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Resumen: Se intenta inventariar las fuentes medievales portuguesas que contienen informaciones sobre la pena de muerte y lo
que los silencios pueden suponer sobre ésta. Las escasas variedades de ejecución sugieren alguna debilidad del aparato penal portugués y las
necesidades de hombres para soldados. Las leyes penales serían más bien para intimidar. Se analiza dos casos concretos de “reyes justicieros”.
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Résumé: Ce travail essaie de faire l’inventaire des sources médiévales portugaises sur la peine de mort et d’interpréter leurs silences. Les pauvres modalités d’exécutions capitales suggèrent une débilité de la justice pénale portugaise, bien comme sa forte nécessité de soldats endurcis. Les lois pénales seraient plutôt des facteurs d’intimidation. L’article se termine par l’analyse de deux cas de «rois justiciers».
Mots clés: Peine de mort; Gibet; Torture; Roi; Justice.

Abstract: This work tries to dress the inventory of Portuguese medieval sources concerning death penalty and to understand
their silences. The lack of variety in capital punishment suggests some weakness of the Portuguese penal system, as well as its desperate
need of soldiers. Crime laws were mostly intimidating factors. The paper closes with an analysis of two kings who liked to execute justice with their own hands.
Key words: Death penalty; Gallows; Torture; King; Justice.

Laburpena: Portugalgo Erdi Aroko heriotza-zigorrari buruzko informazio-iturrien inbentarioa eta heriotza-zigorraren gaineko isiluneen gaineko hausnarketa egiten da. Exekutatzeko moduak hain murritzak izateak Portugalgo zigor-sisteman ahuleziaren bat
egon zitekeela eta armadarako pertsonak behar zirela iradokitzen du. Zigor-legeak, batik bat, beldurra eragiteko izango lirateke. “Errege
justizia-emaileen” kasu zehatzak dira aztergai.
Giltza-hitzak: Heriotza-zigorra;Urkabea; Tortura; Erregea; Justizia.
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1. As fontes portuguesas para o estudo da pena de morte
a total ausência de sentenças e processos judiciais medievais, bem como de
quaisquer outras decisões criminais, a documentação mais significativa para
este estudo são as fontes normativas. Se em Portugal sentimos muito a pobreza das fontes escritas e iconográficas medievais em quase todos os domínios (sobretudo quando comparamos o que temos com os arquivos italianos ou da Coroa de Aragão), e
se eu tinha por hábito começar qualquer exposição lamentando-me precisamente
dessa escassez, devo dizer que possuímos boas séries de legislação antiga, as chamadas ordenações, todas elas publicadas. Numa brevíssima apresentação das colectâneas,
e não das leis avulsas, destacaria:

N

- Leges (uma parte importante dos nossos Portugaliae Monumenta Historica, o grande monumento do positivismo português, infelizmente muito incompleto);
- Livro das Leis e Posturas (recolha de leis avulsas dos séculos XIII a XV);
- Ordenações de D. Duarte (também uma recolha de leis do início do século XIII
– D. Afonso II, ao século XV – última lei de 1440, naturalmente incluída depois da
morte de D. Duarte, que ocorreu em 1438; este rei D. Duarte arrumou sumariamente essas leis e redigiu um índice para elas);
- Ordenações Afonsinas (uma colectânea já organizada de novo, em cinco livros,
segundo o esquema clássico da sistemática das Decretais de Gregório IX -judex; judi cium; clerus; connubia; crimen-; o direito penal está publicado no Livro V);
- Ordenações Manuelinas (publicadas cerca de seis décadas após as Afonsinas, no
início do século XVI, a grande diferença é que estas ordenações já beneficiaram da
imprensa, por um lado; e por outro, o anterior estilo compilatório, geralmente considerado mais arcaico, é substituído pelo chamado estilo decretório);
- Ordenações Filipinas (publicadas no século XVII, durante a união dinástica entre
as Coroas de Espanha e de Portugal, estas ordenações são obrigatórias para os medievistas porque, além das leis, incluem comentários e pequenas glosas absolutamente
preciosos para entendermos as normas antigas).
Estas são, no essencial, as fontes que se referem directamente à pena de morte.
Têm o imenso valor das fontes normativas, explicando-nos em que circunstâncias se
previa a execução de uma pessoa, as agravantes e as atenuantes, e facultando-nos uma
evolução diacrónica, isto é, mostrando crimes que começaram por ser punidos com
a morte para depois conhecerem outra sanção (nem sempre mais leve) ou, o que é
mais raro mas também podia acontecer, casos inversos.
Excepcionalmente as ordenações explicam porque é que a pena capital é a única
maneira de expiar determinado crime e essas explicações são quase sempre muito
esclarecedoras: no caso da sodomia, o “pecado nefando”, por exemplo, diz-se que os
culpados devem ser queimados para que nem as cinzas deles restem. Mas têm igualmente uma limitação conhecida: na ausência de outras fontes judiciais, ficará sempre
a eterna pergunta: até que ponto as leis eram ou não aplicadas?
No caso português, devo confessar que se tivemos e temos, por um lado, uma boa
história erudita das fontes do direito, por outro, tardou muito uma história da justiça, do crime e do castigo. Essas perguntas básicas -será que estas leis eram aplicadas?–
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ou mesmo uma pergunta anterior, e que para os nossos velhos historiadores do direito parecia quase provocatória e sem sentido -será que estas leis eram feitas para serem
aplicadas?– só muito recentemente começaram a ser formalizadas, por um modernista, António Manuel Hespanha, e depois por outros investigadores na senda que
ele abriu (entre os quais me incluo)1.
Além das leis, temos fontes que classificarei como indirectas, porque só episódica e
lateralmente nos dão a conhecer a existência de execuções: uma ou outra acta de vereações (actas capitulares) de cidades, onde alguma eventual execução é tratada como
uma questão de higiene ou saúde pública, surpreendentemente os livros de receitas e
despesas dessas mesmas cidades (os Livros do Cofre do Porto, que se fazem ocasionalmente eco de pagamentos ao carrasco), algumas crónicas régias, que tratam sobretudo das execuções políticas mais espectaculares, livros de posturas urbanas, bem como
documentos dispersos que, por vezes a despropósito, nos informam de execuções2.
De toda a documentação avulsa, sobressaem naturalmente as cartas de perdão (as
famosas lettres de rémission francesas que, em Portugal, chegaram até nós aos milhares).
Nos perdões régios a pena de morte ocorre pontualmente, mas sempre em fundo,
diluída no arsenal argumentativo de quem pede clemência. Geralmente numa de
duas situações: ou é um alcaide pequeno ou um carcereiro que deixou escapar alguns
presos à sua guarda, e que, como atenuante, informa o rei de que eles já tinham sido
recapturados e até um ou dois deles executados; ou –é esta a situação mais corrente–
algum homem ou mulher, condenado à forca por roubo, nos momentos que precederam a morte, em segredo de confissão, delatara alguns cúmplices. Ao serem informados disso, eles fogem e vêm depois pôr-se a contas com o rei e a justiça.
Por último, temos uma fonte iconográfica que creio que posso classificar como
excepcional: o Livro das fortalezas de Duarte d’Armas. Em duas palavras, no início do
século XVI o rei D. Manuel I mandou um desenhador da corte percorrer a fronteira
entre Portugal e Castela e desenhar os castelos e as povoações fortificadas. Os objectivos eram claramente militares, pelo que o rei não queria representações idílicas, antes
um ponto da situação realista sobre o estado das fortificações (incluindo os lanços derrubados, os pontos fracos, etc.). Em várias gravuras vemos as forcas; este livro permite-nos
um modesto estudo tipológico. É com essas imagens que terminarei este trabalho.

