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Difusão da Peste Negra e revoltas sociais na Europa do século XIV. 

A Peste Negra nas palavras de 
um escritor. 

CRONOLOGIA 

1307 
Fomes no Sul do Reino de 
Castela (actual Espanha). 

1315 
Ano muito chuvoso na 
Europa. Fomes. 

1331 Mau ano agrícola. 

1337-
1453 

Guerra dos 100 anos 
entre a Inglaterra e a 
França. 

1355 Más colheitas. 

1347 Chegada da Peste Negra 
à Europa.  

1348 
A Peste Negra chega a 
Portugal. 

1364 Mau ano agrícola. Fomes. 

1358-
1383 

Revoltas camponesas por 
toda a Europa. 

A Peste e a Morte: enterramentos em Tournai (França), no ano de 1349. 
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HISTÓRIA 
 

8º ano 
 

Ficha de Apoio nº 5 

Quando é que a 
posteridade acreditará que 
houve um tempo em que, 
sem combustão do céu ou 
da terra, sem guerra ou 
outra calamidade visível, 
não só este ou aquele país, 
mas todo o mundo ficou 
desabitado… casas vazias, 
cidades desertas, campos 
abandonados, o chão 
pejado de corpos, por todo 
o lado um vasto silêncio de 
morte? 
 
PETRARCA, lamentando a morte da sua 
amada Laura e muitos amigos 

Ano de 1348 por São Miguel de 
Setembro se começou esta 
pestilência foi grande 
mortandade pelo mundo assim 
que igualmente morreram as 
duas partes das gentes. 
 
Livro de Noa de Sta. Cruz de Coimbra 

(…) tornaram-se os trigos e os cereais tão caros por todas 

as partes do reino de França e outros diversos lugares e 

países da Cristandade que aquilo que alguma vez se tinha 

dado por quatro soldos, (…) vendia-se por quarenta, ou 

mais. Por ocasião da qual carestia houve uma tão grande 

fome universal que grande multidão de pobres gentes 

morreu (…). 
 

La Chronique d’Enguerram de Monsrelet, 1400-1444 (adaptado) 



 
 
 
 
 

 

Crise Económica e Social na Europa do Século XIV 

Maus anos 
agrícolas 

Fomes e 
Epidemias 

Guerras 

 
Revoltas 

(Instabilidade Social) 

Diminuição 
da Produção 

Subida dos 
Preços 

Falta de  
Mão-de-Obra 

Diminuição dos 
rendimentos dos 

Senhores 

-Tabelamento dos salários 
- Exigência de retorno ao 

trabalho no campo 
- Aumento de impostos e 

obrigações senhoriais 

Camponeses 
exigem melhores 

salários 

Quebra Demográfica 


