A MORTE DE D. JOAO I
(UM TEMA DE PROPAGANDA DINASTICA )

Por ARMINDO DE SOUSA *

Hk na Histciria de Portugal um sem nlirnero de acontecimentos
cuja cronologia parece definitivamente adquirida e sobejamente
divulgada de tal forma que bulir-lhe assume foros de ousadia.
Figura entre eles o da morte de D. Joiio I, datado, como 6 sabido,
de 14 de Agosto de 1433. Nunca esta data foi object0 de contradi~Bo
ilem reserva.
Ora, em pesquisas que efectuhlnos por documentos do Arquivo
Distrital do Porto, para fim muito diverso deste estudo, foi-nos dado
topar com um perga~ninho datado de 1450, p6blica-forma duma
carta rtgia de 1448, onde, a certo passo, se diz isto: ((E por nom vir
em duujda o dito senhor Rey dom Joham se finou treze dias d(e)
agosto do nas~imentode nosso senhor Jhesu christo de rnjll iiijc e
xxxiij anos)) 1. Antecipa-se de um dia a ~ n o r t edo Mestre de Avis.
Merecerk a pena analisar e discutir esta noticia? Embora ela
niio venha alterar, muito nem pouco, o quadro dos conhecimentos
hist6ricos da Cpoca - daqueles que realmente sZo importantes
- certo C que, suposta fidedigna, niio pode deixar de ser contemplada,
em pro1 do rigor que os registos cronogrhficos hiio-de sempre comportar e da consideraqZo que merecem ao investigador os testenlunhos
que proferem liqbes discordantes. Por essa raziio, e sobretudo pel0
interesse que possa ter a dilucidapzo dos moSivos responskveis pela
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1 Avquivo Distrital do Porto, <(Originaisdo Cartbrio do Cabido da SB do Porto)),
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atribui~iio ao mesmo facto de datas diferentes, resolvemos trazer
a phblico as paginas que se seguem2.
0 s monumentos historiogr~ficostidos como fontes de informaqiio sobre o dia da morte de D. Joiio I, aqueles que tCm autorizado directameilte a data consagrada de 14 de Agosto de 1433,
siio, por ordem de notoriedade decrescente, os seguintes:
1." - a Cr6nica de D. Duarte de Rui de Pina, capitulo 1 3 ;
2.0 - a Cr6nica do Conde D. Pedro de Meneses de Gomes Eanes
de Zurara, capitulo XXX da 2." Paste 4 ;
3." - a Cr6nica do Conde D. Duarte de Meneses, do mesmo
cronista, capitulo X 5;
4 . O - o Epitkfio de D. Joiio I em prosa latina 6;
5." - o Instrumento de Certidiio do Milagre da Cei-a, de 14 de
Agosic, de 1437 7 ;
6." - o Manuscrito 80, Fundo Antigo, da Biblioteca Phblica
Municipal do Porto 8;
7." - o Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte, capitulo 52 9.
Estes sete documentos siio ungnimes em afirmar que o monarca
faleceu na vispera da Festa da Assun~iioda Virgem Maria; todos,
2
Sera este estudo tambCm uma forma de evocar o 550.O anivershrio da morte
de D. Jog0 I, que ocorrera em Agosto deste ano.
3 Cl~ronicac/o Seizhor Rey D. Duarte, in .c<Cronicasde Rui de Pinav, Introd. e Rev.
de M. Lopes de Almeida, Porto, 1977, pp. 489-492.
4 Clzronica clo Coilde Dorn Pedro de Menezes, por Gomes Eannes de Zurara, in
<rCollecc;a6de Livros Ineditos de Historia Portugueza)), public. por JosC CorrCa da Serra
Tomo 11, Lisboa, 1792, p. 589.
5
Crdnica c/o Conde D. Dlrarte de Meneses, por Gomes Eanes de Zurara, ed.
dipl. de Larry King, Lisboa, 1978, p. 76.
6 Publicado por Joseph Soares da Sylva, Memorias para a Hisfdria de Portlrgal
q~reconlprehei?r/errz o Governo delRey D. Jolodo o I, Lisboa, 1730, pp. 278-282. Publicado
tambkm, com traduyio para portugu&s,por Fr. Luis de Sousa, Histdvia de S. Doi~ziilgo.~,
Introd. e Rev. de M. Lopes de Almeida, Vol. I, Porto, 1977, pp. 663-668.
7 Publicada por Joseph Soares da Sylva, Op. Cit.,Tomo IV (((Collec~amdos
Documentos corn que se authorizam as Meqorias para a Vida DelRey D. Joa6 o I))),
Lisboa, 1734, Doc. n.O 20, pp. 142-147. E transcri~gode c6pia oficial dum original, hoje
perdido, que pertencia ao Arquivo do Mosteiro da Batalha. Publicada tambCm por
Fr. Luis de Sousa, Op. Cit., pp. 672-673.
Ver transcri~goparcial no ApCndice Docrtmeiztal, Doc. n.O 1.
9 Livro dos Consellzos de El-Rei D. Duarte (Livrao da Cartuxa), ed. dipl. de Jo~o,
JosC Alves Dias, Lisboa, 1982, pp. 202-203.

except0 o Epitb$o, especificam que o dia foi 14 de Agosto; os dois
dltimos v5o at6 ao pormenor de esclarecer que o decesso ocorreu
pelas duas horas da madrugada.
Vejamos cada
em especial.

1." - O testemunho de Rui de Pina
Rui de Pina desenvolveu labor cronistico por cerca de trinta
anos, entre 1490 e 1522, tendo produzido, primeiro, a Crcinica de
D. Afonso V, depois, a de D. Jo5o TI e, em terceiro lugar, a de
D. Duarte, a que se seguiram as restantes que trazem o seu nome 10.
Ao nosso estudo interessa, como dissemos, o capitulo I da Chronica
do Senhor Rey D. Duarte, que trata do falecimento e funerais de
D. Jogo I. Entre os acontecimentos relatados e a respectiva redac~5o
medeiam mais de setenta anos. Consequentemente, o testemunho
do cronista tern a solidez das fontes escritas que utilizou e deve ser
interpretado em conson2ncia com a ideia de histciria que I l ~ eassistia
quando seleccionava e compunha os elementos do seu discurso.
Segundo Dami5o de Gois, as fontes de que se serviu foram manuscritos de Fern50 Lopes e de Zurara jk devidamente ordenados, de
sorte que a Crcinica de D. Duarte n5o passa de condenkvel plkgio 11.
Todavia, esta acusap5o n5o pode ser hoje mantida; antes considera
a critica que, embora Rui de Pina tenha trabalhado sobre materiais
de Zurara, n5o sofre dcvida que a obra C sua.
10 A l g ~ ~ mbibliografia
a
consultada: Ant6nio ~ l v a r oDoria, Hisfouiografia- Na
&ora Moderrla, in {(Dicionhrio de Hist6ria de Portugal)), dir. por Joel SerrBo,
Vol. IV, Lisboa, 1971, pp. 420-436. Domingos Mauricio Gomes dos Santos, Do Valor
Hisfdrico de Xiii de Pii~a,in <(Brot&ria)),Vol. XV (Lisboa, 1932), pp. 121-139. Hernsni
Cidade, Li@es de Cultura e Literatum Portzrguesas, Vol. 1, 6.& ed., Coimbra, 1975,
pp. 92-106. Joaquim Verissimo Serriio, Cronistas do Siculo XV Posteriores a Fern60
Lopes, Lisboa, 1977, pp. 53-67. Idem, A Historiografi~~
Portlcguesrr - Dolrtviizn e Critics, Vol. I , Lisboa, 1972, pp. 101-123. M. Lopes de Almeida, Crd~licade Rrri de Pirza,
op. cit., pp. V-XXITI. M. Rodrigues Lapa, Lic6es de Literatrrra Portlrguesa - ~ p o c a
Medieval, 9." ed., Coimbra, 1977, pp. 373-432. Maria ginilia Cordeiro Ferreira, Pincr,
Riri rle, in <(Dicionhrio de Hist6ria de Portugal)), op. cit., Vol. 111, Lisboa, 1968,
pp. 383-385. Torquato de Sousa Soares, A Historiogra&a Port~lguesa no Se'culo XV
- Crdnicas e Cronistns, in {(A Historiografia Portuguesa Anterior a Herculano)), Lisboa, 1977, pp. 67-86.
11 DamiBo de Gois, Crdrzica do Felicissinzo R(.i D. Manuel, Coimbra, 1955, pp.
106-107.

Nos pr6logos das tr&s cr6nicas referidas expde o cronista o
que pensa sobre o papel da hist6ria e sobre a funqiio do historiador:
histdria, mestra da vida; histdria, pregoeiro dos grandes feitos e dos
homens superiores; histbria, ((liberal princeza de todo o hem)> 12.
Quer dizer, a hist6ria t um discurso panegirico, laudativo, e o cronista uin educador. Tal ideirio, visivel na Cr6nica de D. Joiio I1
e tambtm na de D. Afonso V, foi ainda o que presidiu B composiqiio
da de D. Duarte, se bem que nesta o autor niio parega apostado em
exaltar a imagem do biografado. E que, niio saindo o Rei Eloquente
lisonjeado, ficam os leitores, especialmente os priizcipes, advertidos
contra certos pecados que C precis0 evitar: a indecisiio, a pusilanimidade e a tibieza. SBo pecados que nasceln na a l ~ n aprivada da fortitudo - essa virtude moral que define os nobres, maxime se forem
reis 13. Por isso, D. Duarte, ferido, segundo Pina, por tais mazelas
(Bs quais se atribui a responsabilidade pelos infortCnios do reinado),
niio deixa de ser liqiio para os vindouros: uma ligiio que edifica pela
negativa. Modelo positivo de rei, 6-0 D. Joiio 11, o Principe Perfeito ' 4 .
0 cronista, talvez ofuscado pelos feitos marroquinos que, por oficio,
era chamado a imortalizar, nBo estava em coildiq6es de poder abeirar-se de D. Duarte e percepcionar a sua figura de principe sengo atravts das brumas de T2nger 15. Habituado a escrever sucessos, feitos
memoriveis - os iinicos que devem figurar em cr6nica - apegado
B ideia medieval de que notiveis siio as armas vitoriosas 16, que podia
Rui de Pina, Chrorzica do Setzhor Rey D. Duarte, op. cit., p. 487.
A imagem de D. Duarte como rei destituido da virtude da fortaleza foi veiculada, primeiramente, por Gonles Eanes de Zurara, no capitulo 25 da Crbtzica do Conde
D. Dllarte de Meneses (op. cit.), onde, a pp. 109, pode ler-se: <((...) ainda que elle (D.
Duarte) muyto uertuoso fosse nom abastaua porem tanto na forlelleza como conuijnha
pera sua tamanha dignydade),. 0 capitulo 43 da Chronica do Senhor Rey D. Duarte,
de Rui de Pina, dB do Eloqueizte uma imagein muito mais pejorativa.
1 4 Ver Rui de Pina, Clzronica d'ElRey D. JoaG II, in <~Cr6nicas
de Rui de Pins),,
op. cit., pp. 1 029-1 032 (capitulo 82 - ctFeiGBes, Vertudes, custumes, e manhas d'ElRey
Don1 Joham>)).Joaquim Verissimo Serriio, Cronistas do SEculo XVposteriores a Fzrncio
Lopes, op. cit., pp. 63-64.
1s A Chronica do Senhor Rey D. Duarte tem 44 capitulos; 32 deles ocupam-se de
Thger e os outros 12 de assuntos diversos e nem todos centrados sobre D. Duarte:
falecimento, sepultura e traslada~20de D. Joiio I; conselho de D. Pedro ao irmjo pouco
depois do levantamento deste por rei; Concilio de Basileia; prisLo dos irmiios da Rainha;
etc. Pelo que se v&,Rui de Pina reduz praticamente a cr6nica de D. Duarte ao relato dos
antecedentes, execuc;Lo e sequelas da operaqio tangerina.
$6 Duarte Leite, seguindo opiniiio de Edgar Prestage, entende que 0s cronistas
quatrocentistas, com excepr;Lo de Fern20 Lopes, ((cuidavam sobretudo de guerras e
12
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ele escrever sobre D. Duarte? 0 desastre. Ocupa-se, pois, do Desastre
de Tdnger como se mais nada tivesse acontecido digno de mem6ria
entre 1433 e 1438 e, espartilhado dentro dum conceit0 laudativo de
crdnica, tenta desculpar o rei da sua responsabilidade quanto 2 autoria do empreendimento, o que dB por resultado uma imagem de
D. Duarte ainda mais empobrecida: rei indeciso, influenciAve1,
manobrado pela rainha e inodesto em questaes de luxo 17; por outro
lado, ((muy humatlo a todos e de boa condipam (...), homem sezudo
e amador de sieilcia (...) e dotado de todalas outras perfeipooEs do
corpo, e d'alma)). Enfim, um rei bom, justo e cat6lico contra quem se
se conluiaram a humanidade da sua indole, as opiniaes desencontradas dos homens e o designio dos astros 18. Que admira que tellha
morrido de desgosto 19.
E precisamente a abrir essa cr6nica destinada a conter desgrapas
que Rui de Pina fala de D. JoZo I. E v2-se que o faz com gosto20.
D. Jog0 I era o fundador da dinastia, o grande heroi de Ceuta, rei
magn2nimo e forte, vencedor invicto21. Um homem que a Provifeitos de pessoas de linhagem, ou que interessavam a Igreja, deixando em plano inferior
ou mesmo omitindo ocorr&nciasde comCrcio, indlistria e navegac;%o,quando de iniciativa burguesa ou popular. A este critCrio estreito se amoldaram Rui de Pina e Garcia
de Resende (...))). Duarte Leite, Histdria dos Descobrime?ztos, I Vol., Lisboa, 1958, p. 440.
17 A mod6stia no trajar, tratando-se de rei, 6 olhada por Rui de Pina, n%ocomo
virtude, mas como deslustre do estado real, que um principe n%odevia consentir, como se
depreende da leitura do citado capitulo 82 da Chrdnica d'EIRey D. Jorlo 11. Essa modCstia
e afirmada a respeito de D. Duarte no capitulo 7.O da Chronica do Serlhor Rey D. Dliarte,
op. cit., p. 504.
1 8 Ver Rui de Pina, Chronica do Senhor Rey D. Duarte, op. cit., capitulo 3.O,
pp. 494-495, e capitulo 43.O, pp. 572-574. A influsncia nefasta dos astros, responsBve1 em
certa medida pelos infortlinios do reinado, C lembrada duas vezes pelo cronista: Ibidem,
capitulo 2.O, pp. 492-493; capitulo 9.O, p. 511.
19 Morte por desgosto ou remorso 6 o que afirmam Zurara e Rui de Pina ter
sucedido a D. Duarte. 0 primeiro na Crdnica do Conde D. Duarte de Meneses, op. cit.,
capitulo 25.O, p. 108; o segundo, na Chronica do Senhor Rey D. Dliarte, op. cit., capitulo
43.O, p. 574.
20 0 cronista, corn efeito, tendo decidido tratar das exCquias de D. Jog0 I, o que
faz em longas palavras que diz serem breves, entende como necessBrio justificar-se de
faze-lo. Essa justificac;%orevela, a nosso ver, que o autor se sente atraido pela figura do
Mestre de Avis; doutra forma, omitiria o passo, remeteado o leitor para a respectiva
crbnica - como procede, por exemplo, no Capitulo I da Chronica do Denhor Rey
D. Affonso V (in ((Crbnicas de Rui de Pins)), op. cit., p. 587) a respeito das exCquias
de D. Duarte. Ver Chronica do Senhor Rey D. Duarte, op. cit., capitulo I, pp. 490-492.
21 0 Epit(iJ?o, logo no seu comqo, deixa ler: ~~Serenissimus
et semper invictus
Princeps ac victoriosissimus et magnificus resplendens virtutibus Dominus Joannes (...I>).
Vertcedor ilrvicto d um dos tboicos dados por D. Duarte a fim de ser desenvolvido em

d&ncia designou desde pequeno para grandes coisas 2 2 . Ao descrever
a sua morte, o cronista C orientado por essa i~nageme, sabelido que
6 na morte que se dcfine a vida, que a morte C corolario da bondade
da vida e sinal do destino eterno, apresenta-nos um quadro e ~ nque
o real e o simb6lico conspiran1 na seguinte ideia: D. Jo5o I, heroi e
santo. Vejarnos :
a) teve conhecirnento da proximidade da inorte;
b) aceitou o seu Elm com resignada lucidez;
c) preparou-se para o desenlace activa e meticulosamente;
d) morreu com serenidade e perfeito juizo;
e) entrou na gl6ria dos eleitos.
Cada nma destas alineas precisa de exp1icitac;iio. Antes, porCm,
de a ela procedermos, convCm extractar para aqui o essencial d o
relato de Pina; 6 como segue:
crHo muyto vitorioso Priacipe, e de gloriosa memoria ElRey
Dom Joham (...), sendo jaa em ~nuytahydade, e tocado de doenga,
e paixam perigosa, e mortal foi per os Fisicos aconselhado (...) se
curasse no logar d'Alcouchete ern Riba-Tejo (...), honde estando jaa
algiius poucos de dias, sentindosse fraco, e apressado d'accidentes,
e fraquezas (...) disse (...): que por quanto se sentia jaa no estremo
de sua vida, e para la1 Rey como elle na6 convinl~amorrer em Aldeas,
e desertos, mas na mais principal Cidade, e na mellior Casa de seus
Regnos, logo ho levassem aa Cidade de Lixboa, e aposentasse~ndelitro
sermBo de louvor a D. JoBo, no Mosteiro dea Batalha, ern 29 de Outubro de 1433.
0 Eloquente considera que ter sido o pai vencedor invicto foi uma prerrogativa singular: ((asynadamente antre as outras prerogatyuas esta ouue singularmente que Jamais
nunca em feito d armas Nem em outros feitos tal cousa fez que com razBo podese abater
em sua honrra e bom nome. o que a muy poucos prin~ipes aconteGeo prin~ipalmente
que tanto tempo reynasenl e em tantos feitos d armas fosem)). (Livro dos CorzseNzos de
El-Rei D. Duarte, op. cit., p. 239. Sobre a data, ver Monurnenta Henricina, Vol. IV, Coimbra, 1962, p. 262, nota 6; e ainda H. C. Baquero Moreno, Ztiizerdrios de El-Rei D. Dlcarte
Lisboa, 1976, p. 9.)
22 D. JoBo, ainda menino, 6 indigitado pel0 pai, El-Rei D. Pedro, como algukm
que cade montar muito alto, e per que o reino de Purtugal adaver mui gramde homra,),
conforme revelaqBo tida em sonho: tta mim pare~iaem dormindo, que eu viia (declara
D. Pedro) todo Portugal arder em fogo, de guisq que todo o reino parqia huuma fugueira;
e estamdo assi espanltado veemdo tal cousa, viinha este meu filho Johanne com huuma
vara na mago, e con1 ella apagava aquelle fogo todo,). (Fern50 Lopes, Crdnica do Senhov
Xei D. Pedro, Livraria Civiliza~Bo-Editora,2." ed., Porto, 1979, p. 196.). Ver Antonio
Jose Saraiva, Fen120 Lopes, Lisboa, s./d. (Vol. n.O 21 da Colecgdo Saber), pp. 32-34;
M. Lficia Perrone de Faro Passos, 0 Herdi rza Crdnica de D. Join de Fern20 Lopes,
Lisboa, 1974, pp. 169-176.

