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RESUMO 

 

 

VIEIRA, Ana Carolina Delgado.  “Como he doçe cousa reinar”: A construção de uma dinastia 

sob a ótica de Fernão Lopes. 2011. 194 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-

Graduação em História Social, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  

 

A proposta deste trabalho tem por objetivo a análise da trilogia das crônicas de Fernão Lopes 

(1380? – 1460), a saber: a Crônica de D. Pedro I, a Crônica de D. Fernando e a Crônica de 

D. João I para se compreender a construção das imagens relacionadas ao exercício do poder 

régio delineadas por este cronista. Para além de registrar e ordenar a história do seu reino, 

Fernão Lopes tem como projeto a recuperação da memória da dinastia Avisina. A leitura da 

trilogia lopeana revela os caminhos que o cronista escolhe para reforçar a criação desta 

dinastia modelo, que servirá de espelho para a sua contemporaneidade e para as gerações 

futuras. Entendemos também que as representações do “estado de Rey” de cada monarca 

biografado presentes nestas narrativas são medidas essenciais para a revelação de como o 

cronista percebe formas e modos diferentes de se governar o reino. Estas prerrogativas – ou a 

ausência delas – faz com que o poder régio possa ser justificado e legitimado na prosa do 

cronista. Pretendemos aqui fazer a análise das três crônicas em conjunto, reconhecendo a 

importância de cada uma delas enquanto uma contribuição à construção da perspectiva 

evolutiva pretendida pelo cronista, a fim de se identificar a carga da intencionalidade no 

discurso lopeano, que é construído com base em símbolos e imagens do poder em cada 

capítulo de suas crônicas. 

 

 

Palavras-chave: Crônicas de Fernão Lopes, Dinastia de Avis, Cronistas Ibéricos, Baixa Idade 

Média Portuguesa, Poder Régio. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

VIEIRA, Ana Carolina Delgado.  “Como he doçe cousa reinar”: The construction of a 

dynasty from the perspective of Fernão Lopes. 2011. 194 f. Dissertação (Mestrado) – 

Programa de Pós-Graduação em História Social, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  

 

This work aims at analyzing the Lopes trilogy of chronicles (1380? - 1460), namely the 

Chronicle of D. Pedro I, the Chronicle of D. Fernando and the Chronicle of D. João I, in 

order to understand the construction of images related to the exercise of royal power outlined 

by this chronicler. In addition to recording and organizing the history of his kingdom, Fernão 

Lopes‟s project is to recover the memory of the Avis dynasty. The reading of the Lopes 

trilogy reveals the ways in which the chronicler chooses to enhance the creation of this model 

of dynasty, which serves as a mirror to his contemporary and future generations. We also 

understand that the representations of the "state of king" of each monarch presented in these 

narratives are essential to reveal how the chronicler perceives the different forms and ways of 

ruling the kingdom. These requirements – or the lack of them – justify and legitimize the 

royal power within the chronicler‟s prose. In this work, we propose to analyze the profiles of 

the three kings as built by the medieval chronicler Fernão Lopes in his three chronicles. We 

intend to analyze these chronicles as a whole, recognizing the meaning of each one as a 

contribution to the construction of the diachronic perspective in the chronicler‟s speech. In 

that way we attempt to identify the charge of intention in Lopes‟s speech, which is built on 

images and symbols of power in each chapter of his chronicles. 

 

Keywords: Fernão Lopes‟s Chronicles, Avis Dynasty, Iberian Chroniclers, Portuguese Low 

Middle Ages, Royal Power. 
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 Nosso desejo foi em esta obra escprever verdade, 

sem outra mestura, leixamdo nos boõs aqueeçimentos todo 

fimgido louvor, e nuamente mostrar ao poboo, quaaes quer 

comtrairas cousas, da guisa que aveherõ
1
. 

 

 Não por acaso escolhemos como texto de epígrafe um excerto do prólogo da Crônica 

de D. João I escrito por Fernão Lopes (1380 ? – 1460). De acordo com o cronista, a sua obra 

é marcada pelo compromisso e pelo desejo da fixação da verdade. O legado que o autor 

oferece aos leitores de suas crônicas é uma criteriosa seleção de fatos, baseados apenas na 

verdade. O cronista nos alerta ao longo de seu relato sobre os caminhos perigosos quando se 

escreve a história, pois muitos historiadores “desviam da direita estrada e correm per 

semideiros escusos”
2
. Seguir estes descaminhos não é o que desejava Fernão Lopes...  

 Mais do que escrever para a posteridade e deixar uma importante ordenação de 

registros históricos, Fernão Lopes serviu como modelo a outros cronistas do reino. Afinal, 

ordenar o passado e informá-lo ao presente e à posteridade era essencial à própria ordenação 

do reino. Eternizar os feitos das personagens ilustres da história era tarefa necessária, que 

corria contra os desígnios naturais do tempo, que se encarregava de apagar naturalmente a 

memória dos grandes feitos. O fazer cronístico tinha a dimensão de dever cumprido, pois o 

cronista se encarregava de preservar a memória daquilo que não poderia ser esquecido.  

 É inegável a contribuição das narrativas de Fernão Lopes para a compreensão de um 

grande elenco de eventos que marcaram a construção da identidade política e social de 

Portugal nos finais da Idade Média. Toda a trilogia legada pelo cronista centrou-se em um 

único fim: legitimar a origem da dinastia de Avis, a quem oficialmente prestava serviços. Esta 

trilogia, onde protagonizaram D. Pedro I (1357-1367), D. Fernando (1367-1383) e D. João I 

(1385-1433)
3
, deu destaque à figura deste último monarca enquanto o rei de “Boa Memória”, 

aquele que veio a inaugurar a “Sétima Idade Cristã” em Portugal. 

 Entretanto, a trilogia de Fernão Lopes, até mesmo pela sua própria construção 

evolutiva, acabou oferecendo um destaque maior à Crônica de D. João I, colocando o estudo 

das demais em segundo plano. Neste contexto, a Crônica de D. Pedro I, assim como a 

Crônica de D. Fernando, não receberam uma atenção especial por parte dos historiadores 

tradicionais portugueses, que centraram suas investigações no precursor da dinastia de Avis.  

                                                 
1
 LOPES, F. Crónica de D. João I. Vol. I. Porto: Livraria Civilização, [1945]. Prólogo. p. 2. 

2
 Ibidem. (Adaptado). 

3
 Quando fizermos referência a nomes de monarcas neste trabalho, procuramos identificar o período dos reinados 

entre parêntesis. Outras datas que aparecerão no decorrer desta dissertação entre parêntesis e estiverem 

referenciando outras pessoas, são datas de nascimento e morte. 
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Através de D. João I, o cronista retomou a independência, enalteceu os valores 

nacionais em Aljubarrota (1385), além de glorificar a expansão da fé e dos mares na fatídica 

experiência de Ceuta. Diante de tão Boa Memória, que espaço poderia receber D. Pedro I e D. 

Fernando? Certamente, um espaço de destaque que merece ser investigado, uma vez que o 

primeiro deles foi responsável pela legitimação das origens do Mestre de Avis e com ele se 

iniciava toda a história de uma dinastia e de uma nova era “na quall se levamtou outro mumdo 

novo, e nova geeraçom de gemtes”
4
. 

Neste cenário, a historiografia tradicional portuguesa trilhou alguns caminhos nos 

estudos das crônicas de Fernão Lopes. O primeiro deles esbarrava no dilema de se considerar 

ou não uma crônica enquanto um documento histórico válido, uma vez que ela também era 

uma fonte literária
5
. O segundo caminho, mais fecundo e mais atual, analisa e reconhece a 

importância da crônica enquanto uma evidência histórica de eventos importantes na 

monarquia medieval portuguesa. Entretanto, esta segunda vertente esteve limitada à análise 

mais pormenorizada da última crônica de Fernão Lopes. A diferença de importância é 

evidente até mesmo pelo tamanho material das crônicas: enquanto o cronista oferece quarenta 

e quatro breves capítulos para D. Pedro I, o monarca D. João I recebe uma obra de dois 

volumes, com direito a trezentos e noventa e seis capítulos, sendo que o primeiro volume é 

dedicado ao então Mestre de Avis, que ainda nem tinha se tornado rei de Portugal. 

A historiografia tradicional portuguesa não se questionou sobre estas nuances, assim 

como procurou analisar a crônica enquanto um documento histórico isolado das outras 

produções do cronista e distanciado das influências intelectuais recebidas por Fernão Lopes.  

Em nossas leituras das crônicas, quando tivemos a oportunidade de trabalhar com este 

material em um projeto de Iniciação Científica durante a Graduação, percebemos que a 

influência mais marcante no trabalho de Fernão Lopes, em especial, em sua primeira crônica, 

foi o texto do também cronista da casa real castelhana Pero Lopez de Ayala. Quando Fernão 

Lopes reconstitui a memória do monarca português na Crônica de D. Pedro I, percebemos 

que cerca de 55% dos quarenta e quatro capítulos da referida crônica, o cronista português 

versava sobre assuntos de Castela e se dedicava a relatar os feitos do monarca castelhano
6
. 

                                                 
4
 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I. Vol. I. Porto: Livraria Civilização, [1945]. Cap. CLXIII. p. 350. 

5
 Cf. discussões na tese de doutorado de Wilson Valentim Biasotto em que o autor apresenta Moraes Sarmento e 

o Conde de Vila Franca como críticos do trabalho historiográfico de Fernão Lopes. BIASOTTO, Wilson 

Valentim. Imaginário e realidade social nas crónicas de Fernão Lopes. Tese (Doutorado). São Paulo, 

FFLCH/USP, 1995. p. 21.  
6
 É possível contabilizar pelo menos vinte e quatro capítulos em que Fernão Lopes trata de assuntos do reino 

vizinho e se apropria da narrativa de Pero Lopez de Ayala em sua crónica. Os capítulos em questão são: XIII, 

XV-XXVI e XXXII-XLII. LOPES, Fernão. Crónica de Pedro I. Porto: Livraria Civilização, [s.d.]. 
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Torna-se claro, como foi possível conferir em estudos sobre a natureza das fontes de Lopes
7
, 

que para reconstruir os acontecimentos referentes à história de Castela, o cronista português 

se inspirou na obra do cronista castelhano Pero Lopez de Ayala, que também recuperou a 

memória de D. Pedro I de Castela (1350-1369). 

Um aspecto importante é a abordagem das razões pelas quais Castela deveria estar tão 

presente na Crônica, assim como a compreensão da ligação entre a trajetória dos monarcas 

destes dois reinos. Além do nome em comum, também ganharam a mesma alcunha: ambos 

foram o Rei Cruel. Também estavam unidos pelo parentesco: importante lembrar que o rei D. 

Pedro castelhano era neto de D. Afonso IV de Portugal e de D. Beatriz de Castela e, portanto 

sobrinho do homônimo D. Pedro I de Portugal. Dois espaços, Portugal e Castela que ainda se 

conectavam pacificamente e que participaram equitativamente da reconstrução da memória do 

monarca português feita pelo cronista. 

Partindo deste questionamento inicial, o foco da pesquisa procurou compreender o 

motivo pelo qual Fernão Lopes usou – muitas vezes até literalmente – as crônicas de Castela 

para construir as memórias de seu reino. Poder-se-ia justificar o uso da fonte castelhana com a 

escassez de fontes portuguesas. Mas esta hipótese deve ser descartada, já que Fernão Lopes 

teve acesso amplo à documentação da Torre do Tombo, e que fez uso de vários diplomas 

transcritos da Chancelaria de D. Pedro I, das atas de Cortes de 1361, do testamento de D. 

Pedro, entre outras fontes documentais. Além do material erudito e oficial, o cronista recolheu 

a tradição oral, sobretudo em relação à descrição de cenas como a da execução dos assassinos 

de Inês de Castro e da narração viva da batalha de Aljubarrota.  

Percebemos a partir de então que as crônicas deveriam ser lidas em um conjunto, 

como se fossem uma trilogia, e não enquanto fontes históricas independentes, uma vez que 

elas trazem intrinsecamente uma continuidade no texto. Esta nossa escolha se fundamentou a 

partir do momento em que consideramos válido o esforço de se interpretar as crônicas não 

apenas enquanto um material literário, mas como uma evidência histórica de um discurso 

construído pelo cronista que é repleto de intencionalidades. A nossa hipótese principal é tentar 

recuperar neste discurso a retórica diacrônica de Fernão Lopes na construção e legitimação da 

dinastia de Avis, tentando assim reconstruir o caminho de suas intenções através do seu 

discurso escrito, cientes das limitações presentes no próprio documento.  

                                                 
7
 Foram de grande contribuição os trabalhos de João Gouveia Monteiro, Fernão Lopes: Texto e Contexto. 

Coimbra: Livraria Minerva, 1988 e de Maria Ângela Beirante, As estruturas sociais em Fernão Lopes. Lisboa: 

Livros Horizonte, 1984, para uma discussão sobre as fontes de inspiração de Fernão Lopes na elaboração de suas 

crônicas. 
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As estratégias tornam-se claras a partir do momento em que se analisam as três 

crônicas em conjunto, como um discurso comum e contínuo e, além disso, evidenciam-se a 

partir do momento que conseguimos aproximar as crônicas de Fernão Lopes com o cronista 

castelhano, percebendo claros momentos de aproveitamentos literais e momentos de 

providenciais silenciamentos.  

Para se tentar compreender a construção do perfil de “monarca perfeito” que Lopes 

deseja construir em sua trilogia, através da edificação destas imagens de poder que perpassam 

em suas três crônicas, recorremos a uma bibliografia específica sobre a Baixa Idade Média 

portuguesa, autores tais como Armando Luis de Carvalho Homem
8
, Humberto Baquero 

Moreno
9
, Joaquim Veríssimo Serrão

10
, Joel Serrão

11
, José Mattoso

12
, Maria Helena da Cruz 

Coelho
13

, entre outros. Além de buscar análises específicas sobre a produção cronística de 

Fernão Lopes, tais como os estudos de João Gouveia Monteiro
14

, Luís de Sousa Rebelo
15

 e 

Margarida Garcez Ventura
16

. O trabalho destes autores trouxe uma grande contribuição, na 

medida em que eles destacam o movimento diacrônico das crônicas, que se inaugura desde o 

prólogo da Crônica de D. Pedro I e tem o seu ápice com o fundador da dinastia de Avis na 

Crônica de D. João I.  

 Além disso, entendemos que as crônicas são mecanismos vitais da propaganda
17

 régia 

que se desejam veicular no reino.  De acordo com as definições propostas por Nieto Soria, os 

fins de uma propaganda política, em qualquer contexto histórico, fundamentam-se por 

                                                 
8
 HOMEM, Armando Luis de Carvalho. Portugal nos finais da Idade Média: Estado, instituições, sociedade e 

política. Lisboa: Livros Horizontes, 1990. 
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12
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 REBELO, Luis de S. A concepção do poder em Fernão Lopes. Lisboa: Livros Horizonte, 1983. 
16

 VENTURA, Margarida Garcez. O Messias de Lisboa: um estudo de mitologia política (1383-1415). Lisboa: 

Edições Cosmos, 1992. 
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justificar uma determinada política que não alcance a unanimidade e que procure promover 

um sentimento de pertença a uma determinada comunidade política, qualquer seja o seu grau 

de complexidade
18

. 

 Será nossa intenção neste trabalho apontar a produção cronística como um importante 

elemento contribuidor da propaganda régia de uma dinastia. Aliado a esta produção, teremos 

outros elementos de exaltação, tais como a normatização de cerimoniais como as entradas 

régias, casamentos, cortejos fúnebres, assim como as propagandas-monumentos, 

representadas em toda produção da cultura material do período. Representações iconográficas 

da simbologia heráldica, construções de mosteiros imponentes e pendões que identificam 

visualmente o rei e o reino são exemplos destas experiências que tornam corpóreas o discurso 

identificador do poder real
19

. As crônicas de Fernão Lopes trazem ricos exemplos desta 

propaganda régia, através dos instrumentos de expressão dispersos nos discursos políticos, 

assim como também na própria escolha dos eventos que mereçam ser preservados na história 

concebida pelo cronista.  

 Deve-se lembrar, contudo, que a crônica per se tem uma forte carga didática. Os fatos 

eternizados pela pena do cronista são ações que devem servir de modelo à posteridade. Rei e 

rainha eram os grandes protagonistas deste enredo, modelos de comportamento e disciplina 

que se alargavam para além da esfera da corte régia. Estes exemplos deveriam ser o espelho 

para todos os níveis da sociedade, pois lá valores como a justiça, castidade e a temperança 

deveriam fazer parte da moral dos homens bons. A crônica, importante veículo comunicativo 

e educativo, teve o seu papel contribuidor na formação dos futuros monarcas da dinastia de 

Avis, ou pelo menos, serviu como exemplo àqueles que quisessem conhecer o modelo de um 

rei ideal.  

 É sobre este modelo delineado pelo cronista e pelas “verdades” registradas através do 

seu fazer histórico, que nos propomos aqui compreender a construção da imagem do “Estado 

de Rey
20

” nos monarcas biografados por Fernão Lopes e tentar identificar em que medida a 

dimensão ética deste poder real está presente nas crônicas, enquanto instrumento de 

propaganda régia essencial para a legitimação da dinastia de Avis. 
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20

 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I. Vol. I. Porto: Livraria Civilização, [1945]. Cap. CXCI. p. 421. 



22 

 

CAPÍTULO  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA MEMORIA ES MUY FLACA”:  

O  PAPEL DO CRONISTA E A CONSTRUÇÃO DO SEU DISCURSO  
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1.1. O  CRONISTA:  UMA TESTEMUNHA DA HISTÓRIA E UM 

PROTAGONISTA DO ENREDO . 

 

Estas e outras rrazoões emmiigas da verdade leixamos 

d’escrever (...): as quaaes melhor fora nom seerem escriptas 

que leixar aos homẽes vãas opinioões que cream, e dos finados 

maa fama por sempre
21

. 

 

E por evocar cronistas, acreditamos não ser necessário fazer um levantamento 

minucioso da biografia dos autores que iremos citar aqui, uma vez que suas trajetórias 

pessoais já foram esquadrinhadas em diversos outros estudos.  

Fernão Lopes não era um homem nascido na corte. Antes da sua inserção no meio 

régio, foi tabelião geral, sendo a partir de 1418 nomeado guardador das escrituras da Torre do 

Tombo. É também o escrivam de puridade
22

 e em 1434 é nomeado por D. Duarte (1433-1438) 

como cronista oficial do reino. Como “vassalo de El-Rei
23

”, Fernão Lopes deveria recolher e 

colocar em crônica a memória dos reis da dinastia de Avis, recebendo em troca deste serviço a 

tença de 14.000 libras, importância que foi aumentada em 500 réis por D. Afonso V (1438-

1481). É substituído como cronista no ano de 1454 por Gomes Eanes de Zurara (1410-1474), 

em virtude de ser "tam velho e flaco que por si nom pode bem servir o dito oficio"
24

. Em 1459 

ainda é vivo, pois apesar da sua aposentadoria e incapacidade, contesta a legitimidade de um 

neto em uma carta
25

. 

 Faz-se importante sempre ressaltar que Fernão Lopes era o cronista oficial contratado 

por D. Duarte e, portanto, a serviço da dinastia de Avis. Lopes enquanto guarda-mor da Torre 

do Tombo teve acesso a diversos documentos de chancelaria, testamentos, bulas papais entre 

outros materiais que legitimavam a história que o cronista procurava resgatar, além de 

usufruir de relatos orais e até mesmo lendários que ainda circulavam na sociedade portuguesa 

no século XV. 
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 Além deste corpus documental, o cronista fez referências a fontes clássicas, tais como 

Tito Lívio, Cícero, Ovídio e Aristóteles e como bom cristão, também escreveu influenciado 

por grandes teóricos dos homens da Igreja, como Santo Agostinho e Eusébio de Cesareia. 

Importante destacar que a evocação dos antigos, mesmo que escassa em suas crônicas, era 

providencial no intuito de oferecer a autenticidade ao seu relato, ou mesmo para comprovar 

através dos doutos, a projeção de certos valores de seu tempo na construção da memória dos 

feitos de seus reis. Fernão Lopes é também o Homem de Saber de Jacques Verger. Apesar do 

historiador francês não ter analisado casos da Península Ibérica, a descrição de “pessoas 

cultas” se aplica ao nosso cronista, uma vez que “nas sociedades ocidentais do final da Idade 

Média, eram homens do livro e, mais amplamente da escrita, (...) eles sabiam usar a 

palavra”
26

. As considerações teóricas de Jacques Verger correspondem ao perfil de Fernão 

Lopes, pois o cronista soube fazer uso da palavra escrita para produzir verdadeiras alegorias 

em suas crônicas
27

. 

Sabemos que Fernão Lopes dispunha das ferramentas necessárias para compor a sua 

obra, no entanto, em que medida ele pode ser considerado uma testemunha dos fatos? 

Para empreendermos nossa análise e nos aproximarmos de nosso problema, seguimos 

os passos propostos por Luís de Sousa Rebelo. O autor nos alerta que no momento em que 

Fernão Lopes escreve suas crônicas, na primeira metade do século XV, os eventos dos 

Trezentos narrados pelo cronista assumiam a maior importância para o leitor/ouvinte 

contemporâneo. Ainda restavam dúvidas na velha nobreza sobre a legitimidade moral da 

dinastia de Avis. “Irrequieta, ciosa da sua posição e dos seus privilégios, a nobreza aceitava 

mal a autoridade do poder central, que apoiado na burguesia, fortalecida na revolução, tinha 

dificuldade em fazer-se respeitar”
28

. Como funcionário oficial da nova dinastia, Lopes sabia 

que o seu “público-alvo” teria em mente estas preocupações e, motivado por esta necessidade 

de se legitimar a soberania de Avis, Lopes concebe sua trilogia como um longo discurso 

histórico-político, que se desenrola em uma lógica sucessão de fatos. Trama urdida sem 

pontos falsos para que não restem dúvidas sobre o seu enredo e o destino de seus 

protagonistas. Sem dúvida, a escrita como ferramenta do poder. 

Fernão Lopes não testemunhou os reinados de D. Pedro I e de D. Fernando I. Ele 

acompanhou o reinado de D. João I, assistiu aos primeiros passos da expansão do ultramar 
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com D. Duarte e presenciou outra crise, recrudescendo novamente os ânimos de uma 

sociedade mal acostumada à tranqüilidade: Alfarrobeira (1449). 

O reinado de D. Duarte se conecta ao de D. João I de forma indissolúvel
29

, conforme 

seu desejo expresso nas Cortes de 1433 (Leiria-Santarém). Registra-se uma continuidade na 

política de D. Duarte que fora executada por seu pai e herdava-se um reino estabelecido, 

mesmo depois de anos de guerra contra Castela. Entretanto, o reinado de D. Duarte foi 

marcado pelo seu “mal menencórico”
30

, pela experiência desastrosa em Tânger, repetição mal 

elaborada da conquista Ceuta, onde o infante D. Fernando morre, refém no campo inimigo.  

Seu reinado chega ao fim com a peste e quem assume a regência é o infante D. Pedro
31

 

(1439-1448), Duque de Coimbra. Rico, experiente e culto, o infante tinha idéias precisas 

sobre como governar Portugal. Tendo o apoio de concelhos importantes como o de Lisboa e 

do Porto, o infante D. Pedro renunciou a uma política demagógica e declarou que só aceitou a 

regência para servir ao reino e não para beneficiar clientelas sociais e políticas localizadas
32

. 

Alguns historiadores
33

 analisam o período da regência do infante D. Pedro como um 

momento em que o centralismo régio continuou progredindo, outros consideram este período 

como a inauguração de um neo-senhorialismo. Apesar das concessões feitas à nobreza, o 

infante D. Pedro pode ser continuador do centralismo régio que estava se manifestando em 

Portugal desde há muito tempo.  

Mesmo depois da maioridade de D. Afonso V (1448-1481), o infante D. Pedro 

continua influenciando nos caminhos políticos do reino. A relação entre o monarca e o seu tio 
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se torna um conflito aberto, as acusações da usurpação do poder se manifestam claramente. O 

ápice da crise surge quando D. Afonso V revoga todos os cargos e as doações feitas pelo 

infante D. Pedro em favor de membros de sua casa que permanecessem fiéis a ele. Esta 

medida procurou cercear o crescimento dos possíveis partidários do Duque de Coimbra, assim 

como favorecer a facção contrária a ele
34

. O desfecho da disputa entre rei e regente se dá em 

Alfarrobeira (1449), com a derrota e morte do infante D. Pedro no campo da batalha. 

Fernão Lopes assiste a estes eventos e participa deste momento de crise política.  O 

cronista vivencia as conseqüências imediatas de 1383-1385 e estava na sua maturidade plena, 

no auge do exercício de escrita, quando o infante D. Pedro morre em Alfarrobeira. Enquanto 

cumpre com o dever demandado por D. Duarte de fazer as crônicas, Fernão Lopes vivencia 

um novo ciclo de instabilidades. 

Se levarmos em conta 1380 como a data de seu nascimento, podemos apontar que 

Fernão Lopes experimentou, como observador, diversos estilos de governança. A começar por 

D. João I e sua Boa Memória, passando por D. Duarte, o monarca que o contratou para 

exercer a função oficial na casa régia, assistindo a regência conturbada do infante D. Pedro e 

finalizando com o reinado de D. Afonso V. Além disso, esteve entre duas graves crises: o 

interregno de 1383-1385 e a de Alfarrobeira em 1449. 

 Deve-se analisar a produção cronística de Lopes à luz destes acontecimentos, pois o 

cronista não somente procurou recuperar a memória dos reis biografados, mas principalmente 

procurou concretizar um projeto de legitimação de uma dinastia, a qual oferecia seus serviços 

e prestava lealdade.  

 Nesta possível suposição de usos da Crônica de D. João I, seria possível aproximar à 

manifestação da crise de 1383-1385 à situação da Alfarrobeira? Seria esta produção uma 

tentativa de recordar a independência conquistada em Aljubarrota – recontada quase como 

uma reminiscência do milagre de Ourique, mito fundador de Portugal -, em meio ao momento 

de uma nova crise que espreitava o reino? A fala do cronista na Crônica de D. João I, no 

relato da crise do interregno, tem forte congruência com o episódio de Alfarrobeira e com a 

crise que o antecedeu: “Oo que fortee cousa e mortall guerra de veer, hũus Portugueeses, 

querem destruir os outros”
35

. No cenário da crise do interregno, estavam os “portugueses 

desnaturados”
36

, que eram partidários à causa de Castela e de outro, estavam os “verdadeiros 
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portugueses”
37

, os “verdadeiros naturaaes do rregno”
38

, que defendiam a causa do Mestre de 

Avis. Uma sutil aproximação da fala do cronista ao contexto de crise política do século XV 

revela que as experiências protagonizadas por Fernão Lopes poderiam estar dissolvidas no seu 

relato cronístico. 

 As hipóteses das conexões podem ser muitas, mas é importante destacar que o 

contexto de Alfarrobeira e da regência de D. Afonso V eram muito distintos da crise de 1383-

1385 e do reinado de D. João I. O cronista estava ciente das diferenças dos protagonistas e do 

desenlace deste enredo. Entretanto, não podemos distanciar a sua produção do momento na 

qual foi gestada. 

 Além disso, não se pode também esquecer do elo que naturalmente ligava Fernão 

Lopes à família real, especialmente aos irmãos D. Duarte e D. Pedro. Elo este que foi 

quebrado após a morte dos dois descendentes de D. João I. Afonso V nomeia como sucessor 

de Fernão Lopes, Gomes Eanes de Zurara. Sua aposentadoria, motivada pela fraqueza e 

velhice, porventura tenha outro significado. A verdade que tanto preconizava Fernão Lopes e 

era fim último de suas crônicas
39

, talvez incomodasse a D. Afonso V. O assassinato do infante 

D. Pedro na batalha de Alfarrobeira não era fato memorável para fazer parte dos seus grandes 

feitos, pois além de regente, o Duque de Coimbra era tio e sogro de D. Afonso V. O 

afastamento da função de cronista régio de Fernão Lopes pode ter sido motivado por estes 

fatos, pois havia verdades que não se desejava escrever na história... 

 Enquanto Fernão Lopes ordenou os acontecimentos do reino através das relações entre 

Castela e Portugal, seu sucessor finalizaria a terceira parte da história de D. João I, escrevendo 

as experiências de Portugal no ultramar. História que estava muito mais relacionada ao 

momento de D. Afonso V, que ganhou o codinome de O Africano, por suas conquistas no 

norte da África e que Zurara se encarregou de fazer.  

 Entretanto, apesar das influências teóricas de Fernão Lopes citadas no início deste 

capítulo, e de toda a circunstância política de crise vivenciada pelo cronista, Fernão Lopes 

teve outra forte inspiração em suas crônicas. Um cronista em especial influenciou 
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marcadamente o trabalho do cronista português ao longo de sua trilogia. Pero Lopez de Ayala 

nasceu em 1332 e descendia de uma importante família aristocrática. Fazendo um geral 

retrospecto de sua vida diplomática, Ayala serviu a quatro monarcas em sua trajetória: D. 

Pedro I, D. Henrique II, D. Juan I e por fim, D. Henrique III, sendo cronista oficial de todos 

estes. 

 A historiografia tem uma forte cisão antes e depois do reinado de D. Pedro I, pois 

depois de Ayala ela se difere em seu enfoque e interpretação
40

, em parte, pelos efeitos do seu 

reinado no quadro cultural da Península Ibérica e, principalmente como conseqüências das 

alterações sociais provocadas pelo fratricídio do rei D. Pedro I por D. Henrique II em Montiel, 

em 1369.  

 Além de possuir uma sólida formação intelectual, o cronista se destacou na corte como 

tradutor e poeta. Sua obra mais importante é o Rimado de Palacio, onde escreveu poemas 

com valores políticos, sociais e morais. No seu poema “Consejo para gobierno de la 

Republica”, Ayala já destaca o que se deve esperar de um governante que tenha o bem-

comum como prerrogativa principal de seu modo de governar: 

 

Como es de la riqueza, así es el gran poder, / Que puede el poderoso muy mucho 

bien hacer, / En guardar  la justicia y al pobre defender, / Y perseguir al malo, que 

no se puede atrever./ (...) Deben ser los jueces em todo abonados, / Ricos de 

posesiones y de virtudes dotados, / De todas buenas mañas y bien asosegados, / Que 

no sean crueles a los pobre cuitados. / (...) En la uma balanza la justicia tendrá, / 

Com la cual el condene aquél que mal hará, / En la outra balanza la piedad será, / 

Que siempre el castigo al pecador dará
41

. 

 

Pero Lopez de Ayala escreve nos tempos da dinastia Trastâmara, e tal como Fernão 

Lopes, o cronista castelhano também estabelece o compromisso de um autor que deseja 

escrever apenas a verdade:  

 

(...) yo Pero Lopez de Ayala, com el ayuda de Dios, lo entiendo continuar asi lo mas 

verdaderamente que pudiere de lo que vi, em lo qual non entiendo decir sinon 

verdad.
42

. 

 

 Assim como o cronista português, Ayala também manifesta o “desejo de fixação da 

verdade”
43

 ao historiar sobre a memória dos reis de Castela. Como “la memória de los omes 

                                                 
40

 CASANOVA, Covadonga V. “La concepción de la historia em Castilla em la baja edad media: el prólogo a la 

“Crónica del Rey don Pedro” de Pero Lopez de Ayala”. I Seminário Internacional de Jóvenes Medievalistas 

(Actas): 213-223. Lorca, Universidad de Murcia / Sociedad Española de Estudios Medievales, 2002. p. 218. 
41

 AYALA, Pero Lopez de. “Consejo para gobierno de la republica”. Rimado de Palacio in BALLESTER, 

Gonzalo T. Canciller Ayalla: crónicas. Tomo I. Madrid: Ediciones Fé, 1943. p. 31-33. 
42

 AYALA, Pero Lopez de. Crónica Del Rey Don Pedro. Madrid: [S.c.p.]. 1953. Proemio. p. 400. 
43

 FERNANDES, Emilio M. “Froissart, Ayala e Fernão Lopes: o compromisso de três cronistas ante a crise dos 

finais do século XIV”. História & Crítica. Lisboa, v. 12, 1985. p. 58.  



29 

 

es muy flaca”
44

, o trabalho do cronista é essencial, uma vez que será através da douta pena do 

Gran Canciller de Castilla que os bons e os maus exemplos são eternizados aos príncipes, 

“porque los que despues dellos viniesen, leyéndolas, tomasen mejor é mayor esfuerzo de facer 

bien, é de se guardar de facer mal”
45

. Mas para Ayala, não importam os feitos dos homens 

simples, o desenvolvimento de um povo ou de um reino, senão os sucessos protagonizados 

pelos grandes homens. Esta perspectiva aristocrática que está presente no prefácio da tradução 

de Ayala a uma obra de Tito Lívio, reflete que Ayala era consciente de sua classe e de seu 

tempo
46

. 

A história concebida por Ayala também reflete os acontecimentos no momento em que 

ela estava sendo gestada. Diferentemente de Lopes, o cronista castelhano foi testemunha 

ocular e muitas vezes protagonista dos fatos que estava narrando. Foi preso duas vezes em 

campos de batalha
47

, a primeira em Nájera e a última em Aljubarrota e negociou enquanto 

diplomata, para a feitura do acordo com o duque de Lencaster, pela trégua com Portugal
48

. 

Começou como aliado de D. Pedro I, mas em 1366 Ayala muda de partido, apoiando assim o 

conde D. Henrique, que se tornaria mais tarde rei. A sua mudança de militância política é 

sentida largamente na leitura das crônicas. Quando Ayala escreve a Crónica del Rey Dom 

Pedro, as suas escolhas são evidentes: a imagem negativa a qual reveste o rei D. Pedro é o 

resultado da escolha pelo partido dos Trastâmaras. 

Os exemplos da construção da imagem negativa do rei são muitos e estão espalhados 

por toda a crônica de D. Pedro I. Há muitas referências de Ayala dizendo que mesmo os 

partidários de D. Pedro I o abandonavam, por sua extrema crueza e instabilidade, como 

podemos verificar nestas passagens: “(...) Ca se non aseguró de estar allí por miedo Del 

Rey”
49

; “(...) El miedo que avia del Rey luego se fué para el Conde á Aragon, é levo consigo 

mucha compaña”
50

; “(...) e por el fecho mesmo tomaban miedo é recelo del Rey, é tenian com 
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el Conde [D. Henrique]”
51

 e “(...) em Toledo avian por ello muy grand pesar, aunque non 

osaban decir ninguna cosa: tan grande era el miedo que avian del Rey”
52

. 

Ao passo que D. Henrique II cresce num continuum durante a crônica. Sua figura 

aparece como contraponto ao exemplo do mau rei e se glorifica com a sua coroação. Elogios 

ao novo senhor estão sempre presentes ao longo do relato de Ayala: “(...) era muy buen 

Caballero, é de grand esfuerzo, é muy amado em el Regno de Castilla”
53

. 

 Discutiremos em um capítulo posterior esta imagem negativa criada por Ayala do rei 

D. Pedro I, mas o que se torna importante destacar aqui é que a produção do cronista nunca 

está descolada do momento na qual ela é concebida. Pois, “os cronistas são, afinal, devedores 

não só das forças políticas e sociais que os sustentam, mas também da oficialidade ou 

oficiosidade a que servem”
54

. 

 As crônicas produzidas por Fernão Lopes e por Pero Lopez de Ayala são documentos-

monumentos
55

, na medida em que elas registram os grandes feitos que são considerados 

dignos de serem escritos na memória dos homens. Esta seleção cabe ao cronista fazer. Além 

de selecionar as estórias, o cronista é também o grande ordenador das memórias. Não 

conferindo a elas apenas uma ordem cronológica, mas destinando a elas um lugar específico 

na memória daquilo que deve ser guardado. Sentimos que os eventos ganham diferentes 

proporções
56

 e isso acontece, pois o autor que muitas vezes é testemunha e protagonista do 

enredo que está elaborando, possui seus próprios conjuntos de valores e suas 

intencionalidades ao conceber o discurso, apesar da tão conhecida defesa em prol da verdade 

que tanto Lopes quanto Ayala proclamaram.  

 É certo que este narrador onisciente é o responsável pela construção do “modelo-

memória” que temos à disposição, entretanto, em nossos exemplos de cronistas, não é 

possível distanciar a realidade histórica dos autores das suas concepções. São dois níveis de 

realidade que se misturam: o nível dos atores e o nível dos biografados
57

. Misturam-se com as 

concepções políticas dos cronistas, com tempos de crise testemunhados, com seus 
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partidarismos e filiações e com as motivações da sua obra. As “verdades” recolhidas e 

ordenadas pelo cronista sustentam-se em sua história apenas com a justificativa de que assim 

aconteceram, sem que o cronista precisasse justificar os motivos que o ampararam a fazer 

aquelas escolhas ou determinadas conclusões
58

. O cronista faz uma espécie de pacto da 

verdade com o leitor: a verdade que ele jura ter recolhido dos registros documentais – ou 

muitas vezes testemunhado, como é o caso de Pero Lopez de Ayala – e promete colocá-la 

ordenadamente em suas histórias “em boom e claro istillo”
59

.  

 Com isso, destacamos que a crônica, nosso gênero historiográfico escolhido, tem 

limites e particularidades inerentes a este tipo de documento. Não procuraremos aqui trabalhar 

com conceitos generalistas, tal como a “idéia” do rei medieval. Iremos identificar como o rei 

aparece nas crônicas, de que modo ele é visto e retratado pelos cronistas. Neste jogo de 

intenções, recolheremos nas crônicas exemplos das histórias que os cronistas quiseram 

preservar e os efeitos desta produção, que no caso de Fernão Lopes e sua trilogia, 

inegavelmente contribuíram para a legitimação da dinastia de Avis, como veremos nos 

capítulos a seguir. 
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1.2. A  ORDENAÇÃO DE UMA HISTÓRIA:  FORMAS DO DISCURSO . 

 

 Homde a verdade he certa e clara, quall quer cousa que se 

cõtrario diz bem procede de ffamtastico siso ou perversa e 

maliciosa vomtade
60

. 

 

 Escolhemos aqui fazer uma breve discussão teórica sobre o discurso, uma vez que o 

gênero historiográfico escolhido como fonte principal desta pesquisa é, além de uma narrativa 

histórica, um discurso construído e ordenado pelos seus autores, os cronistas. 