2. Forca, decapitação e fogo
2.1. Se compararmos com o caso francês, há desde logo menos variedade nas modalidades de execução: o recurso à forca foi esmagadoramente maioritário; a decapitação raramente utilizada. E da fogueira apenas temos notícias escassas e marginais.
Durante muito tempo, acreditámos mesmo que não teria havido execuções pelo fogo

Há também alguns capítulos de cortes importantes para este tema; muitos deles estão publicados, e
foram todos bem estudados por Armindo de Sousa, na sua obra monumental As Cortes medievais por tuguesas (1385-1490), Porto: I.N.I.C.-C.H.U.P., 1990.
2
Datando já do início do século XVI, temos algumas inquirições-devassas, documentos riquíssimos que
nos testemunham casos de aplicação da pena de morte.
1
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antes do estabelecimento da Inquisição, com o século XVI já bem avançado; só duas
ou três informações muito marginais nos levaram a corrigir essa convicção. Não há
quaisquer referências a mortes por afogamento, por empalamento ou por enterramento. Mais do que um simples apontamento de facto, isto sugere que o valor exemplar e intimidatório da pena de morte resultava algo enfraquecido; quase todos os que
eram executados, eram-no na forca. Quer o cerimonial de enquadramento quer as
modalidades de sofrimento infligido eram por isso relativamente limitadas. Salvo casos
absolutamente excepcionais, como grandes execuções políticas, o poder régio em
Portugal não parece ter investido muito na espectacularidade das execuções capitais.
Se relacionarmos a pena de morte com outras penas corporais, como creio que
devemos fazer, de novo o leque de opções parece reduzido: quase exclusivamente
açoites (sempre que se fala em tortura, é «tortura de açoites»3), uma ou outra vez corte
de orelhas a ladrões (que não seria uma amputação total, mas apenas a ablação de
pequenas porções na parte superior das orelhas), amputação de mãos, casos de crianças pregadas pelas orelhas ao pelourinho, e grossas agulhas de albardeiros atravessadas na língua de blasfemadores. Seria apenas esta a panóplia de sofrimentos e de
estigmas físicas de que a justiça portuguesa dispunha para impor aos delinquentes?
Não estou seguro. Entre os numerosíssimos registos de despesas da Câmara do Porto
em 1482-1483, consta um pequeno item sinistro: gastou-se 35 reais «num navalhão
para fazer justiça». Um «navalhão» é uma “navalha grande”, um “facão de caçador”.
Para que servia: para degolar pessoas? Para cortar orelhas e mãos? Para infligir outro
tipo de sofrimentos físicos que a documentação não descreve?

2.2. Se observarmos a evolução diacrónica das leis (do século XII aos séculos XV e
XVI), podemos constatar uma tendência para reduzir os casos em que se prevê
(sublinho, «em que se prevê») a aplicação da pena de morte. Concretamente o Livro
V das Ordenações Afonsinas, promulgadas em 1446, em numerosos dos seus títulos, e
graças à utilização do estilo decretório, inventaria muitos casos em que os reis passados previam, para determinados crimes, a pena de morte, mas em relação aos quais
o rei Afonso V acrescenta uma declaração, cominando um castigo menos drástico.
Será seguro dizer que entre o século XIII e o século XVIII se percorreu um caminho linear no sentido de diminuir o número e a variedade de crimes susceptíveis de
serem castigados com a pena capital? Não estou cem por cento seguro, até porque
a chegada da Inquisição veio confundir de algum modo os dados do problema.

2.3. Mas a interrogação mais interessante talvez seja outra: este direito penal que,
nos séculos XV, XVI e XVII continuava a prever tantos casos de pena capital, de tal
modo que, segundo uma conhecida anedota histórica, depois de ter lido o Livro V
das nossas Ordenações, Frederico da Prússia teria perguntado se ainda restava alguém
vivo em Portugal, já que, numa leitura apressada, ficara com a sensação de que todos
os pequenos ou grandes delitos davam direito a forca, seria efectivamente aplicado
Com um episódio único de «tratos de polé», já no início do século XVI, aplicado a uma mulher que,
em conluio com o seu amante, um clérigo, terá morto o seu marido à punhalada.

3
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tal qual, segundo a letra da lei? António Manuel Hespanha força mesmo a dúvida:
será que esse direito penal foi originalmente concebido para ser aplicado?.
A lista original dos crimes passíveis de pena de morte é, creio, no essencial,
comum aos reinos vizinhos:
- os que praticam «traiçom ou aleive contra a Coroa» (especificando-se neste caso
que devem morrer de «morte cruel») (O.A.,V, p. 10);
- os que fazem moeda falsa (O.A.,V, p. 27);
- os violadores, ainda que acabem por casar com a vítima, bem como os seus
cúmplices (O.A.,V, p. 31);
- os adúlteros (O.A.,V, p. 34);
- os que casam ou têm relações sexuais com parentas ou com mancebas daqueles com quem vivem (O.A.,V, p. 42);
- a mulher casada que abandona a casa do marido para praticar adultério (morrerá ela e o cúmplice) (O.A.,V, p. 44);
- os bígamos (O.A.,V, p. 48);
- os sodomitas (O.A.,V, p. 54);
- o cristão ou cristã que se envolverem sexualmente com mouros ou judeus
(O.A.,V, p. 95);
- os que matarem alguém sem razão, na Corte ou fora dela (O.A.,V, p. 127 e 130);
- os que falsificarem sinal ou selo do Rei (O.A.,V, p. 127);
- os feiticeiros (O.A.,V, p. 153);
- os ladrões (O.A.,V, p. 262 e ss.);
- os que quebrarem um degredo perpétuo (O.A.,V, p. 274);
- os que atacarem outra pessoa em vindicta (O.A.,V, p. 285);
- os que tirarem da prisão presos que estavam à guarda do carcereiro, e que danificaram o edifício carcerário para o conseguir (O.A.,V, p. 335);
- os que de propósito, deliberadamente, com consciência do que estão a fazer,
levantam “arroido” contra as justiças, em juízo (O.A.,V, p. 365).
Note-se que em vários casos, nomeadamente os dos feiticeiros e, sobretudo, os dos
ladrões, estão previstas atenuantes que evitam a pena de morte.
Grande dúvida que julgo que permanecerá sempre por resolver: qual a relação estatística entre os crimes para os quais a lei previa forca, decapitação ou fogueira e os casos que
foram, de facto, punidos dessa maneira? Não dispondo de fontes que nos permitam,
sequer, sonhar com uma resposta quantitativa, apenas podemos recorrer a indícios “qualitativos”, embora muito fortes:
a) O maior deles é o elevadíssimo número de cartas de perdão outorgadas pelos
monarcas portugueses a partir de finais do século XIV; praticamente todos os crimes,
mesmo os mais graves para a escala de valores da época, são massivamente perdoados contra degredos, multas ou as combinações dos dois castigos; muitas vezes esses perdões régios
incluíam as decisões em primeira, segunda ou terceira instância4: também nesses casos só
excepcionalmente as penas decididas coincidiam com as previstas nas ordenações.
Ou seja, as decisões das justiças locais; dos ouvidores ou corregedores, a um nível intermédio; ou
dos dois tribunais centrais do reino, a Casa do Cível ou a Casa da Suplicação.