no seu Castello d'Alcaqova (...), e asy se comprio. E passados algi~us
dias em que seiltio melhoramento, os Ifantes seus filhos por seu mandado, e por sua d e v a ~ a mo levaram (...) a Capella Mayor da See,
e o poseram em todo seu estado ante o Altar do Martire Sam Vicente
onde seu corpo jaz, por que ElRey (...) se quiz delle, em sua vida,
despedir, e alli (...) encolnendou a Deos sua alma. (Ai tomou D. Jog0
providgncias para que as obras da capela fossem concluidas a expensas suas, mandando avaliar as custas e deixando logo o dinheiro que
bastasse). E da See foi de caminho visitar a Igreja de Santa Maria
da Escada (...), em que tinha singular devaqam, e despois de se despidir da Iinagem de Nossa Senhora, e corn inteiro conhecin~entode
sua rnorte encomendar a ella sua alma, foi levado ao Castello donde
partira, onde poucas 6ras ante de seu fallecimento, sendo jaa em
pod61 de Religiosos e outros Ministros de sua concientia, poerldo
por caso as maads em sua barba Real, por que a achou algufi tanto
crecida, a mandou logo fazer, dizendo, que nom convinha a Rey,
que muitos aviam de ver, ficar despois de morto espantoso e disforme;
e feito isto, o dicto glorioso Rey acabou sua bemventurada vida corn
mui claros sinaaes da Salvagam de sua alma, a quatorze dias d'Agosto,
vespera d'Assumpgam da Virgem Maria Nossa Senhora, do ailno
do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Cllristo de mil e quatrocentos
e trinta e tres: e foi cousa assaz maravilhosa, e de singular exempro
de sua devagam, e de grande pronostico de sua bemaventuran~a,que
em tal dia tadbem nacgo, e nelle compria entam hidade de setenta e
sete annos; e em tal dia, em batalha campal (...) vencgo (...) ElRey
Dom Joham de Castella, corn que segurou seus Regnos, e Estado (...);
e em tal dia, (...) partio de Lixboa, quando em Africa passou e tomou
aos imygos da Fee a muy nomeada Cidade de Cepta; no qua1 dia
do seu fallecimeilto 110 Sol foi crys em grande parte de sua claridade~23.
Acabar de boa morte foi e C preocupaqgo de toda a gente. 0 s modos variam em conforinidade com as culturas e os tempos, mas esse designio fundamental persiste. Se hoje, filhos de sociedades clessacralizadas, pensamos que morrer bem 6, antes de tudo, acabar de inaneira
decente e sem grandes trabalhos, isso ngo significa que tenhamos
desistido da esperanp de ctdomesticar a morte)) 2 4 ; nem significa,
Rui de Pina, Chronica do Serzhor Rey D. Duarte, op. cit., capitulo I, pp. 489-490.
Philippe AriBs, L'Homme devant la Mort, Paris, 1977, pp. 13-35. No capitulo
deste livro, capitulo que se intitula <(Lamort apprivoide)), o autor analisa aquilo que
23

24
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muito menos, que tenhamos passado a encarar o pr6prio fim com a
naturalidade que se experimenta numa tarefa banal; nem, consequentemente, que tenhamos afastado como iniiteis e supersticiosos
quaisquer paradigmas de morte ideal. Nisto, a diferenqa que nos
separa dos antepassados C mais de forma que de fundo.
HB quinhentos anos, no Ocidente, boa morte era sincinimo de
morte santa, padecida em obediencia a um modelo cujas linhas estruturais j6 vinham de muito longe e haviam de persistir ainda durante
celltenas de anos 25. Tratava-se duma espCcie de ritual com suas fases
e gestos que o moribundo, sacerdote e vifirna, era chamado a percorrer
e exprimir. Ao iliesmo tempo, enquanto decorria o auto e nos momentos imediatamente seguintes, era de esperar que ocorressem sinais
sensiveis da presenp e interven~gode potgncias divinas e diabcilicas
interessadas na ac~iio.Cada morte coiivocava o Visivel e o Invisivel,
o Bern e o Ma1 26. A essas fases, gestos e sinais aludinios atrhs, em
forma esquemhtica de cinco alineas, quando resumimos o relato
que Pina faz da morte de D. Jog0 I. Dai, e desde jh, t possivel concluir que o cronista descreve a morte do Mestre de Avis segundo um
mode10 prC-estabelecido de ((boa morten no leito. Recordemos que
havia na tpoca outro modelo, igualmente prt-estabelecido: o da
((boa morten en1 batalha".

0 prt-conhecimento da morte constitui a primeira fase daquele
modelo28. 0 individuo era avisado por noticia certa, definitiva e
em primeira m8o de que o seu fim estava prciximo. Podia buscar
designa por atitude traditional perante a morte, em textos literhrios, desde A CaizqZo de
Rolando at@A Morte de Ivan Zlitch (de Tolstoi). Tomarnos de Ph. Aries a expresslo, que
se nos afigura muito evocativa, embora Ihe dCmos um significado levemente diferente.
25 Ver nota anterior.
26 Philippe Arits, Op. Cit., pp. 99-140. MicheI Mollat, ~ t u d e ssrw 1'~conotizieet
la Sociiti de I'Occident Midiival XIIe-XVe S., Londres, 1977, XI, pp. 218-229 (<(Lesentiment de la mort et de la vie et la pratique religieuse B la fin du Moyen Age))). MBrio
Martins, Introd~rqfioHistdrica a VidCtzcia do Tetnpo e da Morte, I Vol., Braga, 1969,passim.
27 Philippe Aries, Op. Cit., pp. 13-35. Diversos passos das cronicas quatrocentistas
revelain a existkncia desse modelo; citamos, a titulo de exemplo, urn, que nos
parece representativo: Gomes Eanes de Zurara, Crd~zicndo Conde D. D~rarte de Meneses, op. cit., capitulo 151, p. 354 - trata-se da morte desse conde titular da crbnica.
0 leitor podera ver a opinilo de D. Afonso V sobre essa morte, opiniLo interessante
porque contkm um confront0 entre a morte no leito e a morte em combate: Ibidenr,
capitulo final, p. 357.
28
Philippe Arits, Op. Cit., pp. 13-18.

depois uma confirma~iiojunto dos fisicos, como fez D. JoZo 1129,
que isso nfio alterava o esquema do modelo: o importante era que
a noticia fuoesta fosse achada pelo interessado por quaisquer processos mais ou menos naturais ou sobrenaturais -intuiqfio auto-diagn6stic0, sonho ou visiio extraordinsiria. Em todo o caso, tal noticia niio deixava de constituir maravilha, por deter o carsicter duma
mercb outorgada por Deus e, portanto, denunciadora de bem-aventuranqa. E isto 6 que fazia desse prC-conhecimento condi~iio de
((boa morte)), por urn lado, e senten~adefinitiva, por outro. Convencido, pois, acerca da imin&ncia do seu fim, o individuo apressa-se <(a entender nas cousas de seu descargo)),so para o que notificava
a familiares e circunstantes a revelacGo obtida.
Para significarem essa auto-advertbncia do 6bit0, os textos utilizam variadas expressaes mais ou tnenos semelhantes Bquelas que
len~osatrjs reportadas a D. Joiio I: porqzranto se sentia.jri no extrerno
da vida e corn inteiro conhecimerzto de ssua morte. Essa premoni~iio,
como sinal e fase primeira de <<boamorte)), perde-se na mem6ria
dos povos e C, inclusivamenle, anterior ao cristianismo: achhmo-la,
por exemplo, nos Poemas HoinCricos e em diversas passagens do
Antigo Testamento 31. Onde quer que aparega, ela traduz, ou pretende traduzir, o carsicter singular, predestinado ou heroico, da per29 Rui de Pina, Cizronica d'ElRey D. Joao" II, op. cit., pp. 1026-1027. Garcia de
in cCrbnica de Dom JoZo I1 e MisResende, Vida e Feytos del Rey Dom Ioarrz Seg~~zrlo,
cel&nea)),Lisboa, 1973, p. 280.
30 Rui de Pina, Clzronica d'ElRey D. Joa5 11, op. cit., p. 1027. Esta expressHo,
ou equivalente, ocorre con1 frequ&nciana pena dos cronistas, quando se ocupam com
relatos de mortes.
31 Dois exemplos: um da Zliacln; outro, do Gknesis.
(+lector comprit en son &me, et s'bcria: - Hblas, certainenient les dieux m'ont
appelC A la mort! (...) Maintenant, voici prks de moi la mort; elle n'est plus loim. Zliada,
canto XXII, vs. 290-300 (Tradu~iloda Garnier-Flammarion, Paris, 1965, p. 370).
<(Et ait (Iacob) ad Ioseph filium suum: En ego morior (...). Vocavit autem Iacob
filios suos (...), benedixitque singulis, benedictionibus propriis. Et praecepit eis, dicens:
Ego congregor ad populum meum: sepelite me cum patribus nleis (...). Finitisque mandatis quibus filios instruebat, collegit pedes suos super lectulum, et obiit)). Ginesis,
cap. 48, vs. 21 ;cap. 49, vs. 1, 28, 29 e 32.
A morte de Jacob constitui, sem duvida, uma das matrizes do modelo medieval
da boa morte de reis. Trata-se dum patriarca, pai dum povo, eleito de Deus. 0 texto
era muito conhecido, at6 por se inscrever na cblebre narrativa de Josi do EgQto. No
extract0 que fizemos estlo patentes as fases essenciais do referido modelo: auto-advertGncia, publicitaGZo, despedida dos filhos, ultimas vontades (testamento), compostura
corporal e ultimo suspiro.

sonagem em causa. Por outro lado, trata-se duma jigura que 1120
costuma aparecer sengo em fontes narrativas; nos testamentos,
por exemplo, mesmo naqueles que sgo redigidos nas proximidades
do 6bit0, t uso at4 escrever f6rmulas que exprilnem o contrhrio:
((vemdo e comsirando como he forqa que Nos, e todolos hom6s ajamos de fijr a vida deste mundo por morte, a qua1 nom sabemos
quando ha de ser, (...) 32. A auto-advertEncia surge-nos, ass in^, como
ulna espCcie de topos comum a literaturas distantes entre si no espaqo
e no tempo. Dai, a pergunta: recurso ret6rico ou expressgo de factos?

A partir do momento em que o individuo divulga a certeza que
ten1 de que a sua hora chegou, ele passa a deter o estatuto de moribundo, quer dizer, o estatuto de pessoa cujos actos, vontades e desejos s5o sagrados, densos de significado, substanciais, como se os
envolvesse jB a dimens50 da eternidade e se tivesse esgotado de vez
o tempo dos comportameiztos gratuitos. 0 moribundo de ((boa morte))
6 espectBculo pliblico 33: a qualidade da sua actuaqgo assiln como
selarg, definindo-a, a espCcie de vida que viveu, igualmente deixar5
32 Testamento de D. JoXo I. Este documento tem sido publicado muitas vezes;
utilizimos a transcriqXo das Provas da Hi~tdriaGenealdgica da Casa Real Portugueza,
de D. Antbnio Caetano de Sousa, Tomo I, Livro 111, Coimbra, 1947, Doc. n.O 4, pp. 22-23. A declara@.o de ignor2ncia da hora da propria morte aparece em todos os testamentos
por formalismo juridico; era uma maneira de certificar que o autor do testamento, a
hora de testar, se achava de satide e s e ~ h o rde todas as suas faculdades, especialmenle
as mentais, e que, portanto, estava revestido de capacidade juridica para dispor de
si e dos seus bens. Essa presun~lode direito de que todo o moribundo 6, em principio,
incapaz de actos e contratos que envolvanl hansferEncia de p~opriedade,6 um bom
indicio de que as <(boasmortes)) eram mais retbricas do que reais. (0leitor poderi formar
uma ideia sobre capacidade e incapacidade de fazer testamento vilido, consultando,
por exemplo, D. Antbilio de Gama, Decisionzrm Sipremi Serzatus Regni Lzaitnrziae,
Veneza, 1610, vide Index Decisionuin, vb. Te~tatore Testamnztlmin; o autor apoia-se
geralmente na autoridade de glosadores e pds-glosaclores).
33 Philippe Aries, Op. Cit., p. 26: <(Lasimplicit6 familiere est I'un des deux caracteres nkcessaires de la mort. L'autre est sa publicit&: celle-ci persistira jusqu'a la fin du
XIXe sikcle. Le mourant doit &treau centre d'une assemblke)>.As cr6nicas portuyesas
testemunham abundantemente esse costume. Veja-se, por exemplo, Mirio Martins,
Zntrod~mgZoHistdrica u Vid2ncia do Tenipo e"da Morte, op. cit., pp. 51-59 (o autor passa
em revista, mais descrevendo do que interpretando, diversas mortes notaveis; e todas
elas s$o mortes ptiblicas). N5o resistimos a transcrever aqui um passo de Zurara, da
Crdizica do Conde D. Dirnrte de Meneses, op. cit., cap. final, p. 357, do qua1 se infere
ainda seendo na 11ora do fallici,
assistir a morte do senhor:
que era uso toda a
mento ueendosse cercado de sua molher e de uos outros seus filhos e de criados e criadas
ao nlenos a ssoydade o fezera partir com mayor peas)).

prever a espCcie de vida que, no Altm, h8-de ter. Ele esta ai,
coroltirio e sinal, a representar o primeiro dos seus s~ovissimos,o
6nico que olhos n~ortaispodem ler. Era snuito importante para o
prestigio e boa mesn6ria do moribund0 e seus descendentes que a
leitura edificasse. Quando Rui de Pina descreve o passamento de
reis e rainhas, s5o quadros edificantes os que ele compde, fie1 alias
ao seu conceit0 de hist6ria. Taiga-se o mesnlo a respeito de Zurara e
Garcia de Resende. Sendo assim, e suposto que verdadeiros os actos
e palavras atribuidos aos biografados, os relatos, no seu conjunto,
niio passaln de cornposigo"es e arranjos ordenados post-factum em obedi&ncia a um esquesna psi-estabelecido e considerado 6ptimo. 0 cronista, que tem o privilkgio de estar para al6m do facto, conhecendo-o
como inteiramente passado, tal o narrador dum romance, goza da
faculdade de seleccionar apenas aquilo em que nota interesse; o resto
cala. Depois, organiza tudo segundo um context0 ditado pelos seus
critkrios de aprecia~Bodas pessoas e sucessos 34. 0 resultado serh
um relato donde emerge ulna personageln nimbada ou um texto
que apaga um homem. Exemplos? 0 s relatos das mortes de D. Jo5o I
e de D. J O ~ 11
O para o primeiro caso, e o da morte de D. Duarte
para o segundo, todos da autoria de Rui de Pina35.
Para conseguir a mensagem que pretende, nem precisa o cronista de contrariar a verdade; basta saber compor o quadro. Para
D. Duarte niio quis ele compor qualquer quadro especial: embora
exare, de rasp50, um elogio oficial e seco e refira ccque grande parte
do Sol foy cris)) 36, alonga-se de preferSncia em transmitir 2 posteridade as opinides desvairadas sobre as causas da morte, aceitando
de b o n ~grado a ideia de que o passamento se deveu & {(desigual tristeza e continoa paixaam que pella desaventura do socedimento do
cerco de Tanger tomou)) 37. Nada de premoni~des,nada de gestos
memorAveis, nada de palavras significativas. E se {cfoy de todos sua
3 4 Era essa a maneira de fnzer Izistdria no sCculo XV e principios do XVI. Por
essa razLo, e atentos os criterios medievais herdados de Euskbio de Cesareia, os escritores
de v i h e feitos sLo mais historiadores d o que cronistns, isto e, p6em a cronologia ao
s e r v i ~ oda retorica. Ver, a prophsito, Bernard GucnCe, firistoire et Cultlire Historique
darts I'Occidertt Midiival, Paris, 1980, pp. 205-208 e 216. ( 0 s cronistas seriam, segundo
tradi~goque vem de Cicero, narratores rerum - como os analistas - e os historiadores,
exoulatores rerunz; Ibidem, p. 216).
35 Crdnicns de R i ~ de
i Pinn, op. cit., pp. 489-492; 1026-1029; 573-574.
36 Clzr.orzica do Seizhor Rey D. Duuvte, op. cit., p. 573.
37 Ibidenz, p. 573.

vida muy desejada, e sua morte muy sentida)), isso deveu-se ao facto
de falecer ctaquem d o termo da vida, que naturalmente nelle se esperava))3s. Enfim, uma morte inesperada, quase mB, infortunada,
como infortunado foi o tempo em que reinou: a lnorte corol5rio
da vida. E significative que Rui de Pina aproveite a ocasigo da morte
de D. Duarte para o apresentar coillo rei indeciso, fraco e influencigvel, n5o hesitando en1 torcer a verdade 39, e, supremo doesto, em
indigitg-lo como exemplo de rei a evitar: crfica por claro exempro aos
que cousas publicas regem, que mais esperanGa de bem e moor descanqo teeram suas vidas pera com honrra e louvor viverem, errando-se
o fim desejado das cousas seguindo devido conselho, que conseguyllo
sem elle per cornissanl de fortuna, ou per apetitosa vontade)>40.
Quase somos compelidos a aceitar a ideia de que os biografados
tiveram a morte que bicigrafos lhes quiseram dar. I3 C visivel que
D. Duarte padece na sua Crcinica uma morte ruim, n5o tanto por
ai faltarem as notas mais importantes da ((boa morte)), mas pelo
arranjo global da narrativa graGas ao qua1 essas notas perdem-se
em proveito de informaqbes depreciativas. Precisamente o contrgrio
C o que se verifica na leitura do relato da morte de D. Jo5o I.
38 Ibidem, p. 573. Trata-se duma razBo que, na pena do cronista, assume o peso
duma evasiva. Com efeito, a prop6sito da morte de D. JoBo I, Rui de Pina explicou que
o grande sentimento das gentes se devia a muita idade do Rei e, quanto a morte de
D. JoBo 11, sete anos mais prematura do que a de D. Duarte, o escritor nBo diz nada.
39 Ver Domingos Mauricio Gomes dos Santos, Do Valor Histdrico de Rui de
Piiza, op. cit.; Idem, D. D~~flrte
e cis Responsabilidncles de Tcinger, Lisboa, 1960.
40 Chrorzica do Senlzor Rey D. Duarte, op. cit., p. 574. A passagem citada, embora
reveladora dos intuitos moralizadores das crdnicas, nBo deixa de ser um doesto para o
Eloq~rercte,tanto nlais de estranhar quanto era doutrina assente que as licbes morais
deviam ser extraidas de feitos louv&veis.E elucidativa a este respeito a carta de D. JoBo I1
aos Concelhos (carta de 11 de M a r ~ ode 1482) sobre a obrigaqFio e forma das celebra~bes
pela Batalha de Toro, apresentada como vit6ria: @or quanto as cousas notavees e dignas
de grande memorya, especiallmente aquellas que son1 ffeitas pellos gramdes Rejx, e
Princepes, devem seer magnifestas a todos, por a fama dellas fficar em llembranca aos
que depois vierem, e se dar llouvor aaquelles, que o bem ffezeuem, e disso poderem
tomar exemplo, os que suas obras quiserem seguir. (...) A qua11 cousa, por seer de tanta
vytorya e llouvor, que he razom que fique em memorya pera os que depois vierem, e
porque a Coronyca desta cousa ajnda nom%e per extemso ffeita, pareceo bem e razom
se escrepver aqui a soma da verdade de todo como se passou)). Arquivo Hist6rico da
Csmara Municipal do Porto, Livro 4.O de Vereac5es, fl. 38 v.O (transcrita por JoBo Pedro
Ribeiro, Dissertac5es Cl~ronologicase Crkiticas, Tomo IV - Parte 11, 2.& ed., Lisboa,
1867, pp. 175 e 178). Rui de Pina, em principio, devia seguir a doutrina exposta, tanto
mais que ele afirma em dois pr6logos tom&-la por lema - no da Chronica do Senhor
Rey D. Affonso V e no da Chronica d'ElRey D. Joao" IZ.

