
A Lei das Sesmarias 
Mandou que todos os que tivessem herdades suas fossem 
constrangidos para as lavrar e semear. E se o senhor das 
herdades as não pudesse lavrar, por serem muitas ou em 
desvairadas partes, que as lavrasse por si as que mais 
aprovesse e as outras fizesse lavrar por outrem ou desse a 
lavrador […]. E todos os que eram ou costumavam ser 
lavradores, e isso mesmo os filhos e netos dos lavradores, e 
quaisquer outros […] usando de um ofício que não fosse tão 
proveitoso ao bem comum como era o oficio de lavrador que 
fossem constrangidos a lavrar. 
Mandou el-rei que quaisquer homens ou mulheres que 
andassem clamando ou pedindo, e não usassem de ofício […] 
que fossem constrangidos a servir. 
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CRONOLOGIA 

1348 
A Peste Negra chega a 
Portugal. 

1349 
D. Afonso IV publica as 
Leis do Trabalho. 

1355 Fome e Peste. 

1369-
1371 

Primeira Guerra 
Fernandina com Castela. 

1372 
Casamento de D. 
Fernando com D. Leonor 
Teles. 

1372-
1373 

Segunda Guerra 
Fernandina com Castela.  

1374-
1375 

Epidemia e Maus anos 
agrícolas. 

1375 
D. Fernando publica a Lei 
das Sesmarias. 

1381-
1382 

Terceira Guerra 
Fernandina com Castela. 

1383 
Tratado de Salvaterra de 
Magos. 

1383 Morte de D. Fernando. 

1384 
Invasão Castelhana e 
Cerco de Lisboa. 

1385 
Cortes de Coimbra. 
Batalha de Aljubarrota. 

1411 
Assinatura da Paz com 
Castela. 
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Ficha de Apoio nº 6 

D. João, Mestre de Avis 
(1357-1433) 

 

Aclamação do Mestre de Avis nas 
Cortes de Coimbra 

 

Juntos em Coimbra, os prelados e 
fidalgos que concordavam em 
defender Portugal e alguns 
procuradores de certas vilas e 
cidades do Reino começaram a falar 
uns com os outros sobre o governo 
do Reino e sobre quem o havia de 
governar. 
Nisto chegou o dia das Cortes. 
[…] Estava aí um notável varão, 
homem de perfeita autoridade de 
saber acabado, grande letrado em 
leis, chamado, chamado doutor João 
das Regras. […] disse aquele doutor 
[…]assim pelas cosas que vimos até 
agora, este D. João, Mestre de Avis, 
que tanto trabalhou e trabalha por 
honra e defesa destes reinos é apto 
e merece esta honra e estado de rei 
não se consentiu que mais ninguém 
falasse contra isso. Em nome de 
Deus nomeamos e escolhemos […] 
D. João filho do rei D. Pedro […]. 
Concordaram todos os grandes e 
povo que o promoveram à alta 
dignidade e estado de rei. 

FERNÃO LOPES, Crónica de El-Rei D. Fernando (adaptado) 

FERNÃO LOPES,  
Crónica de El-Rei D. João I  



 
 
 
 

 

Crise Económica e Social do Século XIV em Portugal 

Fomes Pestes 

Guerras 
Fernandinas 

(Com Castela) 

Agitação e 
Descontentamento 

Popular 

Campos 
Abandonados 

Diminuição 
da Produção 

Tratado de  
Salvaterra de Magos  

Reacção dos REIS: 
- Lei do Trabalho 
- Lei das Sesmarias 

 

- Cerco de Lisboa 
- Cortes de Coimbra 
- D. João I, rei de Portugal 
- Batalha de Aljubarrota 

Guerras Fernandinas (com Castela) 

Aumento da Mortalidade e 
Quebra Demográfica 

Crise Política de 1383/1385 em Portugal 

Morte de D. Fernando  

Crise de Sucessão 
ao Trono 

D. Beatriz 
(Apoiada por grande parte 

do Clero e da Nobreza) 

D. João 
Mestre de Avis 

(Apoiado pelo Povo, 
parte da Burguesia, 

do Clero e da 
Nobreza) 

Afirmação da 
Independência de 

Portugal 

Vitória dos Portugueses 
 


