
TRILHO João das Regras | “ESTAÇÕES”  

 
 

 

 

 

 

Sabia que … 

 

 

Enquadramento histórico e curiosidades 

O Dr. João das Regras é o patrono da nossa escola. Mas quem foi o Dr. João 
Regras? Era filho de João Anes das Regras ou de Aregas e de sua mulher Sentil 
ou Gentil Esteves e, após o segundo casamento da sua mãe, enteado de Álvaro 
Pais, com o qual ela casara antes de 1369. De acordo com Fernão Lopes esteve 
em Bolonha, e é verosímil que tenha estudado na Universidade daquela cidade. 
Foi professor da Universidade de Lisboa, à data localizada em Lisboa, onde mais 
tarde desempenhou o alto cargo de encarregado ou protector, equivalente, 
segundo alguns, ao cargo de reitor (Carta Régia de 25 de Outubro de 1400). 
Conselheiro e chanceler do Mestre de Avis (futuro D João I de Portugal), a sua 
acção na crise de 1383–1385 culminou na inteligente argumentação em que, 
omitindo o nome do mestre, negou validade às pretensões dos outros candidatos 
ao trono: A D. Beatriz, filha do falecido rei de Portugal, nega João das Regras 
quaisquer direitos por nulidade do casamento de Fernando I de Portugal com 
Leonor Teles de Menezes, que era já casada com João Lourenço da Cunha 
quando o rei a desposou; por incerteza quanto à paternidade de D. Fernando, 
dado o comportamento irregular de Leonor Teles; por haver contraído um 
casamento com o rei D. João I de Castela, seu parente (a mãe do rei de Castela 
era tia-avó de D. Beatriz) sem a dispensa do papa legítimo Papa Urbano IV, em 
vez do antipapa Clemente VII; Ao rei de Castela, por ter quebrado o tratado 
antenupcial de Salvaterra de Magos de Março de 1383 e por ser herege, refuta 
João das Regras o direito a ser rei de Portugal, pois, pela violação daquele 
tratado, perdia o direito que havia nos reinos de Portugal e, ademais, reconhecera 
o antipapa e fora excomungado pelo legítimo papa; além disso, porque o seu 
parentesco com o rei D. Fernando se dava pela linha feminina (as suas mães 
eram irmãs), o que pelo direito consuetudinário hispânico não dava direitos de 
sucessão. Os infantes D. Dinis e D. João, filhos de el-rei D. Pedro I e de Inês de 
Castro, portanto, irmãos de D. Fernando, não podiam ter direito ao trono porque 
eram ilegítimos: D. Pedro nunca casara legalmente com Inês de Castro; além 
disso fizeram guerra contra Portugal aliados a D. Henrique II de Castela e a D. 
João I de Castela. De forma inteligente, João das Regras, demonstrou que o trono 
estava vago e que seriam as cortes a escolher livremente o novo Rei de Portugal, 
cuja escolha acabaria por recair no Mestre de Avis, aclamado como D. João I. 
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Explorações e vivências – Sinta e viva a Natureza 

Etapa Sinta a Natureza 

 

Etapa Viva a Natureza 

 Diálogo de saberes – Compreenda a Natureza 

 

 

 

 

Em silêncio… 

Vivências /experiências 

 Diálogos e Desafios 

Desafios: 

1- Como ficou conhecida a crise dinástica que terminou com a 1ª 
dinastia? 

2- Qual o nome do primeiro rei da primeira dinastia? 

3- Qual o nome do último rei da primeira dinastia? 

4- Como ficou conhecida a batalha travada em 15 de agosto de 
1385, que proporcionou a vitória militar dos portugueses sobre os 
castelhanos? 

 



Para saber mais   

 

Informação para formadores  

Ligações com: 

 

 

Objetivos 

 

 

  

 
 

Materiais  

Hiperligações: 

https://ensina.rtp.pt/artigo/a-crise-de-1383-1385/ 

Caderno de campo, telemóvel, caneta. 

Articulação com os grandes domínios da ciência / educação para a cidadania  
Articulação interdisciplinar 

História- Conhecer acontecimentos históricos que alteraram a história de Portugal. 

 

Identificar tradições pertencentes ao enquadramento histórico, geográfico e social da 
região.  

Identificar a importância de João das Regras no contexto da crise de 1383/85 



 

TRILHO DA CIÊNCIA | “ESTAÇÃO”  

 
 

 

 

 

Sabia que … 

 

Explorações e vivências – Sinta e viva a Natureza 

Etapa Sinta a Natureza 

  

Etapa Viva a Natureza 

A Floresta original de Monsanto terá começado a ser destruída, no momento em que a 
cidade de Lisboa iniciou o seu desenvolvimento. A primeira referência à ideia de 
(re)arborizar a Serra de Monsanto surgiu em 1868; reflorestação realizou-se durante a 
década de 30 do século XX. A vegetação pode originar diferentes solos e contribui para a 
sua formação de forma significativa. A rocha mãe representa o tempo zero da 
diferenciação de um solo. Monsanto apresenta vestígios de várias atividades humanas 
desde a pré-história aos nossos dias com várias evidências nas estruturas existentes … 
outros aspetos a evidenciar dependendo do tema da “estação” 

… outros aspetos a evidenciar dependendo do tema da “estação” 

Observe uma porção de solo à sua volta. Registe: Cor; Horizontes; Presença de seres vivos 
… Observe a árvore de grande porte mais perto de si. Registe: Altura (aprox.); Forma da 
folha; Textura da folha; Recorte do limbo (área espalmada da folha); Nervuras (vasos) … 
outros atividades de análise/recolha de informação/ experiencias dependendo do tema 
da “estação” 

… outros atividades de análise/recolha de informação/ experiencias dependendo do tema 
da “estação 

Coloque a venda nos olhos e deixe-se levar pelos sentidos sem sair do local onde está. 
Ouviu algum som/ruído de animais? Detetou algum cheiro especial? Registe: 
Características do som; Se possível o nome comum da espécie; Características do cheiro 

… outros atividades de exploração dependendo do tema da “estação” 

Tema | Estação: ex1: carvalho e sobreiro | ex2: granito  | ex3: moinho | ex4: aqueduto 

Local: Monsanto 

Ciências envolvidas:  

Autores:  



 

Diálogo de saberes – Compreenda a Natureza 

 

Para saber mais   

 

Informação para formadores  

Ligações com: 

 

Objetivos 

  

Materiais  

– Encontrou diferenças no coberto vegetal ao longo do percurso?  

– Ao longo do percurso encontraram-se espécies autóctones, exóticas e invasoras. 
Procure encontrar alguns exemplos em termos de fauna e flora. Das exóticas que 
encontrou há invasoras? Qual o problema que podem causar ao equilíbrio do 
ecossistema? O solo e a floresta influenciam-se reciprocamente. Qual a origem do solo? 
Qual o papel do solo na criação desta floresta; qual o papel da floresta no suporte e 
proteção do solo  

… outras questões/conclusões/conhecimentos dependendo do tema da estação 

… links e bibliografia, outras sugestões… 

Articulação com os grandes domínios da ciência / educação para a cidadania  
Articulação interdisciplinar/ objetivos / etc (o que acharem relevante) 

Descrição dos objetivos a atingir no conjunto das atividades propostas nesta “estação” 

Necessários para as atividades a desenvolver nesta “estação” 