Ser advertido a tempo para se morrer com lucidez 6 , jk o dissemos, mercg de Deus e bom indicio de salva~iioeterna ou, pelo
menos, segura oportunidade para a sua obtenqgo. A morte repentina e imprevista era a situa@o oposta e por isso temivel: ctA subitanea et improvisa morte, libera nos Domine)) 41. As pessoas desejavam ser avisadas com antecedgncia, niio propriamente para darem
de si a imagem da fortaleza na adversidade, como prescrevia o ideal
estoico, mas muito simplesmente para poderem ser preparadas e
ajudadas a vencer as hltiinas provas e escapar ao Inferno. E certo
que tais preocupaqbes siio veiculadas pelos cronistas, estes, sim,
empenllados, por dever de oficio, em transmitir e perpetuar uma
image111 piiblica dos biografidos. Mas essa imagem, composta com
a ajuda do modelo de ((boa morte)), visava primeiramente convencer
os leitores e ouviiites acerca da santidade do biografado e nHo
acerca da sua coragem e magnaniinidade no perigo; estas virtudes
eram reivindicadas para o heroi noutros capitulos a isso destinados,
aqueles que propagandeavam seus feitos e cavalarias 42. Sd secundariamente a imagem construida por efeito da cr boa morte)) aboilava argumeiitos a favor da ardideza de caracter, e isso porque se
supunha existir uma correspondencia bi-univoca entre a vida e a
41 Uma das s6pticas das Roga@es ou Ladaiizhas (Maiores e Menores). As Roga~ 6 e s l o testemunhadas em Roma desde o sdcuto IV, na Gglia desde o sCculo VI e na
iz la
Espanha desde o sCculo VII. A. G. Martiniort, L ' ~ ~ l i sene Prikre -- Iiztr~d~~ction
Lilurgie, Paris-Tournai-Roma-Nova Iorque, 1961, pp. 636-639.
42 EncontrAmos esta passagem em Rui de Pina: c( ...) foram escolhidos pera darem
a ElRey (D. Jojo 11) ho triste e mortal desengano, ho Prior do Crato, e o Bispo de Tanger (...). Sobre o qua1 o Bispo pera a alma, conlo grande Leterado, e o Prior pera o
esfor~ocomo !singular Cavaleiro lhe disseram o que ental ora pera hcia cousa, e pera
outra coilvynha>).(Chronicn d'E1Re.v D. Jon6 I f , op. cit., cap. 80, p. 1027; a mesma coisa,
quase pelas mcsmas palavras, em Garcia de Resende, Vida e Feytos del Rey Doin Ioam
Seguindo, op. cit., cap. 211, p. 280). 0 s dois lugares citados parecem coniradizer o que
.exprimimos no texto. Mas nlo: 8 que as palavras dos cronistas destinam-se a justificar
a escolha daquelas duas pessoas como as mais qualificadas para uma tal einbaixada.
E de crer que essa justificaqio tenl~amesmo sido dada ao Bispo e ao Prior por aqueles
que os escolheram a fim de os convencer a aceitar essa perigosa tarefa. Perigosa, porque,
no dizer de FeernZo Lopes, 6 sempre de recear <(pens por gtlllardonu, quando, aos reis
e grandes senhores, se anunciam m8s novas (Ferngo Lopes, Crdrzica del Rei D. Jo6o I,
Parte Primeira, Lisboa, 1977, p. 6); De resto, a sequgncia das narrativas mostra a utilidade do Bispo e nenhuma do Prior. N l o era, com efeito, a fortaleza dos guerreiros
que se exigia no transe, mas a fortaleza-dom-de-Deus. Enfim, n l o conhecemos, em toda
a literatura cronistica medieval, casos paralelos que refiram presengas confortativas para
moribundos representadas por militares.

morte: os cronistas de Quatrocentos t&m uma concepqgo substancialista do homem que os impede de aceitar na mesma pessoa,
desde o primeiro ao itltimo dia, periodos alternados de boa natureza e m6 natureza 43. E a este mecanismo conceptual que se deve
ir buscar a origein das profecias sobre o papel rnessirinico de
D. JoHo 1 4 4 . E igualmente essa concepqiio que faz dos condenados B morte gente maldita e rtproba 45. ExcepqGes? H6-as
com certeza, alias fulldadas no exemplo do Born LadrZo tHo divulgad0 no ((dies irae)) 46. Mas SHO excepqdes. Nas cr6nicas de Rui de
Pina conhecemos apenas uma: a de D. Fernando, duque de Braganqa, executado em ~ v o r aaos 20 de Junho de 1483, a que crbem
poderiamos como ChristHos chamar sua morte bemaventurada;
pois ilella se viram muy craros synaes de verdadeira salvaqam de
su'alma, a que sua vida em cousas deste mundo revolta, parecia ser
muito contraira ~ 4 7 .Notemos as cautelas com que Rui de Pina tenta
43 AS especula~6esmedievais sobre nutuveza, substincia, aciderztes e pessoa tiveram uma importiincia e profundidade singulares. 0 que se compreende tendo em conta,
por um lado, o caricter subsidiirio da filosofia relativamente a teologia e, por outro,
o facto de tais conceitos serenl os instrumentos necessaries para a prova da n3o repug118ncia racional de, pelo menos, trds dogmas cristgos, por sinal os mais basilares da F&:
o dogma da Trindade, o dogma da Incarna~Boe o dogma da Eucaristia. Qualquer 'intelectual' do sCculo XV estava minimamente informado acerca da metafisica tomista que
aborda aquelas no@es e conheceria, por exemplo, ccxiornas do genero: a pessoa i o finzdamerzto das afribuigces; a nat~ivezai a vaiz das operag6es; rzo hornern niio pode haver
serziio transforn~aco"esacidentais; ((opeuari seqlrit~tr essen; etc. Destas mctuin~asa uma
concep@o substancialista do homem e da Historia ia um salto. (Ver, por exelnplo,
3. M. Verweyen, Historin dc In Filosofn Medieval, Buenos Aires, 1957, passim). Note-se
que os cronistas podem exprimir aquela concepqio de que falamos, sem que isso signifique uma frequdncia dos escolasticos. Ela pode deduzir-se duma vistio fatalista-popular
do homem e do mundo, duma tendkncia ingenua para explicar os comportamentos por
determinism0 astral, divino, diabolico, etc. (Veja-se Fern30 Lopes, Op. Cit., cap. I, p. 3).
E at6 se pode explicar como oriunda da Biblica: <(Sicomnis arbor bona fructus bonos
facit: mala autem arbor malos fructus facit. No11 potest arbor bona malos fructus facere:
neque arbor mala bonos fructus facere)) (Mat. VII, 17 e 18).
4 4 Ver nota 22 deste estudo e ainda o conteddo d o sermiio de Fr. Pedro na rnissa
de agradecimento a Deus pela vitoria de Aljubarrota: Fern30 Lopes, Crdrlica del Rei
D. Jodo I, Parte Segunda, Lisboa, 1977, ckp. 48, pp. 115-121.
45 Philippe Ariks, Op. Cit., pp. 303 e 304; J. J. Huizinga, Op. Cit., p. 24.
46 0 dies ivae e uma <(Oeuvreitalienne du XIIe ou du XllIe sikcle, absorbke dans
la crainte du jugement dernier)). (A. G. Martimort, Op. Cit., p. 628). Esse poema cantava-se, como ainda hoje se canta, em melodia a condizer com a letra, nas missas d e
funerais.
4 7 Rui de Pina, Cllronica d'EIRey D.Joa6 If, op. cit., cap. 14, p. 924.

apresentar essa morte como ((morte boa)); ela f~tgia,com efeito,
ao esquema, ao modelo traditional. Era o seu oposto. Note-se
ainda o cuidado em dar como verificado que essa bem-uventurada
morte n5.o teve correspond21lcia numa virtuosa vida, o que traduzia
outra excepgiio. Aquela vida revolta pedia como corolario uma ((mi
morte)) e, logicamente, a condenag5.o eterna. NZo foi assini, porque
essa morte afrontosa permitiu ao duque, in extrenzis, obter a miseric6rdia de Deus e salvar-se do Inferno. Dir-se-ia que D. Jog0 11,
homologando a pena capital desse l~omem,I l ~ efez, com isso, urn
favor 45.
Voltando a D. JoZo I: anotamos ja que ele aceitou a iminGncia
da morte com resignag5.o. Trata-se duma atitude absolutamente
imprescindivel em mortes santas ou, como usam os cronistas, em
mortes crist5.s catdlicas. Essa disposigiio de lnimo C afirmada superabundantemente como dom que exornou os ultimos momentos do
Mestre de Avis. Dom, e n5.o virtude, que o Espirito Santo outorga,
de graga, em momentos cruciais, particularmente na 6ltima hora,
aos seus fuvoritos: ((A ora da morte he a mais forte cousa e mais
terribell, que sse pode achar amtre todallas cousas do mundo, honlde
teem mujtos que as almas ssom assy apressadas com as imfernais
uisoogs, que Ihe alli aparegem, que o espamto Ihe faz perder a uerdadeira fortalleza)) 49. Se o moribund0 perde a fortaleza - o tal dom
a que nos referiamos - ou se ela n5.o lhe chega a ser concedida, o
desgragado, cativo dos terrores que o inferno e o diabo provocam,
facilmente se deixara tomar da dlivida sobre a forga salvifica da Morte
de Cristo, sobre o Poder Absoluto de Deus frente ao Mal, sobre a
Misericdrdia Divina, enfim sobre as grandes verdades da FC. Morrerk
no desespero da sua salvag5.o: pecado verdadeiramente medonho

48 Tanto Pina como Resende (Vida e Feytos del Xey Dom Ioanz Segundo, op.
cit., cap. 46, pp. 65-70) escrevem as respectivas cr6nicas depois da reabi1itac;Bo da Casa
de Bragan~a,verificada em 18 de Junho de 1496. NBo surpreende, portanto, que se
tenham empenhado em narrar o process0 e execu~Bo'doDuque de tal forma que aos
descendentes deste nZo viesse opprobio, nem a membria do Rei recrimina~gode crueza.
Assim, D. Fernando, do qua1 se afirma, significativamente, que nBo reconheceu o crime,
B dado por bem-aventurado; e D. JoBo 6 dado por principe perfeito cujo oficio B estar
ao lado da lei, mesmo que, por isso, tenha de sofrer e chorar.
49 Comes Eanes de Zurara, Crdnica dn Tomada de Ceuta, Lisboa, 1916, Cap. 44,
p. 136.

porque nZo tem perdZo50. Visdes tremendas essas, a que nenhum
mortal se exime: espantosas, capazes de abalar as mais firmes convicq6es; elas constituiam a iiltima prova da fC. Niio se tratava do julgamento individual, o segundo novissiino do homem. Era uma
definitiva tenta~80do diabo, na qua1 todas as forqas do inferno queimavam os liltimos cartuclzos pela posse dessa alma51. Mesmo que
a fC niio vacilasse, a experi&ncia era altamente dolorosa e vexat6ria:
nZo era verdade que a pr6pria Virgem Maria, MZe de Deus, Imaculada, teve receio dessas visdes e pediu a Cristo ccque Ihas nom mostrasse))52? Tudo se passava como se Deus quisesse sujeitar cada
moribund0 B aposta com o diabo de que fala o Livro de Job: ccEntZo
disse o Senhor a Sat5: - ei-lo 2i tua disposi~Zo,contanto que lhe n5o
tires a vida)) 53. Job resisitiu e, por isso, C mode10 de paci&ncia,resignagZo e f6. Por isso tambCm, essa figura mitica C patron0 dos moribundos e do seu livro se extraiu grande paste dos textos rezados no
Oficio dos Defuntos 54. Morrer em paz nZo significava, no sCculo XV,
ser exceptuado dessa derradeira tenta~iio,dessa luta final em que as
almas, no leito da agonia, provavam a sua virtude. Essa psicomaquia
era lei da Humanidade. Consequentemente, morrer em paz queria
dizer aguentar coin serenida.de e sem vacilar, sofrer a t e n t a ~ g osem
desespero, conservar intacto o juizo sem o perder de espnnto, expirar
sorrindo, de corpo composto e olhos no cCu, c(ca assy ha de seer,
segumdo t e e m ~ a mdalguiis doutores, que o holnem que dereitainente
ha de uiuer, uenha a este mundo chorando, e se pasta delle rrijrndo~55.
Precisamente ((coma quem (faz) escarnho da uida deste mundo))56.
50 Foi esse pecado que levou Judas ao suicidio (Mat., XXVII, 3-5) e dai, conforme
opini2o geral, ao inferno. E um dos seis pecados contra o Espirito Santo e <<heirremyssyvel, porque he contrairo aa graca de perdoar do pecado),: D. Duarte, Leal Consel/~eiro,
in <(Obras dos Principes de Avis)), Int. e Rev. de M. Lopes de Almeida, Porto, 1981,
p. 380. D. Duarte dedica todo o capitulo 68 do seu livro a esta mathria.
51 Savonarola (1452-1498) alertava em Floren~a:<(Hornern,o diabo joga contigo aos dados e faz todos os possiveis por apanhar-te e dizer-te xeque-mate nesse momento
(da morte). Estri preparado, n2o te esquecas desse instante, porque, se nessa altura ganhares,
ganhas tudo; se, ao contrririo, perderes, tudo o que fizeste at6 ai de nada te servirri)>
(texto citado por Ph. Arib, Op Cit., p. 112; interessante todo o capitulo para o que expomos acima).
52 Gomes Eanes de Zurara, Crdnica da Tomada de Ceuta, op. cit., p. 136.
53 <( ixit ergo Dominus ad Satan: Ecce in manu tua est; verumtamen animam
illius serva) . (Job, 11, 6).
54 Ver, por exemplo, MPio Martins, Gliia Geval das Horns del-Rei D. Duarte,
Lisboa, 1971, cap. XIV (Oficio de Defuntos), pp. 177-193.
55 Gonles Eanes de Zurara, Crdnica da Tomada de Ceuta, op. cit., cap. 45, p. 139.
56 Idem. Ibidem.
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Pelo exposto se vii que o modelo de ccboa morte)), tiio pormenorizado e exigente, por poucos, de certo, havia de ser imitado, niio
obstante as ajudas daqueles que rodeavam o doente - clCrigos, familiares, amigos e vizinhos - e o auxilio de tCcnicas especiais (as (cartes
moriendi))), bem como os confortos sacramentais da Igreja 57. Na
verdade, todos esses ajudantes eram tambCm, por outro lado, testemunhas curiosas de como se sairia o actor, espectadores dum auto
que acicatava m6rbidos deleites, presenqas ruidosas e acabrunhantes,
quaildo niio individuos cupidos de ultimas benesses e at6 roubadores
aguardando a hora do saque58. Por isso se pode bem dizer que, niio
obstante todas as tentativas para ctdomesticar a mostel), o hornem
morria sozinho. E C isso, em ultima an6lise, o que faz com que
cta ora da morte (seja) a mais forte cousa e mais terribell que se
pode achar amtre todallas cousas do mundo)) 59. Com efeito,
aquilo que o modelo de ccboa morte)) p6e mais em destaque C precisamente a necessidade de presenqas simpciticas na altura do trgnsito - presenc;a da familia, da Igreja, dos santos, de anjos, de Deus.
A prernoniqiio visava a preparaqgo e a preparaqiio constava de rituais
publicos. Morrer sem essas presengas simpciticas era verdadeiramente ccm8 morte)) como sucedia nas mortes repentinas, nas violentas, nas clandestinas e nas execuqbes capitais 60.
Dentre as presenqas simpdticas, cumpre destacar as dos filhos
- as dos filhos legitimos. 0 s relatos das mortes modelares de pessoas
que os tern, niio deixam de os referir coino circunstantes. Dir-se-6
que C normal estarem presentes. E. Mas o marido ou a esposa deveria,
pela mesma raziio, assistir e niio 15 isso o que acontece. Com efeito,
em todas as noticias de mortes de reis, desde D. Sancho I a D. Joiio 11,
s6 uma vez se conta que a rainha estivesse presente. Trata-se do relato
do falecimento de D. Dinis, na respectiva cr6nica feita por Rui de
Pina, em que se conta que D." Isabel <(era mais deligente e humil5 7 Sobre Artes Moriendi: Fliche (A.) - Martin (V.), Histoire de I'~glise,Tomo 14,
Tournai, 1964, pp. 769-770. Michel Mollat, Op. Cit., pp. 218-229. J. Huizinga, Op Cit.,
pp. 145-157. Philippe Ariks, Op. Cit., pp. 99-140. Francis Rappp, L'Eglise et la Vie Religieuse en Occident ~3la Fin ~ I Moyerz
L
Age, Paris, 1971, pp. 152-155.
5 8 (((...) huum muy errado E malli~iossocostuqe que de longo tenpo en nossos
Regnos ffoy hussado 0 qua11 he que quaeesquer prellados ou outros que os benefi~ios
posoem aas suas mortes per aquelles que com elles viuem ou per outros som Roubados
(...))). Ver Aptndice Documental, Doc. n.O 2.
59 Ver nota 49 deste estudo.
60 Isto 6, em todas as mortes que nZo ocorressem no leito ~ o u ~ e m ~ g u ejusta.
rra
Philippe Ariks, Op. Cit., pp. 110-111.
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doza que quaalquer outra simpres molher, que em semilhantes necessidades nom teem quem has escuze))Gl. V&-se que a assistencia aos
reis nas suas d o e n ~ a s ,e na morte, niio era ministrada pelas rainhas,
em virtude de se tratar de tarefas menos dignas da sua condi~iio.
D." Isabel, portm, 6 dada como uma alma plena de santidade, inclinada ao exercicio de trabalhos humildes; dai, a excepqgo. E dai,
tambtm, o cuidado do cronista em evidenciar o facto.
Sera que vigorava a ideia da i~loportunidadeespivitunl da presenGa do canjuge na hora derradeira? Um passo de Zurara parece
insinuar que sim. Vem na Crdnica da Tomada d~ Ceuta, no capitulo 44,
que se ocupa do 6bito de D." Filipa de Lcncastre. Sentindo os
Infantes que a miie ia lnesmo morrer, apressaram-se a aconselhar
o pai, a fim de 111e pouparem qualquer doenqa sobrevinda ao desgosto pela visiio d a esposa agonizante, que se ausentasse dali.
D. JoHo recusa o alvitre, alegando que niio iria naquela hora desamparar ((huGa molher corn que tam lomgamente (manteve) companhia)) 62; e quanto ao perigo que a sa6de dele podesse correr, fosse
o q u e Deus quizesse. E entiio que os filhos adiantam, com &xito,
outro motivo para a conveniEncia do afastamento: ctSemtimdouos
a Rainha aqerqua de ssi, acreqemtarlhees mayor trabalho, quamdo
lhe lembrar que ja uos mais nom ha de ueer, ca posto que a sua
uoomlade seia conforine aas cousas do outro mundo, em quamto
a alma esta na carne, he necessario que a humanidade rrequeyra o
que he de sua natureza)) 63. Quer dizer: nas vascas da agonia, a
piedade pel0 moribund0 reclamava que lhe fossem poupadas todas
as recordaC6es que o desviassem de tender para o ctu. A visgo
do marido, ou a da esposa, acorrentaria a alma a evocaqaes deste
mundo, sem d6vida impuras, como eram as lembran~asdo amor
conjugal e comkrcio carnal 64. 0 sexo, ma1 necessirio aos reis 65, 1150
61 Rui de Pina, Coro~zica
delRey Dom Diniz, in <<Cronicasde Rui de Pins)), op. cit.,
cap. 31, p. 309.
62 Gomes Eanes de Zurara, Crdnica da Tomada de Ceuta, op. cit., cap. 44, p. 137.
63 Idem, Ibidem.
6 4 0 texto da Crdrzica do Conde D. Duarte de Meizeses, que citamos na nota 33,
nHo nos parece contradizer o que agora escreyemos. Com efeito, ai, D. Afonso V confortava o filho do Conde D. Duarte salientando a bondade da morte em combate sobre a
morte noleito; consequentemente evocava os aspectos negativos desta. De resto, o texto
n2o 6 o relato de nenhuma morte e menos ainda de morte de rei ou rainha.
65 Esta ideia de ser o sex0 um mal, necessario aos reis, foi desenvolvida por Georges Duby (Les Trois Ordres ou Z'I~nagiizairedu Fiodalisme, Paris, 1978), como opinibo
divulgada em F r a n ~ a ,em seculos anteriores ao de quatrocentos. Pensanios que nbo e