 É nossa intenção aqui discutir sobre a função utilitária das crônicas de Fernão Lopes, 

assim como sobre o projeto formador desta produção, que se fundamentava no passado e 

exortava um comportamento específico para o futuro
61

. Mas antes de analisarmos os recursos 

intrínsecos a esta produção, faz-se necessário enunciarmos algumas reflexões sobre a análise 

deste discurso e, para tanto, utilizaremo-nos aqui do trabalho de Eni Orlandi para a construção 

destes referenciais teóricos. 

 A palavra discurso, em sua origem
62

, carrega em si a noção de curso, de percurso e de 

movimento. “O discurso é assim palavra em movimento”
63

. Essa ação não trata apenas da 

transmissão de informações e sim de um complexo processo de constituição de sujeitos e 

produção de sentidos, uma vez que não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem 

ideologia
64

. Quando se faz a análise de um discurso, torna-se importante compreender como 

ele produz sentidos, o que implica em saber tanto como ele pode ser lido, quanto entender os 

sentidos que estão nele. Na análise de discurso, não se deve tomar o texto como ponto de 

partida absoluto, assim como ele também não deve encerrar em si um fim incondicional. Um 

texto é só uma peça de linguagem de um processo discursivo bem mais abrangente e é assim 

que deve ser considerado. Ele é um exemplar do discurso
65

 e a sua análise procura entender 

como um objeto simbólico produz sentidos e como eles podem ser interpretados. 

 A memória que o cronista deseja preservar faz parte da produção do seu discurso. Esta 

produção é também movimento, pois sempre há um trabalho contínuo, quando, por exemplo, 

em sua criação o cronista se utiliza de um discurso passado para criar novos sentidos. 
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Segundo essa noção, 

(...) não há discurso que não se relacione com os outros. Os sentidos resultam de 

relações: um discurso aponta para outros que o sustentam, assim como para dizeres 

futuros. Todo discurso é visto como um estado de processo discursivo mais amplo, 

contínuo
66

.  

 

 E como processo contínuo, o discurso não se encerra, ele é um processo em 

movimento. As crônicas de Fernão Lopes, por exemplo, não podem ser restringidas a um 

conjunto de textos produzidos no século XV. Podemos considerar a produção cronística de 

Lopes enquanto uma prática que procurou registrar, na sua própria capacidade de se 

historicizar, um monumento no qual se inscreveram inúmeras possibilidades de leituras. 

 Suas limitações também são intrínsecas à natureza do seu discurso, pois enquanto 

objeto lingüístico-histórico, não conseguimos muitas vezes captar em sua plenitude o sentido 

de alguns processos como metáforas e sinonímias
67

 que atestam a historicidade da língua e do 

tempo em que o cronista escreveu a sua obra. O receptor do século XV certamente seria muito 

mais capaz de compartilhar elementos simbólicos do sistema cultural do cronista do que a 

nossa leitura contemporânea destes discursos
68

. Mas mesmo com estas limitações, as crônicas 

são importantes registros de discursos que o cronista desejou que se tornassem memoráveis, 

além de eternizar a sua própria forma de discurso. 

Além de carregar em si um discurso que evidencia a intencionalidade do seu criador, a 

crônica nos apresenta a concepção medieval da história enquanto um modelo ordenado. 

Organizador e criador da história universal, o começo e o fim do tempo dos homens são 

determinados pelos desígnios de Deus e, portanto, toda a trajetória histórica das personagens 

envolvidas neste enredo é justificável a partir das ações divinas. Tudo é ordenado aos olhos 

do cronista, uma vez que a história para este, nada mais é do que uma representação de 

desejos celestiais. 
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A crônica de Eusébio de Cesareia (260-340), fonte de inspiração para Fernão Lopes, 

marca o início da cronística cristã. A preocupação fundamental de Eusébio em sua obra era a 

ordenação da cronologia. Este interesse nasce provavelmente como uma resposta à acusação 

do século II d.C. de filósofos pagãos ao dizer que o cristianismo era uma religião nova, o que 

dava a esta doutrina um caráter, no mínimo, suspeito. A missão de Eusébio consiste em 

demonstrar que os feitos narrados no Antigo Testamento eram dignos de crédito, uma vez que 

a sua crônica procurava elaborar, com urgência, uma cronologia cristã que fosse capaz de 

demonstrar a sua antiguidade
69

. 

A obra de Eusébio de Cesareia é, em resumo, um compêndio da história universal. 

Para defender a acusação da falta de antiguidade do cristianismo, Eusébio concebe uma 

cronologia universal, a fim de destacar que o cristianismo poderia ser equiparado em 

antiguidade com todos os povos, tais como os assírios, egípcios, gregos ou romanos. As 

crônicas seguintes, carentes desta finalidade apologética, acabaram por substituir o 

universalismo por questões mais locais e histórias contemporâneas, cada vez menos 

universais no plano temporal
70

. 

Com Eusébio de Cesareia também são lançadas as bases do providencialismo, que 

seriam exploradas por Santo Agostinho (354-430). É este elemento, muito presente nas 

crônicas de Fernão Lopes que irá determinar que a história é um ente ordenado e orgânico, a 

partir de um desenho estabelecido por Deus, pois ele é: 

 

El único que conoce cuándo se há de producir em fin del mundo y el único – em 

palavras de Eusebio – que puede conocer el desarrollo y la cronologia exacta de 

omnibus temporibus; y ello, sin duda, porque es Dios el único organizador de la 

historia universal
71

. 

 

 Esta organização da história se coaduna com o modelo posterior do cristianismo das 

“seis idades”
72

. Modelo este que Santo Agostinho seguirá, com algumas variantes. Em linhas 

gerais, Eusébio não pretende fazer uma crônica histórica, aos moldes de Fernão Lopes, ele 
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busca sim fazer uma cronologia universal do cristianismo. Seus sucessores
73

 terão estilos 

diferenciados, mas sem dúvida, as bases para a inspiração do fazer cronístico foram lançadas 

por Eusébio e influenciaram o cronista português que estudamos aqui. 

 A cronística de Fernão Lopes guarda estreita relações com a própria escrita da história 

do reino. É importante lembrar que o próprio cargo de cronista-mor do e o de guarda-mor da 

Torre do Tombo tiveram ocupantes coincidentes durante o século XV e início do XVI
74

. Isso 

significa que para quem atribuía estes cargos, a diligência de se recuperar a memória e colocar 

em crônica os fatos que deveriam ser lembrados estava relacionado a um profundo 

conhecimento das fontes documentais institucionalizadas do reino. O acesso a estes registros 

oficiais deveria ser feito por um homem de saber, que pudesse ordená-los e cuidar da 

preservação da memória escrita do reino. Naturalmente, o cargo das escrituras da Torre do 

Tombo colocava ao seu ocupante o acesso livre a toda documentação e, portanto, às questões 

de relevo no reino. 

 Entende-se também que o número de documentos aumentou a partir do século XIII, 

com os processos de organização administrativa crescente do reino. Com D. Dinis já podemos 

testemunhar a preocupação em preservar a memória dos documentos do reino nesta passagem 

das Ordenações del-rei D. Duarte:  

 

Outrosy Juram que rregistem E ponham em liuro boom de coiro as cartas que forem 

de firmidoẽes. E nom as poee hi E esto he gram perda das Jentes
75

.  

 

 Toda a produção oficial do reino deveria ser preservada da ação do tempo e 

organizada, afinal o processo de normatização administrativa do reino gerou um grande 

volume de leis, ações administrativas, judiciais, cartas de doação, cartas de perdão, 

documentos de ordem financeira, entre outros registros. Esta documentação foi ganhando 

volume na medida em que a própria administração política do reino adquiria complexidade
76

. 

E este rol documental passou a exigir que sua consulta fosse sistematizada, além da sua 

preservação ser assistida nos arquivos oficiais do reino. 
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 Destacamos aqui, portanto, a importância da função de Fernão Lopes. O prestígio do 

seu cargo não encerrava somente no fato de organizar os registros da coroa, ele se 

engrandecia pelo fato da memória escrita ganhar mais destaque e valor enquanto registro dos 

fatos históricos. A escrita era o meio seguro de se ordenar o presente
77

 e ela era a forma do 

discurso cronístico que valorizou o passado da dinastia de Avis que procurou recordar tudo 

aquilo que era necessário à memória do reino
78

.  

 Essa escrita foi ordenada no discurso cronístico. Fica patente nas leituras das crônicas 

que Fernão Lopes possuía um estilo muito claro e uma narrativa envolvente que acabava por 

cativar o leitor a seguir os rumos dos próximos capítulos. As formas mais freqüentes de relato 

nas crônicas de Fernão Lopes se baseiam nos discursos diretos e indiretos. Os discursos 

indiretos informam sobre asserções alheias, relatos de pensamentos reproduzidos e não 

causam tanto impacto na fidelidade literal quanto à “reprodução” de um discurso direto
79

. 

 Em especial, na Crônica de D. Fernando e na Crônica de D. João I, os discursos 

diretos são predominantes, onde Fernão Lopes recorre à palavra dos principais protagonistas 

para marcar a sua produção.  Na Crônica de Pedro I, o discurso direto aparece com menos 

freqüência, ele está presente apenas nas transcrições de cartas, como no exemplo que se 

segue: 

 

ElRei Dom Pedro escrepvera ao Papa, e a elRei Daragom por novas quando elRei 

Dom Affonsso morreu (...) e elle alçado por Rei em Purtugal (...) chegarom lhe em 

esta sazom suas repostas, e a letera do Papa dizia assi. «Innocençio Bispo, servo 

dos servos de Deos, ao muito amado em Christo filho Dom Pedro mui nobre Rei de 

Purtugal, saúde e apostolical beençom (...)»
80

. 

 

 E também está presente na transcrição de poucos discursos, tais como os que marcam 

uma prova testemunhal do casamento do monarca com Inês de Castro: 

 

E feito silencio a bem escuitar, começou a dizer o comde Dom Joham Affonso. « (...) 

E por quer voomtade delRei nosso senhor (...). he, que esto nom seja mais 

emcuberto, ante lhe praz que o saibam todos, por seer arredada gramde duvida, que 

sobrello adeamte podia recreçer; porem me mandou  que vos notificasse todo esto, 

por tirar sospeita de vossos coraçoões (...)»
81
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 Outro momento em que o discurso direto na Crônica de D. Pedro se manifesta, é nos 

aproveitamentos que Fernão Lopes faz da crônica de Pero Lopez de Ayala. É interessante 

perceber que o cronista português dá espaço em sua crônica para um raro discurso direto do 

monarca D. Pedro I de Castela. Vale destacar que o momento escolhido por Fernão Lopes é 

uma das passagens que mais atribuem a fama de cruel do rei castelhano.  

 D. Pedro I de Castela esteve em guerra com o rei Vermelho de Granada, pois este 

último tinha alianças com Aragão. Apesar dos conflitos, o rei de Granada logo procurou fazer 

reverência ao rei castelhano, “pero que ouvesse gram sanha dele”
82

. Cuidando de buscar 

alianças com D. Pedro I, o rei Vermelho manda muitas jóias valiosas como presentes e prova 

da sua aliança a ele. Mas, “a cobiiça que he raiz de todo mal”
83

 logo se despertou no rei 

castelhano. Para armar uma emboscada ao rei Vermelho, D. Pedro I o convidou para um dia 

de caça, fingindo prestar-lhe homenagem e aceitar um acordo com o rei, mas ao contrário 

disso, o rei castelhano prendeu a todos que acompanhavam o monarca de Granada e foi o 

primeiro pessoalmente a feri-lo com uma lança. E o discurso direto aparece em Fernão Lopes: 

“«toma, por que me fezeste fazer maa preitesia com elRei Daragom»”
84

, enquanto que o rei 

mouro responde “«pequena cavallgada fezeste»”
85

. Trazendo este discurso direto para a 

Crônica de D. Pedro I, Fernão Lopes destaca a vingança e a cobiça como as principais 

“virtudes” do rei castelhano. 

 Importante ressaltar aqui que Fernão Lopes se utiliza literalmente da crônica de Pero 

Lopez de Ayala para escrever esta passagem. Como já dissemos na Introdução deste trabalho, 

mais da metade dos capítulos da Crônica de D. Pedro I são aproveitamentos da crônica 

castelhana. Verificamos também que na crônica de Pero Lopez de Ayala o autor também 

explora os recursos de discursos diretos e indiretos. Entretanto, ele faz muito mais uso de 

discursos indiretos para representar falas do rei D. Pedro I, enquanto que outras personagens 

têm seus diálogos representados “fielmente” através de discursos diretos. Notamos nessa 

crônica que os momentos em que o cronista espanhol cede para o discurso direto de D. Pedro 

I são instantes que marcam aspectos desabonadores de sua personalidade e de seu modo de 

governar, como discursos que registram traições e tramas de assassinato
86

. Pero Lopez de 
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Ayala oferece o espaço da “autenticidade” do discurso direto para marcar negativamente a 

personalidade deste rei. 

 Mas, voltando à análise de Fernão Lopes e da Crônica de D. Pedro I, outra passagem 

importante é a única fala do rei português D. Pedro I, que é registrada pelo cronista em forma 

de discurso direto. Esta passagem é reveladora, pois ela marca o ponto de conexão da 

Crônica de D. Pedro I com a Crônica de D. João I. O cronista registra a fala do rei D. Pedro 

I que anuncia o destino do futuro rei D. João I, enquanto responsável pela salvação do reino 

de Portugal. A predestinação se dá em um sonho do rei, que é relatado pelo cronista no 

discurso direto a seguir: 

 

«(...) por que eu sonhava huuma noite o mais estranho sonho que vos vistes: a mim 

parecia em dormimdo, que eu viia todo Portugal arder em fogo, de guisa que todo o 

reino parecia huuma fugueira; e (...) viinha este meu filho Johanne com huuma vara 

na maão, e com ella apagava aquelle fogo todo. E eu comtei esto a alguuns que 

razom tem dentemder em taaes cousas, e disseromme que nom podia seer, salvo que 

alguuns gramdes feitos lhe aviam de sahir damtre as maãos»
87

 

 

 Apesar dos poucos exemplos
88

 que existem na Crônica de D. Pedro I da 

manifestação do discurso direto, entendemos que os momentos nos quais o cronista insere 

esta forma de discurso são instantes em que ele queira destacar aspectos como a 

verossimilhança e vivacidade nas cenas nas quais ele registra. Para o cronista, compor 

discursos diretos significa acentuar o realismo documental do seu texto. O registro das falas 

que contenham vocativos e exclamações acentuam aspectos da verossimilhança no discurso 

do cronista. Uma vez que o “objetivo do relato é criar envolvimento, o discurso direto 

incluído na narrativa tende para a imitação de uma conversa autêntica, o que anula a ilusão 

ficcional e aumenta a credibilização”
89

 no seu relato.  

 Mais exemplos podem ser destacados
90

, como na Crônica de D. Fernando, onde o 

cronista destaca a fala do rei português, quando este decide retomar a guerra contra Castela, 

rompendo o pacto de paz com o reino vizinho, logo após a morte de D. Henrique II: 
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(...) El-rrei dom Fernando (...) dizendo em esta guisa: «Eu vos fiz aqui vĩir por 

fallar convosco cousas que em voontade tenho de fazer (...) Vós sabees os nojos e 

dammos que d’el-rrei dom Henrique ei rrecebidos, os quaaes me nunca fogirom da 

voontade, teendo sempre desejo de os vingar (...). Agora que me parece que o 

melhor posso fazer que em outra sazom, pois que el he morto, tenho voontade de o 

poer em obra»
91

 

 

 Já a Crônica de D. João I traz inúmeros exemplos de discursos diretos recolhidos 

pelo cronista. Esta é a crônica que é mais marcada por esta forma de diálogos. Além de dar 

voz ao Mestre de Avis e futuro rei de Portugal, Fernão Lopes concede o direito ao discurso a 

muitas personagens desta crônica. Uma delas se destaca, pois não havia tido lugar tão 

marcado nas crônicas anteriores: o povo. O recurso do discurso direto nesta crônica vivifica a 

participação popular neste relato. Sutilmente ela se faz presente nas crônicas anteriores, mas 

na Crônica de D. João I a voz popular é sentida de forma única e é marcada através de 

muitos momentos em que o cronista concede o direito à voz a esta personagem. Ela é 

manifesta desde os primeiros capítulos, quando o cronista procura destacar a legitimidade e a 

origem real do Mestre de Avis: 

 

O page do Meestre que estava aa porta (...) começou dhir rrijamente a gallope em 

cima do cavalo em que estava, dizemdo altas vozes, braadamdo pella rua: «Matom 

o Meestre! Matom ho Meestre nos Paaços da Rainha! Acorre ao Meestre que 

matam!» (...) todos os seus alliados com elle, braadamdo a quaaes quer que achava 

dizemdo: «Acorramos ao Meestre, amigos, accorramos ao Meestre, ca filho he 

delRei dom Pedro»
92

. 

 

 Além da manifestação popular, o cronista faz uso de figuras de linguagem com o 

intuito de vivificar a sua narração. Até mesmo a cidade de Lisboa ganha na Crônica de D. 

João I o direito de expressão através de discursos diretos. A cidade, “vhiuva e 

descomssollada” promete ser fiel ao Mestre de Avis: 

 

Comvem (...) que pregumtemos aa çidade de Lixboa, dizemdo: Oo mui nobre çidade 

de Lisboa, vida e coraçom deste rreino, purgada de todas fezes no fogo da 

lealldade! Pois que já sabemos algũus martires dos que por ti padecerõ, hora 

vejamos quaaes forom os comfessores que te fezerom clara amtre as gemtes, 

comfessamdo sempre tua temçom, sem desfallecer nelles tall fe? E Ella 

respomdemdo a tall pregumta, pode dizer desta guisa: (...) «nom teemdo outro que 

emparasse, senom o Meestre, meu Senhor e esposo (...) o quall sempre entemdo 

servir amar, e seer muito obediente, nõ soomente a ell, mas a todollos que del 

deçenderem»
93
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 Fernão Lopes inova na construção da sua produção cronística registrando discursos 

vivos de personagens diversos, pretendendo assim imputar veracidade ao seu relato, mas 

também marcando o seu estilo na forma como constrói o seu texto. As crônicas, de um modo 

geral, trazem uma dimensão assumidamente dialogal e interativa
94

, já que o cronista provoca 

o diálogo em três diferentes dimensões: entre os protagonistas dos acontecimentos, entre o 

autor e os informantes e, por fim, entre o cronista e o leitor. E esta última dimensão é um 

aspecto marcante na produção lopeana. 

 O cronista marca o diálogo com o leitor em dois momentos. O primeiro deles se dá 

quando o cronista apresenta versões de alguns fatos e deixa a cargo do leitor escolher a versão 

que mais lhe aprouver. Entendemos que este recurso é usado por Fernão Lopes nos momentos 

nos quais há diversos pontos de vista e nenhum satisfazia ao cronista ou em circunstâncias em 

que o Lopes não desejava assumir uma opinião sobre os fatos. Como por exemplo, quando na 

Crônica de D. Pedro I o cronista português dedica dois capítulos a discutir sobre a validade 

do casamento do monarca D. Pedro I com Inês de Castro. Muitas dúvidas são levantadas no 

Capítulo XXIX, quando o cronista menciona que o fato do rei não se lembrar da data quando 

se casou com Inês de Castro é caso, no mínimo, suspeito. Além disso, Fernão Lopes sugere 

sutilmente que a tentativa de justificar a existência legal deste casamento muito se 

assemelhava à experiência do rei D. Pedro I castelhano com D. Maria Padilha, que a nomeou 

rainha depois de morta, legitimando assim a origem de seus filhos fora do casamento oficial 

com D. Branca. Para finalizar o relato e deixando em aberto esta questão, Fernão Lopes não 

dá nenhum veredito sobre a veracidade deste casamento do rei português. Ele encerra o caso 

dizendo: 

 

Mas nos que nom por determinar se foi assi ou nom, (...) mas soomente por ajumtar 

em breve o que os antiigos notarom em escripto, posemos aqui parte de seu 

razoado, leixamdo carrego ao que isto leer que destas opiniooens escolha qual 

quiser
95

. 
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 O segundo momento em que o cronista estabelece diálogo com o leitor se estabelece 

em uma esfera metanarrativa, quando ele alerta ao leitor que os relatos serão interrompidos, 

tomarão um rumo específico e posteriormente, notifica ao leitor que a narrativa será retomada. 

Estes avisos de Lopes geralmente sinalizam os pontos em que o cronista faz uso da crônica 

castelhana em sua produção: 

  

Convem que sigamos os feitos d’el-rrei dom Pedro de Castella com seu irmaão el-

rrei dom Henrrique no ponto que leixamos de fallar d’elles (...), moormente pois 

d’el-rrei dom Fernando nẽhũua cousa teemos que contar (...)
96

. 

 

 Este eixo metanarrativo mostra que Fernão Lopes tinha a consciência de que seu texto 

é uma totalidade que se quer coerente
97

. E essa coerência é concebida através dos jogos de 

aproveitamentos da crônica castelhana e das formas que Fernão Lopes define ao seu discurso, 

como já apontamos aqui. Entendemos que a presença de Castela, assim como o 

aproveitamento dos textos de Pero Lopez de Ayala nas crônicas de Fernão Lopes ocorre, pois 

o cronista português concebe a sua produção dentro do gênero da “crônica geral”, que era 

tradição peninsular
98

 e, por isso, a história de Portugal deveria acompanhar paralelamente à 

história de Castela, principalmente porque os dois reinos se envolvem em conflitos a maior 

parte do tempo durante o relato dos acontecimentos da Crônica de D. Fernando e da 

Crônica de D. João I.  

 Por esta presença de Castela em Portugal, o uso das crônicas castelhanas faz sentido. 

Mas, além do motivo da sincronicidade dos relatos, acreditamos, sobretudo que o uso de Pero 

Lopez de Ayala foi feito – principalmente na Crônica de D. Pedro I – no sentido de fornecer 

a Fernão Lopes um modelo moral de conduta de um monarca que servia de comparação com 

os modos de governar do rei português
99

. Não é por acaso que Fernão Lopes escolhe 

momentos em que Ayala já havia destacado a personalidade cruel de D. Pedro I. Ele recolhe 

justamente estas passagens para contrapô-las à imagem do rei português D. Pedro e do 

modelo de justiça e equidade que este representava no reino. Com o uso de Ayala, Fernão 
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Lopes promovia o antagonismo e delineava perfis diferenciados de condutas e modos de 

reinar em seu discurso.  

Pelo menos na Crônica de D. Pedro I Fernão Lopes constrói um discurso que 

tenciona colocar o modo de governar dos dois monarcas em uma lógica comparativa, com 

óbvias perdas para o rei castelhano. O modelo do monarca ideal é lançado na Crônica de D. 

Pedro I, através dos embates destes dois perfis. D. Pedro I de Portugal surge como rei 

justiceiro em oposição ao rei cruel castelhano. Este modelo continua a percorrer a trilogia, 

encontrando o seu ponto máximo na Crônica de D. João I. Nesta produção, Fernão Lopes já 

não mais precisa contrapor o texto de Ayala, pois já conseguiu fundamentar as bases da 

imagem do modelo e do anti-rei. Fernão Lopes ratifica na sua última crônica o exemplo do 

monarca perfeito, do Messias salvador do reino. Ele traz uma série de elementos em seu texto 

para confirmar essa evidência, não sendo mais necessário contrapor o anti-exemplo elaborado 

por Ayala. Na Crônica de D. Fernando e na Crônica de D. João I o mau exemplo se 

personifica na figura do próprio reino de Castela, através dos seus monarcas que insistem na 

manutenção das invasões e conflitos constantes com Portugal, demonstrando assim atitudes 

que se coadunam com o perfil de monarcas cobiçosos e de uma conduta régia desgovernada. 

A história contada por Fernão Lopes viabiliza a identificação destas imagens. A 

ordenação dos fatos que o cronista se propõe a fazer carrega em si a intencionalidade da sua 

produção. Mas, procuramos identificar neste capítulo as formas como o cronista concebe e 

ordena o seu discurso. Lembrando que discurso é palavra em movimento, o jogo das 

transcrições faz parte do processo de criação de Fernão Lopes. Ele atua como importante 

ferramenta para o cronista organizar o seu relato de modo a conduzir o leitor ao 

convencimento das suas verdades. E será através deste discurso que seguiremos na análise da 

composição do papel do ofício do rei, bem como da fundamentação de uma dinastia legítima. 

No projeto das crônicas e no plano do reino. 
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“COMO É DOÇE COUSA REINAR”:  

O  EXERCÍCIO DO OFÍCIO RÉGIO ATRAVÉS DAS CRÔNICAS  
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2.1 REI:  UMA IMAGEM-SÍMBOLO ALÉM DO PRIMUS INTER PARES
100

. 

  
 E a porta da Mireiguaia (...) sayo el Rey em terra por huũa 

larga e espaçosa pramcha, homde ho beijar da maõ e 

«mantenhavos Deus, Senhor», era tamto que naõ podiaõ aver 

vez de comprir suas vomtades
101

. 

 

 Delimitamos nossa pesquisa aos reinados de D. Pedro I (1357-1367) a D. João I 

(1385-1433) e no que se refere ao corte espacial, centramos nossa análise em Portugal. A 

escolha do recorte temporal e espacial são tributárias do corpus documental que dispomos, 

que se refere às crônicas de Fernão Lopes. A importância de nossa escolha recai também nas 

diversas mudanças na estrutura político-econômica e social de Portugal no período 

supracitado. O século XIV é permeado por conflitos internos e externos, por crises 

alimentícias e epidemias diversas. Aliados a estes fatores, os enfrentamentos contínuos com 

Castela, a partir do reinado de D. Fernando, caracterizam este século como um período de 

grande desequilíbrio financeiro no reino. Eram necessárias forças especiais para estabilizar o 

regnum convulsionado. Nas palavras de Maria Helena da Cruz Coelho: 

 

Portugal partilhou também da depressão generalizada vivida nas duas últimas 

centúrias do período medieval. Aqui se fizeram sentir os efeitos de maus anos 

agrícolas que traziam a fome, o cortejo de morte e pavor na seqüência de epidemias 

e o desenraizamento e empobrecimento das gentes em razão das guerras. As 

respostas violentas não deixaram de se manifestar. No mundo urbano como no 

rural
102

. 

 

 Nesses tempos de crise, em Portugal, desde o século XII é possível se verificar o início 

de uma política aglutinadora, com a finalidade de suprimir a fragmentação territorial e política 

originária dos vastos poderes exercidos pelos senhores nobiliárquicos. A política real deveria 
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 Primus: que está na frente de tudo, o primeiro. O mais importante, o principal, o primeiro, o melhor (pela sua 

categoria). Inter: Entre, no meio de, junto de. Pares (plural-subst.): par-paris: igual, igual em força, em altura ou 

mérito in FARIA, Ernesto. Dicionário escolar latino-português. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Companhia Nacional de 
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 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I. Vol. II. Porto: Livraria Civilização, [1949]. Cap. VIII. p. 21. 
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dificuldades económicas e na oposição social vivida nesses séculos”. Compartilhamos da análise da crise da 

autora e decidimos colocar o trecho literal de seu trabalho aqui, uma vez que ele é significativo para ilustrar o 

impacto social desta crise e os desdobramentos políticos que ela terá, em especial no reinado de D. Fernando. 

Apesar de Fernão Lopes e as cortes de 1385 atestarem a aversão popular com relação ao casamento de D. 

Fernando e D. Leonor e as relações Rainha-Andeiro, esta justificativa não é suficiente para explicar o momento 

de instabilidade social durante o governo de D. Fernando, ela surge em momentos anteriores ao reinado deste e 

tem a crise do século XIV como responsável pelo cenário de problemas sociais. COELHO, Maria Helena da C. 

Homens, espaços e poderes séculos XI-XVI: Notas do Viver Social. Lisboa: Livros Horizonte, 1990. p. 23 et seq. 
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ter como meta a tutela dos poderes coadjutores, tornando-os seus delegados, jamais os 

tratando como poderes concorrenciais
103

. O poder real servirá, portanto, de modelo inspirador 

aos demais níveis sociais que estão sob sua tutela. 

 A atividade legislativa dos reis portugueses é relativamente precoce se comparada em 

termos do Ocidente medieval. A produção de leis se inicia com Afonso II (1211-1223) com a 

produção de vinte e seis atos normativos e encontra seu auge nas grandes compilações 

legislativas nos séculos XIV, XV e XVI, como o Livro das Leis e Posturas, as Ordenações 

del-Rei Dom Duarte, as Ordenações Afonsinas e as Ordenações Manuelinas. Segundo 

Armando de Carvalho Homem, estas leis tratam de três aspectos: “a origem divina do ofício 

régio; o para quê da instituição da realeza, ou seja, as finalidades do poder dos monarcas e a 

dimensão ética deste mesmo poder”
104

. 

 O primeiro aspecto que trata da origem divina do poder do rei é uma construção 

comum em vários reinos medievais. A idéia de que o rei é o grande condutor dos homens e do 

destino do seu reino
105

 se torna uma concepção que vinha respaldada pela discussão de teorias 

do poder régio, que ganhavam importância na administração da justiça e nos ciclos das 

produções de atos normativos. As doutrinas que defendiam a origem divina do poder real se 

baseavam em textos bíblicos, principalmente nas produções de S. Paulo que foram difundidas 

largamente nos concílios de Toledo
106

. Esta discussão e difusão teórica acabaram por 

fortalecer e legitimar a origem divina do poder do monarca, fazendo com que a figura do rei 

fosse objeto de “respeito e reverência”
107

.  

 A propagação desta teoria que defendia que o poder real era concedido por Deus pode 

ser também vinculada a uma fórmula documental
108

 largamente utilizada durante o século 

XIV e XV que vincula o poder real ao poder de Deus, como por exemplo, “Dom Pedro pella 

graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve”
109

, “Dom Fernando pella graça de deus Rey de 

                                                 
103

 MEDEIROS, Sooraya Karoan L. Lamurientas, faladeiras e mentirosas: um estudo sobre a condição social 

feminina no Quatrocentos português. Dissertação (Mestrado). São Paulo: FFLCH/USP, 2007. p. 30 
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 HOMEM, Armando Luís de C. “Rei e «estado real» nos textos legislativos da Idade Média portuguesa”. En 
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 MEDEIROS, Sooraya Karoan L. Ibidem. p. 31.  
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 “Corporações Religiosas Mosteiros e Conventos Santa Maria de Chelas”. Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo (ANTT) - Maço XXI, doc. 410 apud HOMEM, Armando L. de C. Portugal nos finais da Idade Média: 

Estado, Instituições, Sociedade Política. Lisboa: Livros Horizonte, 1990. p.125.  
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Portugal e do Alguarue”
110

 e “Dom Joham pella graça de deus filho do muj nobre Rey dom 

Pedro meestre da caualaria da ordem d aujs Regedor e defensor dos regnos de Portugal e do 

algarue”
111

.  

 O segundo aspecto das leis produzidas e organizadas em Portugal abordava o sentido 

do “para quê” da instituição da realeza. Além da personificação das virtudes divinas, o rei 

deveria cumprir sua principal atribuição que se traduzia em garantir o bem-comum, conduzir 

seu povo, através da ordem e da justiça, ao estado de pureza e graça que os levaria à salvação.  

 Além da sua origem, a finalidade do poder real também é justificada através da idéia 

da guarda e da aplicação das noções do direito, da paz, da misericórdia e da justiça, que é 

versada como virtude máxima responsável pelo bem-comum. O papel do rei perante aos 

súditos do reino foi definido nas Ordenações del-Rei Dom Duarte, quando D. Afonso IV 

(1325-1357) procura estabelecer regras para que as audiências não sejam muitas, 

disciplinando assim a participação dos advogados e procuradores na normatização do 

andamento de questões judiciais.  

 Nesta passagem, D. Afonso IV deixa clara a origem do poder real e a metáfora 

biológica, tão clássica nos textos jurídicos medievais, que também está presente na legislação 

portuguesa, onde o rei é não só cabeça, assim como é também a alma e coração do seu povo: 

 

Os Reis Sam postos cada huum em seu rregno em lugar de deus sobre sas Jentes 

pera as manteer em justiça E com uerdade E da a cada huum seu direito. E porem 

foy chamado alma. E coraçom de seu poobo ca assy como a alma. Jaz no coraçom 

do homem E per ella ujue o corpo E se mantem assy el Rey E deue Jazer de rrazom 

E direita Justiça que he uyda E mantijmento do poobo E do seu rregno E como o 

coraçom he huum E per ell Reçebem todo-llos membros unjdade pera seer huura 

corpo E bens assy todo-lllos do rregno pero sejam mujtos porque el Rey he huum 

que deue fazer Justiça E em ell Jaz deuem seer huus com ell dessy porque he cabeça 

do seu Regno. Ca assy como da cabeça naçcem os sentidos per que se mandam 

todo-llos membros do corpo, assy pollo mandamento que ceçe el Reu que he cabeça 

de todo-llos do seu Regno, se deuem mandar E guiar E auer huum acordo
112

. 

 

 O terceiro aspecto deste ciclo normativo aborda a dimensão ética do poder real. O 

“Estado de Rey” se justifica pela sua origem, mas se legitima, sobretudo, através dos atos do 

rei, que devem cuidar da saúde da alma do seu reino e dos seus súditos, assegurando assim a 

continuidade do bem-comum. Esta noção também está presente no Livro das Leis e Posturas: 
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corte”. ORDENAÇÕES del-Rei Dom Duarte, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1988. p. 310-311. 



47 

 

Hũa das vertudes porque melhor, e mais honradamente se mantem o Mundo asy he 

Justiça, e porque se ella avia de fazer comvem por dereita razam, que ouvesse hu 

quem na fizesse, e sostevesse. Porem foram os REYS escolheitos para esto (...) e 

elles som postos para dar a cada hũu igualmente o seu dereito, e o poobo em elles 

teer vida e mercee, e bem
113

. 

 

 Esta dimensão ética também pode ser evidenciada nesta passagem das Ordenações 

del-Rei Dom Duarte, quando D. Afonso IV tenta regulamentar moralmente o destino das 

mulheres viúvas em seu reino: 

 

Curar deue o rrej por a saúde das almas dos seus sogeitos ca poues lhe a cura he 

comendada nos feitos temporaees tanto mais da saúde das suas almas deue seer 

soliçito as quaaes som mais auantadas dos corpos E mais nobrees E porque antre 

toda-llas outras uertudes castidade he a mjlhor E mais prinçipall uertude pera 

presentar as almas ante deus
114

. 

 

 Estes aspectos determinam que a origem divina do ofício régio, a finalidade do poder 

do monarca e a dimensão ética deste poder estiveram presentes em uma longa tradição nos 

tratados políticos medievais, assim como nos atos legais do medievo português, que revelam 

uma continuidade
115

 na produção dos seus ciclos normativos, conforme demonstramos aqui 

através dos exemplos presentes no Livro das Leis e Posturas e nas passagens das Ordenações 

del-Rei Dom Duarte. Há muitos mais exemplos destas evidências na produção legislativa 

deste período em Portugal, mas não é o foco deste trabalho fazer um estudo minucioso destes 

aspectos. Buscamos, com estes exemplos, demonstrar os fundamentos do poder régio que 

estavam veiculados no nosso recorte espacial e temporal e cotejá-los com o nosso objeto de 

estudo: as crônicas. 
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 Faz-se aqui a importante ressalva da diferença dos planos de atuação desta imagem de 

poder. Esta “imagem consentida de rei”, que nos define Armindo de Sousa, ocorre em dois 

níveis distintos: no plano oficial, elaborado pelos cronistas, pregadores e letrados do reino e 

no plano coletivo, disseminada pela nobreza, pelo clero e pela sociedade de modo geral.
116

 A 

análise das crônicas propostas neste trabalho nos revela não apenas fórmulas de poder, mas 

conseguimos, através da leitura destes documentos, localizar o quanto este “Estado de Rey” 

está presente nos monarcas historiados por Fernão Lopes e o quanto desta graça foi louvada 

pelo cronista nos atos e nas posturas de seus reis. 

 Para fazer esta aproximação com as crônicas, escolhemos aqui o exercício de leitura e 

interpretação dos prólogos das três crônicas de Fernão Lopes, nos quais podemos recolher os 

exemplos daquilo que é delineado enquanto modelo deste “Estado de Rey”, que eleva o 

monarca à posição de primus inter pares no seu reino. Os prólogos das crônicas refletem em 

muitas ocasiões a formação cultural e moral do autor e funcionam como se fosse um elemento 

clarificador das intenções do cronista naquela obra. A leitura dos prólogos da Crônica de D. 

Pedro I, da Crônica de D. Fernando e da Crônica de D. João I permite importantes 

decodificações de símbolos apresentados ao longo do relato do cronista. 

Dentre as atribuições e funções reais, é o exercício da justiça que se destaca no 

medievo português, como já explanamos anteriormente. Para o Fernão Lopes, a justiça ganha 

destaque especial a partir do prólogo da Crônica de D. Pedro I, que a ela o dedica.  Fernão 

Lopes inicia seu prólogo dizendo que: 

  

(...) elRei Dom Pedro (...) husou da justiça de que a Deos mais praz, que cousa boa 

que o Rei possa fazer segumdo os samtos escrevem, e alguuns desejam saber que 

virtude he esta, e pois necessária ao Rei, se o he assi ao poboo
117

. 

 

O cronista passa a definir o que é a justiça, dizendo que ela é uma virtude necessária 

tanto para o povo, quanto para o rei, pois ela é comparada como a “lei de Deos”
118

 

responsável pela manutenção dos bons costumes e de valores referenciais para uma sociedade 

cristã. Lopes explica a importância desta virtude através da imagem do “ciclo da justiça”: 

 

avemdo no Rei virtude de justiça, fará leis per que todos vivem dereitamente e em 

paz, e os seus sogeitos seemdo justos, compriram as leis que el poser, e 

comprimdoas, nom faram cousa injusta comtra nenhuum
119

. 
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A aplicação da justiça era esperada, faz parte do ofício do rei, entretanto, a virtude da 

justiça não é qualidade inerente a todos os monarcas, como nos alerta o cronista no prólogo da 

Crônica de D. Pedro I: “aas vezes naçem alguuns, assi naturallmente a ella despostos, que 

com grande zello a executam, posto que a alguuns vicios sejam emclinados”
120

. Quando 

Lopes escreve que nem todos os monarcas são abençoados por esta virtude, abre-se aqui o 

espaço da comparação, entre o bom governo e a conduta reprovável; entre a castidade, a 

temperança e a “natural e desordenada vontade”
121

. Esta pista que se desvela no prólogo é 

fundamental para justificar a diferença entre as práticas do bom e do mau reger que são 

colocadas em comparação durante as crônicas. 

Ainda em seu prólogo, Lopes apresenta as razões pelas quais a virtude da justiça é 

essencial ao reino. A primeira delas explica os motivos pelos quais a justiça é necessária aos 

súditos através da composição da metáfora da lex animata
122

. 