4
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b) Fontes mais tardias, da Época Moderna, permitem já um tratamento estatístico, ainda que muito limitado; e confirmam que a aplicação da pena de morte era
muitíssimo limitada, quase excepcional, mesmo quando os crimes eram sérios.
No entanto, gostaria de deixar clara uma ideia: sempre com as incontornáveis
limitações das fontes portuguesas disponíveis, estou convicto de que, se houve muitíssimo menos execuções capitais do que as previstas na lei, terá havido bastantes
mais do que as referidas na documentação. Como já disse, não dispondo de quaisquer processos judiciais, de sentenças criminais, de registos de cadeias e de presos,
praticamente não temos nenhuma fonte que, por inerência ou por vocação, registe
as execuções. Se as ordenações nos sugerem uma visão punitiva por excesso, a restante documentação pecará por defeito. Salvo raras excepções, não se fala dos enforcados (e menos ainda dos degolados). Mas depois eles aparecem, em plano de fundo,
em menções dispersas quando se fala de outras coisas.
Uma importantíssima inquirição, conduzida em 1343 em Amarante, senhorio da
Ordem do Hospital, sugere uma justiça muito mais dura, mais expedita e menos
inclinada a perdoar ou a trocar a pena de morte por outro tipo de castigos (essencialmente multas e degredos): as testemunhas interrogadas nesse processo recordam
pelo menos três pessoas mortas pelo fogo: uma mulher casada que dormira com um
homem solteiro (já outra mulher solteira que dormiu com homem casado escapou
com açoites públicos); «hum mouro… porque diziam que jouvera com outro» (um dos
raríssimos testemunhos de sodomia na documentação portuguesa), bem como outro
mouro que se dizia que violara uma cristã5. Tal como os crimes sexuais, os furtos
eram duramente punidos. Dos vinte e nove acusados de furto (e que roubaram dois
cavalos, um novilho, uma cabra, um capão, carneiros, dinheiro – quatro casos, uma
taça, uma campainha, três capas, carne, sáveis, pescado, milho, uma maçã), dezoito
foram enforcados, ou seja, 62 %, o que é elevadíssimo. Duas mulheres foram mutiladas (não se diz como; corte de orelhas?, de mãos?) e quatro outras pessoas açoitadas. Entre os enforcados, contam-se os que furtaram uma capa, uma taça, e a campainha – de uma igreja. Já agora, neste rudimentar inquérito sócio-económico, entre
os 20 acusados de furto aparecem-nos um juiz e um pregoeiro, por um lado, um castelhano e dois galegos, por outro6.
Em 1504, em Viseu, um juiz de fora está envolvido numa luta duríssima com os
fidalgos locais; os tabeliães acorrem em defesa do juiz7 e, entre as numerosas provas
de que este magistrado trabalhara bem, sublinham o facto de ele ter mandado «corre ger e alevantar a casa da forca da dicta cidade que, por ser baixa, os cães comiam os enforca dos…»8. Aparentemente a cena de cães a comerem corpos dos justiçados era banal;
por isso se justificou, e se aplaudiu, a intervenção do juiz a elevar o patíbulo. No
entanto, li centenas de cartas sobre crimes e bandos urbanos em Viseu; nunca recolhi uma só referência a uma execução.
MARREIROS, Rosa: O senhorio da Ordem do Hospital…, p. 27-28.
Aparentemente um dos ladrões era quase um “profissional”, porque trazia consigo uma verruma e
especializara-se em assaltar adegas.
7
Uma união pré-moderna ou moderna dos oficiais da justiça contra a tirania da velha ordem da
nobreza?
8
DUARTE, Luís Miguel: Justiça e criminalidade…, p. 427.
5
6
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Do mesmo modo, no Porto, nenhum documento, nem as numerosas cartas de
perdão, nem a série bastante completa de actas camarárias, aponta para a existência
de execuções. No entanto os livros de contas registam pagamentos a carrascos por
alguns enforcamentos, e um documento indica-nos que os membros de um bando
de ladrões foram supliciados, esquartejados e os seus despojos mortais exibidos sobre
as principais portas da cidade9.
Na segunda metade do século XV, Iria Gonçalves regista vários pagamentos a
carrascos; curiosamente, na última década do século XV, as execuções dos castigos são
já feitas por outros detidos, por escravos, até mesmo por um judeu, devidamente contratados e pagos para cada tarefa. Graças aos livros de contas, sabemos alguns preços: dos
látegos10; das cordas das forcas e das picotas; até mesmo do tal inquietante «navaltam para
fazer justiça» (os 35 reais, em 1481-82, equivaliam a três boas galinhas).
Se passarmos dos bens aos serviços, temos preços muito diversos: a aplicação de
açoites varia entre os 25 reais11, os 100 (em 1491-92) e os 60 ou 80 em 1493-94;
possivelmente o pagamento variava com o número de açoites, o local de aplicação
e a qualidade da vítima. Em 1481-82, os enforcamentos eram pagos a 50 reais por
cabeça (um pouco menos do que cinco galinhas); e por degolar um condenado (por
alcunha «o Medonho») e açoitar uma escrava o carrasco recebeu, nesse mesmo ano,
60 reais –manifestamente pouco, se me perguntarem.Ainda nesse ano, a aplicação de
torturas não descriminadas foi paga por 20 reais por preso, numa ocasião, e por 30,
em outra. Mas se nos últimos cinquenta anos do século XV Iria Gonçalves apenas
detecta, no Porto, três execuções, num único ano do século XVI Fátima Machado
contabiliza cinco execuções, três das quais violentíssimas. É muito difícil, com os
pobres indícios de que dispomos, estabelecer padrões ou tendências.
Despesas feitas pelo tesoureiro Nicolau Álvares,
por mandado dos vereadores no ano de 1520
(Arquivo Histórico Municipal do Porto, Cofre dos Bens do Concelho, Lv. 3)
1 de Janeiro
Pagamento a Francisco Gonçalves de 60 reais pela diligência que fez em açoitar
Jorge Gonçalves (fl. 76v).
28 de Abril
Pagamento a Francisco Gonçalves, ministro da justiça, de 120 reais pela diligência que fez em Gaspar de Lima, que morreu enforcado (fl. 80).

Para a construção da muralha gótica do Porto, começada em meados do século XIV, todas as contribuições monetárias são úteis, incluindo a multa aplicada aquele juiz de Ponte de Lima que mandou enforcar dois homens sem ter primeiro apelado para o rei como devia.
10
3,5 reais cada, em 1461-62; os látegos para figuras processionais, em 1451-1452, eram mais baratos
(2,5 reais).
11
Em 1481-82, o executor recebeu 120 reais por açoitar seis pessoas, entre as quais um moço e uma
moça.
9
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31 de Maio
Pagamento a Francisco Gonçalves, ministro da justiça, de 70 reais por açoitar e
“desorelhar” Domingos (fl.82).
9 de Junho
Pagamento a Francisco Gonçalves, ministro da justiça, de 120 reais por 2 diligências que fez: açoitou João Martins de Ferreira que foi degredado para a Ilha
de S.Tomé e açoitou Gonçalo (fl. 82v).
11 de Agosto
Pagamento a Francisco Gonçalves, ministro da justiça, de 210 reais pelas diligências que fez em Gomes Eanes, ferreiro, que morreu enforcado Além; e de Beatriz
Eanes, filha do abade Pêro, o tormento do açoite que lhe deram no Paço do
Concelho (fl. 84).
12 de Setembro
Pagamento a Francisco Gonçalves, ministro da justiça da cadeia da cidade, de 120
reais de 2 diligências que fez: açoitar Gonçalo de Paço, “O Moço” e um negro
que furtou um vintém (fl. 85).
Bando de Estêvão Jusarte
4 de Fevereiro
Pagamento a Francisco Gonçalves, ministro da justiça, de 600 reais pelas diligências que fez em degolar e esquartejar Estêvão Jusarte e 2 homens da sua companhia. Foram enforcados, tiram-lhes as cabeças e foram postos no muro, publicamente (fl. 77).
4 de Fevereiro
Pagamento a Álvaro Fernandes, alcaide, de 260 reais que se despenderam nas
execuções de Estêvão Jusarte e dos que vieram em sua companhia (fl. 77).
18 de Fevereiro
Pagamento a Gonçalo Eanes e João Afonso, carpinteiros, de 60 reais pelos postes
(?) e coisas necessárias para Estêvão Jusarte (fl. 77v).
No ano de 1522 Francisco Gonçalves recebe um ordenado mensal de 250 reais
(fl. 164)12.
c) Em terceiro lugar, em algumas das forcas do Livro das fortalezas de Duarte
d’Armas, de que já falei e de que poderemos ver reproduções no final, são representados corpos de enforcados. Seria pueril contá-los e esboçar uma estatística (tantas
forcas vazias, tantas ocupadas…), uma vez que o desenhador não tinha esse objectivo. Mas não me parece forçado concluir que era relativamente frequente, na paisagem peri-urbana e, como veremos, em locais muitas vezes estratégicos do ponto de
vista da imagem, a visão de forcas com cadáveres pendurados a apodrecer.
Em síntese, não defendo um meio-termo. Estou convicto de que, sendo um
recurso de castigo relativamente pouco usado, claramente muito menos do que
aquilo que poderíamos pensar a julgar pelas leis, houve ainda assim muitas mais execuções do que aquelas que o quase silêncio das fontes não normativas sugere. E o
12

Agradeço estas informações à Drª Maria de Fátima Machado.
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enforcado, sobretudo ele, era um elemento relativamente familiar na paisagem urbana (e rural) portuguesa tardo-medieval. Mas creio que a especificidade do caso português não é esta; nisto julgo que estamos próximos das outras realidades ibéricas e
europeias.
Gostaria agora de percorrer dois casos de reis portugueses medievais particularmente conotados com a aplicação da justiça, para nos familiarizarmos um pouco
mais com o ambiente que se vivia em Portugal.