devia, na hora extrema, vir ocupar no espirito o lugar de peilsameiltos
mais proveitosos e puros. JA o amor pelos filhos era doutra natureza
e sublimidade; elnbora a despedida deles pudesse ser dolorosa e
abusivo estender essa maneira de sentir, mutati~murandis, k hltima centhria medieval e,
concretamente, a Portugal. Persistiam e eram bem conhecidos os fundamentos biblicos
e patristicos que apontavam o uso do sexo como um ma], sb a custo tolerado
dentro do matrimbnio, como condi~iio de garantir a procria~iio: <(Que a prktica
carnal niio seja movida pelo prazer, mas pelo bem da prole, ou pela justi~a,ou pela
piedade)). E ainda: <(Que,iniciada a pritica, a razr?o niio se deixe arrastar para o consentimento d o prazer)). (A~varoPais, Espellzo dos Reis, Vol. 11, Lisboa, 1963, p. 105). 0 Bispo
de Silves hesita sobre considerar o coito entre casados como coisa simplesmente impura
ou, alem de impura, pecaminosa sem excep~iio.(Idem, Ibidem, pp. 25-11 1). E certo que
este autor escreveu na primeira metade do seculo XIV (morreu em 1349); mas a soma
de autoridades e lugares em que se apoia, verdadeiramente impressionante, permite
considerar o livro como bom indicador d o tipo de bagagem tebrica que equipava as
mentes dos directores de con~ciinciasniio so no seu tempo, como 110s sCculos seguintes.
D. Duarte, por exemplo, comungava do mesmo idekrio, conforme se verifica da leitura
do Leal Conselheiuo, em especial dos capitulos 31,35,41, 45 e 47. No fundo, 6 a mulher
que estii em causa; ela e vista, antes de mais e acima de tudo, como a tentadora - o
diabo - que o homem deve evitar, ou, se for casado, trazer domesticada: t(Os casados
devem trabalhar por seerem de suas rnoll~eresbem amados e temydos)), nHo se fiando
de que se tornaram inofensivas <(par que ja enganarom quem avyam denganar)) (cap. 45).
E sabido que a Idade Media desconfiou da mulher, vexando-a com as piores suspei~6es
e projectando nela (e nos judeus), por mecanismo de defesa, os fantasmas de fixa~bes
sado-masoquistas e edipianas. Nisto o skculo XV parece ter superado as outras centhrias.
(Ver Claude Kappler, Mottstues, Demons et Merveilles Li la Fir1 du Moyen Age, Paris,
1980, pp. 263-279). Para o Rei Eloqrtente parece fora de dhvida que todo o coito traz
pecado, mesmo aquele que, dentro d o matrim6nio e praticado segundo os regulamentos
impostos pelo magisterio clerical, se destinava a dar filhos. Com efeito, os pais de Nossa
Senhora geraram-na sem qualquer pecado dela e deles por texcellente pryvylegio contrairo do geeral fallicimento de todollos homees e molheres. Porem dereitamente della
se diz que foy sem maldi~onlde pecado mortal, venyal e original concebida)). (Cap. 35).
Quer dizer, em todas as outras concei~bes,porque aquele privilegio nelas niio se dB,
ocorrem necessariamente dois pecados ou mesmo trgs - todos os que a Teologia conhece:
dois pecados mortais ou dois veniais ou um mortal e outro venial, nos progenitores; e
um, o original, no filho, ma1 a alma seja nele infundida, mais cedo ou mais tarde conforme se trate de rapaz ou rapariga. Portanto, para D. Duarte, embora o matrim6nio
seja sacramento e o estado matrimonial coisa moralmente indiferente (Cap. 41), o act0
sexual e sempre mau. ~ l v a r oPais niio era tiio categorico. Nos reis, rainhas, principes
e princesas o uso d o sexo, dentro dos limites prescritbs, era uma obriga~Lonational,
um dever politico, um ma1 necessirio por raz6es de Estado. Neste ponto a teoria de
A~varoPais segundo a qua1 os principes niio s6 niio podem ter viirias mulheres como <(siio
precisamente (eles) os que, sem perigo das almas, menos podem prover a sua esposa e
filhos por causa dos numerosos encargos)) e t(mu1tiplicados os principes, multiplicam-se
os males sobre a terra)) (01)
Cit.,
. p. 105), tal doutrina, diziamos, parece que niio vingou.
Nem os reis a adoptaram, nem mesnlo os povos a defenderam. Pelo contrkrio. Veja-se,

acrescentar tuabnlho, as suas presenGas n2o deixavam de ser coadjuvantes, e logo simp6ticas, quer porque coilstituiam para o mor i b u n d ~ulna imagem de b&nqZo divina e de peiihor de mCrito " 6 ;
quer porque atenuavam a sensaq2o de fracasso que toda a morte
destila, ao cornprovarem a perenidade da vida na geraq2o; quer finalinente porque os filhos, amando por amizade e lido por 'amores',
n2o atrapalhavam a ida: cro amygo, quando compre de sse partir,
ainda que del synta suydade, seguramente e bem o ssoporta, mas
sempre he presente em tanto que (...) nem a morte os partel) 67.
Por estas raz6es e porque as mortes santas dos patriarcas biblicos

por exemplo, o protest0 dos Procuradores dos Concelhos, datado de 22 de Dezembro
de 1471, contra o propbsito de D." Joana, irmL de D. Jorio 11, fazer-se freira. Ai se diz
que a princesa nLo tinha liberdade de dispor de si dessa maneira: devia ficar disponivel
para casar. E apontava-se o exemplo de D. JoLo I: ((ElRey D. Joham de boa memoria,
vosso Bisavoo, como teendo cinquo filhos machos lidemos, nunca Blguma filha que teve,
quiz dar tal licenqa (de entrar em Religirio), posto que por muitas vezes lha requeresse, a
qual ao despois veo a casar com muita honra e proveito da Coroa de seus Regnos e de
todos seus sobditos e naturaaes, de cujo casamento Deos N. Senhor foi, e he mais servido, do que fora se ataa hora em Religirio alguma entrara, e o servira)). (Publicado por
Jorio Pedro Ribeiro, Disserta@es Chronoldgicas e Criticas, Tomo I, Lisboa, 1960, Doc.
n.O 117, pp. 394-413). Sobre este assunto veja-se ainda A. H. de Oliveira Marques, A
Sociedade Medieval Portug~resa,op. cit., pp. 105-129.
66 Provinha da Biblia a ideia de que os filhos srio sinal de b6nqrio divina para os
pais (Gbizesis, XV, 2; XXX, 23; I Samuel, I, 6; Salmos, CXLII, 9; CXXVI, 3; Provgrbios,
XVII, 6) e, sendo bons, felicidade de seus progenitores (Sapizncia, 111, 13; Eclesicistico,
111, 6; XVI, 3-4). 0 Infante D. Pedro, citando e traduzindo Seneca, escreve: ((Bern auenturados som os padres que merecerom de geerar boos filhos~(0Livro da Virtuosa Bemfeitoria, in ((Obras dos Principes de Avis)), op. cit., cap. 10, p. 581). Que um filho 6 garantia
de realizaqlo humana e penhor de sobrevivencia para al6m da morte, infere-se dos passos
referidos e declara-se expressamente em muitos textos. Por exemplo, em Zurara, Crdnica do Conde D. Drcarte de Meneses, op. cit., cap. XVII, p. 98: <(Coma a natureza per
huum intrinseco deseio sobre todallas cousas deseia duraqom. a qual nom podendo seer
em nos meesmos pollo pecado do primeyro padre. buscanna os homeens per outros meos
de fora. E esta he huma das rezaoes que os phillosafos pooem por que os homeens tanto
amam os filhos. este natural deseio tanto he mayor quanto as pessoas som mais nobres e
de mais excellente geeraqom ou que auondam em grandeza de coraq6oesn. Note-se
como o cronista tenta sublimar o impulso sexual dos nobres, dando-o como desejo de
paternidade paralelo ao desejo de fama imbrtal; os nLo nobres, isto 6 os igndbeis, ou
individuos sun nome, procriavam ignobilmerzte por pulsrio meramente erotica: c<Elouuo
eu muyto deos - dizia D. Pzdro de Meneses ao fill10 D. Duarte - porque ueio
sinaaes em ty per que a minha alma yra folgada deste mundo quando a deos prouuer
de nle eu delle partyr por leixar em elle quem me faqa nembrar ante a presenqa dos uyuos),.
(Idem, Ibidem, cap. 22, p., 104).
67 D. Duarte, Leal Conselheiro, op. cit., cap. 44, p. 329.

ianl nessa recomendac;iio, C refrigkrio dos pais expirarem no meio
dos filhos; siio estes que lhes encerram as plilpebras e a boca por onde
a alnla se escoou 68, e S ~ eles
O
tambCm que devem ordenar corn celeridade, logo que o corpo esteja frio, o soterramento tranquilizador 69.
Nesta ordem de ideias, podem considerar-se paradigmSticas
as mortes de D." Filipa de Lencastre, de D. Joiio I e de D. Afolzso V.
Na descri~iioda do 6ltim0, Resende niio se esqueceu de vincar con10
(re1 Rey foy muy ledo com a vinda e vista do Principe)) seu filho e
6s Morrer C expirar, isto 6, exalar o 6ltimo suspiro. Ideia arcaica e perene, porque
biblica, segundo a qua1 a alma - anima e spirit~ts- 6 da natureza do vento: sopro divino,
diz o GPnesis (11, 7). Nada, pois, mais natural do que imaginar a morte como resultado
da fuga desse sopro divino, obviamente pela boca. Esta crensa 6 testemunhada no skc. XV
por variadissimas fontes, nomeadamente por todos os cronistas: veja o leitor, a titulo de
exemplo, Garcia de Resende, Vida e Feytos del Rey Donz Ioam Seg~lizdo,op. cit., cap. 212,
e espirros podem
pp. 282-285. Ai se aclta tambCm comprovada a crensa de que os solu~os
trazer consigo a morte: evidentemente porque s2o expira~Gesviolentase, como tais, susceptiveis de abalar o corpo-prisiio libertando a aha-prisioneira. <<Tendo
j&a alma na boca)),
express20 realista de Resende (Ibidem, p. 252), hoje eufemismo, C maneira de dizer que
reflectia uma antropologia filosbfica de dculos, ao mesmo tempo que explicava o processo
universal da dissoluqiio do composto humano. Apenas se conhece, dentre as pessoas
que morreram, urn caso de excepsiio: o de Judas. Dele a alma saiu, niio pela boca, mas
pelo abdbmen rompido, com a enxurrada das visceras. E que niio podia sair por aquela
boca que beijou Cristo - boca que era reliquia - uma alma destinada ao Inferno; era
necessirio proteger a f6 na eficicia objectiva das reliquias. (Vida de Sam Mathias Apostolio, in aFlos Sanctorum em Lingoajem Portugues>>,Lisboa, 1513, fl. 49 v.O, referida por
Mario Martins, Estrmdos de Cultuva Medieval, Vol. 11, Braga, 1972, p. 21. Obra traduzida
do castelhano nos finais do s6culo XV.).
6 9 Tranquilizador para todos. c(Acreditava-se nas almas penadas, nos fantasmas, nas vingansas dos mortos, no espiritismo, etc.)). (A. H. de Oliveira Marques, A
Sociedade Medieval Portuguesa, op. cit., p. 218). 0 Rei D. Pedro I teria sido uma alma
penada pois que, <(seemdopartido desta uida, per boom espaGo tornou a sua alma outra
uez aa carne pera confessar hut soo peccado, sem cuja penitem~ianom podia rrqeber
bem auemturada gloria~(Gomes Eanes de Zurara, Crdizica nir Totrzada de Ceuta, op.
cit., cap. 44, p. 136). D. Joio 11, que havia pedido para o despertarem no caso de perder
a consci&nciaperto da morte e efectivamento despertado uma vez pelo processo de puxdes
pelas barbas, niio gostou do m6todo e ameaCou o seu autor, o Prior do Crato: <Prior,
essa mam mais honesta fora posta em outro lugar, que pes auia ahy: estando morto n2o
consentia cousa ma1 feita)). (Garcia de Resende, Op. Cit., Cap. 210, p. 278). Denuncia-se
neste passo a crensa na vingansa de mortos. Parece ter sido tambCm opiniiio corrente
ficar a alma voejando pelas proximidades do corpo enquanto este nLo fosse sepultado
e at6 se admitia que o cadaver fosse sujeito duma certa sensibilidade enquanto se nLo
transformasse em esqueleto completo. (Ver Mario Martins, I~ztvodu~o
Histdrica d Videitcia do ~ e h p oe da Morte, Vol. 11, op. cit., pp. 151-169; Philippe Aribs, Op. Cit., pp. 347-354).

como se deixou por ele guiar tranquilamente nas coisas (rnecessarias
pera descargo dc sua consciencia e bem de sua alms), 70. Ja D. JoHo I1
nlorre sem filhos ao PC: nHo os tinha legitimos e ao ilegitimo D. Jorge
nHo quis receber, ((ternendo rebates da carne)) 7'. Quer esses rebates
fossem escrhpulos devidos h origem pccaminosa desse filho, quer
significassem receios de, h sua vista, cair na fraqueza de emendar
o testamento e deixar-lhe o reino, quer traduzissem as duas coisas
conjuntas, o que C certo C que a presenga do bastardo nPo podia,
nessas horas filtimas, ser simpdticn, tal como 1120 foi simpdtica a
simples evocag5o da mPe dele, D." Ana de Mendonqa 72.
E significativo, a este respeito, que, no relato de Pina sobre o
falecimento de D. JoPo I, se omita a presenqa do Conde de Barcelos,
tanto mais quanto o cronista, enumerando os filhos presentes, anota
tambCm o nome do Infante D. Pedro que se achava ausente. Ora,
D. Afonso estava certameilte entre os outros, mas nPo conveio
nomea-lo. 0 s bastardos nHo figuram nos painkis da ((boa morte)).
0 s bastardos neln as filhas; destas nPo rezam as histcirias dessas
sociedades masculinas.
Morrer sozinho, eis o que era necessLrio que nHo sucedesse
aos grandes e honrados, como alias a toda a gente : era labCu.
E era-o tambCm morrer em circunstlncias inadequadas ao prciprio
estado. Por isso, D. JoHo I, que era rei, nHo podia deixar de querer finar-se em sitio digno de rei, na melhor casa da melhor cidade
do reino, no Pago da Alcigova em Lisboa: ordena entHo que,
dessas aldeias e desertos onde se encontrava, o levassem capital.
Assiln se congraqa o designio de morrer na maior publicidade corn
esse impulso secreto, inconsciente, de acabar debaixo do cCu e dos
astros do sitio onde nasceu: completo encerramento do circulo e
apelo da terra-mHe de que fala Fern20 Lopes 73. D. Fernando havia
Op. Cit., cap. 22, p. 27.
Rui de Pina, Clzronica d'El ReyD. Jodo II, op. cit., cap. 81, p. 1028.
72 Garcia de Resende, Op. Cit.,cap. 212, pp. 283-284.
73 Crhica del-Rei D. Jodo I, Parte P~imeira,op. cit., Prcilogo, pp. 1-3. Fern20
Lopes nHo fala desse desejo que as pessoas teriam de morrer na cidade, vila ou lugar
onde nasceram. Nem se poderia esperar que o fizesse ao tratar de reis e senhores, sabido
que, no tempo em que escreveu, a corte ainda conservava hkbitos de nomadismo. No
tempo de Rui de Pina j& as coisas se passariam de mod0 diferente. Todavia, o citado
prcilogo da Crdnica del-Rei D. JoZo I autoriza que se fale em apelo dn terra-mde. Com
efeito, o cronista refere a a afeic;go a terra como fonte da parcialidade que muitos his70

71

tido a mesma preocupa$io de n8o se deixar morrer fora de Lisboa 7 4 ,
e de D. Afonso V assinalam os cronistas que cse finou na dita villa
de Sintra em a lnesma casa, e lugar onde naceo,, 75.
toriadores evidenciavam nos seus relatos. E v&-seque 'terra' e tomada sucessivamente
em dois sentido: no sentido amplo de pktria (cchu forom nados seus antiigos avoosn e
onde ccper lomgo costume e tempo forom criados))); e no sentido restrito de habitat,
sitio onde se nasce, come, e vive. Quer dizer, o historiador 6 solicitado para torcer
a verdade dos factos atinentes a sua terra por dois motivos: politico-patriotic0 e psicolbgico. (Bacon diria mais tarde que hk dois tipos de idolos responskveis pela fa1sificac;bo
da verdade histbrica: idola tribus e idola specus). D o primeiro pode o historiador defender-se por meio dum esfor~ocontinuo de aniilise critica, visto que a afei~5o piitria n5o
tolhe a razgo, se bein que ccgeera (...) comformidade amtre o emterndimento e ella)).
Tal afei~go8 produto da solidariedade do grupo, do condicionamento por press50
educativa e, por isso, insinua-se no individuo a partir de fora. Jk a afei~5oa terra como
ambiente fisico - como habitat - 6, segundo esta teoria, consubstancial a pessoa,
identificando-se realmente com o amor de si. Com efeito, cada urn leva consigo, como
parte integrante da sua personalidade, como sua natureza (principio de opera~bes),
a terra que lhe mata a fome, lhe extingue a sede e lhe enche o corpo de ar. <rO pregoeiro
da vida, que he a fame, re~ebemdorrefeiqom pera o corpo, o sangue e spritus geerados
de taaes viamdas, tem huiia tall semelham~aamtre si, que causa esta comformidade)).
Frase eloquente, nzo obstante a sua pontua~5ocabtica. Note-se: a fome notifica a necessidade de tomar alimentos; estes directa ou indirectamente v&m da terra, do lugar de
cada um, sendo consequentemente essa terra; assimilados, os alimentos-terra geram
sangue e ar (spritus -penuma - sopro vital); restabelece-se ent5o a harmonia entre os
humom, e fica afastado o perigo de doenqa ate que novamente sobrevenha outra ruptura
e o <cpregoeiroda vidan lance outra vez o seu preg5o. Eis como a terra C literalmente a
m5e que permanentemente nos vai gerando. Neste texto de Fern50 Lopes, emprestado
de Hipocrates ou Galeno, <<defende-seuma especie de empirismo que se preocupa com
a influencia exercida no ser humano pelo clima, pelas esta~Bes,pela natureza do solo e,
dum modo geral, por todos os elementos do mundo ambiente)>(F.-L. Mueller, Histdria
da Psicologia, I vol., Lisboa, s/d, pp. 40-41). N o dizer de D. Duarte, que tambBm se faz
eco da psicologia rnkdica de tradi~5ohipocrAtica, recebemos <(da terra compreisom do
leite e viandas criac;omr) (Livro dos Conselhos, op. cit., p. 157 e Leal Conselheiro, op.
cit., cap. 39, p. 316). Isso quer dizer, em termos biotipolbgicos, que recebemos da terra
os tracos psiquicos e fisicos, isto 6, que a terra define o tipo caracteriolbgico e, consequentemente, as atitudes psicossociais e as constantes comportamentais. No citado
cap. 39 do Leal Conselheiro, vai-se at6 mais longe ao apontar-se como causa das
diferen~as psicolbgicas dos povos e das suas manifesta~des culturais a diversidade
das respectivas terras: o genio nacional seria produfo do meio geogrkfico. Desta sorte,
a terra exerceria sobre o entendimento, n5o obstante a sua origem divina e a sua
independencia frente a materia (Leal ConseNzeiro, ibidem), uma tirania dificilmente
superkvel : <(ho joizo do homem, acerca de tal terra ou pessoas, rrecomtamdo
seus feitos, sempre Gopegan (Fern50 Lopes, ibidem). Claro que o cronista, assim como
os outros, tamb6m vai sopegar; mas fica assim, de antemgo e cientiJicamente, justificado perante os leitores. E verdade, admite honestamente Fern50 Lopes, que nem
Ver nota 74 e 75 na pig. seg.