 

A razom por que esta virtude, he necessária nos sobditos, he por comprirem as leis 

do prinncipe que sempre devem de seer ordenadas pera todo bem e quem taaes leis 

comprir sempre bem obrara, ca as leis som regra do que os sogeitos am de fazer, e 

som chamadas príncipe nom animado: e o Rei he priçipe animado, por que ellas 

representam com vozes mortas, o que o Rei diz per sua voz viva
123

. 

 

Mais importante aos súditos, a virtude da justiça é prioritária ao rei: 

 

Hora se a virtude da justiça he necessária ao poboo muito mais o he ao Rei, por que 

se a lei he regra do que se há de fazer: muito mais o deve de seer o Rei que a põem, 

e o juiz que a ha dencaminhar (...) ca o Rei deve de seer de tanta justiça e dereito: 

que compridamente de as leis a execuçom, doutra guisa mostrar se hia seu Regno 

cheo de boas leis e maaos custumes: que era torpe cousa de veer; pois duvidar se o 

Rei a de seer justiçoso: nom he outra cousa senam duvidar se a regra há de seer 

dereita
124

. 

 

 O monarca ou seus súditos que porventura não tenham sido agraciados com a virtude 

da justiça não conseguem trilhar longos caminhos, pois novamente o cronista destaca a 

importância do ciclo da justiça e como ele é vital à manutenção da ordem no reino: 

  

(...) o Reino onde todo o pobbo he maao nom se pode soportar muito tempo, por que 

como a alma soporta o corpo e partindosse delle o corpo se perde, assi a justiça 
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suporta os Reinos: e partindosse delles perecem de todo
125

. 

 

 A virtude da justiça ainda é necessária, pois ela acrescenta beleza ao rei. E vale 

lembrar que em tempos medievais, o belo, além de ser uma característica que remete à 

imagem da perfeição, é uma representação da santidade
126

:  

 

Nom tan soomente afremosenta os Reis de virtude corporal mas ainda spritual, pois 

quanto a fremusura do spritu tem avantagem da do corpo: tanta a justiça em no Rei 

he mais necessária que outra fremosura
127

. 

 

 Para finalizar o prólogo da Crônica de D. Pedro I, o cronista reforça a imagem de um 

monarca pacificador e ao mesmo tempo justiceiro, rei legítimo, fonte direta da justiça, poder 

onipotente e onipresente, modelo de perfeição e de virtude que irá apresentar com detalhes 

nos demais capítulos de sua crônica: 

 

Desta virtude da justiça, (...) rainha e senhora (...) das outras virtudes: (...) husou 

muito elRei Dom Pedro. (...) E pois que elle com boom desejo por natural 

enclinaçom, refreou os males, regendo bem seu Reino, (...) he que ouve ho galardom 

da justiça, cuja folha e fruito he, honrrada fama neeste  mundo, e perduravel 

folgança no outro
128

. 

 

 Enquanto Fernão Lopes elegeu a virtude da justiça como a grande protagonista do 

prólogo da sua primeira obra, na Crônica de D. Fernando I, o cronista escolhe outros 

aspectos deste rei para descrever em seu prólogo. A primeira novidade que traz o prólogo da 

Crônica de D. Fernando I é uma minuciosa descrição do vigor físico e da juventude do 

monarca de 22 anos, onde destaca os atributos da realeza na descrição física deste rei: 

 
(...) mancebo vallente, ledo e namorado, amador de molheres e achegador a ellas. 

Avia bem composto corpo e de rrazoada altura, fremoso em parecer e muito vistoso, 

tall que estando acerca de muitos homẽes, posto que conhecido nom fosse, logo o 

julgariam por rrei dos outros
129

. 
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 Além da descrição física, o cronista destaca e descreve minuciosamente suas 

qualidades enquanto caçador e no jogo de “correr o monte”
130

. Seguindo a tópica laudatória 

das virtudes, o cronista ainda destaca que D. Fernando: 

 

Amava justiça, e era prestador e graado, muito liberall a todos. (...) Fez muitas 

doaçoões de terras aos fidallgos de seu rreino, (...) amou muito seu poboo e 

trabalhava de o bem rreger e todallas cousas que por seu serviço e defensom do 

rreino mandava fazer, todas eram fundadas em boa rrazom e muito justamente 

hordenadas
131

. 

 

 Mas apesar do destaque às virtudes essenciais para o bom reger do reino, a outra 

inovação deste prólogo é a presença de sutis críticas a D. Fernando que o cronista já revela ao 

leitor: 

 

Desfalleceo esto [reino] quando começou a guerra, e naceo outro mundo novo 

muito contrairo ao primeiro, passados os folgados anos do tempo que rreinou seu 

padre; e veherom depois dobradas tristezas com que muitos chorarom suas 

desaventuradas mizquindades. Se sse contentara viver em paz, abastado de suas 

rrendas, com grandes e largos thesouros que lhe de seus avoos ficarom, nẽhũu no 

mundo vivera mais ledo nem gastara seus dias em tanto prazer; mas per ventura 

nom era hordenado de cima
132

. 

 

 Apesar dos elogios das virtudes, o cronista insere no prólogo uma pista para que o 

leitor perceba que o reinado de D. Fernando terá nuances bem diferenciadas do seu 

antecessor. Afirmar desde o prólogo que o reino desfalecia significava dizer que, apesar das 

suas boas virtudes, que naturalmente elevavam D. Fernando à categoria de primus inter pares, 

o reinado de D. Fernando passou por descaminhos. Destino indesejável aos do reino, que 

viram o perigo de ser subjugados pelos castelhanos bem de perto. Mais adiante teremos a 

oportunidade de explicar os motivos pelos quais o cronista sugere que D. Fernando “nom era 

hordenado de cima”. 

 Além da crítica às práticas de governar de D. Fernando, que o afastavam das virtudes 

do exemplo do monarca perfeito, Fernão Lopes insere uma breve descrição do cotidiano da 

cidade de Lisboa, que está presente no prólogo para desde o início destacar a atmosfera de 

crise que se vivencia neste reinado: 
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E porque Lixboa he grande cidade de muitas e desvairadas gentes, e seer purgada 

de furtos e rroubos e doutros malefícios que n’ella faziam, os quaaes presumiam 

que eram feitos per homẽes que nom viviam com senhores, nem ham bẽes nem 

rrendas nem outros mesteres
133

. 
 

 Mas mesmo com a presença destes elementos que causavam distúrbios sociais, D. 

Fernando atuava em prol da segurança do reino
134

, tentando através de medidas legais, exercer 

a justiça, o que também destacou o cronista no prólogo da Crônica de D. Fernando I. 

 Para finalizar a criação da imagem-símbolo de primus inter pares, abordamos agora 

como Fernão Lopes descreve a figura do monarca D. João I na sua última crônica. A Crônica 

de D. João I está dividida em duas partes. A primeira delas relata um breve espaço de 

tempo
135

 em longos cento e noventa e três capítulos. E a segunda consta de duzentos e quatro 

capítulos que tratam desde a sagração do Mestre de Avis como rei em 1385 até 1411.  

 O prólogo da primeira parte desta crônica não traz a fórmula laudatória padrão dos 

cronistas, que se pauta por descrever os atributos físicos dos reis biografados e glorificar as 

suas virtudes. Assim como na Crônica de D. Pedro I, em que o cronista faz um tratado 

discursivo sobre a justiça, nesta crônica Fernão Lopes destina este espaço ao louvor da 

verdade na atividade de ordenar histórias. 

 O cronista afirma que muitos historiadores se perderam na sua tarefa principal. Acusa 

a estes autores de uma “mundanall afeiçom”
136

 à terra onde viviam e aos seus naturais 

senhores, o que naturalmente acabaram por dedicar mais louvor a estes do que realmente 

mereciam. Neste prólogo o cronista se coloca no campo da excepcionalidade, atestando que o 

seu trabalho de ordenar histórias perseguiu sempre a escrita da verdade dos fatos: 

 

Nosso desejo foi em esta obra escprever verdade, sem outra mestura, leixamdo nos 

bõos aqueeçimentos todo fimgido louvor, e nuamente mostrar ao pobbo, quaaes 

quer comtrairas cousas, da guisa que aveherõ
137

. 

 

 Nesta tarefa de escrever e ordenar o passado o cronista admite que possa haver erros, 

pois “por emgamdo per ignoramçia de velhas scprituras e desvairados autores, bem podiamos 
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ditamdo errar”
138

, mas novamente destaca que em sua história, ele se recusa a mentir. Os fatos 

apresentados na sua historia são tendencialmente verdadeiros
139

: 

 

Oo! com quamto cuidado e diligençia vimos gramdes vollumes de livros, de 

desvairadas limguageẽs e terras; e isso meesmo pubricas escprituras de muitos 

cartarios e outros logares nas quaaes depois de longas vegilias e gramdes 

trabalhos, mais çertidom aver nom podemos da contheuda em esta obra (...) 

Antepoemos a simprez verdade, que a afremosemtada falsidade
140

. 

 

 Por estas passagens, podemos perceber que mais um discurso laudatório em prol do 

monarca biografado, Fernão Lopes faz no prólogo da primeira parte da Crônica de D. João I 

uma defesa à importância da verdade, enquanto virtude necessária ao trabalho do cronista. 

Esta verdade tão apregoada que não apenas se destaca no prólogo, mas como também em 

muitas passagens da crônica, procura enfatizar a objetividade do trabalho do cronista e o 

quanto a sua obra pode ser considerada legítima. A relação da intencionalidade desta crônica, 

em especial, com a legitimação do surgimento da dinastia de Avis não pode ser isolada da 

propaganda do compromisso com a verdade que o cronista atesta nesta produção. 

 Mas, certamente o ponto alto da trilogia das crônicas de Fernão Lopes está na segunda 

parte da Crônica de D. João I, onde no seu prólogo, o cronista destaca todas as virtudes de 

D. João I, já investido em seu “Estado de Rey”, dizendo que: 

 

(...) [o] mais excelente dos Rex que ẽ Portugual reinaraõ, foy sempre bem fiell 

catholico (...) não hera sanhudo nem cruell, mas mança e byninamente castiguava: 

asy que ambas as virtudes que no Rey deve daver, (...) [a] justiça e piedade, eraõ 

em elle compridamente
141

. 

 

 Este prólogo é modelar no sentindo em que traz algumas características que podem ser 

consideradas como topoi de modéstia do cronista, no qual este afirma humildemente ao seu 

leitor o seu despreparo para narrar tão grande história como a que vai intentar fazer: 

 

E porque nos [nom] somos abastamte pera compridamente louvar e dizer as 

bomdades deste poderoso Rey, por a dynidade dos seus gramdes feitos, quiseramos 

deixar de fallar delles, vemdo como comprira serem escritos per huũ gramde 

eloquemte leterado que bem ordenara os curços dos merecidos louvores
142

. 
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 Assim como o topoi do enaltecimento do monarca na qual o cronista constrói uma 

imagem em um crescendo contínuo de que D. João I foi o melhor rei de Portugal, que 

certamente serviu de exemplo aos seus sucessores: 

 

Foi de gramde emtemdimento e muy nobre por custumees; dino de gramde honrra e 

muito de amar, semdo gracioso cõpanheiro açerqua dos señores e fidallguos e 

benino tratador do comũm povo
143

. 

 

 A dimensão ética do exercício do poder real pode também ser destacada nesta 

passagem: 

 

Não se pode dizer deste o que feamente se repremde em alguũs Reix que como asy 

seja quue nenhuũ homẽ adur he abastamte pera hũa molher, pero elles leixamdo as 

suas e naõ sendo de nenhuũaa, (...) emborulhamse com outras em gramde periguo 

de suas almas e escamdolo do povo; mas ho louvor deste em semelhante feito he 

muito de notar
144

. 

 

 Isso porque, diferentemente dos outros reis, D. João I havia sido colocado em seu 

“estado de Rey” não pelo natural rumo dos acontecimentos. O cronista destaca que o poder 

real havia sido investido a D. João I pelas mãos de Deus, e por esta atribuição, este rei era 

exemplo das máximas virtudes que poderia representar em si, como a bondade, a castidade e a 

temperança e seria o espelho de virtudes a outros príncipes: 

 

Conheçemdo que ho Señor Deus o posera em allto estado de Rey, não hera 

esquecido de amar seus mamdamemtos apartamdo certas oras do dia e da noyten 

para lhe dar graças e louvores
145

. 

 

 Procuramos demonstrar com a análise de prólogos das três crônicas de Fernão Lopes 

como o próprio cronista retrata a imagem-símbolo do poder real dos seus três monarcas 

biografados. A leitura dos prólogos serve como guia para a revelação de valores que o 

cronista acredita serem vitais ao exercício do poder régio. Desde a sua primeira crônica, a 

virtude da justiça aparece em relevo e o grande desfecho desta produção se dá com a criação 

do monarca perfeito na sua última produção. Verificamos, que os valores da origem divina do 

poder, a discussão da finalidade da realeza e a própria dimensão ética deste poder real são 

elementos que afloram nas fórmulas documentais e nos ciclos de produção de leis do reino, 

assim como também são valores referenciais para o cronista, quando este recupera a memória 

dos reinados de D. Pedro, D. Fernando e de D. João I. 
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 Mais do que uma imagem-símbolo, consensual e fixada no plano oficial das crônicas, 

esta representação também tinha o seu lugar no plano coletivo, mais próximo da realidade, 

suscetível dos julgamentos da própria sociedade. Neste plano é que se conjugam a paz ou os 

tumultos sociais, a riqueza ou a penúria dos tempos da guerra e da peste, a justiça ou a 

perdição do reino. “Grave coisa ser rei”
146

. 

Aproximar o discurso do cronista e o perfil desenhado deste monarca ideal diante do 

panorama de crise em fins do século XIV é essencial para compreendermos o “doce ofício de 

reinar” e é o que procuraremos fazer a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
146

 SOUSA, Armindo de. “Imagens e utopias em Portugal nos fins da Idade Média”. Revista Portuguesa de 

História. Coimbra, v. XXXI, n. II, 1996. p.18. 



56 

 

2.2. DA VINDICTA  À JUSTIÇA:  TENTATIVAS DE NORMATIZAÇÃO DO 

EXERCÍCIO DO PODER . 

 

 (...) sempre sejas honrrador e amador da justiça, de guisa 

que por tuas obras dignamente sejas chamado per nome de Rei 

que bem rege; e sei çerto, se o assi fezeres, que sempre em teus 

dias viveras em paz, e folgança, avendo Deos em tua ajuda, e a 

sua santa egreja te avera em sua emcomenda
147

. 

 

 Há uma evidente mudança na percepção das fórmulas jurídicas, a partir do momento 

no qual as campanhas da Reconquista passam a registrar o alargamento dos reinos cristãos na 

Península Ibérica. Inicialmente, as redes de dependência pessoal constituíam um meio 

funcional para se travar a disputa com a população islâmica ainda remanescente no território, 

ou mesmo para se manter a ordem local dos senhorios.   

 Entretanto, com o alargamento deste espaço recém conquistado, a ordem não poderia 

se impor através das fórmulas judiciais aplicadas anteriormente
148

. Em Castela, por exemplo, 

D. Alfonso X, o Sábio (1252-1284), foi responsável por esta alteração do código civil 

existente, uma vez que este monarca acabou criando os primeiros instrumentos de supervisão 

de poderes locais, procurando uniformizar pesos, medidas e órgãos judiciais
149

.  

 Já em Aragão, o direito dos costumes ainda conseguia se sobrepor ao direito escrito, o 

que facultava um largo espaço de manobra à nobreza aragonesa. Um exemplo disto é a 

assinatura dos “Privilégios da União” em 1287, por D. Afonso III (1285-1291), o que conferiu 

aos nobres o direito da insurreição e privava ao rei o direito da convocatória das cortes 

anuais
150

. Em oposição a Aragão, temos a experiência de Castela, onde desde D. Sancho IV 

(1284-1295) a D. Pedro I – que retomará muitas medidas de D. Alfonso X -, podemos 

visualizar medidas jurídicas que tentam impor barreiras aos grupos dominantes, intentando 

cercear ações indesejáveis por parte da nobreza que pudessem colocar em risco a atuação da 

política destes reis. 

 Em Portugal, a partir de 1211 no reinado de D. Afonso II (1211-1223), já é possível 

presenciar uma produção normativa. Mas, é a partir de D. Afonso III (1245-1279) que as leis 

passam a ser criadas por legistas técnicos. Neste segundo momento, perceberemos que as leis 

criadas têm uma clara influência de um mosaico de códigos legais. É possível identificar 
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ainda uma forte presença do direito romano, consuetudinário, canônico e de algumas fontes 

castelhanas, como as Siete Partidas
151

. 

Com D. Afonso III a figura do rei-legislador vai sendo reforçada, será a partir do seu 

reinado que a justiça em Portugal passa a se constituir enquanto instituição, dotada de órgãos 

competentes que vão procurar padronizar as formas de execução das leis, iniciando assim um 

processo de normatização dos aparelhos burocrático-administrativos do reino
152

.  

Importante lembrar que D. Afonso III irá assumir em 1245 um reino totalmente 

desorganizado que lhe havia deixado de legado seu irmão e antecessor, D. Sancho II (1223-

1245), excomungado e destronado no Concílio de Lyon pelo papa Inocêncio IV, sob a 

acusação de Rex Inutilis. Como Regedor e Defensor do Reino, D. Afonso III irá aplicar o que 

aprendeu na Corte de Luís IX na ordenação do regnum. É natural que a sua educação na corte 

de Paris o fez aproximar do centro onde se assistiu o renascimento dos estudos de direito 

romano, viabilizando assim uma ampliação dos seus conceitos de poder, administração e 

política
153

 que inevitavelmente foram aplicados também à realidade do seu reino. 

 Entretanto, será a partir de D. Dinis, D. Afonso IV e D. Pedro I que presenciaremos 

uma atividade legisladora mais intensa. Neste momento, até mesmo os costumes passam a ser 

apreciados pelos reis, pois agora cabe a eles aprová-los ou revogá-los, fazendo códigos civis 

que mais se assemelhassem a uma ciência jurídica uniforme
154

. Podemos verificar neste 

código a presença de algumas leis que tentam disciplinar o uso de alguns costumes em favor 
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da institucionalização de um aparato jurídico, que aos poucos vai sendo fundamentado. Como, 

por exemplo, esta lei que determina o fim da vindicta entre os fidalgos: 

 

Nos Don Affonso Rey de Portugal e do Alguarue veendo e consijrando quanto bem e 

quanta prol naçe e uem da Justiça e entendendo tamanho encarrego aos Reys yaz 

em a ffazerem e sosteerem e em como dela na de dar rrecado a deus (...) aos Reys 

perteeçe sy e de poer antre os da as terra açecego e concordya com Justiça e per 

Justiça tirar dantre eles buliço e desaçecego. Porem porque nos nosos Reynos era 

hua maneyra husada que cada huu querya acoomar a morte e a desonra de seus 

parentes segundo lhys pertiçya em diuydo (...). querendo esquiuar tamanho mal 

desto recreçeo e poderyam rrecrecer e estes maaes (...) stabeleçemos e poemos por 

ley pera ssempre com consselho de nosa corte que nenhuu ffilho dalgo nom deua 

nem posa acoomar nosso ssenhoryo morte ou desonrra que daqui adeante ffacam a 

el ou a seu padre ou a seu Jrmãao ou a qualquer outro parente ou pesoa por que 

ante per costume podyam acoomar também homem come molher. (...) E nos e nossa 

Corte e nosas Justiças lhys daremos peãs ssegundo seus merecimentos
155

. 

 

 As leis elaboradas a partir de D. Pedro I já trazem uma maior noção da 

institucionalização das estruturas jurídicas do reino. As normas procuram destacar a ação do 

“desembargo régio”, que estava intimamente relacionada com um maior aproveitamento do 

exercício da justiça, já que a própria palavra desembargo traz em si o sentido do “ato de 

despachar”
156

. Como exemplo, D. Pedro I tentará coibir abusos provocados por procuradores 

e advogados maliciosos que prolongavam os encaminhamentos de algumas demandas e esta 

medida também aparece nas crônicas de Fernão Lopes: 

 

Assi trabalhava que os feitos çivees nom fossem perlongados, guardando a cada 

huum seu dereito compridamente. (...) mandou que em sua casa, e odo seu regno, 

nom ouvesse vogados nenhuuns, e encomendou aos juízes, e ouvidores que nom 

fossem mais em favor dhuma parte que outra nem se movessem per nenhuma cobiia 

a tomar serviços alguuns per que a justiça fosse vendida, mas que trabalhassem 

cedo de livrar os feitos, de guisa que brevemente e com direito fossem 

desembargados como compria
157

.  

 

 Entendemos que a produção destas normas se coadunava com o exercício régio da 

execução da justiça, que era sua máxima virtude, como já discutimos no capítulo anterior. 

Entretanto, mais do que isso, é possível perceber que as leis promulgadas por estes monarcas 

são reflexos de algum transtorno social. Se a ordenação tem de ser manifesta e imposta pela 

lei, isso significa que ela não acontecia na prática, no plano social. A análise de algumas 

destas produções é capaz de nos indicar que a produção dos ciclos normativos pode estar 
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diretamente relacionada a um período de crise. E isto é facilmente perceptível se 

aproximarmos o ciclo de produção – ou organização - legal dos trezentos à crise do século 

XIV. 

Diante da proposta de análise das crônicas de Fernão Lopes, tornou-se indispensável 

fazer uma revisão de alguns aspectos da crise européia no século XIV, uma vez que ela 

marcará um conjunto de medidas institucionais no formato da organização administrativa dos 

reinos ibéricos. Através desta análise, foi possível localizar o quanto da atmosfera de crise 

está presente nas crônicas analisadas, assim como compreender o panorama da atuação régia 

nas diversas esferas da sociedade portuguesa no século XIV. 

Autores como Joel Serrão, Joaquim Veríssimo Serrão e Fernando Garcia de Cortázar 

defendem que este período marca o fim da expansão feudal na Península Ibérica. É o ponto do 

colapso dos mecanismos de reprodução do sistema e do limite da sua capacidade de 

reprodução. Em meio a altas taxas de crescimento demográfico, o quadro geral será de queda 

nos números da produção, o que acabará provocando, nos primeiros anos do século XIV 

(1315-1316), uma crise de abastecimento generalizado na Europa
158

.  

Aliada a estas crises de escassez alimentares, os conflitos que perpassam a Guerra dos 

Cem Anos
159

 (1337-1453) irão se refletir por toda a Europa e gerar também uma grave crise 

monetária. A esta desordem sobrevém mais um sintoma da crise conjuntural: a peste negra 

(1347-1350) que diretamente deriva do comércio e atinge todas as grandes rotas comerciais. 

A peste se manifesta inicialmente no Oriente, penetra na Itália em 1347 e acaba por se 

espalhar por toda a Europa
160

. A grande quebra demográfica representou profundas clivagens 

sociais: problemas graves de abastecimentos de cereais, falta de mão-de-obra assalariada e 

encarecimento da força humana disponível
161

. A questão do aumento da marginalidade se 

relaciona a esta situação, uma vez que os trabalhadores que não queriam estar vinculados aos 

salários estabelecidos pelas autoridades concelhias se lançavam ao exercício de outras 

atividades que lhe gerassem a subsistência. Atividades mais escusas do que o labor do campo, 

certamente!   
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O fenômeno da criminalidade já surge registrado por uma lei de D. Afonso II em 

1211, com uma lei para repressão da vadiagem: 

 
Porque do boom prinçepe he purgar a ssa proujnçia dos maaos homeens. Porem 

defendemos que per todo nosso Reyno nom more homem que nom ouuer possissom 

ou alguu mester per que possa ujuer sem sospeyta. ou senhor que por el possa 

Responder a nos se alguu mal fezer ou taaes fiadores per que possa seer coReiudo 

alguu mal se o fezer (...) Outrossy mandamos aos nossos alcaydes e aos nossos 

Jujzes que façam esto comprir em nas terras que nos pera nos Reteuermos
162

. 

 

 O agravamento da crise na segunda metade do século XIV contribui para que esse 

problema social fosse aumentado sensivelmente
163

. E esse momento de conturbações sociais 

pode ser evidenciado novamente na produção normativa do reino, que procura elaborar 

medidas urgentes para refrear eventuais perturbações sociais e regulamentar a questão do 

trabalho durante a crise. Uma delas data de 1349, onde a falta de trabalhadores no cultivo da 

terra já dava sinais de graves prejuízos à própria subsistência do reino. Para tentar regular esta 

situação, D. Afonso IV determina com esta lei a escolha de dois homens-bons para que estes 

pudessem fazer o rol da população ativa para o exercício dos seus ofícios no campo, os quais 

seriam compelidos a executar estes trabalhos nos concelhos: 

 

Sabede que a mjm he dicto que em essa vila e em seu termho ha homens. E molheres 

que ante que deus dessa a pestilência que hy ouue. Guaanhauam dinheiros per 

affam de seus corpos obrando cada huu e cada hua de seus mesteres e seruiços (...) 

e que agora que cobrarom alguus beens per mortes dalguas pessoas que sse teem 

em tan grandes que nom querem obras de seus mesteres e seruyços como ante 

faziam E que por esto os dessa vila e termho rrecebem grandes perdas e danos. 

Porque eu ssoube que Esso que assy me foy dicto em uerdade veendo em como esto 

he muy gram desseruyço de deus e meu e gram dano dessa terra. (...) mando uos 

que em cada hua freyguesia dessen logar. Ponhades dous homens boons dessa 

freyguesia sem sospeita (...) o faça cada huu screuer em ssa freyguesia de guysa que 

per eles possades uos saber todos aqueles e aquelas que moram ou se colhen em 

cada hua dessa freyguesias que som pera os dictos mesteres e seruyços e depoys que 

o souberdes constrengede os que cada huu huse dos mesteres e seruyços que ssoyan. 

ou em outros que uyrdes que som conuenhauijs
164

. 

 

Além deste dispositivo legal que procurava reprimir os indivíduos que se dedicassem à 

vadiagem, outros foram criados especialmente para se coibir a mendicância: 

 

E se achardes que alguus homens e molheres ssom taaes que possam seruyr em 

algũas das cousas sobredictas que andam pedindo pelas portas e nom querem seruir 
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e lhis dam as esmollas que deuyam a seer pera os uelhos e mancos e cegos e 

doentes e outros que nom podem guaanhar per que uyuam que de Razom e 

daguisado as deuyam dauer poys nom na corpos pera fazer nenhuum seruyço 

constrengendo os que seruham em aquelo que uyrdes que conpre. E sse o nom 

quyserem fazer. Açoutade os e deitade os fora da vila
165

. 

 

 Estas leis podem significar antecipações à lei das Sesmarias de D. Fernando de 1375, 

que paradoxalmente para solucionar a crise também procurou fixar as pessoas a uma 

determinada atividade laboral, quando na prática, a lei se configurava em um desafio para que 

as pessoas pudessem arranjar meios de estarem libertas do trabalho
166

. Esta medida de 

repressão à vadiagem também foi registrada por Fernão Lopes na Crônica de D. Fernando: 

 
Mandou que todollos que tevessem herdades suas próprias e emprazadas (...) 

fossem costrangidos pera as lavras e semear (...) de quisa que todallas herdades que 

eram pera dar pam, todas fossem semeadas de trigo e cevada e milho. (...) Mandou 

el-rrei que quaaesquer homẽes e molheres que andassem alrrotando e pedindo nom 

husassem de mester, que taaes como estes fossem vistos e catados pelllas justiças de 

cada hũu logar (...) que fossem costrangidos pera servir n’aquellas obras que o 

podessem fazer por suas solldadas
167

. 

 

Os papéis de legislador e juiz sempre ocuparam um grande espaço na atuação dos reis 

portugueses, desde D. Afonso II, conforme demonstramos aqui. Preocupação esta que 

também será sentida durante o reinado de D. Pedro I e de D. Fernando, mas será 

principalmente durante os primeiros reinados da dinastia de Avis, com a intensificação dos 

embates em torno da centração, que a legislação portuguesa irá ganhar maior impulso e 

ênfase.  Com a elaboração de leis gerais cujo enfoque recaía sobre a fazenda, regulamento de 

funcionários régios e garantia de liberdades individuais, a normatização e institucionalização 

do exercício do poder começam a desenvolver-se largamente. 

 A leitura das três crônicas de Fernão Lopes evidencia a importância da justiça 

enquanto virtude máxima aos reis. O cronista sempre procurará destacar a importância do 

papel do rei enquanto promotor da justiça, mantenedor da ordem e do bem-comum. O próprio 

conceito de justiça empregado na Idade Média tem como ideal equivalente o “bom governo”, 

considerando o rei como o responsável maior por sua execução. De acordo com Nieto Soria, o 

monarca deveria representar a figura deste juiz supremo, sendo que o rei deveria ser um 

árbitro entre duas forças divergentes: a justiça e a misericórdia
168

. 

                                                 
165

 “Dos que andam pidindo”. LIVRO das Leis e Posturas. Fl. 159v. 1ª. col. Lisboa: Faculdade de Direito, 1971. 

p. 450. 
166

 MORENO, Humbero Baquero. “A vagabundagem nos fins da Idade Média portuguesa”. Marginalidade e 

conflitos sociais em Portugal nos séculos XIV e XV. Lisboa: Editorial Presença, 1985. p. 34. 
167

 LOPES, Fernão. Crónica de D. Fernando. 2ª. ed. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2004. Cap. 

LXXXIX. p. 312-314.  
168

 NIETO SORIA, Jose Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real em Castilla: siglos XIII-XVI. Madrid: 

Eudema, 1988. p. 36 



62 

 

Já tivemos a oportunidade de discutir anteriormente o quanto Fernão Lopes procura 

expor ao leitor da Crônica de D. Pedro I o funcionamento do “ciclo da justiça”, uma vez que 

será através deste mecanismo que o reino terá assegurada a sua existência e sua continuidade, 

por meio da justiça o rei fará boas leis e as colocará em execução. Este é o momento no qual a 

imagem real, que “comporta equidade, lei, punição, paz
169

”, projeta-se nos instrumentos para 

o exercício da justiça, como os juizados, tabeliados e chancelarias. Instante este no qual a 

justiça se transpersonaliza em instituições de poder e se reflete no âmbito das leis.  

 Para o cronista castelhano, Pero Lopez de Ayala, a justiça também é virtude 

importante na manutenção do reino. Em uma de suas poesias, o Rimado de Palacio, o cronista 

também a qualifica enquanto virtude nobre e louvável. Os reis a devem estimar, pois a justiça 

é “piedra preciosa de la su corona honrada”. Tal como Lopes, Ayala defende a idéia de que 

esta virtude é também o esteio dos reinos. Para tal, resgata até mesmo o mau exemplo dos 

últimos reis godos, que por seu “mal regimiento” fizeram o reino perecer
170

.  

 Além de uma virtude moral, para Ayala, a justiça estava intimamente relacionada à 

riqueza, visto que até mesmo os representantes dos seus órgãos institucionais, para exercerem 

a prática da justiça, deveriam ser aristocratas e homens de posses
171

. Para o cronista, um 

homem de posses, habilitado a exercer a justiça, não cairia na tentação de se corromper pelo 

“vil metal”, uma vez que sua fortuna legitimaria sua idoneidade. Além disso, a riqueza é um 

atributo natural da aristocracia que implica diretamente na generosidade para com os homens.  

 Torna-se muito claro no decorrer da leitura de ambos os cronistas, que a questão da 

justiça e suas aplicações ganharam um colorido especial em seus relatos. Acreditamos que o 

destaque dado a esta “virtude” possa ser justificado segundo alguns fatores. Inicialmente, o 

contexto estrutural da crise do século XIV, somado ao contexto conjuntural de pestes 

endêmicas, como já exposto anteriormente, marca um período de desequilíbrio e, sobretudo, 

de violência em toda a Europa. Neste contexto na Península Ibérica, é possível observar os 

primeiros passos para a uniformização do poder e, esta iniciativa se funda no bojo deste 

momento desordenado, que muitas vezes é tomado por guerras civis ininterruptas. É desejável 

que a ordem seja restaurada e, para que isso aconteça, os cronistas procurarão ungir a imagem 
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dos reis enquanto senhores dotados de grandes virtudes e, naturalmente escolhidos para dar 

um bom destino aos seus domínios. 

 A aplicação da justiça era esperada, pois ela é parte do exercício das funções reais, 

como já mencionamos aqui. Corrigir o criminoso era necessário, pois a pena – mesmo que 

levada ao seu limite – era o exemplo para a correção da má conduta social. Em tempos de 

violência, não se hesitaria entre escolher um rei justiceiro e outro monarca que mais prezasse 

pela bondade incondicional e que perdoasse a todos, sem impor o exemplo. O povo 

certamente escolheria o primeiro
172

. Aliás, o exercício da justiça era tão aguardado pela 

arraia-miúda quanto um espetáculo público
173

. Mas, além disso, a instituição de medidas 

punitivas guardava em si um duplo movimento, uma vez que buscava a restauração da ordem, 

centralizava e normatizava o poder real e procurava alçar a figura do monarca na predileção 

popular. Este era o plano ideal. Os cronistas nos retratam o plano “oficial”, constroem as suas 

versões, aonde nem sempre este plano ideal se manifesta. 

 Na Crônica de D. Pedro I já citamos como D. Pedro I zelava pelos desembargos da 

casa régia e dos procedimentos que este rei havia colocado para que as demandas jurídicas 

não demorassem mais do que o necessário para serem resolvidas. O cronista descreve 

minuciosamente o roteiro que deveriam seguir as petições e o prazo que elas deveriam ser 

desembargadas. Mesmo se o rei estivesse afastado “correndo o monte” ou nas atividades da 

caça, os pedidos de graça deveriam ser atendidos e desembaraçados pelos seus funcionários, 

conforme determinação do próprio rei: 

 

Se elRei hia a monte ou a caça, em que durasse mais de quatro dias, por nenhuuns 

seerem detheudos por elle, juntavomsse os que tiinham as petiçoões das graças e 

viiam aquelo que cada huum pedia, e se lhe parecia que nom era bem de lho elRei 

fazer, screpvialhe pello mehudo por qual razom, e as que viam que devia outorgar 

(...) e desta guisa aviam as gentes boom desembargo, e el Rei era fora de muito 

nojo
174

. 

 

 Já mencionamos anteriormente a preocupação de D. Pedro I com práticas corruptíveis 

por parte de juízes e ouvidores. A proibição da presença de advogados no reino é uma 

evidência pela qual o monarca desejava fiscalizar o reino e coibir as atitudes que não se 

coadunavam com os preceitos da boa justiça. O cronista cita o exemplo do desembargador do 
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reino o Mestre Gonçallo das Decretais, que descumprira as recomendações régias e atuou em 

uma contenda em prol de uma das partes e que foi punido por sua má conduta:  

 
elRei sabendo esto, ouve mui grande pesar: e deitouho logo fora de sua mercê por 

sempre, e degradou el e os filhos a dez legoas donde quer que el fosse
175

. 

 

 D. Pedro I também cuidou da moral do seu reino, legislando sobre a questão da 

barregania. Na crônica, o monarca aplica sua ordenança dizendo que qualquer homem casado 

que vivesse com barregã, fosse fidalgo, vassalo ou clérigo, que fosse punido perdendo seus 

bens e sendo degredados, conforme sua posição social. Caso fossem punidos pela terceira vez, 

os culpados seriam açoitados publicamente
176

. Novamente, destacamos aqui o exercício 

público da justiça e seus efeitos morais para disciplinar o reino. 

 E por falar em exercício público da justiça, Fernão Lopes nos enfatiza uma atuação 

direta de D. Pedro I. Além de elaborar e impor regras ao reino, D. Pedro I foi executor direto 

da justiça. Não é por acaso que ganhou o codinome de O Justiceiro! Há passagens 

emblemáticas na crônica em que é retratada esta gana por justiça que não se cansava de 

perseguir elRei. Em uma delas, também preocupado com a preservação dos preceitos morais 

do reino, D. Pedro I pune Affonsso Madeira, seu escudeiro de confiança e cavaleiro com 

virtudes exacerbadas, por ter dormido com Caterina Tosse, que era mulher de Lourenço 

Gonçallves, honrrado corregedor da casa régia: 

 

E como quer que o elRei muito amasse, (...) posta adeparte toda bem querença, 

mandouho tomar em sua camara, e mandoulhe cortar aquelles menbros, que os 

homeens em moor preço tem
177

. 

 

 Além deste caso, há outros exemplos que citaremos mais adiante, em que a justiça se 

confunde com excessos. Mas, o que o cronista destaca neste episódio é que o rei se 

preocupava em zelar pelas mulheres do reino, assim como oferecia punição àqueles que 

desrespeitassem preceitos morais, independentemente da sua posição social ou por possuir 
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laços de amizade e bem-querença com o monarca. De acordo com a prosa lopeana, D. Pedro I 

executou a justiça sem olhar aquém, pois o bem-comum estava acima das suas próprias 

relações interpessoais e estes valores eram exemplares. 

 Na Crônica de D. Pedro I, Fernão Lopes ressalta que D. Pedro I “nom mudou moeda 

por cobiiça de temporal ganho”
178

, lavrando moedas de ouro e prata puros, sem nenhuma 

outra mistura que pudesse desvalorizar o dinheiro do reino. Juntar tesouros também era uma 

prática na qual se manifestava a justiça, pois: 

 

Seendo o poboo rico diziam elles que o Rei era rico, e o Rei que tesouro tiinha 

sempre era prestes pera defender seu reino e fazer guerra quando lhe comprisse, 

sem agravo e dampno de seu poboo
179

. 

 

 Para arrecadar o seu tesouro, D. Pedro I dispunha de um corpo de funcionários 

qualificados para que estes informassem sobre o arrecadamento das receitas do reino e sempre 

que houvesse um “superávit” da arrecadação, os cambiadores
180

 que estavam espalhados em 

todas as cidades e vilas do reino eram instruídos a adquirir ouro e prata. Todo tesouro obtido 

por esta prática era guardado no Castelo de Lisboa, em uma torre que havia sido construída 

para esta finalidade. Além de Lisboa, os concelhos de Santarém, Porto e Coimbra também 

mantinham fortificações para a guarda e proteção do tesouro juntado por D. Pedro I.  