3. Os Reis Justiceiros
São conhecidos os tópicos e os modelos medievais a propósito da dimensão justiceira dos soberanos; todos os reis medievais portugueses (treze, entre o primeiro,
Afonso Henriques, a partir de meados do século XII, e D. João II, falecido em 1495)
se preocuparam em a exercer, e a «suum cuique tribuere». Mas para o tema deste colóquio interessa-me destacar dois deles: D. Pedro e D. João II.
D. Pedro é um caso fascinante: rei apenas durante dez anos (1357-1367), passou
à História com o Cognome de “O Justiceiro” ou “o Cruel”; exactamente como o
seu sobrinho castelhano, também Pedro. Apesar de uma biografia recente, permanecem as sombras sobre a vida deste rei, que uma historiografia romântica fácil nos
adjectivos e segura nos juízos arrumou como «gago, epiléptico e homossexual»13. Nas
relações conturbadas com seu pai, Afonso IV, “o Bravo”, destacou-se um episódio
terrível que, segundo alguns, terá estado na origem da verdadeira sanha justiceira que
demonstrou quando lhe sucedeu. Ficou viúvo da sua esposa, D. Constança Manuel,
de quem teve um filho (que lhe sucedeu como D. Fernando, “o Formoso”). Depois
da morte da esposa, o infante D. Pedro ter-se-ia tomado perdidamente de amores
por uma donzela castelhana, Inês, da família galega dos Castros. Desses amores resultaram quatro filhos; e resultariam, sobretudo, sérias ameaças à independência de
Portugal –pelo menos foi isso que pensou muita gente no país e que pensou sobretudo, o pai do Infante, o rei.
A família dos Castros estava envolvidíssima ao mais alto nível na política peninsular; apostando decididamente na oposição ao rei Pedro, Trastâmara, tinha boas
hipóteses de influenciar o trono castelhano caso a guerra civil se decidisse a favor de
Henrique. Com uma das suas, Inês, casada com o futuro rei de Portugal, outro Pedro,
seria como se tivéssemos o plano de Fernando de Antequera e dos Infantes de
Aragão antecipado algumas décadas e em ponto pequeno (porque Aragão estava de
fora, por um lado, e porque os Castros não estariam no trono castelhano, mas ao pé
dele). Os mais cínicos lembravam ainda que o legítimo herdeiro do trono de
Portugal, Fernando, era uma criança, e que acidentes acontecem; aí estariam, para o
que desse e viesse, os filhos de Pedro e Inês de Castro. O argumento não era apenas
um fantasma político para agitar como espantalho: quando D. Fernando morrer, em
1383, a alternativa mais credível e mais forte a Juan I de Castela, quer a nível popu-

13

Esta classificação baseia-se numa alusão do cronista Fernão Lopes que já explicarei.
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lar quer de muitas famílias da nobreza de Portugal, será o Infante D. João de Castro,
um desses filhos, e, em segunda escolha, o seu irmão D. Dinis.
D. Afonso IV tentou –e conseguiu– manter-se prudentemente afastado da guerra
dos Trastâmaras; não estava nada disposto a permitir que o sangue quente do seu
sucessor lhe trouxesse, para dentro de Portugal, ramificações dessa guerra, e muito
menos que lhe baralhasse as contas da sucessão, tranquilamente estabelecidas graças
ao seu neto Fernando.Ter-se-á revelado decisiva a pressão de uma outra família rival
dos Castros, os Pacheco, apoiantes de Pedro de Trastâmara e preocupadíssimos com a
ambição desmedida dos galegos. Por isso o velho rei deu o seu consentimento, e Inês
de Castro foi degolada, a mando do rei, por alguns fidalgos, incluindo o meirinhomor do reino.
Como se imagina, este episódio –os amores de Pedro e Inês–, apresentado como o
exemplo clássico do triunfo da razão de Estado sobre as razões do coração (embora os
poetas nos lembrem que «le coeur a des raisons que la raison ne connaît pas») marcou profundamente e ainda marca o imaginário português. Como todas as crianças, fui levado pelos meus pais a visitar a Quinta das Lágrimas, em Coimbra, o pretenso cenário
desta tórrida paixão e vi, numa fonte, os líquenes vermelhos que testemunham que ali
foi vertido o sangue da bela Inês. Juro que vi.
Pedro, já rei, tudo fez para que os três responsáveis da execução14 da sua amada
fossem castigados. Estes, assim que Afonso IV morreu, refugiaram-se prudentemente em Castela onde, em princípio, deviam estar ao abrigo da vingança do rei de
Portugal. Só que o rei de Castela, nos termos de um acordo mútuo de extradição,
prendeu dois deles e enviou-os presos para Portugal, numa atitude que mereceu, ao
tempo, uma censura generalizada: o cronista Fernão Lopes censura o nosso rei por
ter sido “consentidor em cousa tam fea como esta”15. Dos três fidalgos que D. Pedro
responsabilizava pela execução de Inês, um deles, precisamente Diogo Lopes
Pacheco, conseguiu escapar, disfarçado de mendigo, para Aragão e depois para
França. Na fronteira entre Portugal e Castela deu-se a sinistra troca de presos políticos cuja sorte era mais do que anunciada; do seu exílio, em França, Diogo Lopes
Pacheco, o único que escapou, comentaria que foi «a troca de burros por burros»16. Os
castelhanos foram levados a Sevilha e imediatamente executados. Os dois portugueses –Álvaro Gonçalves e Pêro Coelho– foram de pronto levados à presença do rei
D. Pedro, que se encontrava em Santarém. Diz o cronista Fernão Lopes que «uma
sanha cruel lhos fez por sua mão meter a tormento»; a intervenção pessoal do rei na tortura, como veremos, tornar-se-á uma constante do seu reinado. Começou por açoitar, no rosto, um deles, que explodiu em acusações contra o monarca, chamando-lhe

De facto, um deles não tinha responsabilidade nessa execução, antes parecia ter feito tudo o que
pôde para a evitar –precisamente o elemento da família Pacheco, Diogo Lopes Pacheco.
15
Ao rei de Castela foram entregues, como infame moeda de troca, alguns refugiados políticos: D.
Pedro Nuno de Guzmán, adiantado mor de Léon, Mem Rodriguez Tenório, Hernán Godiel de
Toledo e Fernán Sánchez Caldéron.
16
Uma sobranceria que assentava mal, dadas as tristes circunstâncias que envolveram tudo isto; e pior
ainda porque o próprio Pacheco escapou por muito pouco à prisão, graças à intervenção providencial de um mendigo a quem ele costumava dar esmola.
14
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«traidor, perjuro à fé, algoz e carniceiro de homens». O rei perdeu definitivamente a cabeça e ordenou a execução, «dizendo que lhe trouxessem cebola e vinagre para o coelho».
O que se seguiu foi terrível: a um mandou que lhe tirassem o coração pelo peito,
ao outro que lho tirassem pelas costas; o executor, ao que parece, não estava habituado a prestar tais serviços, pelo que as coisas não terão corrido bem.Todo o espectáculo decorreu perante os paços em que o rei pousava; e este observou as execuções ao mesmo tempo que comia, pontuando-as com comentários que o cronista
entendeu por bem omitir. Se a violação dos acordos de segurança fez muito mal à
reputação nacional e internacional de D. Pedro, esta orgia de violência deslocou
decididamente a sua reputação de “Justiceiro” para “Cruel”.
Permiti-me contar com algum pormenor este episódio porque muitos historiadores estão convictos de que ele marcou profundamente o reinado de D. Pedro I.
Deve acrescentar-se, para tentarmos chegar a uma avaliação equilibrada da acção
deste rei no campo da justiça, que a crónica do seu reino começa por dizer que ele
reorganizou profundamente todo o processo do desembargo, isto é, o modo como
os pedidos e as queixas chegavam até à Corte, como eram informadas, como lhes
dava despacho e como os requerentes recebiam as respostas, tudo no sentido de tornar a justiça e o governo em geral mais expeditos: o objectivo declarado era perder
ele, rei, menos tempo com papéis inúteis, e diminuir drasticamente, às vezes para um
dia ou dois, o tempo de espera de quem lhe requeria alguma coisa.
Como «amador de trigosa [rápida] justiça», lutou, como muitos outros reis medievais em toda a Europa, contra o prolongamento excessivo e injustificado dos feitos
cíveis, tomou medidas duríssimas contra os oficiais de justiça acusados de corrupção,
endureceu algumas leis, sobretudo de carácter moral:
«E quando lhe diziam que poinha mui grandes penas por mui pequenos excessos, dava
resposta dizendo assi: que a pena que os homens mais receavam era a morte, e que se
por esta se nom cavidassem [acautelassem; evitassem; resguardassem] de mal fazer,
que aas outras davam passada, e que boa cousa era enforcar huum ou dous, por os outros
todos serem castigados»17.
A partir desta introdução, o cronista conta-nos algumas intervenções pessoais do
rei no curso da justiça verdadeiramente surpreendentes. Começa por elogiar D.
Pedro, dizendo-o especialmente sensível às injustiças e violências praticadas sobre os
mais desprotegidos e preocupado em não ceder a afectos pessoais –de novo elementos tópicos na construção da imagem de um rei justo, o que não quer dizer que
não fossem verdadeiros. Mas depois o retrato escurece:
«Era ainda tão zeloso de fazer justiça, especialmente dos que travessos [maldosos;
maliciosos] eram, que perante si os mandava meter a tormento; e se confessar nom queriam, el se desvestia de seus reaaes panos, e per sua mãao açoutava os malfeitores; e pero
que dello muito prasmavom seus conselheiros e outros alguuns, anojava-se de os ouvir,
e nom o podiam quitar dello per nenhuma guisa. Nenhuum feito crime mandava que
se desembargasse salvo perante elle, e se ouvia novas d’alguum ladrom ou malfeitor,
17