Transferido para a capital, D. JoZo I conhece melhoras. Mas
nlio as interpreta como altera~goda hora de partida para a outra
existsncia: depois da premonigZo da morte nZo h i mais lugar, j i o
dissemos, para adiamentos. Essas melhoras slio antes interpretadas
como sinal de que o fim se apressava: ((A natureza pela maior parte
se conforta consigo mesma, ajuntando suas partes, quando de todo
estB pera fallecer, bem como a candi?a, que quando quer acabar,
entom e s f o r ~ arnuito mais sua claridade)) 76. D. Jolio aproveita esse
cltimo assomo de vigor para fazer uma romagem ao t6mulo de
S. Vicente, na SC, e B imagem de Nossa Senhora da Escada, no convento de S. Domingos. Nlio C ulna peregrina~liode penitsncia, mas
uma visita de despedida qnase de amigo a amigos. Por isso vai, ctem
todo o seu estado)), majestitico e munificente. Nlio pede sacde:
encomenda a alma, destribui esmolas e despede-se. Sempre IGcido e
sereno.
Morte sereaa. 0 episddio aneddtico da barba, isto C, a ordem
dada por D. Jolio para que 1he fizessem a barba, ordem emitida horas
antes do passamento, j i quando se achava ((em poder de Religiosos
e outros Ministros de sua conciencia)), aparece, na pena do cronista,
n5o como urn par&ntesis curioso, mas como uma adjunqlio destinada
a comprovar quc o monarca se achava perfeitamente 16cido e inteiramente sereno e que, portanto, as vis6es infernais da 6ltima prova
eram por ele enfrentadas com aquela fortaleza que Deus concede
aos predestinados. Sinal evidente de salvaq5o. Morrer em seu juizinizo,
todos aceitam a tese 60s quatro humores e dos consequentes quatro caracteres de Hipocrates: hB aqueles que, privilegiando a hereditariedade em detriment0 do meio, defendem
que o carkter das pessoas 6 transmitido no semen do pai. Trata-se at6 duma doutrina
mais credivel, visto que tem fundamento biblico, alim de contar com a autoridade
de Cicero. Neste caso, fica bem explicado por que raz&o os historiadores torcem a verdade ao falar de parentes e antepassados. E a dependgncia da terra? TambCm. Porque o sCmen, gerador do corpo, que C ii face da Biblia sen20 po gerador de pb? E o cronista conclui que, seja qua1 for a teoria adoptada, o apelo da terra-m&e6 uma realidade
inevitkvel.
74 FernIo Lopes, Crdnica do Senhor R1.i D. Fernando, Porto (Livraria Civilizac;Zo),
1979, Cap. 172, p. 475.
75 Garcia de Resende, Op. Cit., cap. 22, p. 27; a mesma noticia, quase pelas mesmas palavras, em Rui de Pina, Cltronica do Senhor Rey D. Affonso V, op. cit., cap. 212,
p. 879 e Chronica d'EIRey D. Joao" 11, op. cit., cap. I, p. 893.
76 Gomes Eanes de Zurara, Chronica do Conde Dom Pedro de Menezes, op. cit.,
cap. 79 do Livro I, p. 467.

cr& o povo, ainda hoje, que 6 graqa do Senhor e garantia de eleipiio.
NBo k porventura convicqBo milenaria que c<Deus e~~louquece
primeiro aqueles que deseja perder)) 77? D. Joiio 11, temendo q-LI~
a morte
o surpreendesse no sono e, portanto, fora do uso da raziio, pedia
((a todos com grande efficacia que por amor de Deos o acordassem,
e o niio deixassem morrer como bests)) 78. Ele tinha em mente, sem
d6vida, o passo do salmo 31, recitado na hora de prima do oficio
dos defuiztos, que ele ouvia na sua capela, passo que diz assim: ctN2io
vos tor~leissemelha~ltesao cavalo e ao macho que niio tern entendimento. Aqueles que n5o caminham para Ti, pee-lhes um aqaiino e
urn freio)) 79. 0 Princiye Perfeito queria is ao encontro do Supremo
Juiz na posse da sua consci&nciavigil, em obedi&ncia & recomendapiio
de Cristo e da Igreja: vigini e orai.
A primeira vista, seriamos tentados a recriminar ao cronista
- uma vez que a sua hist6ria 6 confessadamente panegirica - o
facto de ter registado, para obter aquele efeito que apont6mos, palavras t5o triviais: Ihe fizessem a barba ccque n5o convinha a Rey,
que muitos aviam de v&r,ficar despois de rnorto espantoso e disforme)).
Tanta preocupap5o corn a pr6pria inlagem parece, em moribundo,
coisa demasiado terrena para quem se pretende estar as portas da
gl6ria e distraido do mundo. D. Fernando, por exemplo, embora
reco~lheqao fracasso que foi a sua vida de rei e seja retratado por Ferniio Lopes como um agonizante extremamente infeliz, a ponto de os
circunstantes chorarem, nBo por ele, mas coln pena dele, mesmo assim,
diz palavras de arrependimento e fk adequadas a circunstdncia 80.
77 crQuem Deus vult perdere, prius dementat,. E um aforismo latino, consagrado
pela tradiqgo. DB da divindade uma imagem severa e donlinadora e acha-se representad0 em certas formas de at2 descrita por Homero, Licurgo, Tecigonis, etc. (E. R. Dodds,
Les Grecs et l'lrrationizel, Paris, 1965, pp. 48-49). Essa ideia, al6m de grega, 6 tambtm
biblica, como se infere de diversos passos, tais, por exemplo, ~ x o d o VII,
,
3-4 (loucura
do faraci) e Mateus, XXVI, 24 (traiqgo de Judas), em que a loucura aparece como cegueira
intelectual e moral. A teologia catolica, que interpreta aqueles passos da Biblia e outros
semelhantes de fosma a salvaguardar-se a tese da vontade salvifica universal e sincera
de Deus, rejeita, obviamente, o contetido daquele aforismo. Mas a verdade 6 que ele
exprime uma Opiniiio acerca de Deus sempre vigente, at! no seio dos arraiais cat6licos,
como se depreende da sua constante condenaqzo em Concilios (ver Denzinger-Bannwart,
Eizchiridion Symbolorum, Friburgo, 1911, nfimero 180, 316 ss, etc.).
78 Garcia de Resende, Op. Cit., cap. 210, p. 278.
79 <(Nolitefieri sicut equus et mulus, quibus non est intellectus. In cam0 et freno
maxillas eorum constringe, qui non approximant ad te)). (Salnzos, XXXI, 9).
80 <&quamdo (...) Ihe comtarom os artijgoos da fe, como he costume (...) respomdeo el e disse: 'Todo esso creo come fie1 christago, e creo mais que elle me deu estes

D." Filipa de Lencastre, ((a sainta Rainha)) no dizer de Zurara, corrigia os erros que os cltrigos cometiam na reza do oficio dos mortos 81.
D. Jo5o 11, como antes dele o duque D. Fernando de Bragan~a,
expirou com o nome de Jesus 82. Em todos estes casos, referem-se
os 6ltimos dizeres para certificar os leitores de que as diversas personagens morreram compotes sui e, logo, de ((boa mostell. Isso, prioritariamente; mas, n5o s6. Com efeito, no caso do Duque e de D. Jo5o 11,
os cronistas querem insinuar que esses dois, morrendo a pronunciar
o nome de Jesus, tiveram sa1vac;iio garantida: tal era a doutrina
propagada peios discipulos de S. Bernardino de Sena e difunddia
em Portugal a partir de 1432 por D. Andrt Dias, bispo de Mtgara 83.
Dizer o nome de Jesus ao exalar o 6ltimo suspiro passou, por virtude dessa doutrina, a constituir um elemento novo do modelo de
((boa morte)>. Antes, portm, da divulgac;50 deste novo rito, registavam-se quaisquer palavras do moribundo que traduzissem a sua
lucidez e tranquilidade, conforme jh dissemos, e t de crer que, secundariamente, se fizesse, dentre os dizeres proferidos, uma selec~5o
dos mais memorAveis. Assim parece ter procedido Fern50 Lopes
a respeito dos de D. Fernando, escolhendo aquele que tem o alcance
duma autocritica 84; e Zurara, a respeito dos de D." Filipa, registando
a sua devoq5o e piedade e familiaridade com o oficio divino - a ora~ 5 por
o excelgncia 85. De resto, t o pr6prio Zurara que nos adverte
acerca do caracter emblematico das palavras que um moribundo
pronuncia. Diz ele no capitulo 44 da Crdnica da Tomada de Ceuta:
(( Se quisessemos julgar
determinadamente qua11 era o lugar, que
Nosso Senhor tijnl~aaparelhado a alma da Rainha (D." Filipa),
bem poderiamos dizer, julgamdo as cousas do outro mundo polas
~ i r c u n s t a m ~ i adaqueste,
s
que era aquelle omde os bem auemturados
Regnos pera os mamteer, em dereito e justi~a;e eu por meus pecados o fiz de tal guisa,
que Ihe darei delles muj maao cornto'>>.(Fern20 Lopes, Crdnica do Serzhor Rei D. Fernando, op. cit., cap. 172, p. 475).
81 Gomes Eanes de Zurara, Crdnica da Totnada de Ceura, op. cit., cap. 45, p. 139.
82 Rui de Pina, Chronica d'ElRey D. Joao" II, op. cit., cap. 14, p. 924; e cap. 81,
p. 1029. Garcia de Resende, 01).
Cit., cap. 46, p. 69; e cap. 212, p. 284.
83 MBrio Martins, Laudes e cantig4s Espirituais de Mestre And,.& Dias, Singeverga, 1951, pp. 1-18. Fliche (A.) - Martin (V.), Op. Cit., Vol. 14, pp. 647-650.
8 4 Ver nota 80.
85 A reza das horas canbnicas por reis e rainhas 6 tida pelos cronistas como sinal
das suas exce1Encias religiosas e morais. Ver, por exemplo, Zurara, Crdnica da Toinada
de Ceuta, op. cit., cap. 46, p. 142; e Fern30 Lopes, Crdnica del Rei Dom Joiio I, Segunda
Parte, op. cit., cap. 98, p. 211.

teem o seu perdurauell alloiamento, ca dito he per a boca da uerdade,
que da a u o m d a m ~ ado corapqom falla a boca, porque cada huii
numca profetiza, senom daquello que deseia, e quem ouuyo taaes
rrazodes como a Rainha dezia amte de sua fim, bem poderia jullgar
que as nom fallaua senam per spiritu profetico, segumdo podees
ueer per as seguinltes pallauras)) 86. Segue-se o relato da conversa
mantida pela Rainha com os filhos em que ela os certifica de sua morte
iminente e da vitciria deles em Ceuta e, depois, j i no capitulo 45,
anota-se a refercncia i s 6ltimas palavras da moribunda a corrigir,
como dissemos, os erros da saln~odiados clCrigos.
Posto isto, e voltando i s 6ltimas palavras de D. Jo5o I, impde-se
ter, quanto A sua apreciaqgo, uma atitude interrogativa. 0 seu carhcter anedcitico e inesperado t garantia de credibilidade; por outro
lado, o terem ficado registadas pela m5o de Rui de Pina-que t cronista pouco dado a anedotas, ao contririo doutros como Garcia de
Resende 87 - fort;a-nos a atribuir-lhes um qualquer valor simb6lico;
esta ideia t reforqada pela probabilidade de ser da autoria de Zurara
o primeiro relato da morte de D. Joiio I que, depois, Rui de Pina
perfilhou - e jB vimos o alcance que Zurara atribui As 6ltimas palavras da vida.
Ora, (<jullgamdo as cousas do outro mundo pollas gircunstamqias daqueste)) 88, aparecer depois de morto espantoso e disforme C constituir-se pedra de escgndalo e descurar, culposamente,
normas inlportantes da preparagiio imediata para morrer, tais corno,
record&-mo-lo,aquelas que respeitavam A postura corporal e express5o do rosto, A barba crescida, sinal de luto 89, daria ao aspect0
do rei o ar de quem parte chorando - e rindo t que devia ser.
E nisso certainente que pensa D. JoZo I - ou Rui de Pina por elemais do que na elegdncia do portego. Deseja-se que quem o vir nZo
o tenha por precito.
Zurara, Op. Cit., pp. 134-135.
Ver a Introdu~iiode Joaquim Verissimo Serriio 2i Crbnica de Dorn Jodo II
e Misceldnea, op. cit., pp. XI-LVI.
88 Ver nota 86.
89 EstB bem documenlado, para este periodo4(primeira nletade do s6culo XV),
o uso da barba crescida como sinal de luto e tristeza. Referimos, como exemplos, Gomes
Eanes de Zurara, Clzronica do Conde D. Pedro de Menezes, op. cit., cap. 24 do Livro I,
p. 568; e Rui de Pina, Cl~ronicado Setzhor Rey D. Duarte, op. cit., cap. 36, p. 563.
90 MBrio Martins, ItztrodugGo Histdrica ci Vid2ncia do Tempo e da Morte, Vol. I,
p. 51. 0 autor atribui a uma preocupa@o pela elegiincia esse desejo do rei de que Ihe
cortassem a barba.
86

87

No capitulo 92 da Crdnica da Tomada de Ceuta, Gomes Eanes
de Zurara, num realism0 que o 6dio religioso complacenteinente
acentua, descreve os esgares dos muqulmanos mortos e moribundos,
na tarde da tomada da cidade. Ceuta 6 um espectaculo cru. As
ruas transformaram-se em aqougue de infiCis cujas almas s2o carregadas para o Abismo por gulosas legiaes infernais, reforgadas para
o efeito. TambCn~aqui o autor julga as coisas do outro mzlndo pelas
circunst2ncias deste e, assim, vC esses corpos feios, espantosos e disformes como ex-habiticulos de alnzas danadas. O u ~ a m o so cronista:
((0s quaaes jazemdo em terra nom podiam dereitamente ser conhecidos, e tamto eram atornlemtados das feridas, que nom dauam
nenhu5 uagar aas almas pera sayr das carnes, e taaes sse lhe partiam
os spiritos apressados, que lhe Ieixauam as caras tam feas, que verdadeiramente arremedauam a semelhamga dos amjos jmfernaaes,
cuja fera e aspera companhia elles em breue tempo auiam de conhecer)) 91. E mais abaixo: ((0s primcipes jinfernaaes emuiarom alli
gramdes aazes de suas companhas jmuisiuees, que com muy gramde
trigamga arramcauam as almas daquelles mezquinhos, e as leuauam
com gramdes allegrias pera aquelle eternal1 catiueyro, homde em
prego da esperada luxuria Ihe apresemtauain caras tristes e espantosas,
nas quaaes pera sempre comtinuadamente ham de comtemplar)) 92.
Cara feia, ou disforme, triste e espantosa, tanto como nos vivos
indiciava crime e pecado 93, assinalava nos mortos a eterna perdiqgo. Zurara, vimo-lo no passo citado, atribuia a fealdade dos
rostos dos infiCis abatidos na tomada de Ceuta Sl. luta das almas
para se libertarem das carnes o mais depressa possivel, visto que os
moribundos, de t2o ocupados com o tormento das feridas, n2o tinham
vagar para lhes dar atenq2o. Era como se as almas, desamparadas, se
vingassem dos corpos abandonando-os antes do tempo. PCssimo fim.
Mas C de notar que um fim destes n2o era exclusive de mouros.
Podia tocar tambCm a cristZos, na guerra ou na paz, se, naquela
rispera hora e m que o espirito Iida corn a carne para se partir dela g4,
se deixassem amofinar demais com as dores do corpo. Neste caso,
como sucedia aos infiCis, a alma partiria em desordem, deixando no
Gomes Eanes de Zurara, Op. Cit., cap. 92, p. 246.
Idem, Ibidem.
Jacques Le Goff, La Civilisation de I'Occiderrt Mkdikval, Paris, 1977, pp. 414-415. Claude Kappler, Op. Cit., p. 218 (fealdade, imperfei~goe monstruosidade).
9 4 <(Elidamdo ho spritu com a carne naquella aspera hora, por se partir della
(...)>>.
(Fernlo Lopes, Crdnica do Senhor Rei D. Ferrzarzdo, op. cit., cap. 172, p. 476).
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rosto do cadaver o ferrete do Inferno: a disformidade e o espanto,
que siio o espectaculo oferecido pelos condenados uns aos outros,
segundo a opiniiio de Zurara. A harmoilia e a serenidade, ao contrririo, era o que ficava no semblante dos justos. Ora, i: esta parecenGa
de bem-aventuranqa que D. Joiio I, em cima do firn, cuida de procurar.

E plausivel que outras preocupa~bespudessem simultaneamente
assistir ?atitude
i
do rei moribundo. Por exemplo, a preocupa~gode
niio deslustrar com urn aspect0 desfigurado o prestigio da Realeza.
A indeterminaqiio da palavra R e y favorece esta interpreta~goque,
todavia, niio anula a anterior: se morrer espantoso e disforme niio
convinha a ninguCni, muito menos convinha a urn rei. Mas esta leitura parte do principio de que o texto contCm as palavras do monarca.
Ora, C bem de crer que ele niio contenha seniio palavras do cronista,
que as coloca na boca do moribundo para justificar o gesto. Quer
dizer que admitimos como plausivel a ordem do rei para lhe fazerem
a barba, levado pelos cuidados exigidos por uma boa morte, mas
pomos reservas B autenticidade da raziio alegada, a qua1 seria adjunqiio do cronista, destiilada a evidenciar o alcance dessa ordem 95.
fi sabido que os cronistas ildo fazem, geralmente, citaqbes textuais
e antes apresentam os ditos e diilogos das personagells segundo unla
fidelidade apenas de substdncia ". Portanto, niio estariamos neste
caso perante uma excepqgo ao atribuirmos ao cronista a frase cuja
autoria passa por ser do rei. De resto, e isto dB um certo fundamento
a suspeita, 6 conhecido o pendor de Rui de Pina - colnum no seu
tempo - para valorizar tudo o que traduzisse enaltecimento do
poder inoii8rquico. Veja-se, a titulo ilustrativo, o capitulo 82 da
Cr6nica de D. Joiio 11, em que se tece o elogio oficial deste Principe
Perfeito. Entre muitas coisas dignas de louvor, refere-se, por exemplo, o seguinte: ~ F o yo Princepe de seu tempo mais privado de pri95 A razrio alegada, na medida em que sup6e uma uni5o que diriamos hipostatica entre rei e realeza, parece-nos mais adequada ao pensamento de Rui de Pina do
que ao de D. Jorio I; isto 6, mais adequada a u q a ideia de Monarca Renascentista.
96 Ver, por exemplo, Zurara, Crdnica da Tomada de Ceuta, op. cit., cap. 96,
p. 256: cNom seia porem alguii de tam simprez conhe~imento,que presuma que este he o
proprio theor daquelle serman. ca boom he de conhqer que nom ha nenhuii homem
por emtemdido que fosse, que podesse tomar todallas pallauras de huaa preegaGam.
quamto mais seemdo tamto tempo passado como ja dissemos, soomente apanhamos
assy algu6as cousas, que podemos percall~arpera acompanharmos~nossa~estori~~.

vados e nom devidos famiiiares, de que se esperasse que (...) corn
quebra de sua honra, estima, e Estado se governasse e regesse; porque
como mui perfeito Rey, assi ordenou sua vida, e neste passo tam livre
de reprensam, que seendo Senhor de Senhores nunca quis ser, nem
parecer servo dos servidores)) ". E ainda: ccDe sua pessoa (...) sempre se prezou d'andar bem, e ricamente vestido; porque foy Rey
tam esmerado, e tam excelente, que nom soomente as cousas de sua
Real pessoa, mas todalas outras que fossem pera seu servi~o,e tevessem nome de suas, quis que parecessern Reaes, e sobre todas tevessem
perfeigam, e deferen~a98. E inais: ~ F o yPrincepe muy cerimonial;
pola qua1 as cousas de sua honra, e Estado, quis que em todolos tempos sempre a elle fossem fectas, e guardadas corn grande venerapm,
e muito acatamento, de maneira, que em todas parecia sempre Ihe
esquecer que era homem, e nunca lhe leixava de lembrar que era Rey,
e grande Senhor 99.)) Nestas citagbes, e em muitas outras que poderiamos aduzir, esti patente um elogio que, sinteticamente, se confina
ao seguinte: D. JoBo 11 soube prestigiar em si e por si o Poder Soberano que nele incarnou. E bem possivel que Rui de Pina aceitasse
estender a mesma sentenga ao fundador da Dinastia, o Rei rle Boa
Memdria. Di-lo, Bs portas da morte, preocupado com que o seu cadiver, dai a pouco, nBo fosse ocasigo de repulsa, antes visBo que inspirasse serenidade e respeito, por ser cadaver de rei, t coisa que ultrapassa decididamente a anedota e toma foros de alegoria. Descobre-se
entBo que esse episcidio, B primeira vista trivial, C o iiltimo duma
sequgncia destinada a mostrar, a respeito de D. Joiio I, aquilo que
acima dissen~osem rela~Boao seu bisneto: que tambtm ele soube
prestigiar em si e por si o Poder Soberano que nele incarnou. 0 s
outros epis6dios siio constituidos peIa resolug20 de morrer na melhor
casa da melhor cidade do reino - porque a talreinEo convinha falecer
noutro lugar; e pela decisBo de ir despedir-se de S. Vicente e de Nossa
Senhora da Escada - aparelhado em todo o seu estado real. TrEs
vezes a mesma ideia se insinua: quando a morte C pressentida, quando
a morte t preparada e quando a morte estii a chegar. NBo repugna,
portanto, admitir que o cronist? tenha colocado aquelas palavras
na boca do Mestre de Avis, como dltimas, por consider&-las razoavelmente emblematicas.
97
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Rui de Pina, Clrronica d'EIXey D. Jorlo II,op. cit., cap. 82, p. 1030.
Idem, Ibidem, p. 1031.
Idem, Ibidem.