 Como contraponto ao exemplar modo de juntar tesouros do rei português, Fernão 

Lopes descreve no capítulo seqüencial da crônica como D. Pedro I de Castela conseguiu 

também fazer a sua fortuna. O cronista nos conta que estava o rei na Aldeia Morales, jogando 

dados com alguns de seus cavaleiros, e neste momento, D. Pedro I decide apostar o tesouro do 

reino: 20 mil dobras. O cronista não prossegue dizendo se o rei ganhou ou não a aposta, mas, 

continua com a fala de Samuel Levi, seu tesoureiro-mor, que repreende o monarca por tal 

postura. A atitude do rei acabava por deixar subentendido que suas 20 mil dobras era um 

parco tesouro e que o funcionário régio não conseguia cumprir a sua função de arrecadar 

rendas no reino. Após a acusação de que havia práticas corruptas dos arrecadadores da 

fazenda que durante sete anos estavam acostumados a desviar as receitas do reino, Samuel 

Levi desafia ao rei dizendo que em pouco tempo a situação seria corrigida. Fernão Lopes 
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termina o relato dizendo que em menos de um ano o tesoureiro Samuel Levi havia juntado tão 

imenso tesouro que “era estranha cousa de veer”
181

.  

 Se compararmos ao relato de Pero Lopez de Ayala
182

 percebemos que Fernão Lopes 

omite estrategicamente os modos pelos quais o tesoureiro conseguiu recuperar as dívidas que 

não estavam sendo cobradas e como este conseguiu elevar o valor das arrecadações no reino. 

Em Ayala não temos o comentário crítico que Fernão Lopes faz sobre o entesouramento de D. 

Pedro I de Castela, nem tão pouco as suspeitas que o cronista português levanta sobre o caso 

na Crônica de D. Pedro I. Evidências que mostram que além de enaltecer a prática da justiça 

do seu monarca, para marcar o exercício do bom governo, Fernão Lopes procurava ir além, 

aproveitando momentos estratégicos do texto de Ayala para fazer a comparação com o 

monarca castelhano a fim de demarcar ao seu leitor as diferenças entre um governo mau e o 

outro ideal. 

 Na Crônica de D. Fernando a aplicação da justiça também se faz presente. É certo 

que a esta produção lopeana não apresenta tanto atos normativos quanto a Crônica de D. 

Pedro I. Entretanto, julgamos que o exercício da justiça está também presente neste relato 

quando o cronista escolhe episódios nos quais o monarca se preocupa com a segurança do 

reino face ao constante estado de ameaças das invasões castelhanas do período. 

 A presença de um rei atuante e fiscalizador são sinônimos de preocupações com o 

bem-comum. E isto, segundo Fernão Lopes, D. Fernando era capaz de fazer. Frente a uma 

ameaça da entrada de Castela em Portugal, o monarca português: 

 

(...) mandou logo per todo seu rreino que soubessem parte quaaes poderiam teer 

cavallos e armas, e seer besteiros e homẽes de pee. E isso meesmo fez veer os 

castellos de que guisa estavom, e mandou-hos rrepairar muros e torres e cavas 

d’arredor e poços e cisternas onde compriam; e aas portas paredes travessa e 

pontes levadiças e cadafaises, e fornece-llos d’armas e cubas e d’outras vasilhas, 

segundo os logares honde cada hũus eram
183

. 

 

 Seguindo com estas preocupações pela garantia da segurança do seu reino, D. 

Fernando decide cercar a cidade de Lisboa, de forma que suas fronteiras fossem 

inexpugnáveis. O cronista, fazendo largos elogios à importância da cidade de Lisboa ao reino, 

destaca os motivos pela qual ela deveria ser guardada dos invasores castelhanos: 
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E veendo el-rrei como esta soo cidade e era a melhor e mais poderosa de sua terra 

(...) determinou em sua voontade de a cercar toda arredor de boa e defenssavel 

cerca, de guisa que nẽhũu rrei lhe podesse empeecer (...) Entom el-rrei, (...) 

hordenou per hu ouvesse de seer cercada, devisando o modo como fosse feita e a 

maneira que sse em todo ouvesse de teer; e mandou que servissem em ella per 

corpos ou per dinheiro, pera seer a pressa cercada
184

. 

 

 E assim, diz o cronista, “com a ajuda de Deus foi de todo mui cedo cercada”
185

, 

tecendo vários elogios a D. Fernando graças ao cerco de Lisboa, cidade tão importante para o 

reino e para o cronista também, já que mais tarde esta localidade terá papel fundamental no 

apoio do Mestre de Avis, sucessor de D. Fernando no trono português. 

 D. Fernando não descuidou dos transtornos sociais e econômicos em seu reino, 

herança direta dos tempos da peste e dos tempos de crise social. Além da ordenação das Leis 

das Sesmarias, como já discutimos neste capítulo, o exercício da boa governança pode ser 

identificado em outras passagens da crônica. Em 1380, D. Fernando cria a Companhia das 

Naus e as Bolsas de Seguro Marítimo, medidas que procuraram desenvolver a marinha 

portuguesa, permitindo gratuitamente a construção de barcos com madeiras das florestas reais, 

além da isenção de impostos para mercadorias exportadas na primeira viagem e taxando com 

a metade do imposto panos e outras mercadorias transportadas no regresso. Pode-se então 

considerar que esta medida imposta por D. Fernando será o grande impulso para a criação da 

marinha mercante e os primeiros passos para a marinha de guerra
186

. O cronista reconhece o 

valor desta medida destacando que:  

 

trabalhando-sse muitos de fazerem naaos e outros de as comparem, per aazo de 

taaes privillegios, e vendo el-rrei como por esta cousa sua terra era melhor 

mantheuda e mais honrrada e os naturaaes d’ella mais ricos e abastados (...) 

hordenou com consselho de fazer hũua companhia de todas, pella quall se 

rremediasse todo contrairo, per que seus donos nom caissem em aspera pobreza
187

. 

 

 Entretanto, Fernão Lopes não se deterá apenas em recontar os feitos da boa ordenança 

na Crônica de D. Fernando. Como cronista comprometido com a verdade e tendo posto à 

parte “mundanall afeições”, Lopes irá apontar críticas ferozes ao reinado de D. Fernando, 

relatando exemplos de como esse rei passou a se distanciar do exercício da justiça. 
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 A primeira grande crítica se faz com relação à guerra. Fernão Lopes destaca que D. 

Fernando estava desapontado com os moradores de Bragança e Vinhais, pois estes haviam 

entregado os concelhos a D. Henrique II de Castela. Os moradores diziam que a culpa era do 

próprio rei, já que eles não tinham como se defender das eficazes forças castelhanas que 

devastavam o reino, acusando assim um desamparo a estes concelhos. D. Fernando argumenta 

que tentava ser um rei presente e que se esforçava para mostrar sua “mancebia e ardimento” 

na defesa das terras do reino. Entretanto, o cronista desfere fortes críticas a esta política de 

guerra que andava fazendo D. Fernando, dizendo que o monarca: 

  

gastava ell ssi e o rreino com mudança de moedas, por satisfazer a todos, e perdia 

as gentes e logares que tiinha, assenhorando-sse d’ell a covardice
188

. 

 

 A denúncia do cronista se pautava pela predileção do monarca ao proteger e cercar 

alguns concelhos do reino em detrimento de outros lugares. A atuação a qual D. Fernando se 

referia se restringia ao eixo Lisboa-Santarém-Coimbra e o cronista afirma isso dizendo que o 

povo já em forma de escárnio, diziam: “Ex-vo-llo vai, ex-vo-llo vem, de Lixboa pera 

Santarem”
189

. Ao criticar a guerra, o cronista apontava algumas falhas estratégicas na defesa 

do reino, além da perda evidente de tesouros e de vidas humanas, que “traziam pouco 

acrescentamento de seu estado e honra”
190

 ao rei. 

 Ainda sobre a guerra, Fernão Lopes relata a participação e o apoio das forças inglesas 

a D. Fernando contra Castela. Logo após a morte de D. Henrique de Trastâmara, o desejo de 

vingança se reacende em D. Fernando, que quebra os tratos de paz à revelia de seus 

conselheiros e reinicia as contendas com Castela. Neste momento o apoio da Inglaterra será 

fundamental, pois os ingleses também entendem que têm direito à disputa sucessória 

castelhana. Casado com uma das filhas de D. Pedro I castelhano, o duque de Lencastre não 

reconhecia a soberania de D. Henrique II e muito menos, de seu filho D. Juan I. O fratricídio 

em 1369 na cidade de Montiel marcava a ilegitimidade da dinastia Trastâmara e isso fazia 

com que o duque de Lencastre assinasse documentos e cartas como sendo rei de Castela
191

. O 

apoio formal demorou a ser conquistado, conforme nos diz o cronista:  
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Que novas ham de seer? (...) Som novas que el-rrei dom Fernando há mais de nove 

meses era prenhe dos ingreses e pariu-hos agora em Lixboa
192

. 

 

 Calcula-se que este apoio era muito esperado para os próximos enfrentamentos com os 

castelhanos, já que o exército inglês tinha a larga fama de ter um preparo bélico superior e 

uma grande capacidade estratégica. Entretanto, inicialmente este apoio foi meio frustrante 

para Portugal, pois tão logo os ingleses desembarcaram em Lisboa, começou a destruição e a 

criminalidade pela cidade. O discurso do cronista registra exemplos de crueldades que os 

ingleses passaram a cometer em tom melancólico: 

 

Estas gentes dos ingreses (...) forom apousentados em Lixboa, nom como homees 

que viinham pera ajudar a defender a terra, mas come se fossem chamados pera a 

destruir e buscar todo mall e desonrra aos moradores d’ella, começarom de sse 

estender pella cidade e termo matando e rroubando e forçando molheres, 

mostrando tall senhorio e desprezamento contra todos come se fossem seus 

mortaaes emmiigos de que sse novamente ouvessem d’assenhorar (...) assi 

rroubavom e matavom e destruhiam mantiimentos que muitas vezes mais era o dano 

que faziam que aquello que gastavom em comer; que (...) se avia voontade de comer 

hũuma lingua de vaca, matava a vaca e tirava-lhe a lingua e leixava a vaca perder; 

e assi faziam ao vinho e a outras cousas
193

. 

 

 Mais grave que a invasão dos ingleses era a violência consentida dos estrangeiros. D. 

Fernando não procurou refrear a criminalidade das suas forças de apoio, pois tinha grande 

necessidade em manter os ingleses como seus aliados e por conta disso, deixou o reino 

perecer à custa das crueldades dos ingleses. O cronista aponta que a não punição destes atos 

de crueldade foi mais um exemplo do desgoverno de D. Fernando: 

 

(...) quando lhe algũus faziam queixume das grandes sem-rrazoões que d’elles 

rrecebiam, fallava el-rrei (...) sobr’ello, mas em todo sse fazia pouco corregimento. 

Que compre dizer mais?
194

. 

 

 Outra grande crítica que faz Fernão Lopes a D. Fernando se pauta pelo descuidado do 

monarca com a integridade do valor de sua moeda. O cronista destaca como exemplo de 

injustiças que o monarca acabou mudando as moedas de ouro e prata do reino sem o 

consentimento dos seus conselheiros e do povo. Como contraponto a este momento, Fernão 

Lopes narra episódios dos antecessores de D. Fernando, nos quais destaca principalmente o 

bom reger de D. Afonso IV e seu pacto feito com o povo do reino e seus prelados de que “el-

rei nunca mais mudasse moeda”
195

, registrando que com esta medida foi D. Afonso IV 
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elevado ao posto de um dos reis mais ricos do mundo. Lopes evoca a antiguidade e o bom 

modo de reger dos reis de Portugal para colocar o governo de D. Fernando em uma lógica 

comparativa, demonstrando que a política que D. Fernando escolheu fazer trazia graves 

conseqüências para si e para o reino: 

 

por aazo de gram despesa de guerra começada assi per mar como per terra, todo 

sse gastava que nom ficava nẽhũua cousa pera deposito, e mais todo o ouro e prata 

que el-rrei achara entesourado: assim que ell danou muito sua terra com as 

mudanças das moedas e perdeo quanto gaanhou em  ellas, e tornarom-sse os 

logares a Castella cujos eram, e el ficou ssem nẽhũua honrra
196

. 

 

 Governo ousado, alianças antagônicas e alguns erros de orientação política. Para 

Alexandre Herculano, D. Fernando foi “um dos melhores monarcas portugueses”
197

, mas para 

Fernão Lopes, D. Fernando era rei ferido em sua dignidade real pelos seus descaminhos e sua 

má governança que colocava o reino em risco. Era necessária uma desqualificação do reinado 

fernandino para que ele pudesse ser ordenado pelo tempo da “Sétima idade Cristã” do seu 

sucessor 

 O Mestre de Avis, futuro D. João I, sucede D. Fernando em meio a uma conturbada 

crise social, herdando do seu antecessor os conflitos com Castela. Ao contrário das outras 

crônicas nas quais conseguimos identificar o exercício da atividade régia através da 

promulgação de atos normativos, ou da criação de mecanismos específicos para ordenação do 

reino, na Crônica de D. João I os conflitos com Castela são assuntos predominantes
198

. Nesta 

crônica as questões referentes ao bom regimento do reino estão diretamente relacionadas à 

guerra contra os castelhanos e ações em prol da defesa de Portugal. São fartos os exemplos
199

 

nesta crônica em que Fernão Lopes alerta ao leitor sobre a concessão de bens e mercês para 

aqueles que prestassem serviços à coroa portuguesa. Inicialmente, este bens foram 

confiscados dos partidários de D. Leonor e dos portugueses que abandonavam a defesa do 

reino e fugiam para encontrar acolhimento em Castela, muito provavelmente inseguros com o 

futuro de Portugal.  

 Fernão Lopes nos conta que a crise financeira provocada pela desvalorização da 

moeda ainda assolava Portugal nos tempos em que o Mestre havia se tornado Regedor e 
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Defensor dos Reinos. Mesmo não conseguindo controlar a desvalorização provocada nos 

tempos da guerra, ainda assim o Mestre fez algumas moedas de prata, as quais: 

 

dizem alguus em suas estórias, que estes rreaaes primeiros que o Mestre mamdou 

lavrar, que prestavom pera alguuas dores, e muito os emcastoavam em prata e 

tragiamnos ao  collo
200

. 

 

 O dinheiro é necessário à defesa e à ordenação do reino. A arrecadação de tesouros, 

como já dissemos aqui, é também exercício da justiça régia. Mas, nesta passagem o cronista 

aponta que a moeda cunhada pelo Mestre tinha outros possíveis usos: um objeto de 

proveniência régia, símbolo das primeiras afirmações da legitimidade do poder, também 

reforçava a origem divina e predestinada que circundava a figura do Mestre de Avis
201

. 

 O tesouro que serviu para alimentar o ciclo das mercês e agraciar os partidários da 

causa do Mestre na crise de 1383-1385 foi acumulado graças com a ajuda do povo, que 

acabava por roubar moedas e “escomdidamente emtregavomma ao Meestre”
202

 e também com 

o auxílio dos judeus e das igrejas que lhe emprestaram muitos marcos de prata para reunir 

assim um tesouro inicial para a causa do Mestre, já que o seu antecessor não lhe havia 

deixado: 

 

nehuua cousa com que mamteer guerra, nem de que fezesse bem e merçee aaquelles 

que sse a ell chegavom pera o ajudar a deffemder
203

 

 

 Na segunda parte da Crônica de D. João I, já investido do cargo de rei, D. João I 

continua a distribuir bens e mercês àqueles que decidiram ser partidários de sua causa. 

Identificamos nesta prática mais um elemento do exercício dos deveres régios destacado pelo 

cronista: 

 

Se dizem que aquelle he o próprio beneficio o quoal se outorga sem pedir, e tem sua 

originall naçemça na bomdade do outorguador, bem se pode dizer esto do nobre 

Rey dom Joaõ, porque vemdo elle como a cidade de Lisboa fora verdadeira madre e 

criador destes feytos (...) ordenou de lhe dar muitos mor termo do que tinha
204

. 

 

 Normatizar a divisão do produto da guerra também faz parte do exercício da justiça e 

assim o fez D. João I quando cercou Baldeiras, junto com o apoio das forças inglesas do 

duque de Lencastre. Através de um acordo se estabeleceu que os ingleses poderiam saquear o 
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lugar até meio-dia, enquanto que os portugueses depois entrariam em cena e poderiam roubar 

o lugar até à noite. Fernão Lopes registra a cena do duque de Lencastre entrando na tenda de 

D. João I, dizendo que estava descontente com o acordo, pois havia presenciado muitos 

portugueses desrespeitando o trato e começando seus furtos antes do meio-dia. Neste ponto, 

D. João I: 

 

(...) cavalguou a pressa com gram queixume por pasarem seu mamdamento (...) E 

aceso em gramde sanha, levamdo hũa espada nas mãos, ffazia sair fora, damdo com 

ella aos que achava pelas ruas, de guisa que ouve hi feridos e mortos por tall azo, 

porem que os mortos nam foram mais que dous, hum que el Rei deguolou per sua 

mão e outro que fez saltar do muro a ffumdo, de que logo morreo
205

. 

 

 Em uma rara referência a um acesso de sanha, que mais poderia ser comparado às 

ações de D. Pedro I, Fernão Lopes destaca uma das formas de se fazer justiça em tempos de 

crise.  

 Registramos aqui que os exemplos enunciados pelo cronista trazem muito do juízo de 

valor do que Fernão Lopes estabelecia ser um bom exercício das prerrogativas reais. Estes 

exemplos colhidos das crônicas ora são produções normativas que pretendem ordenar uma 

situação de crise no reino ou sanar transtornos sociais, ora representam momentos nos quais 

os monarcas atuam sem o respaldo de uma determinada rede institucionalizada responsável 

pelo exercício da justiça. A própria noção da justiça está ainda sendo normatizada durante a 

dinastia de Avis. A figura do chanceler, do corregedor da corte, dos vedores da fazenda, dos 

juízes, sobrejuízes e magistrados já existe e faz parte do rol de funcionários responsáveis pelo 

desembargo régio. Mas, em momentos nos quais se exigia uma rápida reação, muitas vezes é 

a própria espada do monarca que atua em prol da justiça. Isso porque, como ressalta D. João I 

na crônica de Fernão Lopes a questão da justiça e a sua execução no reino era tarefa que Deus 

atribuía aos monarcas e dela um bom rei não poderia se furtar: 

 

E por quoamto eu emtendo que hua das cousas a que muito obriguada synto minha 

alma, quoamto a Deos e quoamto ao mũdo, asy hee o feito da justiça, tamto per 

Deos aos Reys emcomendada
206

. 

 

 A lenda do monarca justiceiro certamente ganhou um colorido maior na Crônica de 

D. Pedro I. O rei português gozava desta fama e Fernão Lopes recolheu relatos que 

vivificaram esta imagem para que a justiça fosse a máxima virtude deste rei. Na Crônica de 

D. Fernando também presenciamos a preocupação com a ordem e o bem estar do reino. A 
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execução da justiça foi feita pelo rei, ao seu modo, “sempre hesitante e mutável”
207

. Mas 

encontraremos desde os primeiros capítulos da Crônica de D. João I, evidências de que a 

narrativa lopeana irá adensando a figura de um monarca exemplar, cioso dos bons costumes, 

generoso ao distribuir graças e mercês, caráter pertencente de uma inevitável dignidade régia, 

apesar do seu “deffectu de naçemça”
208

 e das suas hesitações que vão se diluindo na crônica 

para confirmar o projeto de legitimação concebido pelo cronista.  
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2.3. EM TEMPOS DE CRISE:  FRÁGEIS FRONTEIRAS ,  FRÁGIL SENHORIO . 

 

 «Señor. Tomay esta syna em vossas mãos e per ela nos 

poemos em voso poder e vos fazemos preito e menagem de vos 

servir com os corpos e averees, ata despemder as vidas por 

homrra do Reino e vosso serviço»
209

. 

 

 Em um dos primeiros capítulos da Crônica de D. João I, após a morte de D. 

Fernando, quando o Joham Fernandez Andeiro é assassinado e os rumos da sucessão do trono 

de Portugal são abalados, Fernão Lopes marca a fala do conde D. João Afonso a um escudeiro 

de Lisboa, dizendo que “bem viia como Castella era comtra Portugall, e Portugall comtra sii 

meesmo”
210

. 

 O conde naturalmente se referia ao latente estado de guerra entre Castela e Portugal, 

mais acentuado ainda após a morte de D. Fernando e certamente sobre o clima de 

instabilidade interna no reino. Portugal se dividia em grupos que aclamavam D. Juan I de 

Castela e sua esposa D. Beatriz, filha única da união de D. Leonor e D. Fernando I, enquanto 

que outros tentavam sustentar a frágil regência de D. Leonor Teles, que não encontrava apoio 

moral do reino. Outra facção, mais hesitante e que concebe o golpe contra o Andeiro, para 

enfraquecer a regente, apóia o Mestre de Avis, em uma trama que não pode ser considerada 

enquanto um projeto político
211

. Quase que por uma fatalidade, contra todos os tratados 

anteriormente firmados e à revelia de todo o direito estabelecido, é o destino que ensina o 

Mestre a ser rei. 

 É neste momento de convulsão social que Portugal se divide entre os “portugueeses 

desnaturados”
212

 e os “verdadeiros naturaaes do rregno”
213

. Fernão Lopes lança em sua 

crônica as bases de um sentimento nacional, fortalecido pelo Cisma
214

 que colocava de um 

lado os castelhanos cismáticos e de outro os portugueses que sempre representaram a “fé 

verdadeira”, divisão esta que será exacerbada com as cisões internas pela defesa da causa do 

Mestre de Avis. 
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 Falar de traços de identidade comum no medievo português não é tarefa fácil. Para se 

pensar em um plano ideal de identidade comum, podemos identificar três aspectos que 

poderiam servir para identificar um povo a um sentimento de pertença, sendo eles uma língua 

comum, um reino e um rei
215

. No tempo de nosso cronista Fernão Lopes, ainda não temos 

uma imagem clara das fronteiras do reino, ou mesmo de um hino que contemple uma imagem 

concreta do que é ser português naquele momento. Entretanto, em suas crônicas o que mais 

está presente é a imagem de Portugal e de seus naturais unidos a este sentimento de pertença 

que se fortalece ao longo da sua trilogia. 

 Não é possível se pensar em um determinado sentimento nacional, pois como bem 

aponta Benedict Anderson a “condição nacional é um produto cultural específico”
216

, 

resultado de um complexo de forças históricas. A explicação para o fenômeno que 

encontramos registrado nas crônicas de Fernão Lopes pode ser definida enquanto a criação de 

“comunidades políticas imaginadas”
217

, para elucidar este sentimento de pertença e esta 

criação comunal do cronista para aqueles portugueses que lutavam pela defesa do Mestre e, 

conseqüentemente, do reino. 

 Neste momento, Portugal terá as suas estruturas sociais firmadas entre as relações de 

clientelismo e vassalidade que caminham em uma lógica pendular para ajustar desníveis 

hierárquicos, procurando como fim o equilíbrio. Entretanto, este movimento não transcorrerá 

sem gerar tensões
218

. A filiação a fidalgos e aos grupos que estavam em destaque no reino 

originavam disputas e partidos que se agrupavam ou declaravam guerra uns aos outros, em 

prol da defesa dos seus senhores ou mesmo pela garantia dos seus próprios interesses.  

 Os bandos
219

 serão poderosas provas deste partidarismo fluido, que irão manejar com 

especial talento as relações de vassalidade e clientelismo em busca da mobilidade social que, 

nos tempos narrados pelo cronista, mostrava-se tão real. Por isso, “as fronteiras eram porosas 
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e indistintas, e as soberanias se esvaeciam imperceptivelmente uma dentro da outra”
220

. Estes 

bandos serão engrossados por contingentes de bastardos e dos filhos secundogênitos, que 

precisam garantir prestígio e patrimônio que pelas vias do direito sucessório não eram 

beneficiários. É possível se verificar o surgimento de uma nobreza secundária formada por 

importantes grupos que concentrarão privilégios e fomentarão disputas entre outras facções 

que também buscavam benefícios no reino através das relações de vassalidade. 

 Um grande exemplo da política de mobilidade
221

 entre Portugal e Castela e de 

vinculações vassálicas foi a família Pacheco. Os caminhos de sua ascensão social estão 

relacionados aos rumos da política interna do reino. Os Pacheco representam dentre muitos, o 

surgimento de uma nobreza secundária e, sua consagração como um grupo poderoso que foi 

capaz de manipular as relações diplomáticas entre dois reinos.  

 Esta linhagem ainda não tem grande representatividade nobiliárquica no início do 

século XIV, podendo ser representada ao nível dos cavaleiros. Lopo Fernandes Pacheco 

deseja ascender à condição de rico-homem e o seu segundo casamento é sua primeira via de 

acesso a uma família mais bem colocada no reino: os Albuquerque. Dessa união de famílias, 

nasce o herdeiro Diego Lopes Pacheco. Personagem tão presente nas três crônicas de Fernão 

Lopes que galgará níveis sociais mais elevados através da prestação de serviços ao monarca 

D. Afonso IV. 

 Diogo Lopes Pacheco se casa com Joana Vasques e essa união representa mais um 

forte agrupamento com outra família importante de Portugal: os Cunha e os Pereira. Sua 

meia-irmã Guiomar da Fonseca se casa com João Afonso Teles, selando assim mais uma 

aliança com outra família de destaque: os Teles. 

 Apesar de estabelecer importantes alianças através dos casamentos que fortaleciam 

este clã, Diogo Lopes Pacheco enfrentará seu primeiro exílio de Portugal a partir de 1355, 

pois ele será um dos executores de Inês de Castro, a mando de D. Afonso IV. Por conselho do 

próprio rei, o vassalo parte de Lisboa e passa a viver em Castela, conforme verificamos nesta 

passagem da Crônica de D. Pedro I: 

 

E ssemdo elRei doemmte em Lixboa, de door de que se estomçe finou, fez chamar 

Diego Lopez Pacheco, (...) e disselhe que el sabia bem que o Inffamte Dom Pedro 
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seu filho lhe tiinha maa voomtade, nom embargamdo as juras e perdom que fezera 

(...) e poor quamto se el semtia mais chegado aa morte que aa vida, que lhes 

compria de se poerem em salvo fora do Reino, por que el nom estava já em tempo 

de os poder deffemder delle, se lhe algum nojo quizesse fazer
222

. 

 

 No seu primeiro exílio de Portugal, Diogo Pacheco é bem recebido por D. Pedro I de 

Castela, mas este ficará no reino vizinho até o momento em que D. Pedro I de Portugal faz um 

acordo com seu sobrinho D. Pedro I no reino vizinho e decide trocar alguns criminosos 

castelhanos que estavam vivendo exilados em Portugal, pelos executores de Inês de Castro, 

que estavam em Castela. Acordo aceito, Diogo Lopes Pacheco retorna a Portugal para ser 

executado pelo rei português, mas este consegue fugir para Aragão, aonde mais tarde 

estabeleceria novamente suas redes de contato com Castela. 

 O representante da família Pacheco retorna a Portugal em 1367, na posição de 

procurador de D. Henrique II tentando solicitar apoio a D. Fernando. Mas, Diogo Lopes 

Pacheco acaba por aproveitar o retorno ao reino português para pedir uma revisão da sua 

sentença de condenação, procurando semear as bases de um futuro retorno a Portugal. Fernão 

Lopes relata este caso na Crônica de D. Fernando, onde dedica um capítulo para contar ao 

leitor sobre as origens de Diogo Lopes Pacheco e para registrar que D. Fernando: 

 

lhe mandou entregar todos seus bẽes, onde quer que os avia, e o rrestituio a toda a 

sua boa fama e honrra o mais compridamente que seer podia, dando-lhe de todo 

sua firme carta; e feze-o rric’omem de seu conselho
223

. 

 

 Reabilitado e reinvestido de seus bens e honra, Diogo Lopes Pacheco ficará em 

Portugal até 1372. Contudo, Fernão Lopes aponta duas versões para explicar o novo exílio de 

Diogo Pacheco em Castela. A primeira delas se pautava pelo estreitamento das relações com 

D. Henrique II por conta das funções que Diogo Pacheco exercia enquanto embaixador do 

reino de Portugal. O cronista relata que o representante do clã Pacheco certamente teria 

comentado a D. Henrique II “o gram desvario em que el-rrei dom Fernando era com os 

poboos e alguus outros do rreino por aazo do casamento”
224

 com D. Leonor e que assim o 

monarca castelhano o teria cooptado para retornar a Castela, para que ele lá estivesse mais 

seguro. A segunda versão que Lopes anuncia ter mais adeptos, narra que pelo fato de Diogo 

Lopes Pacheco ter sido contrário ao casamento de D. Fernando e D. Leonor, este teve receio 

de perseguições que a futura rainha pudesse lhe fazer, pois esta “tinha mortall ódio aaquelles 
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que forom em estorvo de tall casamento”
225

, e assim escolheu se refugiar em Castela, para 

prestar seus leais serviços a D. Henrique II e estar sob sua proteção. 

 Apesar do cronista deixar a cargo do leitor uma escolha pela versão mais plausível, a 

segunda história nos parece mais factível. Diogo Lopes Pacheco estava presente no Tratado 

de Alcoutim em 1371, que previa a paz entre Portugal e Castela sob determinadas condições. 

Uma delas estabelecia o casamento da infante D. Leonor, filha do rei D. Henrique II, com D. 

Fernando. O trato é descumprido quando o rei português escolhe outra Leonor para se casar: a 

sobrinha do conde de Barcelos, pertencente ao clã dos Teles de Meneses. Essa quebra de 

tratos possivelmente representou uma revisão nos planos de Diogo Lopes Pacheco e essa 

oposição ao grupo dos Teles, que estava aliado a também poderosa família Castro, fez com 

que Diogo Pacheco retornasse a Castela e incentivasse D. Henrique a retomar as guerras com 

Portugal. 

 A situação só irá ser alterada após a morte de dois monarcas: D. Henrique II em 

Castela e D. Fernando, em Portugal; será com a subida de D. Juan I ao trono que se reformula 

a “rede de fidelidades régias”
226

. D. Juan I, que parece estar desconectado das principais 

alianças linhagísticas do reino, encabeça o projeto de sucessão ao trono de Portugal pelo seu 

casamento com D. Beatriz, filha de D. Fernando e D. Leonor. O rei castelhano colocará a 

algumas famílias sob suspeita em seu governo, rechaçando assim o clã dos Pacheco, Cunha e 

Castro, que eram os verdadeiros concorrentes a sucessão do trono português
227

. 

 O ano de 1384 marca uma nova revisão de partidarismos. Após o golpe que assassina 

o amante da rainha, D. Leonor insiste em continuar como regente do reino, mesmo sem o 

conde Andeiro e ao lado de poucos vassalos. Mas, em Março de 1384 cede às pressões do 

genro e rei castelhano D. Juan I e afasta suas pretensões do reino português
228

. 

 Nesta revisão de partidos, a família Pacheco decide voltar a Portugal para ajudar o 

Mestre de Avis a lutar contra o rei castelhano. Diogo Lopes Pacheco é capturado pelas forças 

castelhanas no cerco a Lisboa, mas mesmo assim o Mestre de Avis decide trocá-lo com um 
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prisioneiro castelhano. Ainda que o lado português questionasse a troca, dizendo que Diogo 

Lopes Pacheco já “era homem doiteemta anos e mais, e nom tall, de que sse podesse prestar 

em feito de guerra”
229

, o Mestre por “virtuosa voomtade”, vendo que Diogo Pacheco havia 

partido de Castela com seus filhos para o ajudar na guerra e para o servir, decidiu fazer a troca 

dos prisioneiros. 

 A escolha pela mudança de bandos foi acertada pelo clã dos Pacheco, pois já no ocaso 

da sua trajetória, Diogo Lopes tem a sentença de condenação dada por D. Fernando revista e 

anulada pelo Mestre de Avis, conforme este documento da Chancelaria de D. João I: 

 

declaramos a condenaçam que contra elle e contra a sua pesoa e beens foe fecta per 

el rrey dom Fernando nosso Jrmaão seer nemhua e nom ualler porquanto somos 

certo e vimos (...) que foe fecta per falsas e maas prouas e emformações quaaes no 

dicto diego Lopez nom cabiam nem deus nunca qujsese (...) examjnamos que as 

razoões e prouas da dicta condenaçam eram contrairas ao fecto da uerdade e como 

o dicto diego lopez sempre trabalhou e trabalha por serujço destes regnos e prol e 

onrra e acrescentamento delles
230

. 

 

 Além da anulação da sentença de traição, o Mestre de Avis reabilita novamente Diego 

Lopes Pacheco, pondo fim assim ao seu ciclo de exílios do reino de Portugal: 

 

ho Restitujmos aa honrra e stado em que staua ao tempo da dicta condepnaçam e 

aos beens que entam auja e todallas outras cousas de que foe de fecto priuado e 

casamos e anullamos e quebrantamos todas as constitulçoões doaçoões uendas 

permudaçoões que dos dictos beens (...) fose fecta pollo dicto senhor Rey dom 

Fernando ou por outro qualquer posujdor ou posujdores delles tornando os dictos 

beens e senhorio e posse a maão do dicto diego Lopez assy como staua ante que a 

dita doncepnaçam fosse fecta com os fructos nouos e rendas e djreitos delles
231

 

 

 Escolhemos
232

 aqui o exemplo da família Pacheco para compreender a fluidez das 

fronteiras nesses tempos de crise, mas poderíamos ter escolhido tantos outros, como os 

Castro, os Teles ou o clã dos Pereira. O que era preciso destacar deste exemplo era a constante 

troca de bandos, os intensos movimentos de concessões de mercês, assim como os atos 

punitivos e expatriamentos enquanto indícios do funcionamento da política pendular no reino, 

que ora agracia um grupo e ora condena outro, conforme seus interesses momentâneos e suas 

necessidades de afirmação dentro de um complexo projeto de centração e legitimidade. O 
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próprio cisma da Igreja Católica serviu como pretexto a complicados jogos diplomáticos que, 

na crônica de Fernão Lopes, irá ajudar a configurar momentos de claras divisões no reino.  

 Dos partidos que estarão em prol da causa do Mestre e daqueles que estarão servindo 

ao rei de Castela, conseguimos identificar mais do que duas fronteiras em conflito: é possível 

se verificar neste movimento oscilante a divisão de alguns estratos sociais que percebem neste 

momento de disputas um tempo em que podem ascender a posições sociais mais elevadas. 

Não será apenas o grupo da arraia-miúda que pegará em armas para defender o Mestre de 

Avis, mas sim outra classe mais ampla, ciosa de benefícios e de prestígio social que afirmará 

os laços de fidelidade a este novo senhor. Sabemos que o grupo em oposição à regente D. 

Leonor ou mesmo ao domínio castelhano imposto por D. Juan I e D. Beatriz era composto por 

facções heterogêneas. Ele não se fazia apenas do apoio da arraia-miúda, mas também se ouvia 

dentro deste grupo a voz de ricos homens, fidalgos representantes dos concelhos, homens 

bons e também membros da nobreza segunda. Prova disso era a participação de homens 

letrados como o “Chamceller moor”
233

 Dr. João das regras, “homem homrrado de boa 

fazemda”
234

 como Álvaro Pais e Nuno Alvares Pereira, descendente de “huu boom e gramde 

fidallgo, nobre de linhagem e condiçom”
235

. 

 Mas Fernão Lopes em sua construção insiste na idéia da comunhão do povo português 

contra a ameaça estrangeira. Seu relato ganha esta carga dramática especialmente nos 

instantes em que o “poboo meudo”
236

, investido de grande sanha, ataca aqueles que ameaçam 

a independência do reino face às forças castelhanas. Essa coletividade aparece muitas vezes 

anônima na crônica, raramente vozes da arraia-miúda são individualizadas e escritas pelo 

cronista
237

, elas ganham força nas ruas de Lisboa, nos momentos em que levantam o pendão 

do reino e gritam em altas vozes “Portugall! Portugal! pollo Meestre Davis”
238

 e também nos 

instantes em que o povo toma o castelo da cidade de Évora , tomando, roubando e devastando 

tudo o que lá podiam, deixando-o “devasso come pardieiro”
239

, ou mesmo quando arrastam a 

abadessa pelas ruas da cidade, só porque esta era “paremta da Rainha e sua criada”
240

. 
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 Entretanto, é importante destacar que esta fluidez de fronteiras e reavaliações 

constantes dos partidos se dava pela oferta de prestígio que um grupo tinha a oferecer como 

benefícios e acrescentamentos da honra destes homens. Prova desse intenso e rápido 

movimento pode ser notada quando se é feito um mapeamento através da Crônica de D. João 

I das localidades que decidem apoiar a causa de Castela e alçam pendão por D. Juan I e D. 

Beatriz e logo em seguida acabam por cair em domínio do Mestre. A primeira localidade a 

desertar da “causa portuguesa” é o concelho da Guarda nos primeiros meses de 1384. D. Juan 

I consegue cooptar auxílio do bispo da cidade, que era também chanceler de D. Leonor Teles, 

para invadir a cidade e conquistar o apoio dos seus habitantes, pois “todollos mais que em ella 

vivia eram seus criados, e fariam o que lhe elle mamdasse”
241

. A adesão à causa castelhana 

cresce pelo reino: Alenquer, Almada, Bragança, Covilhã, Guimarães, Leiria, Mértola, Ourém, 

Santarém, Sintra e tantos outros concelhos foram conquistados por D. Juan com o apoio dos 

“falssos Portugueeses”
242

. Entretanto, a grande “reconquista” de Portugal se dá após o término 

do Cerco de Lisboa (Setembro de 1384). O Mestre de Avis consegue, com a inestimável ajuda 

da espada de Nuno Álvares Pereira, recobrar mais de sessenta concelhos portugueses em 

menos de oito meses, além de avançar os domínios de sua influência em todas as regiões de 

Portugal
243

. A recuperação desses movimentos oscilantes nos dá pistas para entender o 

exercício do poder régio dentro do cenário de um século de crises. 

 A consolidação dos anos iniciais do reinado de D. João I foi marcada por uma forte 

política de agraciamento àqueles que haviam se filiado à causa do Mestre de Avis. A 

confirmação da sua rede de vassalidades e apoio político para legitimar o início desta nova 

dinastia, deu-se através das recompensas ofertadas pelo novo monarca a fim de retribuir os 

serviços prestados pelos “verdadeiros Portugueeses”
244

. O incremento patrimonial e a 

promoção social que pode ser apontada nos primeiros anos do reinado de D. João I são 

evidências do exercício da graça régia que procurava sedimentar as suas relações e o seu 

apoio, mediante o acrescentamento de uma pequena e média nobreza. 
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 Atendendo a um conselho de Álvaro Pais, o Mestre de Avis passou a dar o que não 

tinha, oferecendo os bens daqueles que ora estavam à defesa de D. Leonor, ou ora se 

granjeavam para o lado castelhano
245

.  E assim se construía um intenso movimento de 

“capilaridade social”
246

, de acordo com a historiadora Maria Helena da Cruz Coelho, na qual 

a política das doações era a que melhor definia as fronteiras e o senhorio do reino.  