LOPES, Fernão: Crónica de D. Pedro I. 2ª ed., Porto: Livraria Civilização, 1979, p. 26 (Capítulo V).
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alongado muito donde elle fosse, fallava com alguum seu de que se fiava, prometendolhe mercees por lho hir buscar, e mandava-lhe que nom vehesse ante elle, ataa que todavia lho trouxesse aa mãao. E assi lhos traziam presos do cabo do reino, e lhos apresentavom hu quer que estava; e da mesa se levantava, se chegavom a tempo que el comesse, por os fazer logo meter a tormento; e el meesmo poinha em elles mãao quando viia
que confessar nom queriam, ferindo-os cruellmente ataa que confessavam”18.
A citação é longa. Mas não posso evitar mais um excerto:
«A todo o lugar honde El Rei hia, sempre achariees prestes com huum açoute o que de
tal officio tinha encarrego, em guisa que como a El Rei traziam algum malfeitor, e el
dizia Chamem-me foãao que traga o açoute, logo ele era prestes sem outra tardança».
O perfil é este, os antecedentes estão resumidos.Vejamos alguns casos que se pretenderam exemplares.
O primeiro ocorreu com dois escudeiros criados do rei e muito próximos dele,
que decidiram roubar um judeu que andava pelos montes vendendo especiarias e
que, no decorrer do roubo, o mataram. Imediatamente detidos, foram levados à presença do rei e brutalmente interrogados, o que os levou a confessar o crime. D. Pedro
parecia mudar constantemente de estado de espírito: ora observava, com cinismo,
que se se queriam dedicar ao negócio dos ladrões e a atacar pessoas pelos caminhos,
faziam bem em começar por treinar com os judeus, e deles passariam aos cristãos;
ora, de lágrimas nos olhos, lembrava-se da «criaçom que em elles fezera». No final, os
dois escudeiros foram degolados por ordem do rei19.
O segundo caso ocorreu com um bispo do Porto que, segundo fama pública,
dormia com a mulher de um dos mais honrados cidadãos do Porto20. D. Pedro não
via chegar a hora de resolver o assunto pessoalmente. Chegou ao Porto, comeu e
dirigiu-se imediatamente ao Paço do bispo; aos seus homens deu ordens para esvaziarem o paço, fecharem as portas e não deixarem ninguém entrar. Mal se encontrou na presença do prelado, o rei tirou a sua roupa, ficando apenas com «huuma saya
d’escarlate» e, pelas suas próprias mãos, «tirou ao bispo todas suas vestiduras», instandoo a que confessasse se tinha de facto essa relação com uma mulher casada, e brandindo ameaçadoramente um grande chicote. Os criados do bispo e os conselheiros
e companheiros do rei sabiam que se ia passar algo de uma extrema gravidade, mas
ninguém ousava entrar no quarto. Finalmente um deles, o escrivão da puridade, com
o pretexto de que haviam chegado cartas urgentes do Rei de Castela, atreveu-se a
fazê-lo e a interromper a cena que se adivinhava: o rei de Portugal a chicotear pelas
suas próprias mãos o bispo, desnudado, de uma das mais antigas e prestigiadas dioceses do país, na cidade de que este era senhor.

F. Lopes, O.c., p. 29-30.
Perante as numerosas súplicas dos seus próximos, que pediam que se ficasse pelo degredo, D. Pedro
insistia: «que dos judeus viriam depois aos cristãos». A pena de morte seria, neste caso, simultaneamente
exemplar e preventiva de crimes semelhantes.
20
O qual sofria a humilhação em silêncio porque o bispo era o senhor da cidade e o ameaçava de
morte.
18
19
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Que argumentos terão falado mais alto? Os daqueles que suplicavam ao rei que
parasse com aquela cena, lembrando-lhe que «averia o Papa sanha dele»? Ou os que
ganharam a coragem suficiente para lhe lembrar «que o seu poboo lhe chamava algoz,
que per seu corpo justiçava os homeens, o que nom conviinha a el de fazer por muito malfei tores que fosse»? O soberano parece ter tomado consciência do gesto terrível que estava a praticar; «arrefeceo El Rei de sua brava sanha», e o episódio não foi mais longe.
Creio que o mais interessante, aqui, é perceber que, ao tempo, se traçava claramente a fronteira: o povo admira o rei justiceiro, mas odeia, teme ou simplesmente despreza o rei carrasco.
Como exemplo da forma como D. Pedro prezava a honra das mulheres (as de sua
casa, as dos seus oficiais e todas as do povo em geral), castigando duramente os que
dormiam com mulheres casadas, virgens ou «freiras de ordem», conta-se o caso de um
simpático escudeiro da Corte que cortejou, com sucesso, a esposa do corregedor da
corte. Ora, nas palavras do cronista Fernão Lopes, «porque semelhante feito nom he da
geeraçom das cousas que se muito encobrem», rapidamente a aventura chegou aos ouvidos de D. Pedro, que a sentiu como uma desonra de uma sua mulher ou filha. E
agora tenho de citar, porque esta passagem tem sido bastante discutida entre os historiadores portugueses, uma vez que sugere claramente a homossexualidade do
monarca:
«E como quer que El Rei muito o amasse [ao escudeiro Afonso Madeira], mais que se
deve aqui de dizer, mandou ho tomar em sua câmara e mandou-lhe cortar aquelles menbros, que os homeens em moor preço teem; de guisa que nom ficou carne nem ossos que
todo nom fosse corto»21.
Embora não se trate de um caso de pena de morte, antes de um duríssimo castigo corporal, resumi-o aqui para tentar estabelecer um padrão de conduta do rei.
Mas a história seguinte é mais complexa. D. Pedro chegou a Lisboa e, como era
costume acontecer, organizaram-se festas e justas na mais nobre rua da cidade, a Rua
Nova; nelas participava alegremente um honrado mercador de Lisboa, de cuja mulher
se dizia ser adúltera. Enquanto decorriam as celebrações, o rei deu ordens aos seus
espiões que teriam surpreendido a mulher em flagrante delito com o amante.
Imediatamente foram sentenciados à morte: ele degolado e ela queimada.Tudo isto se
deve ter passado em muito pouco tempo, porque o rei ainda se permitiu a brincadeira de gosto duvidoso de se dirigir ao mercador, interromper a justa, e pedir-lhe a
recompensa que achava que merecia por o ter vingado «da aleivosa de sua molher e do
que lhe poinha os cornos»; acrescentando que ele, rei, conhecia melhor a mulher do que
o próprio marido. Já agora esclareço que em meados do século XIV não se previa a
fogueira para adúlteras, pelo que se verificou, também na sentença, total discricionariedade régia22.