Com a indicaq2o das derradeiras palavras do moribund0 e a
explicitaq20 de que ele entregou a alma a Deus, ap6s testamento
feito e irltimos sacramentos recebidos n a maior f6 e arrependimelzto,
encerra-se a segunda fase do modelo da ((boa morte)). Pode enti70
dizer-se que os elemelztos obrigatdrios desse modelo est2o todos jk
consignados tambtm. Falta apenas ao croilista escrever aquilo que
designariamos como cctermo de encerrainento)) do relato. Niio C dificil
identifick-lo: trata-se da indicaq2o de quantos anos viveu e de quantos
anos reinou a personagem em causa. (Reportamo-nos obviainente a
mortes de reis). 0 recurso a esta f6rmula para fecho d a narrativa constitui um lugar comuln utilizado por todos os cronistas desde Fern20
Lopes a Damii7o de Gois 100; 6 tamb6m utilizado noutras literaturas,
como, por exemplo, a biblica 101. A simplicidade e comodidade d o
process0 explica, talvez, a sua difuszo, sendo, provavelmente, iniitil
falar-se de emprkstimos culturais.
Nem todos os ((termos de encerramento)), C verdade, contcm
apenas aqueles dizeres. Digamos que ha mortos privilegiados. E o
caso de D. Joiio I e de D. Joiio 11, para n5o referirmos sen50 aqueles
de quem se ocupa Rui de Pina, e dentre esses, s6 os reis. D. Jog0 I
morre <(con1mui claros sinaaes da S a l v a ~ a mde sua alms)). N2o se
diz, expressamente, quais foram, mas adivinham-se a partir daquilo
que at6 aqui expusemos: aceitaq80 da vontade de Deus, resignaqgo,
serenidade, lucidez at6 ao fim e compostura do cadaver. Forain esses
tambkm, acrescidos da pronunciaq20 do ((Nome de Jhesu, que foy
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Fernio Lopes, Crdnica do Senhor Rei D. Pedro, Porto, (Livraria Civiliza~lo

- Editora), s/d, 2.a ed., cap. 44, p. 202. Idenl, Cvdnica do Serzhou D. Fernando, op. cit.,

cap. 172, p. 476. Rui de Pina, Coronica DelRey D. Sancho I, in <(Crbnicasde Rui de Pins)),
op. cit., cap. 17, p. 64. Idem, Coronica DelRey D. Affonso II, in c(Cr6nicas de Rui de
Pins)), op. cit., cap. 16, p. 111. Idem, Coronica DelRey Dom Saizclzo II, in <(Crbnicas
de Rui de Pins)), op. cit., cap. 13, p. 150. Idem, Coronica DelRey D. Affonso ZII, in .((Cr6nicas de Rui de Pins)), op. cit., cap. 16, p. 201. Idem, Coronica DelRey Dom Diniz, op.
cit., cap. 31, p. 310. Idem, Clzrotzica &El-Rei D. Affoizso IV, in ((Cronicasde Rui de Pins),,
op. cit., cap. 66, p. 469. Idem, Chronica do Senlzor Rey D. Duarte, op. cit., cap. 1 . O , p. 490
(morte de D. Jo5o I) e cap. 43, p. 572 (morte de D. Duarte). y a s cr6nicas de D. Afonso V
e de D. Joio I1 Rui de Pina dB as respectivas idades e tempo de reinado n i o a seguir ao
relato das mortes mas no capitulo em que trata das feigks, virtlrdes e cusfzcmes,capitulo
imediatamente seguinte. Garcia de Resende, Op. Cit., cap. 22, p. 27 (morte de D. Afonso
V) e cap. 212, p. 285 (morte de D. Jogo 11). Damiio de Gois, Cl?ronicado Prin~ipeDom
Ioatn, ed. critica e comentada de Grasa Almeida Rodrigues, Lisboa, 1977, cap. 104, p. 21 5.
101 111 Reis, I, 10-11 (morte de David); Ibidem, XI, 42-43 (morte de Salomlo);
Ibidern, XIV, 20 (morte de Jeroboio); etc.

a derradeira pallavra que dissel) 102, os sinais de salvagiio de D. Joiio 11.
Mas cco dicto glorioso Rey>>D. JoBo I, falecido no milksimo quadringeiit6sirno aniversario da Paixgo de Jesus Cristo (o que estranhamente
passou desapercebido aos cronistas), altm daqueles claros sinais
que deu de si, foi contemplado pela ProvidCncia com outros, que de
si niio dependiam, e que, por isso mesmo, siio tidos como {(cousa
assaz ~naravilhosa(.. .) e de grande pronostico de sua benaventuranqa)).
Siio cles collstituidos por uma s6rie de coincidCncias de datas e pelo
obscurecimento do sol. Assim, e conforlne testemunho de Rui de
Pina, D. JoBo I:
morreu no dia em que nasceu;
com setenta e sete anos de idade;
no quadragksimo oitavo aniversario da batalha de Aljubarrota;
d) no dkcimo oitavo ano completo da partida para a tomada
de Ceuta;
e) em dia no qua1 echo Sol foi crys em grande parte de sua claridadel);
f) na vkspera duma das maiores festas de Nossa Senhora, por
quem o Mestre de Avis era particularmente devoto.

a)
b)
c)

Que pretende Rui de Pina com este elenco recheado de imprecis6es e erros deliberados? Ele o diz: que tudo aponta para que se
creia ser D. JoBo I um bem-aventurado, um santo - cgrande pronostico de sua benaveiituran~a)).E esta, parece-nos, a mensagem
que todo o relato pretende transmitir. Mas, analisemos cada ulna das
alineas :
a) morreu no dia e m que nasceu. E um err0 deliberado que o cronista aceitou de boamente via Gomes Eanes de Zurara 103. E dizemos
deliberado porque ele tinha conhecimento de que o Mestre de Avis
{(nasceo em Lisboa, aos onze dias de Abril, do anno de Christo de
1357 annos que foy o primeyro anno do reynado de elRey Dom
Pedro seu padre)), conforme ele pr6prio diz na Cr6nica de D. Afonso
IV, capitulo 61 104. E certo que Rui de Piila escreveu esta Cr6nica
depois de concluida a de D. Dqarte; mesmo assim, nBo E: de crer que,
ao tempo em que relata a morte de D. JoZo I, desconhecesse as fonVer nota 82.
0 relato de Pina filia-se no de Zurara (notas 4 e 5), mesmo que dele niio
tenha copiado apontamentos hoje perdidos.
104 C/tro~zi~u
#El-Rei D.Affo~zso IV, op. cit., p. 462.
102
103

tes que Ihe ir2o servir para a cr6nica do av6 desse monarca e, muito
menos, que desconhecesse as cr6nicas de Fern20 Lopes. Na base
do err0 esth, pois, um designio qua1 C o de proclamar que tudo o
que sucedeu ao Rei da Boa Memdria foi destinado pelo Alto, de
tal forma que a sua passagem pelo mundo fez parte dum project0
divino para bem de Portugal. Esta vis2o messiilnica, ou, por
outras palavras, este tcipico da propaganda da Dinastia de Avis,
est6 perfeitamente documentado noutros dados numeroso 105. Neste
ponto, interessa fi-isar que os cronistas, quando se esforgam por
agendar os sucessos do fundador da Dinastia em torno do dia
14 de Agosto, C em Aljubarrota que pensam. Porque Aljubarrota
foi mais que uma batalha que decidiu do &xito duma revolu~20;ela
constituiu o argument0 superior e inatachvel de que o Direito estava
pelos Portugueses e que por eles estava tamb&m o Juizo de Deus.
E por isso que homens como Fern20 Lopes n2io hesitam em apoucar
o engenho thctico dum Nuno Alvares Pereira para enaltecerem o
milagre da vitdria 106. Mais que patriotismo, patenteia-se a preocupag2o de garantir que o Mestre n2o foi um usurpador e que, consequentemente, a Dinastia assentava no Direito: em Coimbra, Jo2io
das Regras o mostrou e, em Aljubarrota, Deus o sancionou em feito
de armas que teve o valor dum ord6lio 107. 0 dia 14 de Agosto C pois
um dia faustoso. Nada mais natural do que siluar em tal dia os grandes sucessos do rei, a comegar pel0 nascimento. Ficava ent2o caminho
aberto para ser exacto dizer-se que este glorioso rei foi bafejado por
Deus e pelos astros, pois, se C a Deus que deve ser atribuida a disposiq2o das coisas cujo evento sup6e o concurso de diversas vontades
livres - como o nascimento, a batalha, o fracasso da conjuraqiio
Ver nota 44.
Antbnio Jose Saraiva, Fertzbo Lopes, op. cit., pp. 28-29. Cast20 de Mello de
Mattos, AIjnbarrota, BataNza de, in (iDicioniirio de Histbria de Portugal)>,op. cit., I vol.,
,
realizadas no Catnpo de BataNza de A(f14barrota,
pp. 104-109. Afonso do P a ~ oEscavap5es
ibidem, pp. 109-111. Alberto Martins de Carvalho, Pereira, D. Nuizo &ares, ibidem,
Vol. 111, pp. 358-359.
107 Fern20 Lopes, Crdnica Del Rei Dom Jorio I, Parte Segunda, op. cit., cap. 31,
pp. 64-65: <(Nostemos justa querella em defemder nossa terra e nossos beens de quem
,
Deus e comtra dereito, britamdo os trautos e jurano-la qiler tomar per f o r ~ a comtra
mentos que sobresto fez; (...) eu poerey este feito em juizo de Deus que o liure per batalha como sua merGee for)). Idem, Ibidetn, cap. 33, p. 69: <<El-Reymeu Senhor uos manda
dizer que ele quer esperar o juizo de Deus sobresto, e o quer liurar per a batalha (...))).
Idem, Ibidem, cap. 48, pp. 115-121 (sermzo de Fr. Pedro, em Lisboa, quando se soube
da vitbria).
105
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contra o monarca e a ida a Ceuta - t aos astros que se deve a disposigiio das circunst2ncias para que os eventos sejam sucesso. 0 s astros
niio determinam mas influenciam fortemente 10s. Em suma, D. Joiio I,
um homem predestinado.
b) Morreu com setenta e sete anos de idade. Outro erro de Rui de
Pina. Tivesse nascido em 1357, ou em 1358 como reza o epithfio,
niio podia D. Joiio ter essa idade quando morreu em 1433 109. Urn
lapso do cronista? Possivelmente. Em todo o caso, um lapso dtil.
Corn efeito, a simb6lica dos nhmeros que a Biblia conhece bem,
e a Cabala divulgava, atribui um lugar especial ao n6mero sete e
seus mhltiplos. ((0ndmero sete deve a sua posig5o privilegiada em
todo o mundo semita, niio existsncia dos sete planetas, mas As quatro
fases da lua com sete dias cada uma. Dai se passa naturalmente a
associar a ideia de sete com a de period0 pleno ou completo e, daqui,
a identificagiio do conceito abstract0 do ndinero sete com o conceito
de coisa inteira e cheia. Com o csete' se associa, pois, a ideia dun1
todo acabado e perfeito. 0 nhmero sete significa totalidade e, mais
que isso, totalidade querida e ordenada por Deus)) 110. D. Joiio I
teria vivido onze semanas de anos, passe o semitismo, isto 6, uma
quantidade redonda, perfeita, providencial. Uma vida que preencheu
os designios misteriosos para que foi criada, os quais desde muito
cedo se viio revelando e a cada passo pressentindo. E os cronistas
niio deixam de estar atentos e registar os sinais reveladores do destino messiPnico desse homem. Assim, o nfimero de anos vividos,
segundo Pina, pel0 herdi, C provavelmente urn arranjo intentional
e niio um lapso. 0 simbolismo atribuido a esse ndmero casava-se
bein com o simboIismo dos circulos t6picos e cr6nicos que a morte
cerrou: D. Joiio nasceu e faleceu em Lisboa; nasceu e faleceu no mesmo
dia do ano. Nem se diga que tais simbolismos seriarn ilegiveis e, portanto, ociosos: os destinatarios das crcinicas, clCrigos e fidalgos pr6108 Livio dos Consellzos de El-Rei D. Duarte, op. cit., pp. 53 e, sobretudo, 204-205.
Leal Consellzeiio, op. cit., cap. 39, pp. 316-319. Francisco Bethencourt, Astrologia e
Sociedade no Siculo XVI: tima Primeira Abordagem, in <(Revistade Historia Economica
e Social)>,N.O 8 (Julho-Dezembro de 1981), Lisboa, 1981, pp. 43-76.
109 Sobre a data d o nascimento de P. 3020 I : Joseph Soares da Sylua, Me~?zdrius
para a Histdria rle Portugal que comprehendem o Governo delRey D. Jodo o I, T o ~ n o1,
op. cit., pp. 56-61. 0 autor analisa os documentos conhecidos e tenta, sem convencer,
conciliar a data constante d o epitifio com a das cronicas. A verdade 6 que a noticia do
epitgfio niio passa dum erro.
110 Herbert Haag, A. Van den Born e Serafin Ausejo, Diccionario de la Biblia,
Barcelona, 1967, p. 1858 (vb. Siete).

xi~nosda corte, estavam perfeitamente familiarizados corn esse tipo
de linguagem e muito vontade na sua exegese 11'. 0 s textos de Zurara, intelectual de voca~iiotardia, sZo talnbCm exe~nplodisso para
0 sCcul0 XV.
c) Morrez~ no quadragdsimo oitavo anivershrio da Batalha cle
Aljtrbarrotn. Se D. JoZo I faleceu realmente no dia 14 de Agosto, os
cronistas niio podiain deixar de ver na coincid&ncia das datas um
sinal de nzaravilha e progndstico, con10 quem diz que, assim como
ele em 1385 venceu os castelha~loscismiticos, em 1433 havia tamb t ~ nde vencer as forqas do Ma1 no 6ltimo combate da vida. Morre
em dia faustoso e, logo, de salvaqiio. D. Duarte, em docuinento emanado das Cortes de Leiria-SantarCm desse ano de 1433, ~ziiohesita
ern qualificar o dia da morte do pai como seu ((dies natalis)) 112 - designac;?io que a Igreja reserva para o dia do martirio e falecimento
dos santos 113.
d) Morreu no de'cimo oitavo universdrio da partin'n para a tomada
de Ceuta. Outro erro; a esquadra portuguesa, como C sabido, partiu
de Lisboa em 25 de Julho e de Faro em 7 de Agosto, tendo conquistad0 aquela praCa marroquina no dia 22 do segundo m&s. No epitrifio de D. Jo5o I, que Pina corn certeza conhecia, esth escrito que
a sua morte ocorreu ((dezoito anos menos oito dias)) 114 ap6s aqueia
conquista. 0 cronista, a fim de prestigiar o dia 14 de Agosto, e nZo
podendo colocar nele a tomada da cidade, dada a notoriedade da
data~iio,resolve nele situar a partida da esquadra. E fi-lo, lnais uma

111
sabido que os clirigos, por fontza~cioprofissiorlal, estavam suficientemente
preparados para se 'desembara~arem'dum texto mediante a aplica~Zod o mdtodo usado
na exegese biblica, explicando-o em sentido literal, alegorico, tipico ou mistico. 0 s nhmeros eram passiveis de interpretaqzo semelhante. GuenCie, Oli. Cit., p. 180, fala da existencia, nos escritos medievais, de nfimeros simbBlicos, ntimeros retoricos e ntimeros
exactos. 0 sermgo de Mestre Jofio Xira, na mesquita tornada igreja, em Ceuta, 6 urn
exemplo da interpretaqzo qualifativa do nilmero (Zurara, Crdnica do Tomodu de C e ~ t a ,
op. cit., cap. 96, pp. 255-256). Neste sermfio da-se tambCm conta do valor simb6lico
d o circulo, como imagem de perfeiqfio - no sentido clBssico de coisa acabada. Sobre
esta matiria do gosto e familiaridade corn o simb6lico e alegorico podergo consultar-se
as obras dc Mario Martins j i citadas e, sobretudo, Alegiirios Sirnbolos e Exemplos Morais c/o Literat~luaMedieval Portugriesa, Lisboa, 1975.
"2
Arquivo Municipal de Ponte de Lima, Pergamiiiho N.O 19, cap. 6.O.
113 Ver As Cortes de Leiria-Sntzfauim de 1433, de nossa autoria, in t<Estudos
Med~evais)), N." 2. Neste estudo, em Apendice, publica-se a documentaqzo inkdita
relativa a essas Cortes e, portanto, o Pergaminho indicado na nota anterior.
114 <<Decemet octo annis minus octo diebusn.

vez, de mente deliberada, porque conhecia os factos atravCs de
Zurara. Era conveniente vincar bem que o dia 14 de Agosto era
de vit6ria para o Mestre de Avis de mod0 a ficar assente que, se Deus
o levou nesse dia, s6 para o cCu o poderia ter levado. Todo o relato
cronistico 6 um arranjo ditado por essa inten~iio.Aljubarrota confirmou o Mestre como Rei; Ceuta atribuiu-lhe a grandeza mitica de
privingador da honra de Espanha. Diz o epitifio, corn efeito: ((0
meiro entre todos os (Principes) Christiios que despois da perda
geral de Espanha foi senhor da famosa cidade de Ceita em Africa)) 115.
Aljubarrota e Ceuta siio os dois sucessos militares a que os epitifios
diio maior import2ncia - o epitrifio em prosa e o epitrifio em verso.
Diz o segundo: ((Desbaratou com minuscule exCrcito o soberbo Rei
de Castela e, corn poderosa armada, tomou o senhorio de Ceuta)) 116.
Aliis este segundo epittifio, em cinco versos latinos, mais nenhum
sucesso memora para alCm desses dois. Niio C pois por acaso que Rui
de Pina se esforga por trazer a 14 de Agosto o principio das acgbes
militares que culminaram na Tomada de Ceuta, ((a mayor honrra
que Portugal tillha guanhada)) 117, graqas ao influxo das Forgas
Invisiveis - divinas, segundo os cristiios; demoniacas, segundo os
muqulmanos 118.
e) No dia em que D. J O ~IOmorreu, ((110 Sol foy crys em grande
parte de sua claridade)). Eclipse ou obscurecimento? Seja corno for,
ulna maravilha, um milagre. JosC Soares da Silva, em 1730, interpretava assim o fencimeno: da morte de D. Joiio I ((parece que mostraraij sentimento os Astros, pois o Principe delles se antecipou a
insinuallo em tenebroso eclypse)) 119. E a velha ideia da solidariedade
dos hom6logos repartidos pelos diversos mundos possiveis, muito

11s Tradu~Bode Fr. Luis de Sousa, Op. Cit., p. 666. No original: {(Et post generale Hispaniae vastamen primus ex Christianis famosae civilatis Septae in Africa potentissinlus Dominus)).
116 cQui tumidum Regem parvo cum milite fregit / Castellae, et Septam sibi
magna ciasse subegitn.
117 Rui de Pina, Clzronica do Senhor Rey D. Duarte, op. cit., cap. 41. Idem, Ibidem,
cap. 43, p. 574: tCepta, pedra tam perciosa.de sua CorGa)). Gomes Eanes de Zurara,
Crdrzica da Tornada de Cetlta, op. cit., cap. 96, p. 256: {(Ceptahe a perfeita gloria e homrra))
118 Obra de Deus: Zurara, Crdnica da Tornarla de Ceuta, op. cit., cap. 88, pp. 236-237; cap. 96, pp. 254-256. Obra do diabo: <@orFerto nom forom esto homeEs uiuemtes,
mas forom os poderios do jmferno que chegarom sobre nos)). (Zurara, Ibidem, cap. 89,
p. 238).
119 Joseph Soares da Sylua, Memdrias (...), Tomo I , op. cit., p. 271.