 O historiador Armando Carvalho Homem teve a oportunidade de mapear a 

documentação régia e quantificar o número de cartas de doações de bens e direitos desde o 

início do século XIV até o final do governo de D. João I. Este mecanismo está sempre 

presente na documentação real, mas adquire um impacto relevante a partir do período de 

1381-1390 até 1433. A política da graça régia de D. João I será responsável, desde o início da 

dinastia de Avis, por mais de 61% de cartas de doações emitidas no reino, conforme 

demonstramos no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 1 – Mapeamento de Cartas de Doações de Bens e Direitos
247

 

 

 As cartas de doações presentes na Chancelaria de D. João I são muitas e a maior parte 

delas trazem expressos o agradecimento pelo fiel serviço de defesa do reino de algum vassalo, 

ou nomeiam o beneficiário, apontando que os bens que estão sendo doados foram perdidos 
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por “derujço destes regnos e senhor”
248

. Mas torna-se muito expressivo o fato das cartas de 

doação se configurar como o mecanismo de graça régia mais freqüente no reinado de D. João 

I, prática compreensível na medida em que a legitimação do novo governo deveria garantir 

indispensáveis apoios dentro de uma imbricada rede de relações sociais. 

 Esta política de privilégios corroborada por D. João I fez com que as relações de 

senhorialismo aumentassem no reino, já que muitos vassalos adquiriram amplas possessões 

territoriais, benefícios e imunidades
249

. O pagamento das dívidas de gratidão aos fiéis 

servidores acabou por criar grandes casas senhoriais que não eram concorrentes ao poder real. 

Estas casas eram às vezes ofertadas aos parentes mais próximos, viabilizando assim uma 

“centralização descentralizada”
250

. Nuno Álvares Pereira pode ser exemplo desta política de 

acrescentamentos neste contexto. Fernão Lopes destaca as qualidades deste tão nobre “braço 

da deffemssom do rreino”
251

, elevando suas qualidades no limite da sacralidade e da nobreza 

que o labor da cavalaria assim o exigia. Mas em gratidão aos serviços prestados à nova 

dinastia, D. João I havia lhe doado a “metade do regno em terras e remdas e outras 

dadivas”
252

. Ciente deste poder adquirido, Nuno Álvares prepara a sua saída e a de seus 

fidalgos do reino quando D. João I tenta comprar as terras de alguns fidalgos para garantir o 

futuro dos seus filhos, os infantes da Ínclita Geração. Após algumas tentativas de 

reconciliação, Nuno Álvares é demovido da idéia de abandonar o apoio a D. João I quase na 

fronteira do reino português, em Estremoz
253

.  

 A parceria necessária entre o Mestre de Avis e Nuno Álvares Pereira foi se alterando 

ao longo do relato do cronista, até que depois de Aljubarrota, D. João I, já investido do seu 

cargo de rei, consegue cada vez mais afirmar a sua independência – até mesmo em termos 

bélicos, estrategistas
254

 – da figura do Condestável. A política de concessões de benefícios fez 

com que esta família se alçasse a uma das mais importantes do reino, entretanto, alianças 

matrimoniais com a casa real fez com que a família de Nuno Álvares Pereira estivesse na base 

da grande casa neo-senhorial portuguesa do século XV. “Eram, pois, autênticos senhores cujo 

poder se podia, a qualquer momento, levantar contra outro senhor, mesmo que este fosse o 
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rei”
255

, conforme nos lembra Manuela Mendonça. Tempos de frágeis fronteiras e frágil 

senhorio. 

 Diogo Lopes Pacheco retorna a Portugal após dois exílios, pois claramente viu que a 

oferta de benefícios seria maior com o Mestre de Avis do que com D. Juan I de Castela. 

Diogo manteve-se fiel até o final de sua vida à nova dinastia, contudo seus descendentes 

escolheram outras opções e construíram diferentes redes de vassalidades
256

, mas o que se 

deseja destacar de todos estes exemplos é a linha tênue que separa um reino e outro, que é 

cerzida com o fio das relações pessoais em uma complexa trama de vassalidades. 

 Em meio a este jogo pendular de partidos que ora se agraciam e ora competem por 

uma elevação social, Fernão Lopes marca na memória de suas crônicas o nome daqueles que 

serviram como leais portugueses ao Mestre de Avis, assim como também registra o nome 

daqueles que marcaram com o seu desserviço à dinastia de Avis a sua traição ao rei e ao 

reino
257

. O cronista delimita o papel da lealdade para aqueles que serviram o Mestre: mais do 

que ser reconhecido em honras e benefícios, os partidários da causa de Avis agiam quase por 

uma profissão de fé. A narrativa lopeana nos oferece esta ação emblemática, que tanto é 

reforçada pela condição do Cisma, que acabava por definir papéis de cristãos e anti-cristãos 

no reino. É aí que o cronista encontra espaço para criar a sua comunidade imaginada: Portugal 

contra Castela. 

 O tom desta comunidade não se dá apenas pela noção de fronteiras, ela se faz 

mediante a oferta de prestígio e benefícios a muitos aqueles que desejam transcender a sua 

posição social. É necessário lembrar que nesse jogo de bandos e partidos, até mesmo o Mestre 

de Avis, temeroso do seu destino no reino após o assassinado do conde Andeiro, pensa em 

abandonar Portugal e seguir para a Inglaterra, onde lá poderia: 

 

servir elRei na guerra que ouver com seus ẽmiigos, e gaanhas aquella homrra e 

fama que todollos boõs desejam percalçar
258

. 
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 O desejo do Mestre é também o de qualquer fidalgo. É a fala que resume a principal 

motivação que faz com que a nobreza secundogênita, filhos bastardos, mercadores e até 

mesmo o povo miúdo entrem no jogo pendular do clientelismo e da vassalidade, que 

determina a fragilidade das fronteiras e do poder dos senhores, até mesmo quando estes 

senhores são os reis. 
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CAPÍTULO  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A  VIRTUDE A QUE DEOS MAIS PRAZ”: 

O  PERFIL DO «ESTADO DE REY»  DELINEADO PELO CRONISTA 
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3.1 O  REX JUSTUS E O REX CRUDELIS  

 
 E por quoamto eu emtendo que hũa das cousas a que muito 

obriguadasynto minha alma, quamto a Deos e quoamto ao 

mũdo, asy hee o feito da justiça, tamto per Deos aos Reys 

emcomendada
259

. 

 

 Já discutimos anteriormente a importância da justiça enquanto um dos grandes pilares 

do poder régio e sua relação a momentos de crise e de conturbações sociais. Pretendemos 

agora trazer alguns dos momentos presentes na crônica de Fernão Lopes que procuram 

evidenciar o exercício desta máxima virtude régia, assim como também procurar destacar, sob 

a ótica do cronista, quando a justiça se transmuta em crueldade. 

Na Crônica de D. Pedro I, Fernão Lopes registra a presença de um monarca que foi 

capaz de oferecer aos portugueses um reino “que taaes dez annos numca ouve em 

Portugal
260

”. Será através dele e de suas prerrogativas que ele bem governará o regnum. Mas 

o Rei Justiceiro também foi o Rei Cruel. Ficou conhecido por sua personalidade impetuosa, 

impulsiva e apaixonada, assim como pelos seus “excessos” em causas que não “pareciam” 

exigir tanta rigidez.  

De um modo geral, D. Pedro I nos é apresentado segundo um modelo nobre e virtuoso 

que se contrapõe ao D. Pedro castelhano, de feições rudes e elementares.  O cronista apresenta 

o seu rei desta forma: 

 

Este Rei Dom Pedro era muito gago; e foi sempre grande caçador, e monteiro 

seendo Iffante, e depois que foi Rei (...) muito viandeiro, sem seer comedor mais que 

outro homem per onde andava fartas de vianda em grande abastança. Elle foi 

criador de fidalgos de linhagem [e] (...) acreçentou muito nas comtias dos fidallgos. 

A toda gente era galardoador dos serviços que lhe fezessem; e nom soomente dos 

que faziam a elle, mas do que aviam feitos a seu padre
261

. 

 

Por sua vez, o cronista nos retrata a imagem oposta do rei-modelo. Percebemos então, 

como ele nos apresenta a figura do anti-rei castelhano: 

 

Elle foi muito compridor de toda cousa que lhe sua natural e desordenada vontade 

requeria (...) foi muito arredado das manhas e comdiçoôes, que aos boons Reis 

compre daver, ca el dizem que foi mui luxurioso, de guisa que quaaes quer molheres 

que lhe bem pareciam, posto que filhas dalgo e molheres de cavaleiros fossem (...) 

que nom guardava mais huumas que outras
262

. 
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Entretanto, não é só no plano das imagens que se encerram as diferenças. Para o 

cronista português, o seu rei é modelo do bom governo, enquanto que o rei castelhano adota 

uma postura que se afasta de todas as virtudes cristãs.  

O exemplo do bom monarca português nos é dado por Lopes quando este afirma que 

El-Rei: 

 

Era ainda de boom desembargo aos que requeriam bem e merçee (...). Amava muito 

de fazer justiça com dereito; e assi como quem faz correiçom, andava pollo Reino; e 

visitada huuma parte nom lhe esquecia de hir veer a outra (...); e se a escriptura 

afirma, que por o Rei nom fazer justiça, vem as tempestades (...) sobre o poboo, nom 

se pode assi dizer deste
263

. 

 

 O cronista português marca em sua crônica a presença de um monarca ativo, 

comprometido com o exercício de sua função régia. Fernão Lopes registra em diversos 

capítulos exemplos do exercício da justiça de D. Pedro I nas inúmeras itinerâncias do monarca 

pelo reino, em prol do estabelecimento da ordem e da correção dos maus exemplos. Estando 

em Lisboa, D. Pedro I tem a informação de que a mulher de Daffonso Andre, “mercador 

honrado”
264

 costumava trair seu marido. ElRei “entendeo que entom era tempo de a achar e 

tomar em tal obra”
265

. E enquanto Daffonso Andre participava de um torneio de justa com 

outros cavaleiros da corte, pois a cidade estava em festa pela visita do rei, D. Pedro I mandou 

que buscassem e queimassem a esposa de Daffonso Andre. Quando o torneio terminou, 

Daffonso Andre veio tomar satisfações ao rei. Mas D. Pedro I satisfeito por ter feito justiça, 

disse ao súdito para que este recebesse a boa notícia do feito, pois “já o tiinha vingado da 

aleivosa de sua molher”
266

. Outro caso de punição moral foi o de Maria Roussada e seu 

marido. Querendo saber por que chamavam a mulher desta maneira, o monarca português 

descobriu que a alcunha de Roussada era tributária ao seu passado: “seu marido dormira com 

ella per força”
267

. Mesmo Maria Roussada vivendo já há muitos anos “em gram bem 

querença”
268

 com seu marido e tendo já filhos, D. Pedro I quis punir o ato criminoso. O 

cronista relata que o rei, “por comprir justiça”
269

, mandou o marido de Maria Roussada à 

forca, enquanto “hia a molher e os filhos carpindo trás elle”
270

. Nestes dois casos percebemos 
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que o monarca faz a justiça, mesmo sem que a parte prejudicada recorra à justiça régia para 

que a correção fosse aplicada. 

 Continuando a itinerância do exercício da justiça de D. Pedro I pelo reino, já na cidade 

de Braga, o rei manda punir um escrivão do tesouro régio, pois este havia recebido onze libras 

e meia sem a presença do tesoureiro. Por esta “falha procedimental”, o rei o manda enforcar. 

Só neste dia em Braga o rei condenou treze pessoas à morte “per justiça antre ladrooens e 

malfeitores”
271

. 

Enquanto Fernão Lopes descreve os caminhos percorridos pelo rei português à procura 

das injustiças no reino, o cronista português também aproveita para aprofundar o perfil do 

anti-rei descrevendo um pouco mais a conduta do rei castelhano D. Pedro I de Castela. Fernão 

Lopes alerta ao leitor de que este rei  

 

era muito cobiiçoso do alheo por maa e desordenada maneira, e nom queria homem 

em seu consselho, salvo que lhe louvasse sua rasom e quamto fazia
272

.  

 

Ao invés de agraciar seus súditos com mercês, tal como fazia generosamente o 

monarca português, D. Pedro I de Castela: 

 

Matou muitas honrradas pessoas, dellas sem razom (...) em tanto que muitos boons 

se afastavom delle, muito anojados por temor de morte, ca nenhuum nom era com el 

seguro, posto que o bem servisse, e lhe el muita merçee e honrra fezesse
273

. 

 

A inspiração por tamanha má-fama certamente era originária do texto de Pero Lopez 

de Ayala. Já nos primeiros capítulos
274

 da crônica castelhana Ayala ressalta que o sentimento 

que os súditos mais alimentavam por seu rei era o temor. O cronista castelhano ressalta em 

muitos momentos da crônica que os laços de fidelidade ao rei D. Pedro I de Castela se 

pautavam única e exclusivamente pelo medo que seus vassalos tinham da ira incontrolável do 

monarca. Mas este mesmo medo que inspirava uma fidelidade silenciosa, também provocava 

o abandono: 
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Señor: Yo Gutier Ferrandez de Toledo beso vuestras manos, é me despido de la 

vuestra merced, é vó para outro Señor mayor que non vos. É, Señor, bien sabe la 

vuestra merced como (...) sufrimos muchos miedos por vuestro servicio (...) lo qual 

Dios vos lo perdone. (...) É agora, Señor, digo vos tanto al punto de la mi muerte, 

que si vos nos alzades el cuchillo, é non escusades de facer tales muertes (...), que 

vos avedes perdido vuestro Regno, é tenedes vuestra persona em peligro
275

. 

 

Este destaque ao temor que D. Pedro I de Castela inspirava em todo o reino vem 

acompanhado de muitos relatos cruéis que o rei-tirano impunha ao seu reino. Desde os 

primeiros capítulos da crônica de D. Pedro I, o cronista castelhano ressalta diversas 

características negativas do monarca, desde a sua desmesurada cobiça até a sua sanha 

incontrolável que despertava medo em todos os súditos do reino. Inúmeras são as construções 

nas quais o cronista aponta os episódios de traições, punições e crueldades
276

. Como exemplo, 

D. Pedro I dá ordem de prisão a Garci Lasso por ter ouvido de alguns conselheiros de que o 

fidalgo andava com “muchas compañas consigo, é ponian grandes escândalos em la su Corte, 

é em su Regno”
277

. D. Pedro I não apenas manda matar o fidalgo, como ordena que seu corpo 

fique no meio da rua, em um dia de Domingo na cidade de Burgos, quando uma corrida de 

touros se daria exatamente naquele local: 

 

É el Rey vió como el cuerpo de Garci Laso yacia em tierra, é pasaban los toros por 

em somo Del, (...) é asin estovo todo aquel dia alli; é despues fué puesto em um 

ataud sobre el muro de la cibdad: é despues alli estovo gran tiempo
278

. 

 

Outra crueldade destacada por Ayala foi o assassinato dos dois irmãos do rei, D. Juan 

e D. Pedro, filhos bastardos de seu pai e de D. Leonor de Guzmán – também morta em uma 

trama na qual o cronista sugere que o rei esteja envolvido com sua mãe, D. Maria. O cronista 

carrega no tom dramático do relato, quando este diz que os infantes possuíam apenas nove e 

quatorze anos, eram inocentes e “nunca erráran al Rey”
279

. Ao lado de D. Pedro I, ninguém 

estava seguro, segundo o olhar do cronista. Fernão Lopes também concorda com Ayala, pois 

ao narrar o mesmo incidente na Crônica de D. Pedro I, o cronista português acrescenta que: 
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[eram] moços innoçentes que numca lhe mal mereçerom: e por aazo destas mortes, 

e outras muitas (...), era elRei Dom Pedro tam mal quiste de todos, e avemdo delle 

tamanho medo, que por ligeira cousa se partiam delle, e se hiam a Aragom pera o 

conde Dom Hemrrique
280

. 

 

Ao contrário do monarca castelhano, D. Pedro I agia por sua “natural enclinaçom”, 

refreando todos “os males, regendo bem seu reino”
281

 como bem ressalta Lopes, para que o 

leitor não tenha dúvidas sobre isso. Ayala também tem a sua concepção de justiça e ele nos 

define essas ações em uma de suas poesias: “Por el Rey matar hombres, no llaman justiciero, / 

Que sería nombre falso, más próprio es carnicero
282

”. Por prestar serviços à dinastia 

Trastâmara, que sucedeu o governo de D. Pedro I era esperado que Ayala carregasse o teor de 

crueldades na biografia de D. Pedro I. A carga negativa do texto do cronista castelhano é 

construída com a ajuda de alguns adjetivos que Ayala escolhe ao construir o seu discurso. 

Termos como “matar”, “sanha” e “vingança” são fartos
283

 na crônica castelhana, quando o 

cronista descreve as ações do monarca D. Pedro I. Estes termos poderiam ser substituídos 

facilmente por outros mais atenuantes, para que a carga depreciativa do Rei Cruel fosse 

aliviada. Quando Ayala começa a versar sobre o exercício régio de D. Henrique II e de D. 

Juan I, os sucessores de D. Pedro I, estes termos quase desaparecem de seu relato, e são 

simplesmente substituídos pelo termo “fazer justiça”, em um uso eufemístico dos termos 

anteriormente arbitrados a D. Pedro I.  

O cronista castelhano vai construindo o seu relato com uma clara finalidade: é preciso 

denunciar as crueldades de D. Pedro I para que a sua atuação real seja prejudicada. A 

construção do Rex Crudelis que se propõe Ayala está intimamente relacionada ao esforço do 

cronista em legitimar a nova dinastia de Castela. Como o sucessor do monarca castelhana o 

assassina, é fundamental comprovar, através do registro de suas más ações, que D. Pedro I 

colocava o reino em risco, tornando-se assim um rei ilegítimo. Seu assassino, o futuro 

monarca D. Henrique II configura-se como um salvador do reino. A idéia da perdição de 

Castela está tão relacionada com a atuação de D. Pedro I que o cronista recorda na 
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antiguidade o mau exemplo dos reis godos que fizeram o reino perecer
284

, culminando assim 

com uma franca divisão no reino: enquanto o conde D. Henrique de Trastâmara tinha como 

forças de apoio os bons senhores da cidade e muitas donas e donzelas, só havia restado o 

apoio dos mouros a D. Pedro I. A prova do desserviço do rei ao reino era evidente e o cronista 

pontua este momento onde D. Pedro I, tomado por grande sanha de se vingar daqueles que o 

abandonavam, pedia para que os mouros entrassem em Córdoba e fizessem grande estrago na 

cidade
285

. Por estas escolhas, Ayala não precisava ser muito criativo para reforçar a imagem 

da crueldade, da traição e da tirania com que pintava a figura de D. Pedro I. 

Este embate entre o Rex Justus e o Rex Crudelis é sentido através da construção do 

discurso dos cronistas. Raros são os momentos onde Ayala se refere à figura de D. Pedro I de 

Castela como sendo “seu senhor”
286

. Além disso, poucos são os instantes na crônica em que 

Ayala prioriza o espaço do discurso direto a D. Pedro I. E quando faz isso, desmente a própria 

fala do rei
287

! Outras personagens têm direito a este tipo de discurso no seu relato, que 

conforme já discutimos anteriormente, é capaz de oferecer ao texto uma importante carga de 

veracidade. Mesmo na coroação de D. Henrique II em 1366, na cidade de Calahorra, tempo 

em que D. Pedro I ainda era rei, o cronista castelhano não economiza elogios ao seu novo 

senhor, assim como também é generoso ao descrever as imagens da feliz aclamação do novo 

rei, enquanto que D. Pedro I, já enfraquecido, era vencido pela nova dinastia. 

Fernão Lopes soube aproveitar esse modelo de anti-rei criado e reforçado por Ayala 

em suas crônicas para colocá-lo em comparação com o seu monarca e por isso usou a 

narrativa de Ayala para sedimentar o seu discurso. E quando foi necessário, o cronista 

português transcreveu e também modificou a crônica castelhana para reforçar a intenção do 

seu discurso. Quando Lopes na Crônica de Dom Pedro I relata os motivos pelos quais D. 

Pedro de Castela deflagrou guerra contra o reino de Aragão, Lopes omite estrategicamente 

algumas passagens da crônica castelhana. Acreditamos que estes momentos de silêncio se 
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deram não por descuido ou por tentativas de síntese por parte de Lopes. É possível perceber 

que as omissões colocam no esquecimento algumas motivações importantes que justificariam 

a guerra contra Aragão, assim como providencialmente deixam de explicar, com a ênfase que 

traz a crônica de Ayala, uma relevante situação de agravo patrocinada por um cavaleiro 

aragonês contra o rei castelhano. Neste caso, Lopes nomeia a ação de retaliação de D. Pedro 

de Castela enquanto uma “destemperada sanha”
288

, transformando significativamente o termo 

“facer justicia”
289

, como aparece no original em Ayala. 

Como esperado, a forma do discurso nos revela a postura e o juízo que o cronista tem 

sobre seu objeto de apreciação. Quase todos os atos de punição levados a cabo por D. Pedro 

de Castela será caracterizado, tanto em Ayala, quanto em Fernão Lopes, enquanto ações de 

“vimgamça desarrazoada
290

”. Apesar de ser também conhecido por sua rigidez, o monarca 

português normalmente não nos é apresentado pelo cronista possuído por uma “incontrolável 

sanha” e com “desejos de vinganças”. Aos olhos do cronista português, o seu senhor nunca 

“manda matar” como o seu sobrinho, ele sim executa a justiça
291

, que é antes de mais nada, 

uma virtude. 

Fernão Lopes criticará apenas uma ação do seu biografado monarca. D. Pedro de 

Castela e D. Pedro de Portugal farão um trato no qual trocarão prisioneiros que estavam sob a 

guarda e proteção dos reinos vizinhos. Criminosos castelhanos que estavam em Portugal serão 

entregues a D. Pedro de Castela e prisioneiros portugueses, que estavam no exílio em Castela 

serão devolvidos a Portugal. Destacamos aqui que este acordo foi feito com a intenção de 

punir os assassinos de Inês de Castro que estavam em Castela, dentre eles, Diogo Lopes 

Pacheco que já mencionamos aqui. Fernão Lopes conta com detalhes a cena do assassinato de 

Pero Coelho e de Alvoro Gomçallves e aponta que neste momento D. Pedro estava possuído 

por uma “sanha cruel” e que por isso executou os criminosos cruamente. Percebemos aqui a 

linha tênue que separa a justiça da crueldade. O cronista finaliza o relato com uma crítica a D. 

Pedro I, dizendo que : 

 
muito perdeo elRei de sua boa fama por tal escambo como este, o qual foi avudo em 

Purtugal e em Castella por mui grande mal, dizemdo todollos boons que o ouviam, 

que os Reis erravom mui himdo comtra suas verdades, pois que estes cavalleiros 

estavom sobre seguramça acoutados em seus reinos
292

. 
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Apesar de criticar o desejo de vindicta do monarca português, Fernão Lopes continua a 

dar destaque às crueldades do rei castelhano homônimo, pois é através dele que o cronista 

prosegue com a sua narrativa maniqueísta. Quase em tom irônico, Fernão Lopes avisa ao 

leitor no capítulo XXVI da Crônica de D. Pedro I que irá suspender o relato dos feitos de D. 

Pedro de Castela para retomar às coisas de Portugal, anunciando que deixa então “elRei em 

Sevilha, matamdo e premdemdo quaaes vos depois comtaremos
293

”. E de fato, Lopes cumpre 

o prometido. Retomando os feitos do Pedro castelhano no capítulo XXXII, o cronista 

português consegue relatar em poucas linhas um saldo de quatro execuções, um caso de 

degredo e pelo menos outros dois de prisão. Todos estes fatos não ganham maiores 

descrições, a não ser um lacônico adjetivo aos executados, que foram assassinados por Dom 

Pedro por “mui cruel morte
294

”.  

Apenas como um interessante contraponto, todas as sentenças de execução, degredo e 

prisão presentes neste excerto de Lopes, aparecerão em Ayala sob a forma de três longos 

capítulos
295

. Todas elas relatando minuciosamente as situações de agravo pelas quais os 

condenados se viram envolvidos. Até mesmo Ayala que não teceu um discurso tão laudatório 

quanto Lopes, consegue colocar nestes capítulos uma tônica de concordância com as atitudes 

de D. Pedro de Castela, em oposição ao julgamento do cronista português.  

Dentre as três crônicas de Fernão Lopes, a Crônica de D. Pedro é a que mais destaca 

a questão do exercício da justiça. Entretanto, conseguimos perceber outros indícios desta 

virtude aliada ao ofício do poder régio. Entendemos que práticas como proteger o reino, zelar 

pelo tesouro, fazer guerra justa, assim como ouvir conselhos também são manifestações do 

exercício do ofício de rei que sempre deve estar imbricado com a execução de medidas justas 

para que o reino não fique à mercê da desordem. Recolhendo exemplos similares nas outras 

crônicas de Fernão Lopes e acreditamos ser importante destacar na Crônica de D. Fernando 

atitudes régias que não se coadunam com uma postura justa e de boa governança. 

Um dos pontos altos destas imagens que são construídas ao longo desta crônica é o 

casamento de D. Fernando com D. Leonor Teles de Menezes. Menina fidalga, casada, 

descendente de uma forte família castelhana, “lavradora de Vênus”
296

 não era, 

definitivamente, a rainha que o povo desejava para o reino. Fernão Lopes alertou para o 
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quanto este amor era danoso e mesmo os populares sabiam que não poderiam perder tão bom 

rei por uma mulher que o tinha “enfeitiçado”
297

. 

Este foi o grande pecado de D. Fernando, segundo Fernão Lopes. Rompeu tratados, 

colocou o reino em risco, aproximou-se do outro lado, colocando o bem comum em segundo 

plano. Para o cronista português aquele era um momento no qual o reino precisava de um rei 

mais atuante, tão presente e justiceiro quanto D. Pedro e tão virtuoso quanto o futuro D. João 

I. O casamento de D. Fernando e D. Leonor, capítulo tão conhecido em Fernão Lopes, 

continua sendo um momento de destaque na sua crônica, assim como em toda a sua trilogia. 

Imaginemos a força de um povo do reino, que se reúne e culpabiliza os “grandes da terra e os 

privados d‟ el-rrei” sobre a escolha feita. É a imagem de Lisboa que se personifica na voz de 

três mil homens, que seguem ao paço do rei para dizer que não consentiam que o seu senhor 

tomasse por rainha “molher alhea”
298

.  

Há muitas imagens em Fernão Lopes, mas poucas tão fortes quanto esta cena, na qual 

o povo sente-se no direito de cobrar o rei quanto à sua escolha, e o ameaça caso ele siga 

adiante. “Os poboos do rreino (...) culpando muito os privados d‟el-rrei e os grandes da terra 

que lho conssentiam”
299

 juntaram-se em grupos e elegeram como porta-voz o alfaiate Fernam 

Vaasquez o qual proclamou que o casamento: 

 

nom era sua honrra, mas ante fazia gram nojo a Deus e a seus fidallgos e a todo o 

poboo, que eles, come verdadeiros portugueses lhe viinham dizer que tomasse 

molher filha de rrei, quall conviinha a seu estado, [ou] hũua filha d’ hũu fidallgo de 

seu rreino, (...) de que ouvesse filhos legitimos que rreinassem depós elle
300

. 

 

O rei se esquiva de responder ao povo a razão de suas escolhas, mas chama a todos 

para uma nova conversa no dia seguinte, no Mosteiro de São Domingos. O cronista afirma 

que o povo partiu contente, mas não sem antes ameaçar ao rei: 

 

jurando e dizendo que sse a el-rrei partir de ssi nom quisesse, que elles lha 

tomatiam per força e fariam de guisa que nunca a el-rrei mais visse; e que sse 

muitos veherom entom, que muitos mais viinriam em outro dia armados
301

. 

 

Mais do que uma escolha, o que estava em jogo era a manutenção do bem comum. Era 

também a continuidade pelo zelo das boas virtudes de um reino cristão. Mas o desfecho desta 
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história teve reflexo no decurso do reinado de D. Fernando. Sua fuga da cidade para se 

concretizar o casamento e o desprezo para com os seus súditos
21

, fez com que o reino 

padecesse pelas “sandices”
302

 e crueldades de seu rei.  

Mas, para cada pecado há um arrependimento. Capítulos adiante o cronista relata 

como D. Fernando se confidencia a um conselheiro, dizendo estar arrependido de seu 

casamento. O conselheiro lhe conta a história de D. Afonso IV, que também fora repreendido 

pelos seus por dedicar mais tempo à caça do que ao reino, e destaca a ameaça de deposição 

que fizeram a ele. O exemplo é sutil, mas revelador. A inversão da hierarquia presente na 

Crônica de D. Fernando é sinal de que o rei não está sendo o melhor senhor do reino.  

Mesmo depois de rainha, D. Leonor não conseguia cair nas graças do povo, nem tão 

pouco conseguiu ganhar palavras de louvores de Fernão Lopes. Há um capítulo em que o 

cronista relata as benfeitorias da rainha, especialmente nos “acrecentamentos de linhagem” e 

nos casamentos que eram feitos no reino. O cronista chega a dizer que “nunca a ella chegou 

pessoa por lhe demandar mercee que d‟ant‟ella partisse com vãa esperança”, entretanto, ele 

não deixa de ressaltar que tamanha caridade era apenas “cobertura de seus desonestos 

feitos”
303

.  

Para o cronista, o motivo de tão grande desonra era a notória relação que D. Leonor 

mantinha com o conde Andeiro, de quem já tinha tido filho, provavelmente morto a mando de 

D. Fernando
304

. Fato sabido do reino e consentido do rei. Em meio a arrependimentos, restou 

a marca da desonra como herança.  

As constantes guerras com Castela acabavam por onerar os cofres públicos e 

dilapidar o patrimônio deixado por seu antecessor. Para Fernão Lopes, as escolhas de D. 

Fernando revelaram um rei que muitas vezes não sabia ouvir conselhos e não prezava pela 

voz do povo.  Com um reino às avessas, D. Fernando morre deixando D. Leonor como 

Regente dos Reinos de Portugal, segundo o Tratado de Salvaterra de Magos (1383). Já que 

não tinha deixado herdeiro varão, como já mencionamos no capítulo anterior, D. Leonor 

reinaria até que sua filha, D. Beatriz, casada com D. Juan I de Castela, tivesse um filho em 

idade adulta capaz de assumir a sucessão do trono português. 
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O trato poderia ter sido respeitado, mas o real “equilíbrio só poderia ser restaurado por 

um novo chefe e um novo governo
305

”. O cronista, na Crônica de D. João I, destaca que: 

  

com a ajuda do mui alto Deos, o rreino de Portugall foi per elle deffeso, e posto em 

boa paaz com seus emmiigos, posto que as getes em ello alguua migua e dano 

sentissẽ
306

. 

 

A dicotomia do Rex Justus e Rex Crudelis também será manifestada na Crônica de D. 

João I que também não se dá nos moldes da primeira crônica de Lopes, o exercício da justiça 

estará presente nos atos do Mestre de Avis, futuro D. João I diluídos ao longo desta narrativa. 

Entendemos que o assassinato do conde Andeiro, amante da rainha D. Leonor é o primeiro ato 

de justiça executado pelo Mestre de Avis, a fim de vingar a honra e o orgulho do seu irmão
307

. 

Outra manifestação do exercício da justiça se dá pela forma como D. João I conduz o reino 

para defendê-lo das ameaças de Castela. A própria decisão de ficar no reino e enfrentar D. 

Juan I e D. Beatriz que requeriam por seus direitos sucessórios foi o primeiro grande ato de 

coragem do futuro rei
308

, e por que não dizer, mais um exemplo de ato de justiça para com o 

reino. Para confirmar a ação de boa governança do Mestre, o cronista procura sacramentá-lo 

com o fim dos desígnios divinos. A cruzada do futuro rei de Portugal contra os castelhanos 

estava sendo abençoada, já que “Deos que pera esto o chamara e escolhera, emcaminharia 

seus feitos com gramde acreçentamento de sua homrra e estado”
309

. 

O cronista destaca, além das naturais virtudes do Mestre, os modos do seu regimento. 

A cunhagem de uma nova moeda, conforme mencionamos anteriormente foi de grande valia 

para que o reino fosse capaz de “soportar sseus emcarregos”
310

. Além disso, foi com esta nova 

moeda que o Mestre conseguiu por “mamtiimento a certas pessoas devotas que rrogassem a 

Deos por ell, e por o estado do rreino”
311

 dando a estas pessoas a quantia de quatro soldos por 

dia. 

Já investido do seu cargo de rei, o cronista recorda em um longo capítulo o nome de 

todos os fidalgos e homens bons que foram escolhidos por D. João I a fazer parte do seu 

conselho. A nomeação de um conselho formado por pessoas honradas colaborava para o 

cumprimento da prática do bom reger, “pera seu regimento ser maees perfeyto e o Reino 
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mantheudo em direito e em justiça”
312

. Ao contrário de D. Fernando, Fernão Lopes destaca 

que uma das virtudes deste reinado era a participação do conselho nas decisões mais 

importantes do reino. Ao fazer a guerra e ao fazer moeda, D. João I nunca tomava decisões 

sozinho. Sempre ouvia aos seus conselheiros para que suas resoluções fossem mais acertadas 

e estivessem longe de qualquer sanha ou atitudes vingativas para com o reino vizinho. O ideal 

da justiça sempre paira pelos atos de D. João I, segundo o que nos conta Fernão Lopes. 

Um dos exemplos de atitudes misericordiosas de D. João I está refletido logo após a 

finalização da Batalha de Aljubarrota. Após a derrota de Castela, D. João I resolve soltar os 

prisioneiros castelhanos e o cronista destaca o exercício da graça régia nesta passagem:  

 

E estomçe, posta adeparte toda a vimguança que deles poderá tomar, mamdou que 

nenhuu não lhes fizese mal, mas que os soltasẽ e se fosẽ pera suas terras
313

. 

 

Também muito ao contrário de seu antecessor, D. João I tem o seu casamento com D. 

Filipa de Lencastre festejado pelo reino. Aliás, este é o primeiro casamento que o povo do 

reino tem a comemorar.  

 

Asy que toda a cidade hera acupada em desvairados cuidados desta festa (...) foraõ 

as gemtes da çidade jumtas em desvairados bamdos de joguos e damças per 

todallas partes e praças, com muitos trebelhos e prazeres que fazião. Aaas 

primcipaes ruas per huu esta festa avia de ser todas heraõ semeadas de desvairadas 

verduras e cheiros
314

. 

 

A festa é um momento de confraternização do rei com o povo, um indicativo do 

exercício de sua graça régia. Neste espetáculo aonde o rei se mostra ao público, ele confirma a 

excelência do seu bom regimento ao reino. Estes momentos espetaculares são bem 

demarcados pelo cronista, pois eles fazem parte da legitimação do rei e da sua aprovação 

pelos seus súditos. 

A escolha desta consorte faz parte do projeto da sacralização da dinastia de Avis. O 

cronista nos relata em um fervoroso capítulo de elogios a D. Felipa que esta rainha:  

 

era cuidosa açerqua dos pobres e mimgoados, fazemdo larguas esmolas as egrejas 

e mosteiros. (...) Naõ fazia algũa cousa com ramcor nem odio, mas todas suas obras 

eram feitas em amor de Deos e do próximo. (...) Alegravase algũas vezes por nam 

parecer de todo apartada despaçar com suas domzellas, em joguos sem sospeita 
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demguano, licitos e comvinhavees a toda onesta pesoa. Asy que semdo seus 

perfeitos custumes, em que muyto ffloreçeo, per meudo postos em scripto, asaaz 

seriam dabastosa emsinamça pera quaes quer molheres, posto que de mor estado 

fosem
315

. 

 

Ao contrário de D. Leonor Teles de Menezes que colocou o reino em perdição, pois 

com ela “apremderom aas molheres teer novos geitos com seus maridos”
316

, Fernão Lopes 

destaca as virtudes generosas de D. Filipa, isso porque esta rainha foi mãe de 

“bemavemturados e virtuosos filhos”
317

, não sendo por acaso mãe da Ínclita Geração, 

tamanhos atributos virtuosos desta rainha. Assim como a escolha da rainha, a educação dos 

infantes também é exemplo do bom exercício régio. O cronista destaca que D. João I soube 

transmitir a todos os seus descendentes valores e virtudes exemplares, necessários para que 

eles se tornassem bons reis e senhores. “Os filhos ter-se-iam norteado, acima de tudo, pelo 

amor e temor ao senhor rei”
318

. Eram infantes obedientes, castos e leais, como nos informa o 

cronista: 

 

E nã soomemte floreceo nestes Ifamtes a virtude de obediemcia acerqua de seu pai, 

seguumdo dizemos, mas haimda se pode dizer delles o que adur acharees doutros 

filhos de rei, e he muito de notar, que afora o leall amor que sempre amtre sy 

ouveram, guardavam reveremcia hũs aos outros, per hordem de nacimemto, que 

numca delles com firme preposito foi apartada per nenhũa guissa
319

. 

 

Pela preocupação com a boa ordenação do reino, pelas virtudes exacerbadas e 

louvadas pelo cronista e pelo legado que é registrado a partir de D. João I, conseguimos 

verificar uma diacronia a partir da Crônica de D. Pedro I, na qual Fernão Lopes tem a 

oportunidade de colocar dois modelos de rei em uma lógica comparativa, deixando evidências 

ao leitor de que o monarca português era o modelo de virtude e justiça maior que se poderia 

ter.  

Na Crônica de D. Fernando temos o resultado de algumas escolhas feitas pelo rei 

que acabam quase por condenar o reino. O casamento desafortunado e a sua política de guerra 

constante com Castela foram os ingredientes certos para um reino desestabilizado. Fernão 

Lopes não dá o destaque à crise do século XIV como fator contribuinte do agravamento desta 

turbulência, deixando a responsabilidade do reino desfacelado quase toda nas mãos do rei. Na 

Crônica de D. João I temos a oportunidade de encontrar o modelo perfeito das virtudes. A 
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execução da sua justiça se dá de modo mais velado, como já dissemos. Ele não pode ser 

comparado ao seu pai D. Pedro I, que corria o reino para fiscalizar e executar a justiça com 

um açoite em punho
320

, mas seu modo de reger o reino e o proteger das ameaças estrangeiras, 

foi o modo certo de se governar.  