A narrativa termina desta forma: «E pensarom d’Afonso Madeira e guareçeo e engrossou em pernas e
corpo, e viveo alguuns annos emjalhado do rosto e sem barvas, e morreo depois de sua natural door» (O.c., p.
39; intitula-se este capítulo VIII «Como El Rei mandou capar huum seu escudeiro porque dormio com
huuma molher casada».)
22
Sendo mais do que evidente que não houve julgamento nem as diligências processuais mínimas.
21
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Numa terra não explicitada vivia uma Maria Rousada; o nome derivava obviamente do facto de ela ter sido violada por um homem que, por esse acto, merecia a
pena de morte.Acontece que, naquele caso, a vítima perdoou e os dois acabaram por
casar e constituir uma família feliz, da qual nasceram vários filhos. Um dia, D. Pedro
passou pela terra e, por acaso, ouviu alguém chamá-la por esse nome – Maria
Rousada. Informou-se da história e decidiu, com muitos anos de atraso, cumprir justiça, mandando enforcar o homem; «e hia a molher e os filhos carpindo trás elle»23.
Um momento de verdadeiro espectáculo nesta aplicação da justiça régia parece
ter ocorrido em Braga: o primeiro justiçado foi «hum dos bons escudeiros de Entre
Douro e Minho», que cortou os arcos da cuba a um pobre lavrador e a quem D. Pedro
imediatamente mandou cortar a cabeça; a segunda vítima foi o escrivão do tesouro,
que recebeu uma quantia de dinheiro sem o tesoureiro estar presente – este foi
enforcado24. E só nesse dia, incluindo estes dois, o rei mandou executar onze
homens, «entre ladrões e malfeitores»25.
Uma história verdadeiramente exemplar, na minha opinião, ocorreu quando um
bom escudeiro, parente do alcaide-mor de Lisboa26, foi visitado por um porteiro que
o ia penhorar por alguma dívida; ofendido e indignado, o escudeiro «depenou-lhe a
barva e deu-lhe huma punhada». O porteiro agredido regressou à Corte e queixou-se
ao rei. Este, assim que ouviu o sucedido, gritou pelo corregedor da Corte nos
seguintes termos: «Acorrei-me aqui, Lourenço Gonçalves, ca huum homem me deu huuma
punhada no rosto e me depenou a barva!». Os da sua guarda ficaram atónitos, porque não
sabiam se isso havia mesmo acontecido assim. De seguida mandou que lhe trouxessem rapidamente o ofensor, «e nom lhe valesse nenhuma egreja». Mal lho apresentaram,
foi degolado. Fica, por expressivo, a derradeira explicação do rei: «Dês que me este
homem deu huuma punhada e me depenou a barva, sempre me temi delle que me desse huuma
cuitellada, mas agora já estou seguro que nunca ma dará». Com isto, Pedro passa a mensagem que, quem ataca ou desrespeita algum dos seus oficiais, ataca o próprio rei;
pena de morte, evidentemente. Este caso, esclareço desde já, não fará jurisprudência.
Como conclusão de todas estas narrativas, Fernão Lopes deixa uma ideia matizada: ao rei D. Pedro não se aplicaria o dito dos filósofos antigos, segundo os quais as
leis e a justiça eram como a teia da aranha: quando lá caíam os mosquitos pequenos,
ficavam presos e morriam; as moscas grandes e mais fortes, rompem a teia e escapam. As leis e a justiça, diziam, só se cumprem para os pobres; os outros, ricos ou
bem aparentados, escapam sempre. Com D. Pedro, repito, não: todos eram julgados
A acreditar na crónica, o rei teria uma particular aversão a feiticeiras e alcoviteiras («de guisa que por
as justiças que em ellas fazia, mui poucas husavom de taaes offiçios», p. 45). Quando soube que, na Beira,
uma alcoviteira tratara um encontro amoroso entre uma mulher e o próprio almirante do Reino,
Lançarote Pessanha, D. Pedro mandou queimar a alcoviteira e degolar o almirante. Este conseguiu
fugir, andou anos longe do reino e suscitou mesmo um pedido de misericórdia do próprio Conselho
dos Anciãos que governava Génova.
24
Nem o salvou a intervenção pessoal da amante do Rei ao tempo, Beatriz Dias.
25
Isto pode estar ligado à itinerância régia.Vindo muito pouco ao Norte do país, os monarcas aproveitavam as suas raras presenças para exercitarem, in loco, a graça, mas também a justiça.
26
O cronista sublinha sempre estes parentescos para mostrar que o rei não poupa nem os mais importantes nem os mais próximos.
23
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por igual. De modo que nos é difícil, hoje, avaliar o seu reinado nesta dimensão de
justiceiro, e perceber se havia uma parte de loucura, até de sadismo, eventualmente
potenciados pelo destino da sua amada Inês, ou se estamos apenas perante um exemplo, em alguns traços extremo, de um rei medieval justiceiro, como muitos que
houve por essa Europa fora.

4. D. João II, o “Príncipe Perfeito”
Avançamos quase século e meio e vamos, no final da Idade Média, encontrar o
rei D. João II (1481-1495), por alcunha “o Príncipe Perfeito”, o nosso “Rei
Católico”, para nos entendermos. Sempre nesta dimensão da aplicação da justiça e
da pena de morte, deparamos com um rei menos brutal e mais “político”. Devido a
uma conspiração no seio da alta nobreza contra o rei, somos brindados com o relato pormenorizado da execução do Duque de Bragança, na Praça central de Évora,
em 1483:
«E tanto que ho Duque entrou nas ditas casas forão logo juntos muitos carpinteiros, e
officiaes, e com muyta brevidade fizerão hum alto e grande cadafalso quasi no meo da
praça, e hum corredor, que de hua janella das casas hia a elle, e no meo do cadafalso
outro pequeno, pouco mayor que hua mesa, mais alto com degrao, tudo de madeira cuberto de alto abaixo de panos negros de dó, e feito, como avia poucos dias que a El Rey
perante o Duque disserão, que se fizera em Paris outra tal cerimonia a hum Duque que
El Rey Luís de França [Luís XI] mandou degolar […]27.
Vestirão lhe [ao Duque] hua grande loba [túnica aberta, antiga, à moda eclesiástica], capello, e carapuça de dó, e atarão lhe diante hum cinto, com hua fita preta, os
dedos pollegares das mãos, e em lhos atando lhe disserão, que ouvesse paciência e não se
escandalizasse, porque assi era mandado por El Rey […].
E porque a gente principal do Reyno acudio toda a el Rey, era a praça tão chea de gente
d’armas, que não cabia, nem pollas ruas, e a Cidade toda em grande revolta, o confortarão muyto [ao Duque], que de vista e rumor tão espantoso não tomasse torvaçam
nem escândalo […].
E falando com o confessor, perguntando-lhe se se lançaria, se sobio ao outro cadafalso
mais alto donde todos o vião, e assentado nelle com os olhos em Nossa Senhora encomendando lhe sua alma, chegou a elle por detraz hum homem grande todo coberto de
dó, que lhe não virão o rosto, o quall se affirma não ser algoz, e ser homem honrado,
que estava pera o justiçarem, e por fazer esta justiça em tal pessoa foy perdoado, e com
hua toalha de Olanda que trazia na mão lhe cubrio os olhos, e com muyta honestidade o lançou de costas, pedindo-lhe primeiro perdão, e acabado hum espantoso pregão, que
hum rey d’armas dezia, e dous pregoeyros em alta voz davam, o homem com hum grande, e agudo cutelo, que tirou debaixo da loba, perante todos lhe cortou a cabeça. E acabado de o assi degolar se tornou pêra a casa donde o Duque sayra, por o mesmo corredor, sem ninguém saber quem era, e o pregão dizia assi: “Justiça que manda fazer El
Rey Nosso Senhor, manda degolar Dom Fernando, Duque que foy de Bragança, por

Só vejo que se tratasse da execução do condestável de França, em 19 de Dezembro de 1475, por
traição.
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cometer e tratar trayção e perdição dos seus Reynos e sua pessoa real. E El Rey tinha
mandado que tanto que o Duque fosse morto, tocassem o sino de Santo Antão…»28.
É, insisto, uma execução política absolutamente excepcional, do chefe da maior
casa senhorial do reino (da qual sairão os futuros reis de Portugal a partir de 1640);
e, curiosamente, uma execução que se diz copiada segundo um modelo francês. Para
isto também nos chegavam as modas de França. A repressão desta conjura contra D.
João II foi muito violenta; um dos principais fidalgos do reino, o Duque de Viseu,
matou-o o próprio rei à punhalada. O terceiro cabecilha, o Marquês de Montemor,
fugiu a tempo para Castela. O monarca ordenou então uma cerimónia muito semelhante à de Évora, desta vez em Abrantes, durante a qual o fugitivo seria executado
“em estátua”:
«Na praça da dita vila se fez um cadafalso de madeira grande, e alto, todo coberto de
panos de dó, e nelle assentos para corregedores, desembargadores e juízes, e ahy em pé
meirinhos, alcaydes, e officiaes da justiça. E publicamente foy ally trazida hua estatua
do Marquez, natural como viva, que se parecia com elle, e vinha armado de todas armas,
e em cima dellas sua cota d’armas, e na mão direita hua espada alta, e na esquerda hua
bandeira quadrada de suas armas, e ally pollos juízes lhe foram lidas em alta voz suas
culpas, e logo por todolos juízes, e desembargadores sentenceado que morresse por justiça morte natural, e publicamente fosse degolado. E acabada de ler a sentença veo hum
rey d’armas, e em voz alta dezia: “Porquanto vós, Condestable, por vosso tão grande
officio éreis obrigado a ter muyta lealdade a vosso Rey, e servillo, e ajudar a defender
seus Reynos, e vós não no fizestes, antes trabalhastes e procurastes por lhe offender, e lhe
fostes desleal, não mereceis ter tal espada”: e logo lhe foy tirada da mão, e tornou logo
a dizer: “Porquanto vós, Marquez, por vossa grande dignidade vos foy dada bandeyra
quadrada como a Príncipe, e por esta honra e dignidade que recebestes, éreis obrigado a
guardar honra e estado del Rey vosso senhor, e servillo, e acatalo como natural, e verdadeiro Rey e senhor, e vós tudo isto fizestes ao contrairo, tal bandeyra não deveis ter, porque a não mereceis”; e lha tomarão logo da mão, e pella mesma maneyra e cerimonia
lhe tirarão a cota de armas, e armadura da cabeça, e todas as outras peças d’armas, ate
ficar desarmado em calças e em gibão. E então veo hum pregoeiro, e hum algoz, e com
pregão de justiça, em que declarava suas culpas, lhe cortarão a cabeça, de que sahio sangue arteficial, que parecia de homem vivo. E acabada esta grande ceremonia de justiça,
que durou muyto, se decerão todos do cadafalso, e logo foy posto fogo nelle, e a estatua,
e o cadafalso todo assi como estava foy queimado, cousa que pareceo espantosa. E o
Marquez, sendo disto sabedor, foy muito enojado, e triste, e dahy a pouco tempo se finou
em Castella, honde elle estava»29.
Esta impressionante encenação, a que não faltaram os efeitos especiais, eventualmente com efeitos psicológicos reais sobre a vítima, está nos antípodas das reacções
primárias e violentas de D. Pedro; é verdade que os objectivos aqui são políticos, visando submeter a alta nobreza do reino, e não amedrontar escudeiros mais ardentes ou
alcoviteiras mais descaradas.Ainda na sequência da mesma conjura, um escudeiro criado do fidalgo galego D. Pedro Álvares de Souto Mayor, porque testemunhou falsamente contra D. Álvaro de Souto Mayor, filho do primeiro, informando o rei de