,

querida da astrologia, das artes mhgicas e das filosofias de salva~a"o.120
0 cristianismo tamb6m a aceita, devidamente enquadrada no dogma
moiloteista da Trindade e da Criaqiio - haja em vista o eclipse do sol
a quando da morte de Cristo. E dificil saber em qua1 dos sistemas
intrepreta Rui de Pina o fendmeno. Mas uma coisa 6 certa: a anotaqiio desse acidente ccismico, real ou ficticio, tem a funqiio de contrapontear, por forma alegoricamente impressiva, o cariicter tanscenldente desse dia em que o Mestre de Avis morreu. Simpatia astral
ou intervenqgo de Deus na mhquina celeste, pouco importa. 0 que
realmente interessa 6 que se tratou dum sinal declarativo de que
um predestinado se finou. 0 sol 6 o hom6logo et6reo dos reis e rainhas.
Nada, pois, mais natural do ponto de vista da ret6rica do que p6r o
rei dos astros em nojo no momento em que um grande rei da terra
falece. Rui de Pina parece dar import2ncia a este tropo, pois nZo
s6 declara a ocorrEncia da maravilha na morte de D. Joiio I, como
assegura ter-se verificado igual fen6meno no falecimento de D. Filipa de Lencastre e no de D. Duarte, ao passo que, no caso de
D. Joiio 11, B falta de eclipse verosimil, aproveita a hora do decesso para evocar a mesma ideia - ((em se querendo o Sol poer, ElRey
(. ..) espirou))l21.
E de notar que mais nenhum cronista testemunha aqueles tr&s
eclipses. Gomes Eanes de Zurara niio deixaria de o fazes, se realmente tivessem ocorrido. Ora, nos capitulos em que narra os 6ltimos
dias da rainha, bem como nos parhgrafos dedicados ao 6bito de D. Joiio
120 Dentro desta designa~8ogeral incluimos as filosofias helenisticas que se preocupavam com a salvaqBo do individuo (tais como o estoicismo e o epicurismo), a filosofia de Plotino com o neoplatonismo, os diversos gnosticismos e correntes misticas
(como o pitagorismo), as crenqas e fideismos subjacentes aos cultos mist6ricos e, em suma,
as teosofias de todos os tempos. E sabido que o cristianismo adoptou muitas ideias dessas filosofias e liturgias durante todo o period0 patristico, legando-as, devidamente purgadas, ao pensamento medieval; como tamb6m 6 sabido que durante toda a Idade MCdia
nunca cessaram de proliferar nos mais diversos meios da cristandade doutrinas e praticas exotCricas mais ou menos filiaveis em movimentos soteriol6gicos antigos, helenisticos
e senlitas. Vejam-se, dentre muitas obras possiveis, as seguintes: Fran~oisChatelet (dir.
de), Histoire de la Plzilosophie - Zdies, Doctrines, Vol. I (La Philosophie Parenne du VIe
Sikle avant J. C . au IIIe Sikle aprks J. C.), Paris, "172; Etienne Gilson, La Plzilosophie
au Moyen Age, Paris, 1962, (2.a ed.); Jean Bayet, La Religion Romaine - Histoire Politique et Psychologique, Paris, 1956. As teosofias a que nos referimos sBo aquelas que
foram definidas por E. Schur6 como verdadeira enciclopddia do saber antigo acerca de
Deus, do Mundo e do Homem (Andr6 Lalande, Vocabulaire Technique et Critique de
la Philosophie, Paris, 1972 - vb. Thbophie).
121 Rui de Pina, Chrortica d'ElRey D. Joao" 11, op. cil., cap. 81, p. 1029.

e de D. Duarte, n2o faz qualquer referhcia a fen6menos solares
nem astrais. O mesmo silencio se observa no Manuscrito 80, E. A. da
Biblioteca Pfiblica Municipal do Porto e no ((Livro dos conselhos
de El-Rei D. Duarte))i22. Uma pergunta: em que fontes bebeu Rui
de Pina a informa~go?A sua fama de plagikrio, a que jsi nos referirnos, diz que se apropriou de Fern20 Lopes e de Gomes Eanes
de Zurara. 0 facto de Zurara desconhecer os eclipses exclui-o; ou,
entgo, ngo foi plagiado, mas seguido e acrescentado. Quanto a Fern50
Lopes, para altm das razaes bem conhecidas que o excluem tambCm,
116 a juntas a elas a sua atitude ctptica a respeito de presshgios astrais
relacionhveis con1 mortes de reis. Para o nosso caso essa atitude
tem interesse. Con1 efeito, o cronista de D. Jogo I, ao narrar a morte
de Henrique 11 de Castela, e porque dias antes houve um eclipe do
sol, aproveita para dizer a opini5o das pessoas sobre o assunto, a
qua1 contrapae a sua, autorizada pelos entendidos. Eis o texto:
crE por quamto neeste mes que el morreo, trez dias amte que finasse,
aos dezaseis do dito mes, foi 11uum gramde eclipse depois do meo dia,
que p a r e ~ i aa todos que era noite, de guisa que fogiam as gemtes fora
dos lnuros dos lugares hu viviam, disseraln mujtos que se fezera por
sua morte; mas os emtemdidos mostravom, que os eclipses se fazem
per obra de natureza em qertos tempos, e que aquel eclipsi nom fora
feito por aazo de sua morte, mas que el aGertara de se finar naquel
tempo, que o eclipsi avija de seer)) 123. Fern50 Lopes critica de forma
racional a opini5o dos que escreviam hist6rias sobre a morte de
Henrique 11, relacionando-a dc qualquer forma e sob quaisquer
designios corn o eclipse solar: os eclipses sucedem-se determinadamente, e m tempos certos, e nada tern de comum com mortes de reis.
Ora, convic@io muito diferente C aquela que o texto de Rui de Pina
veicula. Por isso, n5o C crivel que a informa~goda existencia do fe116ineno tenlla sido tomada em prosa de Fern50 Lopes. N5o sendo de
Lopes nem de Zurara sersi ideia exclusiva de Pina, esptcie de figura
de ret6rica para emprestar A narrativa uma atmosfera de grandiosidade e transcendencia? NBo nos repugna admiti-lo, at& porque
a expressgo ((110 Sol foy crys)) t suficientemente ambigua para aceitar diversas interpreta~6esverosimeis, desdc a de eclipse verdadeiro
122 0 silgncio do Livro dos ConseN~ose significative porque, precisamente nesse
capitulo 52 em que se refere a data da morte de D. JoZo I, fala-se dum eclipse- .c(foy
o sol cris)) - ocorrido no ano do falecimento de Henrique I1 de Castela e do Papa.
(Livro dos ConseN~osde El-Rei D. Duarte, op. cit., pp. 202-203).
123 FernLo Lopes, Crdnicu do Seizhol. Rei D. Fernuizdo, op. cit., cap. 110, p. 309.

at6 A de ctu nevoento, salvando, em qualquer delas, o efeito pretendido. Tratar-se&, em suma, doutro arranjo do cronista a juntas aos
anteriores. E verdade que, sendo assim, teriamos tamb6m de aceitar como arranjo a declaraqiio da ocorrBncia do lnesmo fen6meno
na morte de D. Duarte. Sem d6vida. E isso traz-nos a quest50 de
saber qua1 a funqiio dessa imagem quando aplicada ao Eloquente,
Li sua morte quase ruim. Imposi~iiode coerBncia que o cronista aceita
no capitulo 43 da Cr6nica a fim de niio tirar o crtdito ao que escreveu no capitulo I ? Ou sera que nesse capitulo 43 a nzaravill~adeve
ser interpretada como simbolo de desgraqa? E sabido que a ambiguidade faz paste da natureza dos simbolos, competindo ao context0
dilucidar a mensagem. Assirn, e recordando o dizer de Jos6 Soares
da Silva, na morte de D. Joiio e na do filho ((parece que mostrariio
sentimento os astros)); s6 que o sentimento niio teria sido precisamente o mesmo.
f) D. Joiio I morreu na v6spera de Santa Maria de Agosto,
vigilia de Nossa Senhora da Assunqiio. Esta 6, com certeza, uma
noticia s6lida. A ela voltaremos.
Cl-regados a este ponto do nosso estudo, podemos dar por finda
a analise do testemunho de Rui de Pina. Que conclusdes retirar?
a) Em primeiro lugar, uma conclusiio gentrica: o cronista
relata a morte de D. Joiio I, niio tanto para registar como ela decorreu,
como sobretudo para firmar na rnente dos leitores a ideia de que ela
coroou adequadamente Lima vida providencial e deu inicio a uma
vida de bem-aventuranqa perene. Este o designio de todo o texto.
b) Para exprimir este designio, utiliza o escritor dois processos. Um que consiste em dirigir a narrativa segundo o modelo da
((boa morte)) e que t claramente visivel na releviincia atribuida a
gestos e palavras desde o episddio da premoni~iiodo falecimento at6
que ele sobrevtm. Outro que consistiu em exarar uma strie de acontecimentos notiveis, aniversariados pretensamente nesse dia 14 de
Agosto, e em consignar um suposto eclipse solar, coincidgncias apresentadas como coisa marnvilhosa, isto 6, como sinais exibidos pefa
Providgncia e 1150 pel0 acaso.
c) Do carBcter convencioilal dos processos utilizados resulta
para o texto urn strio prejuizo da sua credibilidade enquanto narrativa historiogriifica. Com efeito, o primeiro processo, um gtnero
literario pr6prio da hagiografia em que as mentiras edificantes siio
$ores de estilo, torna muito dificil, ou mesmo impossivel, distinguir

claramente o real do imaginario, o hist6rico do po6tico 124. E a confusHo sobe de tom0 quando nos apercebemos que hit ainda um terceiro plano em presenqa: o Ctico-religioso. E que o modelo da ((boa
morte)) niio era apenas urn modelo literitrio; era tambtm um sistema
de normas ritualizadus a cumprir por moribundos. Desta forma,
pode-se rigorosainente falar de trCs mortes de D. Joiio I, cada uma
com a sua verdade : a morte real, hist6rica, aquela que sucedeu inesmo,
a despeito dele e do cronista; a morte ideal, aquela que ele se esforqou por imitar corn a ajuda dos mirzistros da sua conscie^nciu e em
raziio da qua1 assumiu possivelmente certas palavras e gestos, por
ditames exclusivamente Ctico-religiosos - tudo isso a despeito da
revolta e t r a i ~ 8 oda sua natureza em colapso e das ideologias dos cronistas; e fi~lalmentea morte que interessava imortalizar em cr6nica,
a morte daquele Rei, fundador dinAstico, ser providencial e santo.
E a esta terceira morte que interessam de forma eminente os elementos do segundo process0 utilizado pel0 cronista, registados por
designios nieramente ideolcigicos e propagandisticos. Por isso, Rui de
Pina niio hesitou em utiliz8-10s sem embargo das falsidades hist6ricas
que comportam - se C que niio foi ele pr6prio o autos das incorrec~ i i e s .Estes trEs aspectos da mesma morte - que siio mais claros no
caso de D. Duarte porque ai o cronista faz propaganda negativa sem
querer pejorar o rei no plano Ctico-religioso - estes trCs aspectos da
mesma morte, diziamos, mostram-nos bem coino C dificil apurar o
que realmente se deu. E que n6s tentamos inquirir a yrimeiru morte
a partir durn texto que insiste em dar-nos a terceira e, menos afoitatamente, a segunda.
d) Considerando o exposto, parece-nos poder extrair do testemunho de Rui de Pina com suficiente solidez hist6rica apenas o
seguinte: no principio do Veriio de 1433, D. Joiio I, velho de 76 anos
e doente, & aconselhado pelos mtdicos a retirar-se para Alcochete;
nHo conhecendo ai melhoras, regressa & capital, onde acaba por fale124 Tomarnos podtico em oposi@o a historico, tal como o faz Aristbteles, no
capitulo 9 . O da sua Arte Podtica: 4 1 est kvident (...) que le rtcit exact de ce qui est arrivk
n'est pas l'affaire du p d t e ; mais lui appartient ce qui aurait pu aniver, le possible, selon
la vraissemblance ou la nkcessite. L'historien et le p d t e ne se distinguent pas l'un de
I'autre, par le fait que le premier tcrit en prose et le second en vers (...). 11s different entre
eux par ce fait que l'un raconte ce qui est arriv6 et l'autre ce qui aurait pu arriver. C'est
pourquoi la pdsie est plus philosophique et d'un caracthkre plus klkvk que I'histoire,
car la poksie reste dans le 3nkral et I'histoire n'ktudie que le particulier)). (L'Art Podtique,
antologia organizada por Jacques Charpier & Pierre Seghers, Paris, 1956, pp. 34-35).

cer no Pago de Alch~ova,em vCspera da Assunggo da Virgem, rodeado
dos filhos.
e) N8o C liquido que tenha falecido em 14 de Agosto, embora
seja exacto que faleceu, como se disse, na vtspera da Assunq80.
2." e 3."-

0 testemunho de Gomes Eanes de Zurara

Zurara refere a morte de D. J o l o I em dois textos: no Livro 11,
capitulo 30, da Crdnica do Conde Dom Pedro de Meneses e no capitulo 10." da Crdnica do Conde Dom Duarte de Meneses '25. Trata-se,
na verdade, dum 6nico texto, pois que o segundo repete o primeiro
quase palavra por palavra. Eis o teor literal do segundo: ccE foy esto
no anno do nacimento de christo de mil iiijc xxxiij no qual se foy
deste mundo o muy excellete (sic) principe elRey doin Joham Rey
magnanymo e de gramde uertude o qual se finou na cidade de lixboa
a xiiijO dyas dagosto uespera d a assunGom de sancta Marya em tal
dya como elle nacera. E em tal dya ouue uencimento delRey de castella na batalha que com elle ouue acerca dalJubarrota)).
Este relato, considerando o seu laconismo e aquilo que jB dissemos a propdsito do de Rui de Pina, n8o carece de comenthrios. Seja-nos todavia permitido chamar a atenq8o para o empenho do cronista
em vincar a coincidencia de dois anivers6rios no dia do falecimento:
o do nascimento e o da vit6ria de Aljubarrota. Que o primeiro enferma
de erro, j6 sabemos. Que esse erro C muito provavelmente volunt6ri0,
jh dissernos. Que essas coincid6ncias cronol6gicas, reais e ficticias,
t&murn alcance simb6lico e qual seja o seu valor, jh anot6mos. Passemos, pois, adiante, retendo do testemunho de Zurara como segura
informag80 apenas o seguinte: que D. J o l o I morreu em Lisboa, na
vCspera do dia da Assunglo de 1433.

4."- 0 testemunho do Epitafio
No t6mulo de D. J o l o I, na Batalha, 118 dbis epithfios, ambos
em latim. Um, em verso, na cabeceira; outro, em prosa, na parede
lateral esquerda do monument0 126. ~ntereisa-nos o segundo. Todo
ele 6 um elogio do Rei cuja niem6ria pretende imortalizar atravCs
da proclamaqlo enfhtica de seus feitos e virtudes -corn0 C pr6125
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Ver notas 4 e 5.
Ver nota 6.

prio deste gtnero de literatura 127 - nuina lingua que se crc sagrada,
universal e eterna. E obviamente uin texto de propaganda dinjstica
como, de resto, a capela onde se encontra, todo o mosteiro, erigido
para perpetuar um sucesso militar e servir de pantelo real, e, em suma,
o lugar - a Batnllga por antonomtisia.
0 epitifio foi redigido em 1434 e, se 1150 C da autoria de
D. Duarte, teve con1 certeza a sua orientaqiio muito atenta 128. Pode
pois considerar-se conlo veiculador daquilo que a corte entendia
conveniente divulgar e fixar a respeito de D. Joiio e C, sem d6vida,
o documento mais antigo que refere o dia da morte do nlonarca.
E o que ele diz a este prop6sito t o seguinte: crMense autem et vigilia
praedictis isle gloriosissimus Rex (...) vitam foeliciter complevit
mortal em)^. No mZs e vigilia citados (Agosto, vCspera da Assunqiio de
1433) este gloriosissimo Rei acabou bem-aventuradamente a sua vida
teruena. Notem-se duas coisas: primeira, a refercncia ii ((boa morte))
no adv6rbio foeliciter que traduzimos, na esteira de Fr. Luis de
Sousa 129, por bem-averzturadamente; segunda, a omisslo da identificaqiio numCrica do dia do in& em que se verificou o falecimento.
A data consignada 6 expressamente a da vigilia da Assunqiio de 1433.

5."-Testemunho da Certidiio do Milagre da Cera
A Certidito 6 um instrumento pdblico passado por notario
rCgio a pedido do arcebispo de Lisboa, na SC desta Cidade, aos 14 de
Agosto de 1437. Nela a autoridade eclesiBstica referida dB como veridico um nailague ocorrido na tarde do dia 13 e inanhii desse dia 14.
Em que consistiu? No seguinte: a cera dos cirios e tochas que arderam
nas cerim6nias religiosas desse terceiro aniversirio da morte de
D. Jo5o I n l o se consumiu, antes cresceu, visto que depois da funqiio
pesava mais. 0 fencimeno foi acolhido como noticia certa de que o
rei falecido estava no CCu. Louva-se a Deus, autor do feito, e B Virgem Maria que Lho solicitou ((par querer demonstrar a n6s peccadores
o galardam, que dB aos seos devotos e servidores por demonstraqam
I