Em uma fala do Condestável ao rei registramos um pouco do que representaram as 

escolhas de D. João I: “nã lhe ffaço guerra sena por me darem paz”
321

. Desta forma, o 

precursor da dinastia de Avis foi justo, sob o ponto de vista do cronista. Foi modelo exemplar 

de temperança, misericórdia e justiça. Não foi tão Justiceiro quanto seu pai, e tão pouco 

Inconstante quanto seu irmão. Aos olhos do cronista, foi rei justo na medida certa. 
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3.2 O  EXERCÍCIO DA HUMILITAS  E A “COBDICIA” 

 

 E por estas e semelhamtes cousas que obrava começou de 

seer tam amado do poboo, veemdo em ell  largueza de doões 

com leda e prazivell graça de dar
322

. 

 

Além do exercício da justiça, da preservação e manutenção do bem-comum, outros 

elementos são fundamentais para a determinação do “Estado de Rey” em um soberano. Como 

procuramos demonstrar na discussão anterior, o discurso do cronista vai se delineando em seu 

relato através de um esquema bipartido de oposição entre o bom e o mau, o justo e o injusto, o 

real e o ilegítimo. Este esquema congrega elementos múltiplos que carregam em si indicativos 

de uma política desejável, que trabalhe pela ordenação do reino. Neste item, procuraremos 

abordar como o cronista constrói a dicotomia entre a humildade e a cobiça, de que forma estes 

sentimentos se manifestam nos reis biografados e de que maneira o exercício destes estados 

são responsáveis pelo destino do reino. 

Na Crônica de D. Pedro I não encontramos o exercício da humilitas propriamente 

dito. O que conseguimos identificar é a prática da generosidade, através do acrescentamento 

às contias dos fidalgos, assim como a criação de novas linhagens, como nos reporta o 

cronista. Continuador da política de mercês régias do monarca antecessor, Fernão Lopes nos 

conta que o exercício destas benfeitorias foi além, na medida em que a criação de novas 

linhagens não era costumeira. O cronista cria a imagem de um rei que sentia prazer ao 

conceder benfeitorias aos do reino, relacionando o exercício da graça régia à própria função 

sine qua non do monarca, pois de acordo com o entendimento de D. Pedro I “o dia que o Rei 

nom dava, nom devia seer avudo por Rey”
323

. 

Esta política de acrescentamento régio deve ser vista no contexto da crise do século 

XIV. Com as epidemias, a concentração de fortunas e terras eclesiásticas aumentou, graças às 

doações daqueles que queriam desesperadamente se salvar e chegaram a representar um total 

de 30%
324

 das terras disponíveis no reino. D. Pedro I de fato concedeu muitos benefícios à 

nobreza, procurando fomentar a criação de senhorios laicos que fossem colaboradores fiéis a 

sua causa e também para cercear o poder dos eclesiásticos. Por isso, registram-se os 

benefícios concedidos aos seus infantes – o próprio Mestrado da Ordem de Avis ao filho João 

de apenas sete anos representa um exemplo dessas benesses, já que o cargo desta ordem 
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religiosa militar trazia poder, dinheiro e prestígio ao filho ilegítimo que mais tarde se tornaria 

rei. Mas não só os infantes foram beneficiados com a política generosa de D. Pedro I, como 

também o foram alguns senhores da família Castro entre outros clãs. Em 1357, por exemplo, 

o monarca português faz de D. Afonso Telo conde de Barcelos, permitindo uma condição 

especial tornando hereditário o direito da transmissão do título e dos direitos aos seus 

descendentes.  

 Além de ser executor da justiça e mantenedor da ordem, D. Pedro I é um rei nobre, 

que está em constante comunhão com os seus súditos. Os festejos do rei que os ordenava por 

“desenfadamento” são passagens dotadas de extrema vivacidade na crônica portuguesa. 

Fernão Lopes eterniza ao leitor a imagem de um rei que se mistura à multidão, por ocasião da 

dança “em um movimento de dupla rotação, para si e para os outros”
325

. Significativa é esta 

passagem do cronista dizendo que: 

 

Jazia el-rei em Lisboa uma noite na cama e não lhe vinha sono para dormir. E fez 

levantar os moços e quantos dormiam no paço. E mandou chamar João Mateus e 

Lourenço Palos que trouxessem as trombas de prata. E fez acender tochas e meteu-

se pela vila em dança com os outros. As gentes que dormiam saíam às janelas a ver 

que festa era aquela ou porque se fazia. E quando viram daquela guisa el-rei, 

tomaram prazer de o ver assim ledo. E andou el-rei assim grande parte da noite, e 

tornou-se ao paço em dança, e pediu vinho e fruta, e deitou-se a dormir
326

. 

  

 Este movimento de salutar comunhão revela o perfil de um rei que consegue unir a sua 

coroa aos comuns do reino em um momento da manifestação e exibição da sua realeza. A 

descrição de festejos feita pelo cronista atua como fator amenizante da imagem de Rei 

Justiceiro que gozava D. Pedro I. A fartura na mesa das festas narrada pelo cronista se 

coaduna com a imagem de um rei caridoso, que apreciava estes momentos de 

confraternização junto aos súditos do reino. 

O que podemos dizer do seu sucessor?  O cronista nos conta que D. Fernando não 

consegue levar adiante as suas virtudes do Rei Formoso até o final do relato. O atributo da 

realeza natural de D. Fernando, que o elevava à categoria de primus inter pares em qualquer 

ocasião, anunciado logo no prólogo da Crônica de D. Fernando vai se alterando ao longo da 

crônica. O eco de suas ações vai fazendo com que o perfil do próprio monarca vá se 

distanciando da aura de virtudes e boas qualidades determinadas pelo discurso de Lopes nos 

capítulos iniciais de sua crônica. 
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No final do relato, el-Rei era já “mui desasemelhado de quando (...) começou de 

rreinar”
327

. E esta mudança de imagens não se deve exclusivamente ao fato do rei estar fraco e 

doente. Algo acontece em seu reinado que lhe escapa ao bom controle e faz com que a 

segurança do reino fique ameaçada. A utilização do discurso direto para apresentar a fala de 

D. Fernando confere ao texto do cronista uma força considerável na construção da 

legitimidade da sua narrativa neste trecho exposto: 

 

Todo esso creo come fiell cristaão, e creo mais que elle me deu estes rregnos pera 

os manteer em dereito e justiça, e eu por meus pecados o fiz de tall guisa que lhe 

darei d’elles mui maao conto
328

. 

 

 Entretanto, este mau governo tem causas mais densas, que não estão apenas ligadas ao 

modo de governar e acabam também se relacionando às escolhas de D. Fernando e aos seus 

pecados confessos nos últimos momentos de sua vida. Há mais pistas destas imagens 

destorcidas que estão espalhadas pela crônica e merecem ser recolhidas e colocadas em 

destaque. Um dos pontos altos destas imagens que são construídas ao longo da Crônica de D. 

Fernando é o casamento do rei com D. Leonor Teles de Menezes, como já discutimos 

anteriormente. Para o cronista ele foi o responsável pelo ponto de viragem do reino em 

direção à perdição, entretanto, o contexto da Guerra dos Cem Anos e as alianças resultantes 

deste período de conflitos, também são tributários ao período de crise vivenciado por este 

monarca. 

 Já comentamos aqui a desastrosa política financeira imposta por D. Fernando. A 

alteração do valor real das moedas
329

 e a mudança do preço de alguns cereais
330

 sem o 

consentimento dos súditos e mesmo de seus conselheiros, fez com que D. Fernando ganhasse 

severas críticas no modo de sua governança e na administração de sua política monetária. A 

situação do depauperamento do erário público era tão agravada que nas Cortes de 1371 

realizadas em Lisboa, em um dos artigos dos Capítulos Gerais do Povo, D. Fernando 

responde às manifestações dos ricos-homens, fidalgos e outros bons cidadãos presentes nas 

cortes sobre a quebra de moedas que estava sendo levada a cabo na sua governança. Sobre o 

destino das moedas refundidas e inflacionadas, o monarca avalia a sugestão recebida em 

cortes: 
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E pera emmendarmos aquilo em que os agrauamos que Reçebesemos as dictas 

moedas que per nos forom fectas per aquel preço em que as demos ao poboo 

pagando lhes primeiro aquilo que em elas montar da moeda dos dinheiros que ante 

andauam E que se moeda mais quisesemos fazer que a fezesemos segundo aquilo 

que pelos Reys dante nos foj ordjnhado
331

. 

 

 O rei, enquanto único responsável pela desvalorização das moedas, deveria recebê-las 

e devolver o seu valor intrínseco e real à sociedade. Apesar desta reivindicação, D. Fernando 

não desenvolve no discurso de cortes como pretende fazer para remediar a situação, 

respondendo laconicamente que concorda com a sugestão dos conselheiros. 

 À situação da crise monetária, soma-se a guerra contra Castela. E é este ponto que 

Fernão Lopes destaca na Crônica de D. Fernando para enfatizar o estado de cobiça do 

monarca português. Após o regicídio de D. Pedro I de Castela, D. Fernando se entusiasma 

com a idéia de declarar guerra ao novo monarca D. Henrique II. Em primeiro lugar porque 

com a subida da dinastia Trastâmara ao trono, o grupo de apoio a D. Pedro I fica ameaçado 

em Castela e procura Portugal para que pudesse se exilar. O grupo dos petristas é nomeado 

pelo cronista, incluindo alguns ilustres membros da família Castro, Joham Fernandez Andeiro 

– que será o pivô de toda a desonra futura de D. Fernando! – e outros tantos que fugiam de 

uma possível perseguição do novo rei castelhano
332

. Com um reforçado bando, D. Fernando 

flerta com a idéia da guerra, pois ele poderia se tornar rei de Castela, já que possuía conexões 

familiares com o Rei Cruel. A justificativa usada para o anúncio da guerra seria o não-

reconhecimento da legitimidade da dinastia Trastâmara e a vingança da morte de seu primo D. 

Pedro I.  

 O cronista reconhece que para D. Fernando a guerra anunciada era uma real 

possibilidade de engrandecimento do seu poder e honra, já que: 

 

El-rrei dom Fernando era grandioso de voontade e querençoso d’aquello que 

todollos homẽes naturallmente desejam, que he acrescentamento de sua boa fama e 

honrroso estado; e quando vio que sem seu rrequerimento o mundo lhe offerecia 

caminho assi aazado pera cobrar tam grande honrra, sem mais esguardando 

contrairos que avĩir podessem, determinou em toda maneira de seguir este feito e 

levar adeante
333

. 
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 Ainda não conseguimos detectar críticas de Lopes nesta primeira fase da guerra com 

Castela em sua narrativa. A situação irá se acirrar com o próprio andamento da guerra, das 

derrotas e da crise. As alianças com estrangeiros também despertou a discórdia no reino, 

segundo o cronista. Fernão Lopes já havia anunciado desde o prólogo que D. Fernando foi 

monarca generoso, principalmente ao fazer muitas mercês aos estrangeiros. Mas a crítica 

velada a esta postura se dá no discurso do cronista, quando ele reproduz a fala enciumada dos 

homens do conselho destacando o exercício exacerbado da graça régia aos estrangeiros. D. 

Fernando responde a esses que: 

  

(...) os seus aviam casas e terras em que abastadamente podessem viver, e os que 

viinham desacorridos aviiam mester bem apousentados e fazer-lhes muitas 

mercees
334

 

 

 O rei “lhes rrogava (...) que sempre dessem de ssi muita honrra aos estrangeiros”
335

, já 

que precisava cooptar apoios importantes para empreitar a guerra contra o novo monarca 

castelhano. E assim a política de beneficiamento de bandos continuou a despeito dos 

conselheiros do reino e do desgaste do tesouro régio, já bem demarcado pelo cronista. Esta 

fase inicial da guerra com Castela logo se arrefeceu. O Tratado de Alcoutim colocava termo 

às pretensões ao trono castelhano, apesar do bom desempenho que as forças portuguesas 

manifestaram nesta primeira fase de guerra.  

 Mas a guerra se reinicia logo após o casamento do monarca português com D. Leonor. 

Diogo Lopes Pacheco comunica a D. Henrique II que:  

 

el-rrei dom Fernando nom era seu amiguo de voontade, nem entendera n’elle que 

lhe prazia guardar as conveenças antr’elles firmadas; e disse-lhe mais como el-rrei 

nom estava bem aviindo com os fidallgos e poboos de sua terra por aazo do 

casamento de dona Lionor; e que os tiinha tam mall prestes pera seu serviço e com 

tam desvairadas voontades que entendia, se entrasse pello reino, que ligeiramente o 

podia cobrar
336

. 

 

 Como que um mau presságio, o casamento com D. Leonor anunciava também o 

reinício da guerra. Nesta fase, as críticas de Fernão Lopes já são mais contundentes às 

escolhas de D. Fernando, demonstrando que o tal desejo de “acrescentamento de sua boa 

fama”
337

 havia se tornado em uma vontade cobiçosa de “se vingar das enjurias”
338

 de D. 

                                                 
334

 LOPES, Fernão. Crónica de D. Fernando. 2ª. ed. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2004. Cap. 

XXVII. p. 93. 
335

 Ibidem. 
336

 Ibidem. Cap. LXVI. p. 232-233 (grifo nosso). 
337

 Ibidem. Cap. XXVI. p. 91. 



106 

 

Henrique II. Em um breve discurso direto de D. Fernando, quando o rei procurava justificar 

perante os seus conselheiros a necessidade de se fazer nova guerra a Castela, o cronista 

destaca por três vezes a palavra vingança. O cronista pontua que a necessidade de 

acrescentamento de honra, tão cara aos reis, havia se transformado em desejo de vindicta, e 

isso era coisa imoral ao rei. Os conselheiros procuram demover o rei a tal ação, pois não seria 

adequado romper o tratado de paz firmado em Alcoutim. Como resposta D. Fernando marca a 

sua posição como um monarca intransigente, que cada vez mais se afasta de uma governança 

em prol do bem-comum: 

 

Parece-me, (...) que vós outros nom aprendestes bem a maneira como vos eu esto 

disse: ca eu nom vos pedia consselho se era bem d’aver guerra ou nom, ca eu 

quero-a aver em toda guisa, nom embargando todas vossas rrazoões e outras mais 

que possaaes dizer, mas demandava-vos conseelho de que geito a poderia melhor 

fazer
339

. 

 

 O rei que por cobiça reinicia a guerra não consegue vitórias significativas. Capítulos 

depois da recusa dos conselhos sobre a retomada da guerra, D. Fernando consegue perder toda 

a sua frota de seis mil pessoas “antre cavalleiros e escudeiros e mareantes e outras gentes”
340

, 

além de perder setenta mil dobras que havia investido na preparação das galés. Além da 

notória perda material e humana, D. Fernando perdia sua honra. Ao ser comunicado da perda 

da frota, Fernão Lopes registra a fala provocativa de D. Leonor sobre o caso: 

 

Porque vos anojaaes assi, senhor, por a perda de vossa frota? E como outras novas 

esperaees vós d’ella, se nom estas que vos veherom? Digo-vos, senhor, que nunca 

eu outras novas esperei d’ella, em minha voontade salvo estas que agora ouço: 

porque como eu vi que vós mandavees trager os baraços cheos de lavradores e de 

mesteiraaes e os mandavees meter em ellas, com outros agravos que faziees ao 

poboo, sempre eu cuidei em minha voontade que tall mandado vos aviia de vĩir 

d’ella como vos veo
341

. 

 

 A inversão hierárquica se manifesta na crônica. Mais uma vez, D. Fernando perde seu 

“estado de rey” ao perceber que suas decisões não foram as melhores escolhas. A partir de 

então, Fernão Lopes só acentua a decadência do monarca que “nom era hordenado de 

cima”
342

: arrependimentos
343

, desonras públicas da rainha e seu amante
344

, traições e ordens 
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forjadas por D. Leonor
345

 e mais um tratado de paz desnecessário e desabonador
346

. Para 

concluir o quadro do desamparo do reino, Fernão Lopes apresenta a doença
347

 e a 

fragilidade
348

 do rei em longos capítulos: rei e reino em agonia. Morre D. Fernando, sem 

grandes cortejos, sem a presença do povo, de um modo “não como perteencia a estado de 

rrei”
349

.  

 Em compasso de espera, o cronista habilmente tenta resgatar o que ficou suspenso 

desde a sua primeira crônica. O Mestre de Avis era filho do rei D. Pedro I. E esta afirmação, 

tão acentuada logo nos primeiros capítulos da Crônica de D. João I já era pista determinante 

para o elevado “estado de Rey” que o futuro monarca carregará em si. Logo depois da trama 

do assassinato do conde Andeiro ter sido finalizada, o cronista destaca ao leitor que o Mestre 

de Avis não agia por cobiça, na tentativa de afastá-lo de qualquer comparação com os feitos 

de D. Fernando ou mesmo dos seus modelos de anti-rei já delineados ao longo das duas 

crônicas anteriores. Em defesa do Mestre de Avis, Fernão Lopes pontua que: 

 

dizemdo que ell com desordenada cobiiça de rreinar, ou aver outro senhorio no 

rreino, e nom por outra cousa, se moveo a matar o Comde Joham Fernamdez; ca 

sua voomtade numca esta foi, nem sobio em seu coraçom tall desejo; mas soomente 

por husar dhũua homrrosa façanha, viimgamdo a desomrra de seu irmaão
350

 

 

A conduta do Mestre de Avis passa a ser exaltada pelo cronista em seu relato e a ela 

Fernão Lopes não coloca nenhuma mácula, diferentemente dos outros dois reis biografados. A 

honra e a virtude eram máximas que guiavam as ações do Mestre de Avis, que já agia como 

rei mesmo antes de ser aclamado pelo reino. O cronista dá exemplos desta conduta capítulos 

depois da morte do conde Andeiro, quando ainda nos paços da rainha, o Mestre repreende 

Louremço Martiiz que o estava ajudando na empreitada. Assim que avistou uma “ssoma de 

prata amte a cozinha”
351

, seu ajudante tenta convencer o Mestre a levar a prata para a garantia 

das despesas, mas o cronista destaca a resposta áspera do futuro rei, dizendo para que fosse 

deixada a prata em seus lugares, pois “nom vehera alli por aquello, mas por fazer o que tiinha 

feito”
352

.  
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A ausência da cobiça do Mestre era algo a ser louvada, mas para engrandecer o seu 

“estado de Rey” era também o precursor da dinastia de Avis um rei que demonstrava 

humildade perante aos seus súditos. Fernão Lopes procura engrandecer estes momentos na 

crônica, fazendo com que a personalidade carismática do Mestre esteja sempre relacionada a 

esta virtude. Em um capítulo em que o cronista registra o esforço dos lisboetas para manter o 

Mestre de Avis na cidade e alçá-lo como Regedor e Defensor do Reino, Fernão Lopes destaca 

que apesar de todo louvor e agradecimento que os da cidade demonstravam para com o 

Mestre, desejando tomá-lo como novo senhor do reino, o Mestre demonstra com naturalidade 

o exercício da humilitas, recusando a oferta “com boas e doces rrazoões, esforçamdoos 

quamto podia com pallavras de comforto, que nehuus delles rreçeber podiam, nehuua 

cousa”
353

. Estrategicamente, Fernão Lopes consegue dissimular o receio do Mestre em aceitar 

a ficar no reino e recepcionar as tropas castelhanas ciosas por fazer cumprir o Tratado de 

Salvaterra de Magos, colorindo a fala do Mestre com a virtude da humildade. 

A guerra contra Castela continuava como herança do reinado anterior. Para ainda 

explorar a dicotomia entre o bom e o mau, Fernão Lopes ainda tem o reino vizinho, o qual é 

fonte rica para exemplificar o exercício de más ações régias que colocam um reino em 

perdição. Neste momento, após a morte de D. Henrique II, o anti-modelo de rei passa a ser D. 

Juan I. As fórmulas não sofrem grandes alterações: o cronista português continua a destacar o 

desejo de cobiça e de vingança que continuam a mover os reis castelhanos nas constantes 

invasões a Portugal.  

D. Juan I, assim como D. Fernando, não fazia muita questão de ouvir seus 

conselheiros
354

 sobre uma nova entrada em Portugal, mas quanto mais tentavam demover os 

planos de guerra com os portugueses, “creçeolhe mais a voomtade”
355

 de continuar a guerra 

que seu antecessor já havia dado início.  

O cronista utiliza com precisão termos com cargas negativas para adjetivar a conduta 

dos castelhanos, destacando que a manutenção da guerra e das entradas em Portugal era feita 

pela “cobiiça mesturada com emteemçom maliciosa”
356

. Neste ponto, a dicotomia do bom e 

mau se engrandece e passa a representar o embate entre dois reinos: de um lado os 
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“cismáticos castelhanos”
357

 fiéis ao anti-papa e de outro os portugueses cristãos seguidores da 

“santa Egreja”
358

.  

Como mais um exemplo da profunda humildade do monarca português, Fernão Lopes 

nos conta como D. João I, já investido em seu estado real tenta salvar Rui Memdez de 

Vascomcelos, um nobre fidalgo cavaleiro de seu bando que havia sido ferido com uma lança 

envenenada. Assim que soube do mal que padecia o cavaleiro, D. João I sugeriu que o ferido 

bebesse da própria urina para que fosse então curado. Entretanto, demonstrando repugnância 

pelo remédio sugerido, o cavaleiro disse que não faria isso jamais. O rei, desejoso de ver a 

recuperação do cavaleiro, para lhe mostrar que não era preciso ter repulsa do ato, bebeu da 

urina do cavaleiro para lhe demonstrar que não era preciso muito esforço para que fosse 

curado e disse então a Rui Memdez: “E como nã beberes do que eu bebo?”
359

 

Mesmo com este exemplo e o rei visitando o cavaleiro adoentado duas ou três vezes 

ao dia na tentativa de convencê-lo a tentar a cura, Rui Memdez não se rendia. Ao fim do 

terceiro dia, o cavaleiro anunciou ao rei que se entregava à morte e que se incomodava ao ver 

o esforço e a insistência do monarca, como “se vos foseis hu homem a que eu bem nam 

quisese!”
360

. O cronista registra em tom melancólico a tristeza sentida pelo rei que ao ouvir a 

fala do cavaleiro, “voltou as costas e saio da temda com os olhos nadando em lagrimas”
361

. 

E assim o cronista prossegue seu relato, com muitas histórias exemplares de D. João I, 

que têm a finalidade de ressaltar virtudes como a nobreza, humildade e misericórdia 

extrema
362

. Dos três monarcas que versa a narrativa lopeana, D. João I é o que mais tem 

vocação natural para este “estado de Rey” e para o zelo do bem-comum no reino. Fernão 

Lopes cria assim a sua última crônica com o rei que não nasce como tal, mas que o destino 

reserva para a salvação do reino. Para o cronista, D. João I foi o maior exemplo de virtudes 

que Portugal poderia ter tido em sua história, mais do que um poder transmitido por Deus, o 

Mestre de Avis e posteriormente, D. João I era a representação personificada do filho de Deus 
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em Portugal
363

. Não é por acaso que o Mestre se torna o “Messias de Lisboa”, cidade sitiada, 

que sofre com a peste, com invasão dos partidários do Anti-Cristo e que reage sob comando 

do Mestre e de seus seguidores. Metáfora mais clara, impossível. 

Deus está sempre presente na Crônica de D. João I. Seja nas citações bíblicas, que 

legitimam o mito construído por Fernão Lopes, seja nas maravilhas testemunhadas pelos 

portugueses, seja na própria intervenção divina que garante a vitória e a independência do 

reino de Castela. Não há exemplo mais significativo para esta atuação divina nesta crônica 

como o relato de Fernão Lopes sobre a vitória na Batalha de Aljubarrota. Nas palavras do 

Sermão do Frade Rodrigo de Simtra, temos a revelação dos desígnios de Deus: 

 

«Oo cidade de Lixboa! Ouvida he a tua oraçom! E porque te amei querote livrar 

(...) assi ha dacomteçer a elRei de Castella, que sse ell tornar a este rreino com a 

emteçom que leva, que Deos lhe matara tantos dos seus primogênitos, que ssom os 

gramdes e homrrados de seu rreyno, (...) que numca mais avera voomtade de tornar 

a esta terra»
364

 

 

Reconhecemos que o cronista, ao conceber a sua trilogia e sua narrativa evolutiva, 

construiu um discurso repleto de imagens e de símbolos de poder. Mas não ofertou aos seus 

senhores o “estado de Rey” de modo generalizado. O seu grande herói é, sem dúvida, o 

fundador da dinastia de Avis. E esta escolha não é inocente. Mas destacamos também que 

além deste protagonista, tanto D. Pedro I, quanto D. Fernando ocupam lugares de destaque na 

sua história, na história de Portugal. Suas trajetórias, recontadas pelo cronista, são 

responsáveis pela legitimação de uma dinastia e de um destino, como discutiremos a seguir. 
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3.3 A  SOBERANIA FORJADA E O NATURAL EXERCÍCIO DA REALEZA  

 

 «E aimda que vos asenhorees dos corpos, numca 

já mais poderees cobrar os coraçoões delles, nem sseu 

amor, que he a melhor cousa que o Rei pode aver quamdo 

sse quer asenhorar dalguu rregno novamente; (...) que 

proll he ao senhor aver os corpos dos vassalos, se delles 

nom há os coraçoões?»
365

. 

 

Escolhemos aqui discutir dois momentos distintos na Península Ibérica de contestação 

da autoridade real e do percurso dos seus respectivos reinados e analisar como estes 

incidentes aparecem no relato dos cronistas. O primeiro deles se manifesta em Castela entre 

1366 e 1369 e o segundo momento se dá em Portugal, no interregno de 1383 a 1385. A opção 

pela análise em perspectiva dos discursos de Pero Lopez de Ayala e de Fernão Lopes pode ser 

feita, pois os dois cronistas têm a oportunidade de narrar incidentes semelhantes de usurpação 

de poder, provocados por uma alteração artificial no decurso do reinado dos monarcas e 

regentes em questão. Além disso, ambas as experiências são narradas e analisadas por Fernão 

Lopes, nosso protagonista neste trabalho, e por isso acreditamos que este é um importante 

momento no qual o cronista português possa interpretar à sua maneira experiências que se 

passaram no reino vizinho, com nítidas diferenças da análise feita pelo cronista castelhano. 

Para a crônica de Pero Lopez de Ayala escolhemos o episódio do assassinato de D. 

Pedro I por seu irmão D. Henrique II em Montiel em 1369 como elemento central do ponto de 

viragem do poder da dinastia de Borgonha em Castela. E, no caso de Fernão Lopes, elegemos 

o assassinato do conde Andeiro como fator responsável pela mudança de curso da governança 

da rainha D. Leonor Teles de Menezes e da fundação da dinastia de Avis, por D. João I. 

Procuraremos aqui analisar as circunstâncias dos fatos através do ponto de vista dos 

respectivos cronistas, do desdobramento destes episódios e como eles estão representados nas 

crônicas. 

Partindo das crônicas de Pero Lopez de Ayala é possível registrar momentos de uma 

intensa guerra fratricida entre 1366 e 1369 em Castela. Tamanha foi sua importância que ela 

acabou por instaurar uma nova dinastia no poder. Henrique de Trastâmara, filho de Afonso XI 

e de D. Leonor de Gusmão, era irmão bastardo do rei D. Pedro I. Já no seu primeiro ano de 

reinado, em 1350, D. Pedro I enfrenta uma grave doença e todos já começam a pensar em sua 

sucessão. Com a fragilidade do rei anunciada, seu meio-irmão aproveita o cenário de 

instabilidade para demandar um lugar de representatividade dentro do reino. Filho ilegítimo e 
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secundogênito, a via da usurpação era o único meio para que Henrique de Trastâmara 

conquistasse patrimônio e notoriedade representativa em Castela. 

Os enfrentamentos entre o conde Henrique e o rei D. Pedro I são descritos em longos 

capítulos por Pero Lopez de Ayala. O cronista narra episódios que são verdadeiros 

desdobramentos da Guerra dos Cem Anos em Castela, de conflitos belicosos entre os dois 

irmãos. Até que em 1366, o conde Henrique é nomeado como rei na cidade de Calahorra e 

Castela será um reino com dois monarcas até 1369, como já mencionamos anteriormente.  

Em uma lógica inversa, de um discurso que notoriamente parte do outro lado do 

bando, o cronista Ayala narra o fratricídio do seu senhor “oficial”. Ayala conta que, durante 

os combates com D. Henrique II em Montiel, D. Pedro I se refugia em uma tenda de Betrand 

du Guesclin
366

, cavaleiro a serviço de seu meio-irmão. Neste momento chega D. Henrique II e 

pergunta pelo outro rei, pois há muito tempo não o via. Um dos cavaleiros de Guesclin se 

dirige a D. Henrique II e diz “catad que este es vuestro enemigo”
367

 . D. Henrique II, que 

duvidava da aparência do rei, só foi convencido pelo próprio irmão, quando este se manifesta 

através de um raro e breve discurso direto na crônica: “Yo só! ¡Yo só!”
368

. Depois disso “el 

rrey don Enrrique conosçiólo, é feriolo con una daga por la cara (...) cayeron en tierra. E el 

rrey don Enrrique lo firio estando en tierra de otras feridas”
369

. E com este episódio, Castela 

passou a ser um reino de um só rei. 

O cronista, que escreve cerca de dez anos depois da morte de D. Pedro I, habilmente 

tenta construir uma ascensão legitima de D. Henrique II ao longo de sua crônica. Ainda na 

Crónica de El-Rey Don Pedro, Ayala já começa a contar os anos de reinado de D. Henrique 

II, a partir de 1366. Quando assassina D. Pedro I, o novo rei já entra em 1370 a partir do seu 

quarto ano de reinado, segundo a crônica
370

. Este vínculo textual entre uma crônica e outra é a 

solução de continuidade encontrada por Ayala para garantir a legitimidade da usurpação do 

oponente do Rei Cruel. 

Para além dos elementos da própria narrativa, que nos permitem identificar um 

discurso atenuante sempre a favor da dinastia Trastâmara, o regicídio relatado ganha um 
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aspecto de uma disputa bélica entre dois monarcas. Para o cronista castelhano, apenas isso. 

Desde os primeiros capítulos da Crônica de El-Rey Don Pedro, Ayala ressalta diversas 

características negativas do monarca, desde a sua desmesurada cobiça até a sua sanha 

incontrolável que inspirava temor em todos os súditos do reino, como já bem exemplificamos 

no início deste capítulo.  

De forma talentosa, o cronista reveste o próprio episódio da morte do rei com 

atenuantes que são capazes de mascarar o regicídio, como fato. Note-se que D. Henrique II 

“feriu” o seu irmão, que afinal, pouco se parecia com um rei
371

! Neste trecho o cronista não 

usa palavras como “matou”, ou mesmo se refere a D. Henrique II como “sanhudo”, sinal de 

que a morte de D. Pedro I não era um ato de vindicta. Não há nenhum juízo de valor 

manifesto no discurso do cronista sobre o regicídio
372

 condenando o novo rei por crime de 

traição ou pelo próprio ato de lesa-majestade. Ao contrário disso, a usurpação é legitimada 

por meio de três motivos.  

O primeiro deles se justifica através do abuso do exercício do poder. Em conseqüência 

de sua tirania, D. Pedro I perdia o direito de reinar. A sua injustiça e crueldade invalidava o 

direito ao poder real e este argumento era defendido e colocado em prática por D. Henrique II 

e legitimado nas crônicas através de Pero Lopez de Ayala. As Cortes, convocadas na cidade 

de Burgos em 1366, já procuravam absolver a acusação de usurpador e de bastardia do novo 

rei
373

. Além disso, há muitos exemplos recolhidos em documentos oficiais nos quais D. 

Henrique II nomeia ao seu inimigo como sendo um traidor mal e tirano
374

. Há um exemplo 

muito significativo encontrado em uma carta de doação ao já citado cavaleiro de D. Henrique 

II, Betrand du Guesclin. Na carta, D. Henrique II oferece castelos e vilas a Guesclin em 

reconhecimento dos serviços prestados e, além disso, não perde a oportunidade de marcar 

mais uma vez o governo do monarca anterior com atributos negativos: 
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(...) por la vuestra Rendiçion (...) el dicho mosen beltran venistes delos Reynos de 

Francia anos servir com mucha companna que troxistes a nuestro serviçio y vos 

acaesçiestes connusco enla batalla que nos ouimos conel traydor tirano que se 

llamaua Rey nuestro enemigo y conlos moros que conel vinieron para estroyr los 

nuestros regnos y toda la christiandat
375

. 

 

Por este exemplo, conseguimos detectar o segundo motivo que justifica a destituição 

“legal” do poder real de D. Pedro I. De acordo com o usurpador, o monarca castelhano era 

inimigo do cristianismo. Além das acusações freqüentes de enriquecer e assenhorar mouros e 

judeus, há episódios na crônica em que se pode ver D. Pedro I lutando ao lado dos mouros 

contra D. Henrique II e incitando-os a invadirem e destruírem Castela
376

. Se o relato é 

exagerado ou não, não sabemos e também não é nosso objetivo aqui julgar a sua veracidade. 

O que nos restou foi apenas a imagem da personalidade vingativa de D. Pedro I, que aos olhos 

de Ayala, não hesita em sacrificar o próprio reino e seus súditos para atender às suas vontades 

e, mais do que isso, a imagem da traição no plano sagrado, com conseqüências que se 

refletem também no plano político.  

Em contraposição a essa representação, temos o rei cristão por excelência na figura de 

D. Henrique II. Assumindo o compromisso de lutar contra os inimigos do cristianismo, o 

novo monarca castelhano ganhava apoio popular ao fomentar uma política hostil contra 

mouros e judeus
377

. Mas o critério de identificação cristã mais forte estava sem dúvida 

relacionada à presença de Deus para legitimar o reinado do bastardo. São numerosos os 

exemplos na crônica de Ayala nos quais a presença divina
378

 ao lado de D. Henrique II o 

identifica como o verdadeiro pastor de povos, ao contrário do rei “tirano” que lutava ao lado 

dos infiéis. A força da atuação divina está nas sucessivas vitórias de D. Henrique II em 

Castela e a presença de Deus é fator determinante para estes sucessos. Nesta passagem se 

pode ver que o reino de Castela foi doado ao novo rei castelhano por Deus, que dá a sua 

sentença a favor da usurpação e delega a D. Henrique II a vitória na disputa e a condução do 

reino de Castela. 
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E Dios por su merced ovo piedad de todos los de estos Regnos, porque non fuese 

este mal cada dia más: é non le faciendo ome de todo su señorio ninguna cosa salvo 

obediência, é estando todos com él para le ayudar é servir, (...) Dios dió su 

sentencia contra él que él de su própria voluntad los desamparo é se fué
379

. 

 

O terceiro e último motivo que legitima o ato no novo rei se baseia na proteção das 

estruturas sociais tradicionais de Castela. Os seguidores de D. Pedro I eram forças dos setores 

comerciais ligadas às cidades, já o partido dos Trastâmara era relacionado à terra e tinha apoio 

da nobreza tradicional de Castela
380

. O grupo mais fortalecido na política do Cruel era sem 

dúvida os Padilha, que foram reconhecidos com muitas mercês e ganharam cargos notórios 

dentro da política castelhana. D. Pedro I tinha necessidade constante de premiar o pequeno 

grupo aliado e por isso acabava por excluir a possibilidade de outras famílias nobres no reino, 

como os Castro, de participar da sua política de benesses. Este movimento pendular de trocas 

de bandos reforçou a luta entre os dois irmãos e o grupo vitorioso acabou por legitimar a ação 

do regicida, ficando à frente de uma vigorosa lista de doações e mercês patrocinadas pelo 

novo monarca a fim de beneficiar o grupo que o apoiava a partir de então. 

Com a usurpação legitimada, D. Henrique II procurou apagar o passado do monarca 

anterior, não citando seu nome nos cadernos de Cortes e anulando suas decisões anteriores
381

. 

Sepultar o passado do reinado anterior lhe asseguraria um tempo de tranqüilidade com relação 

às disputas sucessórias, que poderiam eclodir em algum momento, mas que 

momentaneamente lhe garantiram a sua usurpação vitoriosa, silenciada na voz do cronista e 

justificada através dos desígnios de Deus. 

No caso de Fernão Lopes, escolhemos o episódio da morte do conde João Fernandes 

Andeiro no paço da rainha, assassinado pelo então Mestre de Avis e futuro rei D. João I. 

Sabemos que não é possível aqui identificar uma tentativa de regicídio, tal como na crônica 

castelhana, uma vez que o Mestre de Avis não atentou diretamente contra a vida de D. Leonor 

Teles de Menezes, mas o futuro rei de Portugal sabia que se ele eliminasse a figura do conde 

Andeiro da cena, haveria então uma alta probabilidade de mudar os cursos do reinado de D. 

Leonor. Além disso, quando esta experiência de contestação da autoridade régia acontece em 
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Portugal, ela já não é novidade na Península, pois D. Henrique II já tinha ensaiado a situação 

com o estabelecimento da dinastia Trastâmara no poder, a partir de 1366. 

Não havia empecilhos legais
382

 em se ter uma mulher no poder, pois conforme os 

tratos era isso que se previa após a morte de D. Fernando I, que partiu sem deixar herdeiro 

homem. Entretanto, a regedora dos reinos tinha muitos defeitos, como já discutimos 

anteriormente. Segundo Fernão Lopes, todos concordavam com a má fama da rainha, tê-la 

como regedora do reino era uma desonra diária que se fazia ao finado D. Fernando. Mas em 

termos práticos, a tal repulsa de D. Leonor significava também um grande temor da entrada 

dos castelhanos no reino português, visto que a rainha também tinha laços importantes com a 

nobreza do reino vizinho. Para se dar fim à vergonha, cuidou-se de planejar a morte do 

amante da rainha. Mas por muitas vezes o plano do assassinato do Andeiro não conseguiu ser 

concretizado: ora como que desconfiando do perigo, o conde escapava antes da emboscada
383

, 

ora o próprio rei ofendido desiste do plano de matá-lo, ainda quando era vivo
384

. 

Até que se resolve arquitetar o plano tendo o Mestre de Avis como protagonista da 

trama. Quem sugere a ação é Nuno Álvares Pereira, outro grande herói da crônica de Fernão 

Lopes. O Mestre, quando recebe a sugestão de ser o autor do assassinato do conde a recebe 

com muita alegria
385

. Não é por acaso que assim que o cronista apresenta a sugestão de Nuno 

Álvares ao leitor, Fernão Lopes trata de tecer elogios à figura do Mestre de Avis, destacando 

que ele “era boom cavalleiro” e, o mais importante, “filho delRei dom Pedro”
386

. Ato 

planejado, assassinato concretizado, honra vingada; afinal, o Mestre era meio-irmão do rei 

ofendido. Desta vez, a providência divina fez com que todos os atores estivessem na cena no 

momento certo. O Mestre assassina o conde Andeiro no paço da rainha e minutos depois a 

cidade inteira de Lisboa bradava que a vida do Mestre estava em perigo
387

. Trama inversa 

engendrada, o assassinato do Andeiro não só era questão de honra, como também serviu para 
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colocar toda a cidade ao lado do Mestre
388

, e não apenas isso, mas ao lado do “filho delRei 

dom Pedro”
389

. 