28
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GARCIA DE RESENDE: Crónica de D. João II, Cap. XLVI, p. 68-70.
Garcia de Resende: O.c., Cap. XLIX, p. 72-73.
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Portugal de que D. Álvaro viera de Castela para o matar, foi degolado e esquartejado
na praça de Santarém30.
Mas se descermos da política cortesã às realidades do crime quotidiano, aproximamo-nos mais da minha tese. O rei enviara uma grande alçada de desembargadores a inspeccionar o estado da Justiça no Alentejo. Acontece que numa vila, em
Portel, dois irmãos espalhavam o terror, assaltando muitas pessoas pela Comarca, a
cavalo. Armados da cabeça aos pés, sempre que as justiças tentaram prendê-los saíram-se mal e com numerosas baixas. A alçada dos desembargadores preparou uma
pequena expedição militar em regra, cercou-os e acabou por os capturar; mas a resistência que eles ofereceram foi épica: antes de cederem por pura exaustão e ferimentos terríveis, os dois malfeitores deixaram por terra muitíssimos mais dos seus
captores, «que parecia que não erão homens, senão fortes bestas bravas».
Foram de imediato enforcados. Mas o mais interessante foi a reacção do rei, a
quem aquelas execuções muito aborreceram:
«E disse que não quisera que matarão taes homens, porque muyto melhor fora perdoarlhes, e mandá-los aos lugares d’além, pois que tão valentes erão, que lá fizerão muyto
serviço a Deus e a elle. E aos da alçada escreveo, que taes homens não deverão de condenar e justiçar, sem primeiro lho fazerem saber.Tanto estimava os homens, que em qualquer cousa fazião aos outros aventagem, que sendo estes ladrões salteadores, por serem
muyto esforçados, e forçosos, lhe pesou que os matarão, e lhes quisera dar a vida»31.
Como disse, a minha tese é esta: num reino como Portugal, económica, financeira e demograficamente pobre, dois lutadores de excepção eram um capital demasiado precioso para desperdiçar na ponta de uma corda.
Os exempla de D. João II no campo da justiça remetem já para um tempo mais
moderno. Onde, depois de demonstrada à saciedade a dureza do rei, este se podia –e
devia– permitir exibir a sua capacidade de perdoar.Antes das festas do casamento do
seu filho Afonso, o rei dirigiu-se à Relação, como sempre fazia todas as sextas-feiras.
Em cima da mesa estava uma condenação à morte de um homem, por homicídio.
Mas o testemunho que este pobre homem deu perante o rei é perturbador:
«Senhor, quatorze annos há que sou preso, e enquanto tive fazenda para peytar sempre
me alongarão meu feyto, e agora que já não tenho cousa algua me julgaram à morte; e
se então me matarão, eu soo padecera, e à minha mulher e filhos ficara-lhe fazenda pera
se manterem; e agora, senhor, matam todos, pois tudo gastei por alongar a vida. Olhe
Vossa Alteza isto com olhos de piedade, e de tão virtuoso Rey como he»32.
Depois de ter confirmado a história, o rei olhou com tristeza os seus desembargadores e juízes e comentou: «Melhor seria matar-vos a todos do que a ele»; mas como
a solução tinha os seus problemas, preferiu perdoar ao pobre homem, oferecendolhe mesmo um emprego temporário nas obras do Paço, enquanto tratava da outorga do perdão.
30
31
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Garcia de Resende: O.c., Cap. LXIII, p. 96.
Garcia de Resende: O.c., Cap. XCII, p. 132-133.
Garcia de Resende: O.c., Cap. XCVIII, p. 137.
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O episódio seguinte é revelador de como certas leis eram promulgadas e aceites
com reservas, mesmo pelos reis, porque contrariavam antigos códigos de honra. Um
rapaz de 17 anos foi julgado em Évora por ter morto a sua irmã e um homem que
encontrou com ela a fazer o que não devia entre umas matas; trespassou os dois com
uma azagaia (pequena lança de origem africana). O rei espantou-se e perguntou-lhe
se ele não sabia que, sendo preso, seria enforcado pelo que tinha feito. «Senhor, si –res pondeu o jovem– mas antes me quis aventurar a isso, que sofrer tamanha deshonra». O rei
gostou da resposta, e conclui deste modo: «Pois o tão bem fizeste, e assi o sabes dizer,
bom homem deves de ser, e eu te perdouo livremente». Não só o mandou soltar como
pagou, do seu bolso, o dinheiro necessário para contentar as partes, condição sine
qua non para o perdão régio. Talvez isto explique porque é que, ainda há poucos
anos, o marido enganado, se surpreendesse a mulher em flagrante delito de adultério, a podia matar, sem ser penalizado por isso; a lei portuguesa só se alterou com a
“Revolução dos Cravos de 25 de Abril de 1974”.
Verdadeiramente exemplar foi o comportamento do “Príncipe Perfeito” num caso
rocambolesco que envolveu o carcereiro da grande cadeia de Lisboa. Nesta estava
detido um estrangeiro riquíssimo, condenado à morte. Por conluio com o carcereiro, simulou uma grave doença, foi confessado e deram-no por morto; levaram-no
num féretro e enterraram-no vivo numa igreja, da qual fugiu quando se viu sozinho.
Furioso, o rei quis estar presente quando o carcereiro fosse julgado. Acontece que os
desembargadores se dividiram: metade votou pela pena de morte, metade condenava-o a ingressar em religião. A decisão caberia ao monarca, que ficou em silêncio e
claramente contrariado com a situação. Sai dela com esta resposta:
«Eu certo desejava muyto castigar este homem pelo caso que fez ser feo; porem pois sois
tantos a hua parte como a outra, a Rey não pertence senão ir a parte da clemência, e
dar a vida, e eu sou em lha dar, e dou a isso meu voto, desejando muyto o contrairo»33.
Estávamos decididamente em tempos de perdão. Numa quinta-feira santa o rei
andava a visitar as igrejas, quando se colocou à sua frente de joelhos, e chorando convulsivamente, uma mulher cujo marido havia sido condenado à morte. «Senhor, pollo
dia que oje he, e à honra das cinco chagas de Iesu Christo, peço a Vossa Alteza que aja mise ricordia comigo; pella morte e paixão de Nosso senhor lhe perdoay». O monarca perdoou
essa pena de morte sem grandes dificuldades, afirmando que esperava um pedido
mais difícil de satisfazer; o gesto teria impressionado muito bem todos os presentes
Garcia de Resende: O.c., Cap. C, p. 139. Ainda na Relação foi julgado um homem para o qual se
pedia a pena de morte, por dormir com uma cunhada, irmã da sua mulher, e ter dela filhos. O rei
interessou-se pessoalmente pelo caso e descobriu atenuantes: quando a esposa era viva, a cunhada já
vivia em casa deles; era uma moça formosa. E quando a mulher morreu, ela ficou ali, dentro de casa,
por descuido dos restantes parentes. Foi aí que a tentação levou a melhor e as coisas aconteceram. D.
João II, implacável a reprimir a conspiração dos nobres, mostrava-se neste plano bem mais humano,
e comentava: «Ho diabo pode muyto, e nossa fraca humanidade muyto pouco; e neste pecado da carne ainda
menos; e mais avendo dahy tantos azos de pecar, como he estarem sos em hua casa tanto tempo. E avendo res peito a tudo, me parece, que pois isto é feyto desta maneyra, que per esta moça se não perder seria mais serviço
de Deus casallos ambos, e mandar-lhe pôr despensação, e assi o fez, e lhe perdoou a morte, e mandou a sua custa
polla dispensação, e fez ainda mercê à moça pêra se vistir, que era pobre» (Garcia de Resende: O.c., Cap. CI,
p. 139-140).
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(não esqueçamos que o papel das crónicas é reproduzir essas morais da história); é
muito bem feito perdoar por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, comenta o cronista, «que tantas cousas nos perdoa cada ora»34.
Esta imagem do rei misericordioso deve ser constantemente temperada com a do
rei implacável com aqueles que o traíam: é um exercício de equilíbrio que os reis
faziam diariamente e que nós temos que continuar a fazer cinco séculos depois. Um
piloto e dois marinheiros fugiram da feitoria da Mina, na África central, e refugiaramse em Castela.Aqui não havia nada de político e talvez se aplicassem acordos de extradição, mas o rei não se atrapalhou com isso: mandou um pequeno comando capturálos a Castela e trazê-los de imediato a Portugal. Só que as “hermandades” foram avisadas e começaram a perseguir a expedição portuguesa.Vendo-se em situação desesperada, os portugueses mataram os cavalos, para não fazerem barulho, degolaram os
dois marinheiros, guardando as respectivas cabeças para mostrarem ao rei, e assim que
se livrarão da perseguição das “hermandades”, retomaram o caminho de Portugal, viajando a pé, de noite; ao infeliz piloto fecharam-lhe a boca com anzóis para que não
gritasse por socorro. Assim que chegou a Évora à presença do rei foi imediatamente
esquartejado – creio que em vida. Uma vez mais, o que nos interessa aqui é a moral
da história, extraída pelo cronista:
«Por onde nenhum ousava de yr como não devia, porque não sabiam onde podessem
escapar a el Rey, e com mandar as vezes matar poucos escusava a morte de muytos, e
outras perdas e dannos que os Reys fazem, quando não têm medo, nem receo, que quanto bem os bons fazem por amor, tanto mal os maos deixam de fazer com temor»35.

