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O Auto de Aclamação é um destacado documento histórico que selou 
formalmente a ascensão de D. João I ao trono de Portugal, em 1385. Nas 
Cortes de Coimbra de 1385 legitimou-se uma nova dinastia, e D. João, Mestre 
da Ordem de Avis, foi escolhido como regedor e defensor do reino. Este ato 
jurídico é o eixo básico de uma ampla análise, realizada pela autora deste livro. 
A mesma propõe, já na introdução, que o leitor comece suas indagações 
partindo deste texto, presente nos anexos da obra; a fim de “perceberem 
melhor o potencial que os documentos em geral nos apresentam, a 
complexidade que demanda a sua análise e os caminhos a que nos leva a uma 
investigação interna e profunda, até atingirmos o sentido deste vestígio do 
passado...” (Fernandes, 2018: 13). Foi por este percurso sugerido que iniciei o 
estudo da obra, tentando me aproximar da reflexão oferecida pelo Auto de 
Aclamação.  

A práxis política obriga à atualização jurídica; este aspecto também se 
fez presente na Idade Média, não significando obviamente um abandono 
radical da tradição. O momento histórico singular produzido pela morte de D. 
Fernando I (que foi rei de Portugal de 1367 até seu falecimento) é revisitado 
pela autora. De acordo com o cronista Fernão Lopes, Portugal encontrava-se 
no início do governo de D. Fernando extremamente abastado, tendo 
acumulado grande quantidade de ouro e prata. Esta situação se inverteu 
devido à má administração governamental levada a cabo por este rei, o que lhe 
rendeu a baixa estima dos povos. Seu casamento com Leonor Teles de 
Menezes em maio de 1372 veio prejudicar ainda mais sua popularidade. Desse 
matrimônio nasceu D. Beatriz, única filha legítima do rei. A política de 
casamentos a que foi a infanta submetida desde sua infância, e a ausência de 
um herdeiro do sexo masculino ao trono, quando da morte do rei, estão na 
gênese da crise dinástica de 1383-1385. D. Fernando morreu em outubro de 
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1383, provavelmente testemunha silenciosa do romance entre a rainha e João 
Fernandes Andeiro. Viveu o monarca 38 anos e reinou dezesseis anos e nove 
meses, sendo sepultado no Mosteiro de S. Francisco. Suas indecisões quanto 
às guerras, ao Cisma, e ao casamento de sua filha lhe valeram o cognome de 
“o inconstante”. Conforme Rita Costa Gomes (2009), a descrição composta 
por Fernão Lopes da morte do rei D. Fernando evoca de modo interessante à 
sensibilidade própria dos séculos XIV e XV, dizendo que os homens e 
mulheres deste tempo gostavam de adornar a alma com as roupagens do 
pesar. (Nascimento, 2018) 

O casamento da Infanta Beatriz com o rei de Castela D. João I em 17 
de maio de 1383 esteve na gênese da crise dinástica, fomentada após a morte 
do rei Fernando e da regência deixada a cargo da rainha então viúva, Leonor 
Teles. Em uma análise dinástica fria D. Beatriz deveria suceder seu pai ao 
trono, mas a possibilidade concreta de que o rei de Castela assumisse o trono 
de Portugal, fomentou uma realidade paralela, alçando à cena outros possíveis 
candidatos. Estes pretendentes foram os demais filhos homens de D. Pedro I 
(1320-1367); os Infantes Castro D. João e D. Dinis, além de outro bastardo D. 
João I, filho do rei com Teresa Lourenço. Este prólogo, embora bastante 
conhecido, se faz fundamental para a compreensão das disputas bélicas e 
também jurídicas, advindas desta complexa crise.  

Antes de apresentar os argumentos jurídicos que validaram a ascensão e 
predileção por D. João I de Avis ao trono, a autora começa por tecer a 
importância que foi adquirindo os chamados doutores da lei. Estes 
gradativamente se tornaram porta vozes das autoridades vigentes. No 
Ocidente Medieval vários destes homens da lei provinham da Escola de 
Direito de Bolonha, centro universitário pungente. O peso do argumento 
jurídico foi decisório para legitimar a nova dinastia. “Os juristas neste contexto 
vinham imbuídos de novidades conceituais e de formulações convenientes aos 
interesses do novo governo” (Fernandes, 2018: 76). Estes novos conceitos 
foram resultado das muitas correntes de pensamento que se fortaleceram no 
fim do século XIV, especialmente o Nominalismo. As várias divergências 
relacionadas ao âmbito de atuação dos poderes espiritual e temporal, tão 
presentes na Idade Média fomentaram interpretações teóricas variadas, 
destacando neste contexto o franciscano Guilherme de Ockham. Neste 
combate às pretensões pontifícias por um poder universal, ao nível das ideias, 
tanto Ockham quanto Marsílio de Pádua deram subsídios ao tema do valor 
pessoal dos indivíduos, e também serviram como alicerce à formalização de 
uma dogmática jurídica.  