O plano havia dado certo afinal, porque Deus o havia concebido, destaca o cronista. A 

providência divina havia disposto que o Mestre deveria ser o rei de Portugal, por isso não 

deixou que outro assassinasse o conde senão ele
390

. Logo depois do fato, já se ouve no paço 

vozes populares para que se “queimasse o treedor e a aleivosa”
391

, pouco depois já se bradava 

“Tomemos este homem por senhor e alçemollo por rei”
392

 cidade afora.  

Interessante perceber que depois do assassinato do Andeiro, o Mestre e muitos nobres 

ligados ao conde e a então regente de Portugal vão até à rainha para pedir perdão por tamanha 

afronta, afinal o Mestre havia desrespeitado a lei da “Paz do Rei”
393

. Entretanto, sabendo que 

o ato poderia resultar a elevação do Mestre de Avis como rei, muitos destes nobres, que 

procuravam um lugar de destaque junto ao clã dos Teles de Menezes, trocaram de lado 

quando viram que a nova aliança poderia ser satisfatória.  

Para confirmar o exercício natural desta realeza, toda a crônica de D. João I é 

permeada de eventos maravilhosos. A primeira aparição do Mestre na trilogia de Fernão 

Lopes já aparece relacionada a um evento da providência divina
394

. E assim ela segue por 

todo relato do cronista. O novo rei de Portugal aparece como um novo Messias e não como 

um usurpador – e tão pouco como um ilegítimo! Era o monarca que andava em meio aos da 

cidade “como sse das maãos delle caissem tesouros que todos ouvessem dapanhar”
395

 e que 

aceitou o chamado divino para que recebesse os encargos de ser rei. Tal como na crônica de 
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Ayala, Fernão Lopes também legitima esta ascensão ao poder e a justifica, pois Portugal 

precisava de um “novo líder” para se equilibrar
396

. 

O mais interessante disto tudo é que D. João I não nasce como rei, mas faz-se. Surge 

como um simples cavaleiro de bom coração, apenas cobiçoso de boa honra. Quase foge para a 

Inglaterra
397

 depois do seu feito, por medo da rainha aleivosa. Mas, convencido pelos 

populares e, principalmente, por Deus, que havia transmitido sua vontade que o Mestre fosse 

feito rei para “serviço e honrra do rregno”
398

, decide permanecer no reino e humildemente 

aceitar a sua missão.  

Mais uma vez, a intervenção do sagrado se manifestava em momentos providenciais 

na legitimação dos novos líderes. Como nos mostra Ayala, com D. Henrique II, ela se 

manifesta na vitória entre o bom e o mau rei. E Fernão Lopes nos aponta que com D. João I, 

ela se revela através do apoio do povo de Lisboa em alçá-lo como novo regedor e defensor 

dos reinos de Portugal. E assim os cronistas justificam e confirmam a ascensão destes dois 

novos líderes. 

Em ambos os casos, a legitimação é trabalhada com muito esmero tanto pelo cronista 

castelhano Ayala, quanto pelo português Fernão Lopes. As construções presentes em ambos 

os relatos são responsáveis por eternizar imagens, sejam elas verdadeiras ou não. Não há 

como saber e não é este o nosso objetivo, afinal elas partem de leituras dos próprios autores 

das crônicas, que estão carregadas de intencionalidades e se manifestam de acordo com as 

variáveis do momento.   

Ayala, funcionário da dinastia de Trastâmara, também transitou entre o apoio de D. 

Pedro I e, mais tarde de D. Henrique II. Por esta sua filiação ao grupo vencedor, Ayala dá um 

tom específico à sua crônica. Ao assassinato de D. Pedro I, por exemplo, o cronista não emite 

opinião sobre o ato do regicida, como já dissemos anteriormente. Nem tão pouco qualifica a 

traição de D. Henrique II enquanto um crime contra o seu senhor legítimo, ou mesmo uma 

afronta à ordem divina
399

. A leitura que Fernão Lopes faz do episódio de Montiel já traz a 

opinião do cronista português sobre o fato e até mesmo, revela ao leitor que o episódio pode 
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ter tido outra versão, que não a oficial de Ayala. Além de apresentar esta outra versão da 

captura de D. Pedro I e deste afrontamento que o rei faz ao seu inimigo, Fernão Lopes elogia 

D. Pedro I ao final do relato e acusa o novo monarca por ter matado seu irmão, qualificando o 

fato como grande desonra. 

 

Outros afirmam, escrevendo em seus livros, que el-rrei dom Pedro, quando sse vio 

em poder  de seu irmaão, e como era traído d’aquella guisa, que sse lançou a ell 

rrijamente dizendo “Oo treedor, aqui estas tu?”; e como homem de gram coraçam 

quisera-lhe dar com huua daga que lhe já tomada tinham; (...) em outra maneira 

(...) cree-sse todavia que el-rrei dom Pedro matara seu irmaão
400

. 

 

Fernão Lopes, enquanto funcionário da dinastia de Avis, tem como missão legitimar a 

origem de D. João I e seus atos, para que eles se distanciem da aparência de uma afronta 

contra a rainha e se tornem virtuosos, uma vez que estavam sendo guiados pela providência 

divina. O cronista irá sancionar a realeza de D. João I no direito, graças ao esforço do Dr. 

João das Regras
401

 nas Cortes de Coimbra (1385), no apoio popular, conquistado com a ajuda 

da espada de Nuno Álvares
402

 e também será confirmada através dos desígnios de Deus
403

.  

A epígrafe que abre este capítulo ilustra o sentido desta natural realeza. A fala 

registrada é de Pero Fernamdez de Vallasco, conselheiro de D. Juan I, que tenta convencer o 

rei castelhano dos perigos de uma nova entrada em Portugal, depois de desastrosas derrotas no 

reino. Depreciando o valor daqueles que lutavam com o “Mestre que se chamava Rei”
404

, D. 

Juan I recusa o conselho e resolve fazer uma nova investida em Portugal. A insistência por 

ganhar a alma e os corpos dos vassalos portugueses resultou na derrota castelhana registrada 

durante o Cerco de Lisboa. Prova que o exercício desta realeza tinha que ultrapassar o sentido 

de uma soberania imposta, artificial, conquistada à força. Tinha que ser legítima. 

Em ambos os casos é a própria propaganda régia, concebida pela figura do cronista, 

que tem como missão redimir ou condenar atos e personagens na História, fazendo assim com 

que discursos de usurpações e atentados entrem na lógica da ordem e da legitimação do poder 

real, desde que seus protagonistas escolhidos estejam imbuídos com os ideais de restaurar a 

ordem e propagar o bem-comum.  
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CAPÍTULO  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TOMEMOS ESTE HOMEM POR SENHOR E ALÇEMOLLO POR REI”:  

A  CONSTRUÇÃO DE UM MONARCA PERFEITO  
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4.1 A  FORÇA DIDÁTICA DE UMA CRIAÇÃO:  A CRÔNICA ENQUANTO 

 UM VEÍCULO EDUCATIVO  

 

 Porque a estoria ade ser luz da verdade e 

testemunha dos amtiguos tempos
405

. 

 

Em 1434 quando D. Duarte oferta a Fernão Lopes o cargo de cronista oficial do reino, 

o monarca procurava unificar a experiência e o profundo conhecimento arquivístico do 

guarda-mor do Arquivo da Torre do Tombo com o saber letrado do seu ofício de escrivão da 

puridade. Além das tarefas de organizar os registros das medidas administrativas e judiciais 

do reino, Fernão Lopes era um homem que dominava a escrita e que a partir dela poderia 

divulgar a sciençia e a sabedoria. A própria presença dos letrados na vida pública portuguesa 

a partir do século XIV e XV se torna mais constante, isso porque o desejo de organização do 

reino vai se pautando cada vez mais através da escrita. Livros de registros diversos, 

compilações das produções normativas, redação e validação dos atos régios através das 

chancelarias são alguns exemplos da importância que a escrita vai ganhando neste momento, 

uma vez que além de organizar a própria administração régia, as escrituras eram capazes de 

comprovar garantias e direitos, registros que ganham importância no sentido da própria 

ordenação das estruturas e das relações sociais dentro do reino. O cargo de cronista régio é 

criado no bojo desta necessidade de se organizar a administração e a história, uma vez que 

este ofício faz parte da compartimentação dos cargos públicos que será experimentada neste 

período
406

. 

Esta promoção do saber escrito estava também relacionada às inúmeras escolas que 

nos séculos XIV e XV despontaram por Portugal. Seguindo a tradição ocidental, todos os 

espaços de ensino eram dirigidos por clérigos, responsáveis pela fundação e manutenção de 

um estudo organizado. Estas instituições foram capazes de oferecer a formação necessária aos 

bacharéis do reino, licenciados e doutores, figuras que tiveram grande contribuição na 

afirmação da dinastia avisina e na laicização do poder e do saber escrito
407

. As motivações da 

criação do cargo de cronista régio possivelmente possam estar relacionadas ao fortalecimento 

da escrita do passado do reino.  
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A crônica era fonte da verdade dos testemunhos da história, mas as ações registradas 

pelo cronista poderiam contribuir sobre uma tripla dimensão temporal: passado, presente e 

futuro. Além disso, a própria escrita e a construção da história se relacionavam diretamente 

com a questão do poder. O cronista, responsável por reunir fatos e ordená-los para a garantia 

da memória do reino, recuperava o feito dos renomados homens de grandes e nobres 

linhagens
408

, além claro, de historicizar as virtudes da figura maior das suas crônicas: o rei.  

Esse movimento de laicização da escrita e do saber está relacionado diretamente ao 

fazer cronístico de Fernão Lopes. A cronística oficial se associa ao exercício do poder régio e 

é ele quem a financia e a estimula. A organização e o modo de fazer história vão estar aliadas 

ao poder, na medida em que o passado será registrado e recuperado afim de se justificar o 

presente.  

Fernão Lopes escreve nesta perspectiva. O precursor da dinastia de Avis não é o 

destaque da sua última crônica, ele é o grande desfecho de uma trilogia. Sua presença discreta 

na Crônica de D. Pedro I,  em forma de presságio durante um sonho
409

 de D. Pedro I, já 

anuncia o destino do salvador do reino de Portugal. É o início que marca a predestinação do 

percurso deste rei. Na Crônica de D. Fernando, D. João I continua a aparecer, mas nesta 

narrativa seu protagonismo é discreto. Aqui o futuro rei aparece vítima da política inconstante 

de D. Fernando, que manda prender o irmão por um mero capricho, para que ele reconheça 

que seu poder enquanto rei, é mais significativo do que qualquer outro no reino
410

, até que 

então Mestre de Avis é salvo com a ajuda de Deus
411

. A Crônica de D. João I é o resultado 

não só da somatória dos bons exemplos dos antecessores de D. João I, mas também do ápice 

do “estado de Rey” que o reino pode testemunhar. A dinastia de Avis é um tempo inédito para 

o cronista, repleto de promessas e também de realizações. 

O trabalho de Fernão Lopes, enquanto cronista oficial e profissional da história à 

serviço da coroa, foi responsável pela sistematização de um conjunto de fontes e relatos orais 

que estavam dispersos na memória do reino, fazendo com que este passado fosse organizado a 

fim de se legitimar e construir o presente. Este ofício foi concretizado graças ao compromisso 

da verdade assumido publicamente pelo cronista ao organizar e escrever a história do reino. 

Isso Fernão Lopes ensinou aos seus sucessores, como Gomes Eanes de Zurara que também 

repetiu a fórmula pela busca e pelo compromisso com a verdade. O cronista régio tinha que se 
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responsabilizar por deixar registrado em suas crônicas um fiel documento do passado, que 

pudesse ser mais “verdadeiro quanto fosse possível”
412

, já que as crônicas produzidas eram 

um meio seguro para que as próximas gerações pudessem testemunhar os feitos políticos e 

militares do passado. Pelo menos esta era a intenção, já que a produção cronística pode ser 

relacionada a um importante elemento da propaganda régia de uma dinastia
413

. 

Torna-se evidente a relação entre o cargo do cronista e a valorização do saber escrito 

dentro do reino. O próprio ofício de Fernão Lopes estará vinculado às consequências da 

compartimentação dos ofícios administrativos no reino. O próprio exercício deste cargo exigia 

uma especialização do ocupante, e não por acaso D. Duarte escolheu Fernão Lopes para 

construir as memórias do reino, pois já conhecia o perfil do homem de saber que o cronista 

possuia. O domínio da escrita era necessário a esta tarefa e isso Lopes já havia demonstrado 

desde os tempos de guarda-mor do Arquivo do Tombo, controlando e organizando o acesso 

aos documentos que registravam ações administrativas e judiciais do reino. 

O próprio fenômeno da intensificação do uso da escrita nas esferas administrativas do 

reino fez com que reis e príncipes também se dedicassem ao auto-aprimoramento intelectual e 

moral
414

. A educação dos infantes da dinastia de Avis será abordada na crônica de Fernão 

Lopes como exemplo para a posteridade. Educação exemplar dada por D. João I que 

estimulou na Ínclita Geração não só prazer pela leitura, mas também o talento da escrita, 

como veremos a seguir. 

A finalidade do fazer cronístico não se pautava apenas pela conservação dos registros 

das intempéries da memória dos homens, mas principalmente por servir de fonte de consulta 

aos homens letrados do reino. A crônica carregava em si uma importante reunião de fatos e 

fontes e sua leitura era necessária para que os dirigentes pudessem aprender com os erros e os 
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acertos do passado. Desta forma “una crónica se compilaba para ser leída con el propósito de 

formar y educar en el presente, utilizando el pretérito de cara al futuro”
415

. 

Em tempos anteriores ao advento da imprensa, podemos inferir que a circulação destas 

narrativas eram restritas. A leitura das crônicas deveria estar circunscrita à corte régia, aos 

grandes senhores e aos letrados do reino. Mas não duvidamos que estas produções também 

possam ter atingido um público maior, pois muitos trechos da crônica nos oferece a sugestão 

de que mais do que uma leitura intimista, as crônicas foram também feitas para serem 

ouvidas, como por exemplo, esta passagem que se segue: 

 

Vos todos ouviis e nẽhuũ nom pregumta depois que NunAllvarez passou a Allemtejo, 

e sse estas cousas fezerom que teemos comtadas, que fazia emtamto o Meestre em 

Lixboa, ou em que gastava seu tempo por deffẽssom do rregno e da çidade. E pois 

que o nemguem nom pregumta, queremos que saibaaes
416

. 

 

De um modo geral, é possível identificar quatro aspectos distintos do fazer histórico 

nas crônicas de Fernão Lopes
417

. O primeiro deles possui um forte viés político, já que as 

crônicas carregam em si as aspirações políticas da dinastia a qual o cronista oferece os seus 

serviços. Como vassalo do rei, Fernão Lopes estava preso às relações de clientelismo e 

vassalidade da dinastia avisina, tendo que formatar as informações deste reinado em um 

documento que expressasse as aspirações deste momento político. O segundo aspecto da 

produção lopeana é a sua dimensão documental. As crônicas adquirem o status de fontes de 

históricas de informação, vistas enquanto documentos capazes de assegurar a autenticidade de 

fatos, haja visto o destaque que o seu autor faz com relação ao compromisso com a verdade 

ao reunir os acontecimentos passados e glorificá-los na memória escrita. O terceiro aspecto é 

a imortalização de seus protagonsitas. Além de ordenar os acontecimentos e fatos históricos, o 

cronista concebia a sua narrativa de modo a valorizar – ou desmoralizar - ações e agentes, por 

meio da recordação dos fatos e, mais do que isso, pela concepção de discursos. O último 

aspecto do fazer cronístico de Lopes possui uma dimensão pedagógica. O cronista escolhe 

aquilo que deve ser recuperado como ações exemplares através da sua narrativa. Ele faz juízos 

de valores, emite opiniões, registra na memória da posteridade os bons exemplos de valores e 

virtudes, assim como também não deixa de mencionar o modelo de uma conduta reprovável e 

desvirtuosa de seus biografados. 
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O seu texto traz algumas inspirações as quais já tratamos aqui
418

. As referências à 

cultura clássica, como textos de Aristóteles, Tito Lívio, Cícero ou a evocação dos doutores da 

igreja como Eusébio de Cesaréia, Santo Agostinho e Beda já foram mencionadas 

anteriormente. O cronista pode ter se inspirado em uma erudição patrística
419

 para inserir na 

sua narrativa momentos de pregação e sermões
420

, que se encarregavam de confirmar a 

mensagem da legitimação que ele construia, além de explorar algumas narrativas medievais, 

como as novelas arturianas
421

, que sugerem a construção do modelo ideal de um nobre 

cavaleiro como Nuno Álvares Pereira. Entretanto, a grande inspiração do cronista ao elaborar 

a sua trilogia vem do joaquimismo. A historiadora portuguesa Margarida Garcez Ventura 

afirma que: 

  

em Fernão Lopes, o joaquimismo não corre paralelo com a narração dos factos, 

antes entra no modo de seleção, exposição e compreensão da narrativa
422

. 

 

A autora afirma que a partir de 1240 a doutrina dos franciscanos estará relacionada às 

idéias de Joaquim de Fiore. O joaquimismo defendia a atuação divina no percurso da História 

dos homens, “acreditava também que os acontecimentos eram imagens dos outros, passados 

ou futuros, naturais ou sobrenaturais”
423

. A inspiração das idéias joaquimistas são 

responsáveis também pela formulação da Sétima Idade Cristã em Fernão Lopes, uma vez que 

para Joaquim de Fiore a história da humanidade estava dividida em sete idades. Na Sexta 

Idade, Cristo alcançaria a plenitude dos tempos, mas esse apogeu só seria confirmado na 

Sétima Idade, tempos da manifestação eminente do Espírito Santo.  

Outra informação importante sobre esta inspiração: Joaquim de Fiore escreve em 

tempos milenaristas, sua doutrina é feita enquanto se espera a vinda do Anti-Cristo. Este outro 

aspecto da doutrina joaquimita situa-se como grande força motriz da trilogia de Fernão Lopes. 

O cronista tece em seu relato uma trama de bipolarização do reino de Portugal e este será o 

grande leit-motiv de todo enredo. Esta divisão é vital para que se estabeleça a dicotomia entre 
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o bom e o mau, os “nossos e os outros”
424

. Como evidências desta bipolarização, o cronista 

irá usar com abundância a questão do cisma e da divisão do reino, especialmente na Crônica 

de D. João I, que destaca a divisão dos “verdadeiros Portugueeses” e daqueles que estavam 

induzidos pelo “spiritu de Sathanas e maao comsselho de falssos Portugueeses”
425

. Será o 

Mestre de Avis, segundo esta lógica, que irá redimir os pecadores e salvar o reino da perdição. 

 A tarefa é cumprida graças a ação do “Mexias de Lisboa”
426

 que inaugura a Sétima 

Idade Cristã e a esperança de um novo tempo, assim como Joaquim de Fiore que também 

esperava pela idade do Espírito Santo. “Fernão Lopes dá lugar ao Mestre dentro do esquema 

joaquimita”
427

 que divide a crônica e marca ao  leitor através do embate desta dicotomia o 

mau e o bom exemplo que deve ser propagado. 

É neste mosaico de inspirações que a intencionalidade do discurso do cronista vai 

ganhando o seu sentido. A crônica, além de possuir uma forte carga de um discurso político 

forjado por um determinado grupo para cumprir uma finalidade específica, ela também será 

dotada de uma intrínseca força didática. A literatura cronística no século XV será conhecida 

como o espelho dos príncipes
428

, pois na Baixa Idade Média o príncipe era freqüentemente 

apresentado como espelho ou exemplo das virtudes - ou das misérias - de toda a sociedade. 

Espírito de codificação de comportamentos individuais e sociais, aplicado na arte do bem 

governar, este tipo de literatura, como nos indica António José Saraiva, é o “conselheiro 

espiritual de príncipes”
429

 e terá uma larga veiculação didática neste meio social. Esta 

literatura fundamenta-se como um manual didático de formação e orientação político-moral 

para os dirigentes. Sua origem remonta à antiguidade Greco-romana, mas será no final da 

Baixa Idade Média que este estilo irá ganhar destaque em meio à nobreza
430

.  

A obra de Egídio Romano, O Regimento dos Príncipes, servirá de grande influência a 

esta literatura doutrinária apreciada pela dinastia de Avis. O Leal Conselheiro de D. Duarte 

terá a influência dos escritos de Egídio Romano, especialmente nos capítulos que versam 

sobre a conduta moral que deve possuir o governante. Notamos através desta passagem que 

esta produção literária de corte tornava-se uma literatura doutrinária para homens de saber. 
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Parece-nos evidente que Fernão Lopes tenha lido estes escritos e certamente deles tenha se 

inspirado para criar o seu modelo de rei ideal que é construído através da sua trilogia: 

 

Naquel livro do regimento dos Pryncipes se declara, que todo Rey e Duque que 

perfeitamente quer aver prudência, deve aver as propriedades da dicta virtude, as 

quaaes som oito, scilicet: renembrança das cousas passadas, (...) avysamento, 

magynando o que ha dacontecer (...); deve ainda de seer entendido e sabedor, que 

saiba lex e custumes, e reglas de dereita razom, as quaaes lhes sejam pryncipios e 

fundamentos de que proceda em seus feitos (...). Comprelhe outrossy aver sotilleza, 

pera seer achador de beẽs que som compridouros ao seu poboo (...), convem a todo 

Senhor que benignamente ouça os conselhos dos sabedores e dos baroões, dos 

fidalgos e dos antiigos, e daquelles que amam o reyno e o Senhorio. (...) he 

necessario ao Senhor aver muytas speriencias de conhecer o seu povo pera o saber 

melhor reger, e ordenar aa fym de que há daver (...), he que seja sages, porque assy 

como nas sciençias per vezes se ajuntam as falsidades, e pensa homem que todo he 

verdade, assy nos feitos e obras, que homem há de fazer aos poboos, se ajuntam os 

maaos e parecem boos, (...) e compre ao Senhor seer sages pera estremar o mal do 

bem, e dereitamente reger a sua gente
431

. 

 

Já mencionamos que o uso da escrita ganhará importância à medida que a 

administração régia vai se operacionalizando, entretanto será a partir do reinado de D. João I 

que se iniciará um movimento pela exaltação do livro como referência fundamental do 

saber
432

. Este movimento irá ressaltar as virtudes da escrita através da promoção e da 

produção de livros doutrinários, já que se intensificava na corte o interesse pelos problemas 

políticos, morais e filosóficos e se desejava através dos livros criar o estímulo à sabedoria 

entre os homens da nobreza. Será através da dinastia de Avis que irá nascer a prosa 

doutrinária portuguesa
433

. Este apurado gosto pelas letras fomentará produções como o Livro 

da Montaria de D. João I, o já citado Leal Conselheiro e o Livro da Ensinança de Bem 

cavalgar Toda a Sela de D. Duarte e o Livro da Virtuosa Benfeitoria, do infante D. Pedro
434

. 

Todas estas obras de cunho moral e de fins didáticos que tinham como seu alvo imediato os 

homens nobres, mas não se restringia a eles, já que os exemplos moralizadores e a sua força 

didática se espalhava a outros níveis da realidade social. 

O trecho destacado do Leal Conselheiro explicita esta dupla função da educação: estas 

obras deveriam auxiliar aos reis e aos senhores para que sua moral e virtudes pudessem ser 
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trabalhadas, de modo que estes tratados auxiliassem não só em sua própria boa condução 

moral, mas especialmente tornando-os aptos para conduzir aos povos
435

. 

Como bom aprendiz, Fernão Lopes reforça o ideal do espelho dos príncipes, 

afirmando que é “nos Reis e senhores, em que mais resplamdeçe qualquer virtude, ou he feo o 

seu comtrairo”
436

 e por isso a sua função era necessária ao homens do reino. Não apenas para 

salvaguardar a memória dos feitos, mas principalmente para influenciar, através dos bons 

exemplos registrados na sua crônica, a conduta daqueles que pudessem ler a sua narrativa. As 

crônicas de Fernão Lopes também colaboraram no projeto da literatura formativa fomentada 

pelos descendentes da dinastia de Avis. Para os nobres senhores, a quem estas produções 

eram destinadas, importava não apenas a proteção da herança material, riqueza de uma 

determinada linhagem, mas a herança moral, da honra e dos bons valores fazia parte do 

patrimônio imaterial que deveria ser transmitido aos descendentes. Assim o fez D. João I ao 

educar a Ínclita Geração e dar continuidade ao projeto da dinastia de Avis. Assim fez Fernão 

Lopes ao escrever as crônicas, pois através da sua escrita possibilitou que os grandes do reino 

pudessem conhecer os fatos do passado, educando-se através de seus exemplos no presente e 

pensando no que poderiam deixar ao futuro. 
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4.2  UMA NOVA DINASTIA:  A CRIAÇÃO DO REI IDEAL  

 

 Parecia digno de rreinar per vertudes e boãs 

comdições que por rreal jeraçaõ de que deçemdesse
437

. 

 

Na sua primeira crônica, Fernão Lopes anuncia que D. Pedro I havia entregado ao seu 

filho João com “poucos anos de sua hidade”
438

 o Mestrado da Ordem de Avis, título militar 

importante, capaz de assegurar ao seu descendente patrimônio e riquezas. Entretanto, no final 

do capítulo o cronista oferece uma segura explicação àqueles que eventualmente pudessem 

questionar a valia da concessão do título. Por não ser filho legítimo do rei, o papa havia feito 

uma dispensa para que neste caso o mestrado pudesse ser concedido. Apesar da sua “nom 

legitima naçença”
439

, a questão estava resolvida pela mais elevada autoridade eclesiástica, 

consumando assim a decisão do rei. Além disso, o cronista oferece ao leitor mais uma 

justificativa para a concessão legítima do título, afirmando que “seus boons costumes, e 

homrroso proveito que del viinha aa hordem, corregia todo esto”
440

. Para Fernão Lopes, a 

virtude era capaz de corrigir qualquer “defeito de sua nacemça”
441

. 

Essa virtude também foi capaz de corrigir outros vícios, como mostra o cronista ao 

longo da Crônica de D. João I. E eles foram muitos: o assassinato do conde Andeiro nos 

paços da rainha, a subseqüente pressão exercida sobre D. Leonor Teles com o apoio dos da 

cidade, a instigação da rebelião popular que oprime e elimina os partidários da rainha e de D. 

Beatriz continuamente e a rebeldia contra o poder constituído, representado pelo não-

cumprimento do Tratado de Salvaterra de Magos, colocava o Mestre e o seu partido em uma 

situação ilegal. Sua posição irregular se acentuou quando o Mestre aceita o cargo de Regedor 

e Defensor do Reino, pois esta decisão feria o direito formal e a orientação da Igreja, que 

procurava preservar o direito e o patrimônio dos primogênitos e dos filhos legítimos, 

sobretudo.  

Para consertar estas imperfeições, o cronista tece em sua narrativa uma longa trama 

repleta de sinais prodigiosos, capazes de corroborar a ascensão do novo líder, conferindo a 

sua legitimação e consagração enquanto rei pelo povo, e principalmente, por Deus
442

. Os 

desígnios celestes foram afiançados e confirmados por uma série de demonstrações 
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prodigiosas ao longo das crônicas de Fernão Lopes, em especial a Crônica de D. João I. 

Cerca de 21% dos capítulos desta crônica versam sobre assuntos que se relacionam com o 

maravilhoso e com fatos que registrem a manifestação da vontade divina para determinar o 

destino dos acontecimentos. Estatística que se destaca se compararmos às outras produções de 

Lopes
443

. A Crônica de D. Pedro I conta com 2% de capítulos que tratam desta temática e a 

Crônica de D. Fernando não traz nenhum exemplo da manifestação do divino. Mais 

importante ainda é destacar que o único capítulo da primeira crônica de Lopes com esta 

temática é uma breve aparição do Mestre de Avis, ainda criança, no sonho de predestinação 

do monarca, revelando o seu destino promissor no futuro do reino. 

Esta manifestação do maravilhoso na narrativa lopeana se dá através dos sonhos e das 

revelações, mas também se mostra através dos sermões, pregações e conselhos. Manifestações 

mais concretas também podem ser encontradas nas crônicas. Não há intercessões diretas de 

Deus no relato, mas em alguns momentos é possível identificar sinais milagrosos dos desejos 

divinos no desenrolar dos fatos.  

Como exemplo destas manifestações, nos capítulos iniciais da Crônica de D. João I, 

tem-se o conselho de Frei Joham da Barroca ao Mestre, que logo após o assassinato do 

Andeiro, inseguro por estar no reino, pretendia fugir para Inglaterra. Antes do conselho, o 

cronista recupera a origem do Frei Joham, dizendo que o franciscano tinha revelações e que 

por isso “todos o aviam por samto”
444

. Pela grande fama do Frei, pela “honesta vida, come de 

boõs comsselhos que dava a alguũs que o hiam visitar”
445

, o Mestre procura pelo religioso, 

que o convence que a fuga para a Inglaterra não era um bom plano, já que o seu maior destino 

estava em Portugal. Nas palavras do franciscano: 

 

[Que o Mestre] nom partisse, ca a Deos prazia de ell seer rregedor desta terra e 

senhor della. (...) e começasse de seguir seu feito com ardido coraçom, ca a Deos 

prazia de ell seer rei e senhor delle, e seus filhos depos sua morte; e que pêra tomar 

o Castello da cidade fezesse huũ artefiçio de madeira (...) e que logo sem muita 

deteemça seeria tomado com mui poucas gemtes
446

. 

 

Depois desta sincera revelação, o Mestre sente-se seguro para dar início à sua 

empreitada, aceitando o encargo de Regedor e Defensor do Reino. Para anunciar sua decisão, 

o cronista concebe um capítulo no qual pretende deixar patente o apoio popular à causa do 
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Mestre. No Mosteiro de São Domingos, “muito poboo da cidade”
447

 se reúne ao requerer o 

compromisso do Mestre para com o reino. Em troca da boa governança e proteção do novo 

senhor, o povo clamava a certeza do pacto dizendo que todos sentiam prazer ao lhe servir e 

“ajudar com os corpos e averes atta morrerem todos amtelle”
448

. O Mosteiro São Domingos 

havia sido também palco de outra reunião popular, mas com discursos e ânimos bem 

diferenciados desta nova situação. Importante recuperar que na Crônica de D. Fernando, 

quando os populares perguntavam ao rei se este seguiria com seus planos de se casar com D. 

Leonor Teles de Menezes, o mesmo “poboo da cidade” se reuniu neste mesmo cenário. Com 

D. Fernando, os da cidade ameaçavam ao monarca pelas más escolhas; com D. João I, o reino 

aclamava ao novo salvador. Na confirmação do pacto, o cronista nos conta que: 

 

toda tristeza foi fora das gemtes, e seus coraçoões nom derom logar a nehuũ 

trespassado temor; mas todos ledos sob boa esperamça, fumdada em bem 

avemturada fim, sse esforçarom de levar seu feito adeamte, teemdo gramde Fe em 

Deos que os avia dajudar
449

. 

 

Apesar das hesitações do Mestre, Fernão Lopes constrói a sua realeza a partir da 

aceitação do povo. A construção do paralelo do Mestre como Salvador segue uma lógica 

messiânica e os percursos dos acontecimentos confirmam estes desígnios divinos. Tudo na 

crônica se transforma em um crescente contínuo: desde o assassinato do conde Andeiro, a 

aceitação pela defesa e proteção do reino até a ascensão do Mestre ao trono nas Cortes de 

Coimbra, todos os eventos fazem parte da lógica desta trama narrada pelo cronista que tem 

uma forte carga messiânica
450

. Esse tom que o cronista concebe ao texto faz com que a 

contestação desta “natural” realeza do Mestre seja escamoteada, pois na narrativa lopeana o 

que se deseja transmitir era um reconhecimento quase que unânime deste novo líder no reino. 

O seu compromisso público com o bem-comum, suas virtudes exacerbadas e sua 

descendência real já eram fatores essenciais e suficientes ao cronista para que a realeza do 

Mestre de Avis fosse aceita pelos do reino. Entretanto, se assim fosse, o cronista não teria 

registrado tantos conflitos em Portugal para a legitimação desta nova dinastia. Se esta 

unanimidade tivesse aflorado, conforme o desejo do cronista, certamente o seu relato não nos 

traria as evidências das contendas espalhadas pelo reino – e, principalmente, do 

convencimento da nova realeza através da espada de Nuno Álvares -, não teríamos o registro 
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do cerco de Lisboa, nem tão pouco da Batalha de Aljubarrota. Mas esta era a função do 

cronista. Elevar o seu biografado à condição máxima de melhor senhor do reino. Mais do que 

isso, Fernão Lopes cria para o Mestre de Avis o papel de Messias de Lisboa, descrevendo 

cortejos messiânicos, onde súditos seguiam o Mestre para apanhar os tesouros que lhe caiam 

das mãos
451

. Tesouros metafóricos e também materiais, como já se discutiu anteriormente. 

Mas aqui a figura do Salvador é elevada na criação lopeana. Tanto o é que “nom compria teer 

em isto outro comtrairo geito”
452

. O destino do reino já estava traçado. 

O tom messiânico da narrativa vai sendo comprovado à medida que os milagres vão se 

manifestando. Joham Furtado de Memdomça, vassalo do rei castelhano, aceita levantar 

pendão pelo rei de Castela e por D. Beatriz, a rainha. As trombetas já anunciavam a entrada 

dos cavaleiros de bandeiras em punho para percorrer a cidade de Toledo. Bradavam todos 

“Arreall! arreall! por seu Senhor elRei dom Johã de Castella e de Portugall!”
453

. Mas 

enquanto “corriam com gramde prazer” com suas bandeiras, o vento descosturou os sinais de 

Portugal que estavam na bandeira de Castela e ficaram pendentes.  O cavalo que levava o 

alferez se acidentou e provocou a queda do cavaleiro e a quebra de sua espada. Para finalizar 

a história, o cronista nos conta que: 

 

Alguũs que esto viiam, teveromno a maao sinall, dizemdo amtre ssi que numca elRei 

de Castella aviia de serr Rei de Portugall
454

. 

 

Para o cronista, a entrada de D. Juan I no reino se equiparava a chegada do Anti-Cristo 

em Portugal. A grande prova deste destino já estabelecido por Deus foi a primeira grande 

vitória portuguesa contra as forças castelhanas no cerco de Lisboa. D. Juan I tinha consciência 

da importância da cidade para o reino, pois um conselheiro seu já o havia alertado de que 

“Lixboa era o melhor logar de todos, e cabeça primçipall do rreino; e (...) que gaanhada 

Lixboa todo Portugall era cobrado”
455

. A partir disso, o monarca castelhano começa a planejar 

as estratégias para cercar e tomar a cidade. Enquanto isso, o Mestre passa a armar a sua frota 

em Lisboa e também no Porto. No dia seguinte da partida da frota para o Porto, Portugal já 

presencia o primeiro milagre. Alguns cristãos e mouros velavam a muralha de São Vicente de 

Fora e à meia-noite, viram vinte homens vestidos de branco como sacerdotes e quatro deles 

traziam nas mãos círios acesos. A procissão entrou na igreja e falavam muito baixo entre si, 
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como se rezassem por algumas horas. Quando as testemunhas espantadas pela visão quiseram 

“chamar os outros que oolhassem tã gramde milagre”
456

, a procissão desapareceu. Logo a 

seguir, as pontas das lanças que estavam nas torres da cidade se iluminaram de “claro lume 

que durou açerca dhuũa hora”
457

. E como provas do milagre estavam sete cristãos e três 

mouros para confirmar o fato, servindo estes últimos para um testemunho imparcial
458

 ao 

evento narrado pelo cronista. A sequência dos milagres continua: o cronista nos conta que oito 

dias antes da visão chegara um mensageiro de Montemor-o-Velho com um instrumento 

público lavrado por Louremço Affomsso, tabelião do conselho, confirmando que no dia onze 

de Abril, sendo presentes Gomçallo Gomez da Silva, seus filhos e muitos outros da vila, 

testemunharam uma chuva de cera naquele mesmo local.  

As torres misteriosamente iluminadas celebravam a sua verticalidade e a comunicação 

direta com Deus
459

, a resposta da divindade é a chuva de cera que abençoa as intenções do 

Mestre através da manifestação do sobrenatural. Lisboa consegue construir muralhas ao redor 

dos castelos tão memoráveis que, na opinião do cronista, o feito era comparável aos muros de 

Jerusalém. Outra comparação bíblica se manifesta quando o cronista também informa que o 

Mestre tinha traidores ocultos
460

, assim como Cristo. Mas também tinha ao seu lado fiéis 

servidores, como um mensageiro que levava recados ao concelho vizinho de modo arriscado, 

atravessando o rio que havia entre Lisboa e Almada a nado, à noite e por seis vezes seguidas! 

As comparações bíblicas se acentuam ao longo do relato, o cerco sacrifica a cidade e 

os habitantes de Lisboa com as penúrias da fome. Conta-nos o cronista: 

 

moços de tres e de quatro anos, pedimdo pam pella cidade por amor de Deos, como 

lhes emssinavam suas madres; e muitos nom tiinham outra cousa que lhe dar senom 

lagrimas que com elles choravom que era triste cousa de veer
461

. 

 

O trigo que se conseguia no Ribatejo “era tam pouco e tam rraramente”, que em outra 

comparação bíblica dos milagres do Novo Testamento o cronista relata que “ouvera mester de 

o multiplicar como fez Jhesu Christo aos paães, com que fartou os çimquo mil homeẽs”
462

. 

Outra comparação bíblica, responsável pela vitória dos portugueses no cerco de Lisboa foi a 
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ação da peste. O episódio pode ser comparado a outra história do Antigo Testamento, quando 

Deus castiga o acampamento dos assírios pelo “Anjo do Senhor”
463

. Tal como o povo eleito, 

os portugueses são privados do ataque da doença, mesmo quando os castelhanos tentavam 

contaminá-los por “vingamça e menemcoria”
464

. E o cronista assim registra o milagre de Deus 

que “hordenou que o angio da morte estemdesse mais a sua maão e percudisse asperamente a 

multidom daquell poboo”
465

: 

 

E era gram maravilha per juízo a nos nom conhecido que em fervor de tamanha 

pestellença, nehuũ dos fidallgos portugueeses que hi amdavom nem prisuneiros, ou 

doutra quallquer guisa, que nehuũ nom morria de trama, nem era tocado de tall 

door (...), e morriam os Castellaãos doemtes, e dos Portugueeses nehuũ pereçia, 

nem demtro na cidade que era tam preto do arreall, nẽ fora em no termo
466

. 