5. As forcas do Livro das Fortalezas de Duarte d’Armas
Depois das investigações que conduzi, não tenho a pretensão de trazer grandes
novidades ao estudo das forcas. Ainda assim, deixo algumas notas:
1. É possível que alguns pelourinhos tenham sido utilizados para enforcamentos,
pelo método do estrangulamento.
2. As forcas podiam ser amovíveis, montadas e desmontadas ou construídas de
propósito para determinada execução, ou permanentes. Penso que nas terras mais
importantes podiam coexistir forcas permanentes com outras ad hoc. Deixava de ser
tão importante a silhueta do patíbulo vigiando ameaçadoramente do morro fronteiro; haveria mais execuções, que podiam decorrer nas praças públicas, à vista do maior
número possível de gente. Luís Chaves é desta opinião: «Em Lisboa e Porto havia for cas permanentes, e armavam-se outras, quando havia de isso necessidade. Erguiam-se patíbu los, como palcos para espectáculo público, se os réus eram de qualidade».
A partir da nossa grande fonte iconográfica, o Livro das Fortalezas de Duarte
d’Armas, tentarei uma tipologia rudimentar. As forcas podiam ser de pedra, de

34
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Garcia de Resende: O.c., Cap. CII, p. 140.
Garcia de Resende: O.c., Cap. CLXXXVIII, p. 260-261.
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madeira, ou combinar os dois materiais. As de pedra podiam ter o formato de uma
pequena torre ameada, com uma abertura em ogiva, e uma trave de madeira a atravessá-los, como em Serpa. As forcas mais imponentes como construções são as de
Elvas e Arronches, nas quais essa torre é rodeada por um muro até cerca de metade
da respectiva altura; o muro é igualmente ameado, e tem uma abertura de entrada,
frontal ou lateral. Em Bragança e Chaves, encostados lateralmente a esse mesmo
muro estão dois pilares largos em madeira, do qual está suspensa a trave (uns e outros
aparelhados). Alturas prováveis? Entre os 4 e 5 metros, julgamos, se levarmos em
linha de conta que a porta não teria muito menos de 1,80 m, que o muro tinha que
ser claramente superior à estatura humana, ou não faria sentido, e que a trave está
colocada a cerca do dobro da altura do muro.
A madeira podia nem sequer ser aparelhada: dois troncos ao alto, com ponta
bifurcada, que recebia a trave (outro tronco ao qual foram simplesmente desbastados
os galhos): assim em Pena Garcia,Vilar Maior e Vinhais. Castro Marim, Mourão e
Alpalhão apresentam-nos madeira aparelhada, com dois pilares e uma trave em
ângulo recto perfeito; podem levar pequenos reforços na base dos pilares, como em
Alcoutim, ou nos ângulos superiores, como em Freixo de Espada à Cinta e Vimioso.
As forcas em madeira aparelhada podem ser algo mais complexas: três pilares verticais, unidos por três traves, formando uma estrutura de secção triangular; aparecemnos em Monsaraz, Castelo Mendo, Monforte de Rio Livre e Montalegre36.

6. Conclusão
Creio que fica agora mais claro o título que propus para a minha intervenção e
que é, de resto, uma pergunta. Para um país que eu julgo que era pobre, periférico,
e com uma desesperada necessidade quer de dinheiro nos cofres do rei, quer de
povoadores e de soldados, fosse nas praças da desolada raia com Castela, fosse nos
presídios do Norte de África, a partir de 1415, a pena de morte, se aplicada sistematicamente, podia ser um luxo que Portugal não se podia permitir. Tínhamos, tal
como os outros reinos, leis suficientemente duras; tivemos a nossa dose de enforcamentos, a nossa dose (menor) de degolamentos, algumas pessoas mortas na fogueira, embora seja impossível calcular números ou percentagens. Ainda assim creio que
as justiças portuguesas tinham menos meios e foram mais sóbrias na aplicação da
pena capital. E que os reis de Portugal, com algumas excepções espectaculares, mostraram preferir claramente outros meios de punição, com destaque para as multas e
os degredos para África.
Não creio, e nisso segui há muitos anos a pista apontada por Claude Gauvard, que
se possa estudar o castigo – mesmo um dos mais extremos, como a pena de morte
– sem se estudar ao mesmo tempo o perdão.António Manuel Hespanha falou, a propósito do temível direito penal português, de um verdadeiro direito virtual. Como se
o rei tivesse a sanção na mão e a brandisse, assustador, ameaçando: “Vejam o que eu
vos posso fazer, se quiser!”, para, no momento seguinte, mostrar a sua outra cara, a
36
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de rei misericordioso e pai compreensivo e, fazendo jus à palavra que, segundo
Shakespeare, melhor ficava na boca de um rei, a palavra perdão, esquecer o malefício,
mesmo o mais grave, a troco de uns milhares de reais e de uns anos de serviço em
Tânger, Arzila ou Ceuta.
Em Março de 1514 eram impressas as Ordenações Manuelinas, cujo livro 5º se
ocupa, como nas anteriores Ordenações Afonsinas, do direito penal e do processocrime. Os historiadores do direito rejubilam: com a nova energia e as infinitas possibilidades da imprensa, o direito penal da monarquia chegaria agora a todos os cantos do reino.Três anos depois, em Junho de 1517, o mesmo rei D. Manuel promulga o primeiro Regimento dos Perdões. Este regimento, na prática, anula, porque contorna, o direito penal laboriosamente aperfeiçoado, ao estabelecer uma tabela com a
multa e o degredo correspondente a cada crime, dispensando a partir daí o rei de ter
uma participação tão activa na concessão de perdões, que se tornara absolutamente
massiva.
E no entanto, em 1520, como vimos, a cidade do Porto executaria cinco homens.
Num clima geral de relativa permissividade ou, melhor, de pouca vontade para utilizar a pena de morte como dispositivo penal e de lhe preferir outros castigos, será
que as justiças locais, concelhias e senhoriais, menos sensíveis a considerações de
estratégia político-militar, continuavam a fazer bom uso da forca? Fica a pergunta,
como no título.
Mas eu, que sou talvez excessivamente crítico com tudo aquilo de que mais gosto
(o meu clube, a minha Universidade, a minha cidade e o meu país), não posso acabar sem lembrar aos que me dão a honra de me ouvir que Portugal foi o primeiro
país do mundo a acabar formalmente com a pena de morte, por uma lei de 1 de
Julho de 1867 (embora, como se disse na altura, a pena de morte já tivesse sido abolida no coração de todos muitos anos antes). De modo que as últimas palavras não
serão minhas, mas sim de Victor Hugo, em 1876: «Está pois a pena de morte abolida
nesse nobre Portugal, pequeno povo que tem uma grande história. [...] Felicito a vossa nação.
Portugal dá o exemplo à Europa. Desfrutai de antemão essa imensa glória. A Europa imita rá Portugal. Morte à morte! Guerra à guerra! Viva a vida! Ódio ao ódio. A liberdade é uma
cidade imensa da qual todos somos concidadãos!».
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