
A CULTURA DA CATEDRAL 

As cidades e Deus

O tempo 

Acontecimento
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O tempo Quais eram as fragilidades do desenvolvimento económico 

desta época?

mudanças climáticas

alteração do preço dos cereais

quebra da produção = falta de alimentos
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O ano de 1333 foi tão mau por todo o

Portugal que andou o alqueire de trigo a 21

ceitis (…) e faltaram todos os outros frutos

de que a população se mantinha. Nesse ano

morreram muitas pessoas de fome (…),

sendo tantos os mortos que (…) os deitavam

nas covas aos quatro e aos seis. (…)

No ano de 1348 (…) foi grande a

mortandade pelo mundo, tendo, em média,

morrido as duas partes das gentes. (…) As

principais queixas eram bubões.

Livro da Noa de Santa Cruz de Coimbra, 1349
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fome

O excesso de consumo urbano

Peste NegraRECESSÃO ECONÓMICA

desvalorização da moeda

aumento da carga fiscal
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O tempo 
Que problemas trouxeram a fome, a peste e a guerra?

quebra 

demográfica

Guerra dos 100 AnosPeste Negra

aumento da 

carga fiscal 

devido às 

despesas da 

guerra

Como reagiu a população?

Revoltas populares nos 

campos e nas cidades

Exigência de mais direitos e 

participação no governo das 

cidades
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Acontecimento
A Peste Negra (1348). A pandemia europeia. Descrição e geografia da
Peste Negra. A utilização da Peste Negra: medos, punições e ameaças

Qual a origem geográfica da peste? 

Como entrou na Europa? 

Em que zonas morreu mais gente? 

Como progrediu a Peste Negra 

na Europa?

A Peste Negra foi uma pandemia ou epidemia?

Uma pandemia é uma epidemia de doença

infecciosa que alastra rapidamente entre pessoas

que habitam num ou mais continentes. Em caso

extremo abrange todo o mundo.

Uma epidemia é uma doença infecciosa que em 

pouco tempo faz um grande número de doentes. 

No ano do Senhor de 1347 três

galeras carregadas de especiarias

chegaram ao porto de Génova,

vindas à pressa do oriente, mas

horrivelmente infectadas. (…)

Empurrados de porto em porto, um

dos três navios chegou a Marselha.

Aqui foram fechadas as portas da

cidade, com excepção de duas

pequenas, pelo que morreram

quatro quintos da população.

Carta de Luís de Boeringen, 1348
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Acontecimento

Porque é que o médico se vestia 

assim?

Como era transmitida a Peste Negra? 

Qual era o aspecto do doente? 

Quais as consequências da Peste 

Negra para a Europa?

Quebra demográfica: 

c. 1/3 da população 

Abandono dos campos e 

fuga para as cidades

Queda da produção agrícola

Subida dos preços

Falta de mão-de-obra Desvalorização da moeda

DEMOGRÁFICAS ECONÓMICAS SOCIAIS

Vagabundos e bandidos

POLÍTICAS Instabilidade interna e externa (revoltas e guerras)

Novos ricos
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O que passa a população a sobrevalorizar?

O tempo 
Que problemas enfrenta a Igreja Católica nesta altura?

Houve tentativas de a revalorizar como as ordens mendicantes, como

os franciscanos e os dominicanos, mas…

…a degradação de costumes e a corrupção entre o clero aumentaram…

… e o Grande Cisma do Ocidente (1378-1417) levou à divisão da Cristandade entre dois

papas: o de Roma (Urbano VI), eleito em conclave, e o de Avinhão (Clemente VII), imposto

pelo rei de França.

As práticas colectivas de penitência

O terror: as danças macabras  e os ars moriendi

O luxo e bens terrenos; a heresia; a superstição
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Acontecimento

A Peste Negra é vista como um castigo divino

As procissões 

de 

arrependimento

Quais as consequências da Peste Negra para a Europa a nível cultural e mental?

Os flagelantes

Quem é aí representado?

http://www.youtube.com/watch?v=HkOpvnpSsjM

http://www.youtube.com/watch?v=tOFZthboXtw&feature=related

O que é a Dança Macabra ou a Dança da Morte?
Miniatura da Crónica de Aegidius Li Muisis,
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