 

 

O cronista precisa registrar na memória dos feitos do passado que esta guerra era 

justa
467

 e que Deus estava protegendo aqueles que defendiam à causa do Mestre. Estar no seu 

partido significava lutar pelo reino e por seu bom regimento. Aqueles que se sacrificavam 

para salvar o reino seriam recompensados e por isso a esperança de novos tempos acabava por 

se traduzir em recompensa. A cidade de Lisboa, por ter sido mais sacrificada, receberá 

grandes recompensas
468

 assim que o Mestre se torna rei. O novo monarca não só decide 

agradecer o sacrifício da cidade que esteve ao seu lado com benefícios, mas assim com D. 

Juan I, o novo rei sabia a importância que a cidade representava para o restante do reino. Por 

isso, com D. João I a esperança escatológica irá representar benefícios materiais e privilégios 

para aqueles que estiveram apoiando a sua causa. A historiadora portuguesa Margarida 

Garcez Ventura analisa este processo de concessão de privilégios à luz da teoria de Walter 

Ullmann, interpretando-a como um mecanismo de relação rei-súdito fortemente teocrático: 

enquanto o rei recebe o seu poder de Deus, o súdito recebe uma pequena parcela deste através 

de mercês e riquezas, assim ambos se mantém pela Graça
469

. Esta relação é um importante 
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mecanismo para assegurar fidelidades e reforçar a legitimação de um novo poder instituído, 

conforme já tivemos a oportunidade de discutir em capítulos anteriores.  

Para encerrar o cerco de Lisboa, o cronista registra a pregação do Mestre Rodrigo de 

Simtra, outro franciscano que irá colaborar com a mensagem de consagração dos portugueses 

como povo eleito por Deus. Seu sermão, registrado por Fernão Lopes através de um forte 

discurso direto relembra aos espectadores a fome e o tempo de carestia dos lisboetas durante o 

curso do cerco e de todas as privações da cidade durante a ocupação do rei de Castela. De 

acordo com Fernão Lopes, o sermão causa uma catarse mística em seus ouvintes, pois a 

pregação: 

 

nom eram ouvidas, sem gramdes choros e sallucos, e espargimento de muitas 

lagrimas, de guisa que pareçia gram plamto feito por alguũ senhor, alçamdo todos 

as maãos ao çeeo e damdo muitas graças ao Senhor Deos, que tam gramde 

misericórdia quisera fazer com elles
470

. 

 

 Além de rememorar todas as dificuldades do cerco, o pregador recorre a mais uma 

parábola no seu discurso, afirmando que a cidade padecia ardendo o fogo de uma grande 

tribulação, “na força da sua moor queemtura”
471

. Podemos aqui nos recordar de uma 

passagem da primeira crônica de Fernão Lopes, onde o cronista nos revela um sonho de D. 

Pedro I no qual o reino ardia em fogo e se parecia com uma grande fogueira
472

. A salvação do 

reino estava nas mãos de seu filho João, que com uma vara nas mãos conseguia apagar o fogo 

que consumia o reino. Na última crônica da trilogia, o cronista recupera a sua primeira 

metáfora de predestinação do destino do Mestre de Avis e a realiza no sermão do Frei Mestre 

Rodrigo, transformando a vara do sonho da primeira crônica no cetro da realeza da dinastia 

que se legitimava e se confirmava na última narrativa do cronista, indicando assim o percurso 

diacrônico dos acontecimentos recuperados pela escrita lopeana. 

Antes da legitimação da realeza do Mestre de Avis nas Cortes de Coimbra, 

protagonizadas pela hábil argumentação do Dr. João das Regras
473

, que procurou convencer 

seus espectadores sobre as imperfeições dos outros candidatos ao trono, ressaltando as 
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qualidades que o Mestre reunia e que faziam dele rei, o Mestre de Avis entra na vila 

acompanhado de muitos que ansiavam conhecer o destino do reino. Gomçallo Gomez da 

Sillva, que já havia registrado o milagre da chuva de cera dos círios acesos misteriosamente 

também esta lá ao lado de muitas crianças que festejam a sua chegada na vila, conforme 

registra o cronista: 

 

E em sse corregemdo huũs e os outros começarom muitos cachopos de sair fora da 

cidade sem lho mamdamdo nẽguem, pello caminho per hu viinham o Meestre, com 

cavallinhos de canas que cada huũ fazia, e nas maãos canaveas com pemdoões, 

corremdo todos e braadamdo: «Portugall! Portugall! por elRei dom Joham! em boa 

hora venha o nosso Rei!» e assi forom per mui gramde espaço acerca dhuũa 

legoa
474

 

 

O cronista também registra que o Mestre e Nuno Álvares ficam maravilhados diante 

da cena que registra tamanha espontaneidade em crianças tão pequenas, como se aquela 

situação fosse um milagre que despontava diante de todos. Aqui o cronista mais uma vez 

recorre a uma imagem profética. O cortejo das crianças nesta entrada do Mestre de Avis é 

uma “reminiscência da aclamação de Cristo entrando triunfalmente em Jerusalém”
475

. A 

linguagem messiânica do cronista nos remete a outra cena bíblica: a entrada de Moisés no 

deserto conduzindo o povo de Israel, o povo eleito, para uma terra prometida
476

. E esta 

segunda relação é muito pertinente se pensarmos que a figura de Moisés era muito cara à 

doutrina joaquimita, pois ela e seus seguidores eram símbolos de uma grande esperança e de 

um novo líder
477

. A entrada em Coimbra anuncia o nascimento de um novo monarca, deste 

novo líder, sobretudo. Podemos considerar que este seja o ensaio da primeira entrada régia 

“oficial” de D. João I, pois o cronista destaca a alegria e a festa da cidade ao fazer parte da 

procissão que conduzia o Mestre
478

.  

A sua eleição nas Cortes de Coimbra, dirigida pela hábil argumentação do legista Dr. 

João das Regras, confirmava a realeza ao Mestre de Avis por muitas evidências, segundo 

Fernão Lopes. Um rei deveria ser de boa linhagem, deveria ter grande coração para a defesa 

da terra e de seus súditos, além de ser bondoso e ardoroso devoto dos ensinamentos de Deus. 

O Mestre reunia todas estas condições, segundo o douto legista. Em sua argumentação ao 
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longo de quatro capítulos
479

, o Dr. João das Regras procura desqualificar todos os possíveis 

candidatos ao trono, invalidando assim a possibilidade do cumprimento do direito formal na 

sucessão do poder régio em Portugal. Além disso, o legista anula os possíveis “defeitos de 

naçença” e os eventuais vícios apontados no início deste capítulo que manchavam o carisma 

do Mestre e sua reputação. Ao contrário disso, sua trajetória como Regedor e Defensor do 

Reino só o elevou à categoria de melhor senhor.  

Após a sua eleição em cortes, D. João I já investido de seu poder real, continua o seu 

cortejo pelo reino. A sua primeira entrada régia oficial se dá na cidade do Porto e na cidade o 

cronista também registra os efeitos desta cerimônia: 

 

As gemtes da cidade, (...) com novas e milhores vestiduras que cada huũ tinha, 

ferviaõ amdamdo per toda parte, triguamdose de correger tam bem que não podesẽ 

ser prasmados. As ruas por omde ele aia de hir ata os paços homde avia de pousar, 

heraõ estradas de ramos e flores e ervas de boõs cheiros, de guisa que do chaõ naõ 

parecia nenhũa cousa. As portas das casas destas ruas heraõ todas abertas, 

emrramadas de louro e doutros frescos ramos, deles que pemdiaõ homde comprya, 

outros tecidos taõ espeçamente que naõ fose cuberto
480

 

 

 As donzelas do reino disputavam lugares nas janelas das casas para ver a passagem de 

elRei e outras cantavam cantigas nos lugares que o novo monarca havia de passar. Mas não só 

as mulheres honradas andavam na festa, juntavam-se a elas as donas de “meão estado e 

comdiçaõ” em uma parábola de comunhão social. A entrada régia se concretiza com sua 

chegada nas portas da cidade e no frenesi coletivo que se inicia no Porto. Danças, jogos, 

brados de viva ao novo rei, um largo festejo e novos pactos de fidelidade, tudo em prol da 

“homrra do Reino” e do serviço ao novo rei. A primeira entrada régia é celebrada como 

espetáculo, o novo rei mostra-se aos seus súditos e este poder-espetáculo ajuda a sedimentar a 

legitimação da dinastia avisina. 

Mas não estava ainda inaugurada a nova era. O inimigo espreitava de perto. Mesmo 

após a derrota do cerco de Lisboa e as importantes baixas no exército castelhano, que a peste 

ceifara os cavaleiros mais experientes e os melhores fidalgos do reino, D. Juan I planeja uma 

nova entrada em Portugal. Fernão Lopes reforça que estes planos eram feitos pelo monarca 

castelhano, pois ele tinha ainda grande sanha e: 

 
vomtade de fazer grão mortimdade nos portugueses, (...) por que se vimguar podese 

naõ avia de cessar nem sahir do Reino ataa que por força todo ho tomase
481
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Apesar de conselheiros tentarem demover o desejo de vindicta do rei castelhano, já 

que estavam cientes da fragilidade da saúde de D. Juan I, além das dificuldades que uma nova 

batalha colocaria às incipientes forças castelhanas. Outro grave problema sentido no reino era 

a falta de metais preciosos para poder custear o soldo das tropas. Mas o mais importante 

empecilho a esta guerra parecia ser mesmo os desejos divinos, segundo seus conselheiros. 

Deus já havia mostrado aos castelhanos através da peste que a guerra contra Portugal não 

fazia parte das vontades celestiais, nem tão pouco significava um bom presságio aos 

castelhanos
482

. Mesmo com todas as evidências, D. Juan I não aceita os conselhos e provoca 

uma nova entrada em Portugal, desta vez no conselho da Beira. Esta entrada antes da Batalha 

de Aljubarrota é marcada pelo cronista como um ato de vingança contra os portugueses. 

Chegando até Leiria, o cronista nos descreve um trajeto repleto de atrocidades, não poupando 

até os lugares mais sagrados: 

 

nnaõ çesou de usar de toda crueldade asy em homẽis como mulheres e moços 

pequenos, mamdamdolhe decepar as mãos e cortas as limguoas e outras 

semelhamtes crueldades, e isso mesmo poer foguo a igreijas, espeçialmente a de 

Saõ Marcos, omde foy a batalha de Tramcoso, (...) poemdo gramdes ameaças de 

prisoẽs e esterramentos
483

 

 

Nuno Álvares convence o recém alçado monarca que as tréguas deveriam ser 

quebradas, uma vez que o rei castelhano entrara novamente em Portugal e cometia 

verdadeiras brutalidades no reino. Apesar da acusação de soberba dos conselheiros de D. João 

I, já que o Condestável já havia decidido partir para a batalha sem antes tomar conselhos do 

próprio rei, Fernão Lopes anuncia que o monarca sabia das boas intenções do seu nobre 

cavaleiro, confiava nele por sua “grão bomdade e leal serviço”
484

. O cronista só não diz que 

este sacrifício que Nuno Álvares chamava para si e para o seu bando representava mais 

agraciamentos e mais acrescentamentos de sua honra no reino. Esta era a moeda de troca de 

qualquer nobre servidor do reino. Apesar da superioridade bélica das forças de Castela, tão 

anunciada por Fernão Lopes, Nuno Álvares convence a todos de que a batalha era necessária, 

pois Deus novamente capitaneava os portugueses em uma luta na qual a vitória era certa
485

. 
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A Batalha de Aljubarrota se dá nestes bastidores. D. Juan I não reconhece a realeza do 

novo rei de Portugal, ainda se refere a ele como o “Mestre quue se chama Rey do Reino"
486

, 

assim como também menospreza a importância de Nuno Álvares, referindo-se ao Condestável 

como um mero escudeiro
487

. Esta nova afronta militar é o segundo momento no qual D. João 

I, já investido em seu “estado de Rey” tem como oportunidade de provar se estava 

predestinado ao reino. Para narrar a memória de Aljubarrota, Fernão Lopes recorreu a outras 

crônicas e possivelmente a relatos orais sobre a batalha, já que não havia sido testemunha 

ocular do fato, diferentemente do cronista castelhano Pero Lopez de Ayala, que havia sido até 

mesmo prisioneiro das forças portuguesas. Talvez por essa distância dos eventos narrados, os 

capítulos em que o cronista recobra a memória da batalha são partes da crônica nas quais ele 

volta a valorizar o seu compromisso com a verdade. Analisemos então a construção lopeana 

sobre este evento. 

As forças portuguesas eram quase cinco vezes em menor número do que o bando 

castelhano. O cronista enumera cerca de 6.500 combatentes nas tropas portuguesas, contra 

cerca de 31.000 homens no lado castelhano
488

. Ao lado da evidente disparidade numérica, que 

contabilizava mais de “cem castellaãos pera huũ português”
489

, as forças de D. João I zelavam 

por uma batalha cristã, para que os desígnios divinos pela vitória dos portugueses fossem 

realizados: 

 

prometemdo a Deus guoardar por sempre por sy e por seus sobeçesores quue dahy 

em diamte, na cidade nẽ em seu termo, nenhuũ naõ usase de feitiços, nem de 

leguamentos, nẽ de chamar diabos, nem descamtaçoẽs, nnem dobra de vedeira, 

nnem caramtolas, nem soennhos, nẽ lamçar roda, nem sortes, nẽoutra nenhuũa 

cousa que arte de ffisiqua naõ comsemta
490

. 

 

Fernão Lopes ainda consegue construir mais uma imagem poética da batalha, dizendo 

que a superioridade bélica dos castelhanos era tão grande e tão formosa de ser ver que: 

 

os portuugueses nnaõ pareçiaõ mais amte eles que ho lume de huũa pobre estrela 

amte a claridade de lua em seus perfeitos dias
491
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Com tantas vantagens, o cronista avisa que os castelhanos já davam como certa a 

vitória, julgando que os portugueses estavam desesperados como que antevendo o sacrifício 

que seria a batalha que traria muitas baixas e fariam muitos deles como cativos. Mas como no 

cerco de Lisboa, Deus zelava mais uma vez pelo futuro do reino e especialmente, do rei. A 

vantagem numérica nas hostes castelhanas não era elemento representativo para os desígnios 

divinos. Aos brados de “Saõ Jorge! Saõ Jorge! Portugual!”
492

 a batalha foi vencida mesmo 

diante do poderio castelhano, pois “prouve a Deus que a bamdeira de Castela fosse 

deribada”
493

 e os castelhanos, como “memtirosos” começaram a desertar do campo de 

batalha, na companhia de D. Juan I, que começa a fugir de mula, depois segue em um cavalo, 

cheio de temor, a caminho de Santarém
494

. 

Os brados de comando da batalha e as bandeiras por Portugal e Castela devem ser 

vistos sob o prisma de uma batalha que se dá na conjuntura inserida na Guerra dos Cem Anos. 

A realidade política dos dois reinos estava intimamente relacionada ainda à questão do Cisma 

que marcava as posições antagônicas por “São Jorgee e São Tiaguo”
495

. Essa carga emotiva 

que determinava a diferença dos dois partidos em campo e marcava ainda a legitimidade da 

contenda. Portugal seguia o papa de Roma, a fé verdadeira, enquanto que os castelhanos 

representavam o bando do Anti-Cristo que seguiam o papa de Avinhão. Este dualismo 

religioso também foi importante para posicionar a boa escolha: para o cronista, a realeza da 

dinastia avisina seguia pelo verdadeiro caminho. 

A confirmação da vitória só veio no dia seguinte: no dia de Nossa Senhora e na hora 

em que se começava a entoar o Salve Rainha. A comemoração da boa notícia se faz com três 

procissões pela cidade: Mosteiro da Trindade, Mosteiro de São Francisco e na Igreja da 

Catedral
496

. E outra no dia de São Jorge, protetor daqueles que estiveram no campo de 

batalha. O cronista destaca que todas estas procissões, deliberadas pela Câmara do Concelho 

de Lisboa, eram dedicadas a louvar à Virgem pelo sucesso da contenda e, principalmente, 

serviram para perpetuar a memória da exortação da vitória.  

O sermão de Frei Pero ajuda a marcar a batalha de Aljubarrota como outro episódio 

milagroso no reino, no qual Deus havia sido responsável pela então derrota dos castelhanos. 

Para o franciscano, a vitória já traçada no plano espiritual é de total responsabilidade dos 

desejos de Deus que assim planejou a desmoralização dos castelhanos no campo de batalha, 
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além de confiar o “estado de Rey” a D. João I, graças as suas virtudes e por seu “cavaleiroso 

esforço”
497

. Para demonstrar com clareza aos ouvintes da pregação os desígnios de Deus, o 

Frei recupera a memória de muitos feitos milagrosos que seriam capazes de legitimar a 

realeza de D. João I. A peste seletiva do cerco de Lisboa que escolheu mitigar apenas os 

castelhanos, o cortejo tal como de Moisés na entrada do Mestre antes das Cortes de Coimbra, 

a filha de dEsteve Añes Derreado, de apenas oito meses de idade, que subitamente se levantou 

do berço onde jazia e por três vezes disse, com a mão alçada «Portuugual, Portugal, Portugal, 

por el Rey dom Joaõ»
498

 e a vitória frente às desigualdades numéricas dos castelhanos eram 

evidências de um milagre. Conta-nos o Frei através do discurso cronístico: 

 

Pois eles pouquos e mal corregido que os fez atrever a pelejar co tal moltidaõ e asy 

guoarnida? Fezeo a firme esperamça que em Deus e na sua priçiosa Madre avia, 

cremdo como he verdade, que tinhaõ rezaõ e dereito em defemder sua terra que lhe 

per força tomar queriaõ, e a homrra da Samta Igreija
499

. 

 

Enquanto Fernão Lopes engrandece a vitória dos portugueses, o cronista também 

recupera a desolação do outro lado. Em três longos capítulos, além de inventariar o nome de 

quarenta e dois fidalgos mortos que estavam por Castela e apenas quatro bons portugueses 

que lutaram por D. João I, além de poucas baixas de “pessoas de pequena comta e homeẽs de 

pee”
500

, a crônica lopeana destaca a fuga do rei castelhano e concede a D. Juan I o espaço do 

discurso direto, para que o monarca pudesse ter o seu momento de confissão de pecados. 

Deixemos então o rei falar: 

Ho Deus, quue mao rey e sem vemtura! O Senhor dame a morte aquy omde estou, 

pois nnaõ ouve vẽtura de morer co os meus! Ho bõos vasalos amigos, que maoo Rey 

e maoo parceiro tyvestes em mỹ, que vos trouve todos a matar e não vos puude 

acorer nẽ ser boõ! O Deus, porquue te prouguue leixar huũRey taõ soo e tão de 

tamtos e boõs como ey perdido! (...) Fiquey rey sẽ gemte!
501

 

 

A vergonha da derrota se acentuava ainda mais quando D. Juan I, em seu discurso 

desqualificava as forças inimigas, dizendo que não esperava ter sido vencido pelo “Mestre 

dAvis de Portugual que numca em sua vida fez feito que montase cousa que pera dizer 

seja”
502

. Para criar a cena da lamentação da derrota, Fernão Lopes nos conta que o rei entra 

em Sevilla à noite, “reçeamdo o cramor e choro das gemtes”
503

, com o rosto cuberto e vestido 
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de preto sem os paramentos reais. A imagem do luto se intensifica quando o cronista 

multiplica o sentimento pelos súditos do reino, já que em Castela “omẽs e donas da cidade 

ffaziaõ tal pramto por filhos e maridos e parentes e senhores que era dorida cousa de ver”
504

. 

 Momentos criativos do cronista, já que na crônica de Pero Lopez de Ayala não temos 

o registro destas confissões reais. Enquanto o cronista castelhano narra o episódio da fuga de 

D. Juan I em apenas um parágrafo em sua crônica
505

, Fernão Lopes narra a Batalha de 

Aljubarrota e seus desdobramentos ao longo de nove capítulos
506

. Mais do que apenas uma 

transcrição da crônica castelhana, a força da criação de Fernão Lopes neste evento alargava a 

importância da Batalha de Aljubarrota como um segundo marco da dinastia avisina. Como 

condutor responsável pela narrativa, Lopes acentua o tom da guerra justa pela Igreja 

verdadeira de Roma, mas acima de tudo santa. Como saldo da vitória, o reino assistiu mais 

uma vez a confirmação dos desejos divinos e podia se tranqüilizar com relação à escolha do 

novo monarca que apenas ratificava a certeza de ocupar o posto de salvador, capaz de livrar 

os portugueses dos cismáticos castelhanos, e principalmente, garantir a saúde do reino
507

. Do 

hesitante Mestre de Avis, que quase foge do reino para Inglaterra à maturidade triunfante de 

D. João I, já investido do poder régio e comprovado por duas provas inquestionáveis da sua 

valentia: o cerco de Lisboa e Aljubarrota. Com esta última, o cronista recobra também o mito 

fundador de Portugal
508

: 

[D. Afonso Henriques] rei aclamado pelos seus companheiros de armas, tal como ele 

[D. João I] fora escolhido para rei pelas forças sociais reunidas em Cortes, na 

recompensa dos seus atos e dedicação ao reino, aquele a quem a providência divina 

auxiliara e protegera no recontro de Ourique, tal como acontecera consigo em 

Aljubarrota
509

. 

 

Para o cronista, a dinastia avisina não era apenas a criação de um mito, ela se 

conectava ao passado por meio da lenda do rei fundador de D. Afonso Henriques (1143-1185) 

e da Batalha de Ourique (1139), e desta forma D. João I dava continuidade ao carisma 

guerreiro, virtuoso e real que possuía o seu antepassado
510

. Aljubarrota se encerra na Crônica 
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de D. João I como fato memorável, milagroso. Por estas particularidades, o cronista cria em 

sua história um monumento daquilo que deve ser lembrado pela posteridade
511

, Aljubarrota é 

mais um elemento que contribui para a força didática de sua trilogia. 

Além do destaque destas criações que vivificam a certeza dos desígnios divinos 

presentes na afirmação da nova dinastia, outras artifícios cronísticos de Lopes corroboram 

com estes elementos. Como alegoria temporal, a Sétima Idade Cristã surge como metáfora de 

um novo tempo que se inaugurava com a nova dinastia. A idéia de uma Sétima Idade, muito 

conectada aos ideais joaquimistas, como já discutimos anteriormente, representava o advento 

de um tempo de esperanças e de realizações. O cronista, anunciando a sua ousadia, “como 

quem jogueta per comparaçom”, descreve este tempo: 

 

no quall se levamtou outro mumdo novo, e nova geeraçom de gemtes; porque filhos 

dhomeẽs de tam baixa comdiçom que nom compre de dizer, per seu boom serviço e 

trabalho, neste tempo forom feitos cavalleiros, chamamdosse logo de novas 

linhageẽs e apellidos
512

. 

 

A alegoria metafórica se eleva ao seu grau máximo, quando o cronista coloca a figura 

do precursor da dinastia avisina em um mesmo patamar que Cristo, já que: 

 

assi como o Filho de Deos chamou os seus Apostollos, dizemdo que os faria 

pescadores dos homeẽs, assi muitos destes que o Meestre acreçemtou, pescarom 

tamtos pera ssi per seu gramde e homrroso estado
513

. 

 

A Sétima Idade Cristã de Fernão Lopes se inicia com a consagração da realeza ao 

Mestre de Avis e, segundo o molde joaquimita-franciscano que alude o cronista, esta era 

durará “ataa fim dos segres ou quamto Deos quiser”
514

. Importante ressaltar que, para além de 

uma metáfora, esta criação lopeana procura situar o tempo da dinastia de Avis em uma nova 

ordem cósmica
515

, que exercia uma dupla função: legitimava o seu poder régio, como também 

estimulava um recomeço. Tempo de uma renovação espiritual e de realizações materiais como 

sinônimos de estado da graça, nas próprias palavras do cronista. A narrativa lopeana 

dialogava com os contemporâneos desta Sétima Idade, daí a necessidade do cronista 

engrandecer a época do fundador da dinastia avisina, que tanto havia colaborado para a 
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mobilidade social do reino, justificando assim o surgimento de tantas novas e honradas 

linhagens. 

Entendemos que o exercício do poder régio deve ser fundamentado através de atos e 

representações
516

. O discurso cronístico contribui para a própria construção de legitimidade da 

afirmação deste poder, mas além deste elemento de propaganda régia, têm-se outros que 

colaboram na fundamentação do poder-espetáculo. Os cerimoniais, a ritualidade régia e a 

própria expressão da cultura material são amostras deste poder extravasado, que garantiram à 

linhagem avisina a sua legitimidade e o direito à sucessão ao trono. Como nos aponta Maria 

Helena da Cruz Coelho, “o monarca de Avis empenhou-se tanto na ação como na 

celebração”
517

 deste poder. A historiadora ainda aponta que a Crônica de D. João I está 

dividia em duas etapas muito claras
518

. A sua primeira etapa é dedicada à entronização do 

novo monarca, nesta fase temos todo o esforço de Fernão Lopes para tentar legitimar o estado 

real do futuro rei, através da anulação dos seus “defeitos de naçença”, que são descartados a 

partir das manifestações dos desígnios celestes e dos eventos maravilhosos que determinam a 

boa e certa escolha. A segunda parte da crônica é destinada à legitimação, onde o cronista 

reserva ao leitor as entradas régias, os momentos de festividades e de interação do monarca 

com seus súditos, a aclamação da vitória e do bem estar do reino com Aljubarrota, além de 

recuperar a memória de fatos como o casamento do rei com D. Filipa e o nascimento dos 

infantes da Ínclita Geração, que também são provas de momentos nos quais a monarquia se 

mostra e se legitima através das suas cerimônias. 

Além do cronista, muitas outras personagens também colaboraram com a missão 

legitimadora da nova monarquia. Espadas, escudos, brasões, moedas feitas a pedido da 

dinastia avisina contribuíram no sentido de criar esta legitimação no plano material. Além das 

palavras que gravam na memória o feito dos homens, era importante disseminar essa elevação 

também no plano material, aos olhos e ao alcance de todos os níveis da realidade social. 

Momento máximo da ostentação do poder régio é a construção do Mosteiro de Santa Maria da 

Vitória, monumento erigido em ato de graças à vitória em Aljubarrota. O mosteiro, que nasce 

como uma casa de oração, em agradecimento à Virgem, vai se transformando em memória 

material da legitimação do poder régio, que procura eternizar a boa memória de um grande 

feito bélico, que ao mesmo tempo se torna a grande expressão do poder da dinastia de Avis.  
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A sua construção já anuncia a sua funcionalidade: muitos símbolos dos brasões da 

dinastia de Avis espalhados na iconografia do Mosteiro, assim como também nos seus 

vitrais
519

. Figuras angelicais sustentam o brasão régio da dinastia, como que portadores de 

boas novas. A aura celestial e os elementos iconográficos da mensagem messiânica são 

fortalecidos na Capela do Fundador, que recebe os túmulos dos infantes da Ínclita Geração, 

assim como o túmulo de D. João I e D. Filipa, que em uma representação inédita até então em 

Portugal, eternizam um espaço quase que sagrado, projetando a imagem de um casal unido 

para além da morte
520

. 

É neste monumento que D. João I realiza sua última entrada régia, não menos solene 

como todas as outras aparições do monarca. A dinastia avisina se extravasa das cortes para o 

espaço público, divulgando-se, projetando-se neste cenário. É através deste cerimonial régio 

que a nova dinastia consegue sedimentar a sua legitimação
521

 e é por meio das crônicas que 

eles permanecem registrados à posteridade, fazendo da memória um momento de celebração. 

A trilogia de Fernão Lopes não nos revela desde a primeira crônica que há um plano 

político bem traçado ou um destino muito claro para o reino. O cronista habilmente constrói 

seu discurso em uma perspectiva evolutiva que é capaz de apontar caminhos. Na Crônica de 

D. Pedro I, o Mestre ainda criança surge enquanto promessa sutil, através de um sonho do 

monarca. Na Crônica de D. Fernando o cronista se dedica a mostrar a política desastrosa e 

inconstante do rei biografado, dando destaque às suas más escolhas. Na Crônica de D. João I 

o seu projeto vai ganhando formas, a figura salvadora, quase messiânica do novo monarca vai 

se adensando capítulo a capítulo. A construção do cronista para esta figura, que não nasce 

como rei, mas vai conquistando sua realeza, é fundamental para se compreender o conjunto da 

trilogia. O cronista comprova que o seu “estado de Rey” é uma escolha de Deus e a salvação 

do reino, nada mais é do que a conseqüência do bom exercício do poder régio. Fernão Lopes 

constrói esse discurso e o confirma através de sua narrativa. Esta é a posição do cronista. A 

intencionalidade do seu discurso e as ferramentas que ele explora para a concepção do mesmo 

fazem parte do seu compromisso para com a dinastia avisina.  
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 E asy cesou a guerra de todo e veio amor e boa 

paaz que oje em dia dura e prazera a Deos que durara 

por sempre, como a estes nobres e Reis por sy e por 

seus herdeirros outorguaram
522

. 

 

A nova era propagada pela Sétima Idade Cristã no relato cronístico de Fernão Lopes 

anunciava o início de tempos esperançosos. Aos tesouros materiais do Mestre de Avis deve-se 

acrescentar o patrimônio da nobreza que se refugiou em Castela, além da conquista esperada 

do espólio de uma longa guerra com o reino vizinho. Os exemplos do confisco dos bens 

daqueles que andavam em “desserviço delRei” e a concessão deste patrimônio aos novos 

vassalos da dinastia avisina são muitos e podem ser encontrados nos documentos de doações 

de bens e títulos das chancelarias do monarca de Avis. Este patrimônio circulou e foi 

absorvido por outras personagens sociais que entravam no jogo desta nova vassalidade régia. 

Os mesteres de Lisboa, Porto, Évora e outras localidades que foram fiéis à causa do 

Mestre receberam privilégios coletivos, como isenção de tabelamentos de preços e também a 

participação nas esferas do poder municipal até então inéditos no cenário do poder
523

. A 

criação de novas linhagens, como fato propagado pelo cronista, aconteceu de fato. Muitos que 

aderiram às contendas pela legitimação da nova dinastia foram agraciados com um real 

patrimônio, fazendo com que muitos nomes desconhecidos fossem então nobilitados pela 

política da graça régia capitaneada por D. João I. Os filhos segundos da nobreza também 

alçaram patamares de maior destaque
524

, mas a intensa mobilidade social não ficou restrita a 

um grupo: aqueles que estavam a serviço das armas, da oração, da escrita e das leis também 

receberam as mercês dignatárias do novo monarca. 

Mas esta graça régia impôs limites, uma vez zelosa pela sua tendência centralista, 

tentou limitar o poder jurisdicional dos senhores. D. Duarte tentou conter o fortalecimento das 

casas senhoriais através da Lei Mental (1434), que exigia que as terras doadas pela Coroa só 

pudessem ser transmitidas ao filho varão primogênito, impossibilitando assim a pulverização 

deste patrimônio aos outros descendentes. Com esta lei, “que já andava na mente de D. João 

I”, a dinastia de Avis conseguiu reaver parte do seu patrimônio que havia se transformado em 

concessões régias, mas ainda assim, muita coisa ficou por reaver. 

O fato é que, como nos anuncia Fernão Lopes, o fenômeno da nobilitação se 

manifestou no Portugal de Avis. O que não é possível identificar é a “nova era” em um tom 

revolucionário, proposto pelo cronista. Joel de Serrão em seu estudo clássico sobre as 
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transformações sociais causadas pela “Revolução de 1383-1385” aponta que o arranjo político 

que foi se desenhando no reino em virtude das alterações partidárias não pode ser uma 

situação reconhecidamente revolucionária. Pois o que se assistia no reino era a substituição de 

uma antiga nobreza por uma nova, que “não deixou de ser funcionalmente idêntica à 

antiga”
525

. É verdade que os mesteirais ganharão destaque no tempo do interregno e irão 

aderir à causa do mestre com uma efervescência maior. Estas personagens serão alçadas à 

participação do governo da cidade de Lisboa e de outros centros urbanos, como já apontamos 

anteriormente. A participação deste grupo ao lado do Mestre de Avis traduz-se na concessão 

de privilégios e do movimento de capilaridade social inaugurado pela Sétima Idade Cristã de 

Fernão Lopes. Este momento não pode ser revolucionário, pois esta nova nobreza que se 

levanta a partir de 1383 acaba também criando pequenas redes de clientelismo dentro dos seus 

próprios grupos. “Todos, a partir de um certo grau de fortuna e estima social, tinham criados e 

moços”
526

, para que pudessem sustentar e exercer o novo poder. 

Este novo tempo recuperado pelo cronista não registrara apenas a memória de tempos 

generosos. A crise do século XIV
527

 continuava a atravessar o reino, mesmo com a chegada 

do “Mexias de Lisboa”. A desvalorização da moeda era inevitável, Portugal enfrentou uma 

grave inflação no tempo da nova dinastia. Mas apesar da crise, fez-se o possível para que os 

mercadores estrangeiros continuassem atraídos pelo reino, fazendo com que fosse possível 

desenvolver timidademente o comércio interno. 

Apesar da crise, a dinastia avisina percebe que a segurança de seu reino se afirmaria 

em terra firme, mas também nos mares
528

. Motivados pela guerra santa contra os infiéis, assim 

como inspirados pelo ideal da nova nobreza, composta de filhos segundos e pelos novos 

homens da “revolução de Avis”, inaugurava-se então a “dialética da cruzada e mercancia
529

”, 

que tanto marcaria as expansões do ultramar nos séculos posteriores.  

Tempos difíceis seriam recuperados com a Boa Memória do pioneiro da nova dinastia. 

A popularidade de D. João I ajudou a superar muita coisa
530

. Sua política régia se propôs ser 

consciente na medida em que estava cercado de bons conselheiros e outros funcionários 
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régios dedicados. Sua família era espelho para todos os níveis sociais do reino. Família real 

unida, culta, quase santa, foi um dos vários bons legados deste rei. Suas virtudes, exacerbadas 

nas memórias das crônicas marcaram o passado de um rei justo, destemido e misericordioso. 

D. João I era a representação máxima do “estado de Rey” que o reino desejava ter para 

garantir a sua continuidade e o bem-comum de todos. A postura exemplar deste monarca foi 

eficaz remédio aos tempos austeros
531

. 

O cronista nos registrou o quanto D. João I se prestou a prover seu reino. A pena de 

Fernão Lopes grava na memória dos homens que este foi monarca justo, sem ser cruel, 

protegeu o reino da ameaça do inimigo, zelou pela fé cristã cumprindo as vontades de Deus, 

recompensou os fiéis servidores que apoiaram a sua causa e defenderam o destino do reino. O 

legado das crônicas lopeanas nos deixou uma imagem quase mítica do precursor da dinastia 

avisina, do monarca dedicado que exerceu bom regimento e cuidou pelo bem-comum dos 

naturais do reino.  

A sua virtuosa conduta permanece enquanto espelho dos príncipes futuros. A crônica 

carrega em si essa força didática que ajuda a disseminar estes exemplos. D. Duarte, o mecenas 

de nosso cronista, já manifestava a preocupação em seguir o bom exemplo deixado por seu 

pai. A epígrafe que abre este trabalho é uma prova que, assim como D. João I, que havia 

bordado em suas vestimentas reais um camelo que carregava os quatro fardos de um bom rei, 

D. Duarte precisava dar continuidade a este modelo de bom regimento régio. A herança deste 

“estado de Rey” era necessária para garantia da legitimidade da dinastia de Avis e também do 

futuro de qualquer monarca cioso de suas prerrogativas reais. 

E para que os homens não se esqueçam dos bons exemplos, os cronistas entram em 

cena. Fernão Lopes ordenou o passado do reino português através da sua trilogia, foi capaz de 

registrar decisões, transcreveu documentos que a história se encarregou de apagar, rememorou 

cenas e ações importantes, recuperou a memória dos seus protagonistas. O cronista elegeu 

aquilo que acreditava ser importante preservar para o futuro. Seu trabalho como historiador 

atuou em três dimensões temporais distintas: seus escritos recuperaram o passado, que 

acabaram por servir de exemplo aos homens da corte do presente que desejam viver 

virtuosamente, além de ser um registro de memória às gerações do futuro. 

Toda crônica é capaz de elaborar um local da memória. Local este que acaba sendo 

construído pelo cronista na trajetória de resgate dos mitos do passado que mereçam ser 

eternizados na sua História. Todo cronista sabe que sua tarefa em colocar em crônicas os 
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importantes feitos de seus monarcas, além da fixação de um registro histórico, também 

carrega em si uma considerável e duradoura força didática em sua criação. 

A crônica, forjada à luz de um olhar direcionado do seu autor, é um espaço constante 

de transcrições e criações de discursos. Analisar este tipo de documento histórico é perceber a 

existência de um mosaico de outros registros, que carregam em si a intencionalidade do 

cronista na concepção da sua obra. 

É neste espaço de criações e transcrições documentais que a tarefa do cronista vai 

sendo cumprida. Mais do que um relato sobre a sua história, Fernão Lopes e sua trilogia 

ajudaram a construir e a sedimentar o destino português, o mito do reino que havia de se 

cumprir, graças aos desejos da providência divina. A Sétima Idade Cristã criada pelo cronista 

pode não ter tido ecos vigorosos na realidade social no tempo em que Lopes concebe sua 

narrativa. Entretanto, enquanto criação ela permaneceu e inspirou as ações dos novos 

protagonistas do poder. É esta a força da escrita e da memória, os feitos perduram mesmo 

enquanto mitos. 

A narrativa lopeana possui uma intencionalidade, assim como qualquer discurso 

cronístico, afinal é através do trabalho do cronista que se é construída a memória do passado, 

que servirá de modelo à sua contemporaneidade. Mais do que a preservação de fatos 

históricos ou obras com grande potencial didático para formar e educar no presente, as 

crônicas de Fernão Lopes serão capazes de conservar o registro das boas e más ações dos seus 

protagonistas enquanto poderosos instrumentos de exaltação régia. A construção da dinastia 

ideal, quase imaculada é uma imagem com efeitos duradouros, ela perpassa os objetivos de 

apenas biografar os feitos dos seus protagonistas. Através da ótica do cronista é possível se 

recuperar a escrita como utilitária a serviço de uma causa, que investida de legitimidade acaba 

por se entronizar enquanto história no destino de um reino. 
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