O contexto político português demandava por uma solução rápida, que 
afastasse as pretensões de Castela ao trono, obrigando a uma construção 
argumentativa que fortalecesse uma nova dinastia, legitimando-a. Ao invadir 
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Portugal o rei castelhano pretendia garantir o direito de sua esposa D. Beatriz 
ao trono. O cerco das forças castelhanas sucumbiu diante das diversas 
privações e dificuldades, especialmente a Peste que dizimou parte do exército 
invasor. D. João I, Mestre de Avis, assumiu papel de protagonista, defendendo 
e liderando o exército de Portugal juntamente com Nuno Álvares Pereira. A 
suspensão do cerco castelhano em 1384 fortaleceu o Mestre. Sob sua liderança 
o reino de Portugal resistiu ao difícil cerco, e o povo fomentou o caráter 
messiânico deste personagem. Para consolidar sua vitória, e suas pretensões ao 
reino, havia agora a necessidade preeminente de uma legitimidade oficial e 
institucional. Para tanto foram convocadas as Cortes de Coimbra. 

Os capítulos 7 e 8 (de forma especial) se ocupam da eleição régia, e são 
fundamentais à composição argumentativa do livro; da construção teórica e 
jurídica que validou a escolha do sucessor ao trono de Portugal, mesmo 
representando uma quebra dinástica. O povo apoiava a escolha do Mestre, 
mas existiam outros pretendentes. O ano de 1385 marcou a história medieval 
portuguesa, pois em Coimbra o destino do reino foi definido. Entre seus 
participantes estaria o Doutor João das Regras, personagem que seria a voz 
principal desta composição discursiva. “O Doutor João das Regras começaria 
por apresentar as proposições do debate e em seguida começaria a desmoronar 
os argumentos que sustentavam a candidatura dos outros concorrentes a D. 
João I, mostrando sua insustentabilidade jurídica” (Fernandes, 2018: 80). 
Desqualificando os demais pretendentes ao trono, a peça jurídica daria 
sustentação à elegibilidade quase única do Mestre de Avis. A validade da 
candidatura baseou-se na desqualificação dos demais candidatos. 

Entre os argumentos apresentados estava o desnaturamento, já que D. 
Beatriz, sendo natural do reino, teria apoiado seu marido, o rei castelhano 
contra seu próprio povo. Este argumento também era válido para desqualificar 
o Infante João de Castro. O principal problema enfrentado pelos partidários 
de D. João I ao trono seria demonstrar que ele era inocente das alegações, de 
que desejasse usurpar o trono. Outro elemento forte, que segundo Fátima 
Fernandes teria corroborado para fortalecer a defesa seriam dois documentos; 
o Testamento de D. Fernando, de 1378 e o Tratado de Salvaterra de Magos, de 1383. 
Embora não sejam citados explicitamente nas Atas das Cortes de Coimbra, 
eles com certeza eram bem conhecidos, e serviram para enriquecer a tese de 
João das Regras. No Testamento do rei defunto estava claro que seus meio- 
irmãos, filhos de Inês de Castro, a saber; Beatriz Castro, João e Dinis não 
poderiam sucedê-lo. Em relação ao Tratado de Salvaterra de Magos, seria 
levantado que o rompimento da regência da rainha Leonor Teles, em favor de 
sua filha e genro, quebrava o que havia sido estabelecido no Tratado. O Auto de 
Aclamação vai além, chegando mesmo a questionar a legitimidade do próprio 
nascimento do rei anterior, D. Fernando I; “a fim de consolidar-se a ideia de 
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que a Infanta Beatriz era filha ilegítima de um rei ilegítimo” (Fernandes, 2018: 
94). Mesmo contrariando os opositores presentes na assembleia, a 
ilegitimidade de João e Dinis de Castro, e o fato destes terem servido aos 
castelhanos em tempos de guerra, contra seus naturais, foram realçadas. Estes 
não tinham qualificação para reinar, pois além de bastardos eram traidores.  

O Cisma do Ocidente (1378-1422), e as opções do rei castelhano por 
Clemente VII, papa em Avignon, serviu como pretexto para que D. Beatriz 
fosse acusada de se casar com um cismático. Este fato a desqualificava ainda 
mais, pois não teria qualidade espiritual para governar. O Mestre de Avis, no 
entanto, havia permanecido fiel ao pontífice romano, considerado naquele 
momento em Portugal o papa legítimo. As acusações de traição, desnaturamento, 
heresia e blasfêmia (pelo apoio ao papa de Avignon), rebaixaram os demais 
candidatos, frente às qualidades pessoais de D. João I de Avis. O quesito 
legitimidade ficaria então secundário, além disso, como já afirmado, os demais 
também seriam ilegítimos, se considerada apenas a questão do nascimento. 
Por fim, sempre voltamos a uma pergunta especial, recorrente aos estudiosos 
do tema: Um novo rei, uma nova era? 

Apresentando um contexto complexo com maestria, a obra em análise 
é fundamental aos pesquisadores de História e do Direito medieval e 
moderno, servindo como fonte de pesquisa, e como fonte de inspiração para 
novos trabalhos que versem sobre relações de poder, e sua atuação. Para além 
da força, a construção argumentativa de qualidade e a arte jurídica, 
fortalecessem o poder, em suas diversas formas.  
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