Sobre fornla e conteitdo dos epitkfios, ver B. Guenke, Op. Cit., p. 206.
Esse era, com efeito, o estilo de D. Duarte, como se depreende, por exenlplo,
da sua solicitude em redigir os tbpicos do sermlo em louvor de Nuno Alvares Pereira
e do outro em louvor de seu pai, D. Jorio I. (Ver Livvo dos Conselh?~de El-Rei D. Duarte,
Op. Cit., pp., respectivamente, 225-229 e 236-239).
129 Fr. Luis de Sousa, 01). Cit., p. 667.
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de rnilagre a olhos vistos, e palpaveis)) 130. 0 doculne~ltorefere porlnenores interessantes: quc, por exemplo, D. Pedro de Noronha 131
- tal era o nome do bispo - se achava na Igreja da Grac;a com
D. Duarte, 11s procissiio de louvor pela batalha de Aljubarrota 132,
quando foi illformado pelo cirieiro da SC acerca do nzilagre; que ele,
bispo, mandou logo repetir a pesagem dos cirios e tochas usados e
confrontar o valor obtido com o valor de antes da queima e o resultad0 deu milagre; que em testemunho da maravilha e em louvor de
D. Jogo mandou repicar todos os sinos da Capital. Adivinha-se no
texto o alvorogo que o fen6meno provocou: o arcebispo deixa a procissdo e vai para a SC; o mesmo fazem os membros do Cabido;
Pedro Anes Lobato 133, Diogo Afonso Mangancha '34 e <<outras
muytas honradas pessoas assi Eclesiasticas, conlo Sagraes)) 135, pessoas politicamente importantes, correm i Catedral; ai apareceram
tambtm ccDoctores, e Letrados, e outros vertuosos, e emtendenltes
pessoas)) 13"os
quais 15 pedida uma prudente opinigo sobre o caso;
veln depois o nothrio e rcaliza-se um auto de escritura$io pcblica 137.
Para altm de tudo isto, imagine-se o impact0 da noticia junto da
multidgo que por Lisboa inteira celebrava Aljubarrota: o seu her&
era um santo-garantia a Igreja na voz dos sinos. Essa tarde de
quarta-feira de 14 de Agosto de 1437 teria reunido todas as condi~ 6 e sduma real apoteose.
Fr. Luis de Sousa refere o sucesso na Primeira Parte da Histdria de S. Doi?zingos, no Livro Sexto, capitulo 26 138. Para ele, o nzilagre foi o que ccfaltava pera ultimo coinprimei~todas boas venturas
del-Rei dorn Jogo)) pois que por ele se ficou a saber que o inonarca
Ver nota 7.
Sobre a biografia deste arcebispo, ver H. C. Baquero Moreno, A Batali~ade
Alfartobeira, Vol. 11, Coimbra, 1980, pp. 897-901.
132 Eststa noticia e confirmada por uma carta de Rodrigo Anes de Asnais a D. Gomes, abade do mosteiro de Santa Maria de Florenqa, datada de 11 de Setembro de 1437.
(Motzrtnzetzfa Hetzricina, Vol. VI, Coimbra, 1964, pp. 202-205).
133 Pedro Anes Lobato, segundo o documento, 6 t(Cava1leyro d o Conselho delRey,
e Governador da Caza do Civil)) (Joseph Soares dasylua, Op. Cif., Tomo IV, p. 143).
134 NO documento estii: <(DiegoAffongo Doctor utriusque juris do Desembargo
delRey)>(Joseph Soares da Sylua, Ibidem). Trata-se, sem ditvida, de Diogo Afonso Mangancha.
135 Joseph Soares da Sylua, Ibidem.
136 Idem, Zbidetn.
137 Idem, lbidem.
138 Op. Cit., pp. 671-674.
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ccgosava da maior (ventura) de todas, e sem a qua1 todas as do lnundo
siio fumo e vaidade)). 0 ((crecer a cera, ou niio se gastar nada, ou gastar-se em tiio pouca quantidade, que l a n ~ a d aconta ao tempo que
servio ardendo, parece exceder os termos naturaes, he um argument0
nos Officios dos fieis defuntos, de que ordinariamente se faz inuito
case)). E sinal de que o defunto em cujos sufrigios se dB o milagre
alcanqou ((galardiio de g l 6 r i a ~ .E o cronista dominicano adverte os
leitores que C por isso mesmo que ele 'faz diligGncias em investigar
e niio deixar no olvido sucessos assim: ccporque niio he bem deixarmos
nada do que achamos apontado em credito, e honra d'aqueles de
quem escrevemos)) 139. Com efeito diversos milagres idznticos aparecein na Histdria de S. Domingos sempre com a mesma interpretaqiio,
como C o caso daquele que ocorreu na Batalha em beneficio de
D. 5090 11, em 1570, e que, pelos vistos, se vinha repetindo a cada
passo 140. Se no tempo de Fr. Luis de Sousa as pessoas, mesmo as
mais cultas, atribuiam urn tal significado a essas ocorrGncias, a ponto
de as tipificarem como milagres de significaqiio bem precisa, pense-se
o que niio seria em 1437. Nem se diga que o facto de haver nessa altura
em Lisboa abundantes e sortidos milagres lhes apoucava o prestigio
e retirava a seduqzo. S6 o Pdosteiro de S. Domingos, por exemplo,
por virtude da cigua santa de Jesus, que era ((hiia muy sancta agua
exorcizata, que sse faz de agua, e de sal, e de cinza, e de vynho,
e nom se pode fazer senom per bispo sagrado segundo os degredoso 141, s6 o Mosteiro de S. Domingos, diziamos, era palco de
ctmyragres e muytas maravylhas, quaes nom forom feytas de qento
anos aca em toda a christandaden $ 4 2 : todos os dias se curavam olhos,
atalhavam-se dores de dentes, sanavam-se cabeqas dolorosas, serenavam madres e ilhargas combalidas, estamagos normalizavam,
frieiras desapareciam, pernas partidas soldavam, surdos passavam a
ouvir, erarn afugentadas febres, maleitas, ciaticas, incha~os,mazelas
de coraqiio e barriga, e atC, de vez em quando, ressuscitava urn
morto e o cadaver dum ciio 143. Tudo ((milagres a olhos vistos)),
bem identificados em pormenores e nomes de miraculados num livro
Ibidem, p. 674.
Ibidem, p. 690.
141 Livro dos Milagves do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa, publicado por
Mario Martins em Laudes& Cantigas Espirituais de Mestre Andrd Dias, Op. Cit., pp. 283-298. 0 passo citado esta na p. 284.
142 Ibidem, p. 284.
143 Ibidem, pa~sim.
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teiro de S. Domingos; mas nos outros mosteiros e igrejas outros
nzilagres sucediam. Ora, uma tal abundgncia de maravilhas, jk o dissemos, ngo lhes mitigava o encanto; pel0 contrhrio, aumentava-o, como
se infere da publicidade que os eclesiBsticos delas faziam. E que milagres, maravilhas, fen6menos extraordinkrios e ins6litos reforgam-se
na repetiqgo, como sucede com as emogBes que eles estimulam e com
os preconceitos - reflexos mentais condicionados 145 - de que, em
geral, sZo tambCm causa e efeito. Esses fen6menos tEm a magia de
exaltar o irracional e de predispor a aceitaggo por contBgio emotivo;
perante eles & o assombro. E o conformismo instala-se, porque 6
extraordinariamente inseguro questionar o sagrado -mysterium trernendum ac ,fascinans 146. Assim C que um milagre oportunamente
sucedido e convenientemente aproveitado podia ter um efeito motivador de atitudes conformistas, infinitamente superior a qualquer
forma de pressgo atravCs de sanggo negativa ou de exortaggo verbal.
Podia unir urn povo em torno dun1 empreendimento, revigorando
esperanGas, incendiando entusiasmos, radicand0 certezas: ctse Deus
estk por n6s, quem contra n 6 s ? ~ .0 rnilagre ao serviqo do poder.
Sem querermos afirmar que o Milagre da Cera de 1437 foi uma
fraude consentida, ngo podemos contudo deixar de referir a sua oportunidade e o bom aproveitamento que dele se fez. Com efeito, nessa
tarde de 14 de Agosto achava-se em Lisboa pronta para largar a
armada que havia de is conquista de Tgnger. A Cidade regurgitava
de tropa, ai concentrada desde 116 um mEs, jk indulgenciada e benzida
por bula de cruzada '47. Eram milhares de pessoas, de cavaleiros a
pe6es. Toda a gente conhecia o destino da expedi~zoe, por isso, ngo
podia deixar de evocar empresa senlelhante realizada con1 tanto &xito
vinte e dois anos atrBs por esse Rei cujos feitos e morte se comemoravam entgo. De resto, tal associaggo foi oficialmente procurada, por
exen~plo,na marcagiio inicial da partida para 25 de Julho e na divulgaqgo de que tal feito era cumprimento dum desejo Cltimo desse
mesmo Rei 148. Ceuta era gl6ria dele, como se esperava que esta
conquista a fazer seria a de D. Duarte. Todos para ela concorriam
MBrio Martins, Laudes & Cantigas (...), op. cit., p. 12.
Henri Mendras, Principios de Sociologia, 4." ed., Rio de Janeiro, 1975, p. 40.
146 Mircea Eliade, 0 Sagrado e o Profano, Lisboa, s/d, p. 19.
147 Morzutnenta Henrcc.na, Vol. VI, op. cit., pp. 82-84.
148 Ibidem, p. 94; diz-se aqui - C D. Duarte quem o diz - que as tiltimas palavras de D. Joiio I foram de incentivo a prossecu~iioda conquista de Africa. ver tambknl
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empenhadamente, mesmo aqueles que, ao principio, se tinham mostrado reticentes. Todos: fidalgos e clero; porque o povo, conforme
se If': em Rui de Pina 149, n50 vibrava com tais feitos.
E sabido que o cronista de D. Duarte niio disfarqa criticas A
forma como toda a operng60 tangerina foi conduzida, nern faz qualquer e s f o r ~ opor ver o resultado dela como simples miss50 fracassada
e apenas tr6gica para o Infante D. Fernando e outros de sorte igual.
Por isso, temos que ler com prud&ncia o capitulo da Crcinica a que
atris aludimos o qual retrata ((a gente do Regno)) c o ~ n ouma casta.
de triinsfugas 1-50. NHo se infira, porCm, o que seria exagero doutro
extremo, que todos os expedicionArios, almas de cruzados, iam para
Africa eufciricos. Niio; adivinha-se que o moral era baixo. Por diversas razbes: o adiamento do embarque que frustrou o bom agouro dum
comeqo igual a Ceuta - sinal fortemente negativo para gente que em
tudo via press6gios; a falha d 6ltiina hora de navios fretados na Jnglaterra, Flandres e Castela, ilecess6rios ao transporte de gente e material 151; a reduq5o dos contingentes militares a um quarto do previsto,
quando j6 se achavam nas zonas de embarque 152. Tudo isto era
necessariamente comentado e interpretado por esses homens que
desde 14 de Julho estanciavam por Lisboa, a espera, sem fazer coisa
nenhuma. Ora, ulna empresa a que se vai contra vontade deve acometer-se depressa; e o povo ia, sem d6vida, contrafeito. E mesino que
fosse de bom grado, n5o deixaria de desmoralizar-se com as delongas.
Veja-se o capitulo 73 da Crdnica do C o d e D. Pedro de Meneses e
ficar-se-6 com uma imagem de COIIIO se avilta o moral das tropas
quando o prClio aguardado tarda a chegar: desde os cavaIeiros aos
pebes, todo o exCrcito se etzojn e pbe-se a dizer ma1 do chefe 153.
2 pois de crer que, em Lisboa, nesses dias de Agosto de 1437, n5o
se respirasse entre os combate~lteso ambiente mais propicio a urn
acometimento guerreiro, para mais no ultramar. E nesse dia 14
convinha um ambiente optimists: era o dia do embarque. A frota
deixaria Lisboa para fundear no Restelo -- viagem curta, C c e ~ t o ,
Livro dos Conselizos de El-Rei D. Duarte, op. cit., p. 239 (texto publicado em Monitrnenfar
Henriciiza, Vol. IV, Coimbra, 1962, p. 262):
149 Rui de Pina, Chronica do Serilzor Rey D. Dilarte, op. cit., cap. 22, pp. 539-540.
150 Idem, Ibidem, q. 539.
151 Aton~crnerztaHenricina, Vol. VI, pp. 229-230. Rui de Pina, Chroiiica do SenhorRe)) D. Dunrte, op. cit., cap. 22, p. 540.
152 Idem, Ibidem.
153 Op. Cit., cap. cit., pp. 453-454.

mas viagem de partida 154. Um milagre ilesse dia, como aquele verificado na SC, viilha mesmo a calhar. Era a certeza de que, niio
obstante os contratempos, Deus protegia a camapanha: Ele se
dignava, na sua misericcjrdia, informar os portugueses de que o conquistador de Ceuta, D. Jo2o I, estava no CCu a interceder pel0 feito.
Um milagre assim valia mais que todos os serm6es e arengas militares. Dai o agodamento do arcebispo em autenticar o prodigio e
publicit&-lo desde logo pelo meio de comunicagiio mais rhpido e de
maior alcance: o repique dos sinos de todas as igrejas da Capital.
Eis porque dissemos atrsis que o Milagre da Cera de 14 de Agosto
de 1437 foi muito oportuno e bem aproveitado.
0 quc acabainos de expor tem por objective situar o documento
ilas circunstbncias que lhe deram origem e dentro das possiveis inteng6es late~stesdaqueles que o produziram, a fim de poder medir-se
o real alcance do seu testemunho.
Trata-se, como se viu, dum texto cuja merlsagein patente C
dar como oficial - eclesiasticamente oficial - a certeza de que
D. .logo estava no CCu 155. Acidentalmente faz-se refer6ncia ao dia em
que ele morreu, no comego do relato do prodigio, quando se explica
a incid6ncia a 14 de Agosto das exCquias solenes anuais decretadas
por D. Duarte - porque tal era o cdia que fes seu acabamento, que
foy aos 14 dagosto 1433)) 156. Note-se que, sem embargo da afirmagiio
de que as comemorag6es eram a 14 porque o rei morreu a 14, C legitima a interpretaggo de que se escreveu ter o Rei falecido a 14 porque as comemorag6es eram nesse dia -jsi 1&iam, com efeito, quatro
arsos sobre o cjbito. Note-se ainda, que em terrnos rigorosos, as exCquias prolongaram-se desde a hora de vCspera do dia 13 at6 ao fim
da missa solene do dia 14157. Certo que isto pode niio ter significado
relevante e ser apenas express20 dum costume IitJrgico - esse de
se antecipar a reza das vCsperas, fazendo delas a primeira hora do
Oficio de Defuntos, por imita~20,porventura indevida, das grandes
festas do calendhrio cristzo que t6m vtspcras primeiras e segundas:

Morzumenta Henrici?zrr, Vol. VJ, op. cit., p. 203 (em nota).
Rigorosamente, o documento destina-se a garantir a autenticidade do milagre.
0 que dizemos no texto C corolhrio nHo oficial, nem colno tal admissivel ortodoxamente;
mas era issso que os leigos nHo deixariarn de inferir.
156 Referido documento; ver nota 7.
157 Ibide~w.
154
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o costume esta bem documentado 158. NBo querera ele, por outro
lado, exprimir que em matCria de celebraqbes religiosas se usava
seguir a maneira eclesihstica de dividir os dias - de par do sol a par
do sol e nBo de meia noite a meia noite? 15WntBo o dia 14 de Agosto
comeqava precisamente con1 a reza das vksperas, no dia 13 do calend j r i o civil. Sendo assim, desaparecem as contradiqbes do texto do
Milague da Cera e atenua-se o hipotPtico abuso lit6rgico. Adiante
voltaremos a isto.

6." -Testemunho do Manuscrito 80, Fundo Antigo, da Biblioteca Publica Municipal do Port0
0 Manuscrito P uma c6pia muito tardia de diversos documentos
heterogkneos. E um c6dice que agrupa sem critCrio aparente listas
de datas de eventos, consideraqbes astro16gicas7 registos de herjldica,
etc. 0 copista nBo referencia os originais utilizados, desconhecendo-se,
por isso, as respectivas datas e proveni6ncias. NBo C todavia impossivel determinar, por critica interna, a data aproximada da redacc;Bo
pri~nitivade inuitos deles.
Deste Manuscrito, aquilo que interessa ao presente estudo C o
teor das folhas 114 a 118 v.". Consta, com excepqgo do termo da capitula@o do Desastre de Tdnger, dum rol de sucessos historicamente
nothveis ocorridos desde o govern0 do Conde D. Henrique at6 ao
ail0 de 1455. Na folha 114, a encabeqar o texto, pode ler-se o seguinte:
((Eestes sa6 os Reis da Jmmortal fama E gloriosa memoria que Reinarab Em purtugal desde que foy Reino ate este presemte Rey que (6)
o muy cristianisimo E gloriosissimo afomqo o quilnto deste nome per
graqa de deus Rey dos ditos Reinos comquistador d(e) africa o qua11
158 Por exemplo, no testamento de D. JoLo I, referido na nota 32; Livro dos
ConseNzos de El-Rei D. Duarte, op. cit., pp. 216-217 (sobre as exCquias anuais da Rainha
D.&Filipa. Este passo 6 eloquente pois que todo o capitulo em que se insere 6 um regimento da Capela Real).
159 JoLo Pedro Ribeiro, Disserrta~8esClzronoldgicas e Criticas, Tomo 11, Lisboa,
1857, p. 20 (Diss. VI). Arquivo Hist6rico da CBmara Municipal de Lisboa, Livro IZI
d'EIRei D. Jodo I, fls. 22 (Carta rCgia de 12,de Maio da era de 1444, na qua1 se dB autorizacLo aos pescadores de poderem fazer-se ao mar aos domingos, depois das ad-marias;
tal autorizac;Bo foi dada com o acordo de mestres em Teologia). Em 1434 pretendiam os
pescadores que a guarda do doming0 e festas de preceito tivesse lugar no respectivo dia
at6 o nascer do sol do seguinte; D. Duarte manda que se cumpra o costume, isto 6, que
os dias a guardar sejam contados de pBr-de-sol a par-de-sol (Arquivo Nacional da Torre
do Tombo, C/zmzcelaria de D. Duarte, Livro I, fl. 32 v.O).

deus Prospere sobre os viuemtes (...))) 160. Daqui se infere que o documento foi originalmente redigido durante o reinado de D. Afonso V7
mais precisamente depois de 1458 e antes de 28 de Agosto de 1481;
isto 6, depois da primeira conquista africana do Rei, visto que o
Monarca C designado de comquistador d(e) africa, e antes da sua
morte.
NBo obstante exibir noticias precisas sobre certas datas de acontecimentos hist6ricos ainda hoje discutidas, este docurnento niio
tem rnerecido a solicitude dos historiadores. E com razBo, porque
as suas imprecisaes cronol6gicas siio, com efeito, palmares. SBo tantas
e tais que nos levariam a par de lado aquela informaq50 da folha 118
segundo a qua1 D. JoHo I faleceu ctna era de mil E iiijp xxx E tres anos
quatorze dias do mes d(e) agosto Em sesta feira depois de mea noyte
duas oras)). Esse pormenor da hora - que C afinal a novidade do
registo - merecer-nos-ia, quando muito, uma nota de roda-PC, para
esconjurar omissaes. E, no entanto, esse pormenor, posto que verdadeiro, revistir-se-ia duma import2ncia cronol6gica decisiva. Ora,
acontece que o Livro dos Conselhos de El-Rei D. Dzrarte, muito recentemente publicado, vem dar-lhe f o r ~ a .

7."-Testemunho do Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte

6 urn testeinunho at6 agora ignorado, ou pelo menos niio utilizado. Vem no capitulo 52, sendo a ljltima duma sCrie de ((Memorias
de alguas cousas que aconte~erGoem diversos tempos)). Eis o seu teor:
((Era do nadmento de noso senhor Jesus christo de ~ n j liiijo xxx iij
anos duas ora despois de meia noite amanhecendo h c a sesta feira xiiij
dias d agosto vespera de santa maria em a gidade de lisboa se fynou
o sobredito senhor rey dom (JoBo e comegou de reynnar dom) eduarte
seu filho~.6 evidente que a restituigiio incluida nos pargntesis pelo
autos da edigBo diplomktica nBo oferece quaisquer dfividas. Temos
assim uma noticia de fundo idzntico, embora diferente na forma,
Bquela que o Manuscrito 80 exibe. Diferentes sBo tambCnl as listas
no que toca B quantidade de sucessos exarados, rigor cronol6gico
e redacgiio dos factos coincidentes. DB-nos a impress50 de que uma
e outra siio apontamentos para uso particular, denunciando os res160
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pectivos autores critCrios diferentes quanto B importiincia que atribuem aos sucessos que coligem 162.
No que respeita lista do Livro dos Consell7os, uma coisa parece
impor-se coln suficiente liquidez: que niio foi D. Duarte quem a
escreveu. Coin efeito, os termos por que refere a sua pessoa e a do
pai, bem como a omissiio do falecimento da miie, excluem-no; tambCm niio C dele a clareza de redacqiio que essas breves notas patenteiam, como se pode verificar cotejando esse capitulo 52 corn o capitulo 27, este, sim, da sua autoria 163.
Joiio JosC Alves Dias d6 o capitulo em aprego como <(posterior
a 1433 mas anterior a 1437))164, sen1 drivida porque a riltima mem6ria da lista C a do levantamento de D. Duarte niio vindo portanto
referenciado o Desastre de Tbnger de 1437; sup6e-se que niio faltaria
se jB tivesse ocorrido. E uma suposiqiio sustent6vel; e dificil sera achar
outro critCrio melhor, trabalhando-se sobre urn apdgrafo. Diz ainda aquele autor que o compilador do Livro dos Consellzos <(foi, sem ditvida
o rei D. Duarte)) '65. ISSOimplica que nenhum documento nele inserid0 pode ser posterior B nlorte desse monarca e que cada um deles
foi object0 da sua atenqiio pessoal. Sendo rigorosamente assim, o que
niio est6 com certeza provado 166, a data da morte de D. Jo5o I
exarada nesse capitulo 52 tem que ser vista como aquela que o seu
sucessor certificou, isto 6, como a data oficial do 6bito. D. Joiio
teria, pois, falecido, aos 14 dias de Agosto de 1433, pelas duas horas
da madrugada.

Expusemos at6 aqui o que se nos oferecia dizer sobre os documentos que testernunham a morte de D. Joiio I como ocorrida em
14 de Agosto. PreocupBmo-nos especialmente corn o seu context0
162 0 Marzliscrito 80 parece, por exemplo, muito atento As movimenta~desdo
Infante D. Pedro, ao contririo do que sucede com o capitulo 52 do Livro dos Consel~zos.
163 0 capitulo 27 (Livro dos Conselhos de El-Rei D. Dltarte, op. cit., p. 146) 6,
sem dtivida, da autoria do Eloquente, conforme se infere da expressgo <(omeu casamento)).
16.1 Ibidem, em nota.
165 Ibidem, p. XV.
166 Essa conclus~o
so poderi ser aceite em resultado dum estudo profundo sobre
a autoria e contetido das virias p q a s que compBem o Livro-isto 6, um estudo rigoroso
de critica interna visto que se trata de apografo. Para jB a falta de critkrio na ordenaqgo
dos materiais a partir do folio 151 v.O (o cap. 52 situa-se nos folios 209-210 v.O) possibilita a suspeita de eventuais adjun~Besn8o cor~troladaspelo compilador alegado.

e suas possiveis intengbes. Chegados a este ponto, afigura-se-nos
claro que os testemunhos mais divulgados siio aqueles cuja credibilidade 6 menos consistente, devido ao seu gCnero literario e B distbncia
no tempo que os separa do acontecimento. Tal 6 o caso das cr6nicas.
0 EpitciJio, que C o mais pr6ximo do facto, niio revela a data em notaqgo numCrica e a Certidfio do Milagre da Cera tern o valor que se viu.
Resta-nos o testemunho do Livro dos Consell~osde El-Rei D. Duarte
- no qua1 o Manuscrito 80 v& amparada a sua credibilidade - como
o hnico capaz de merecer urn acareamento con1 o texto do Arquivo
Distrital do Porto que passamos a analisar.

0 testemudo do Codice 1687 do Arquivo Distrital do Porto
0 C6dice 1687 contCm documentos originais do Cartcirio do
Cabido da SC do Porto 167. E composto por 68 pergaminhos de vario
contehdo, numerados de 2 a 69, constituindo, cada um, urn f6lio d o
c6dice. Interessa-nos o pergaminho-f6lio 67.
E uma phblica-forma passada no Porto em 1450 que transcreve
uma carta de D. Afonso V datada de ~ v o r aem 21 de Marqo de 1448;
esta carta rtgia, por sua vez, contCm uma provisgo dada em SantarCm aos vinte de Setembro de 1447 e uma declaragiio a ela, emitida pouco depois. NBo hL razbes de critica externa nem interna
para duvidar d a autenticidade do documento.
A provisgo de SantarCm que a carta afonsina traslada C suficientemente conhecida graqas B sua publicagiio na Monarquia Lusitana e ao facto de a ela se terem referido, embora de passagem, historiadores como Gama Barros, Fortunato de Almeida, Baquero Moreno e outros 168. A lei ngo figura nas Ordena~GesAfonsinas, ngo obstante o prebmbulo da carta de 1448 dizer que ela se achava ((no (livro)
segundo da enformagam das hordenagooens)) 169, donde foi copiada,
e ela prhpria, antes da data, estipular que deveria ser anexada a esse
167 Jose Gaspar de Almeida, Z?zventa'rio do cartdrio do Cabido da Si do Porto
e dos Cartdrios Anexos, Porto, 1935, pp. 195-196 (descric;Ho codicologica). Idem, hdice-Roteiro dos Ctzantados Livvos dos Origitzais (Colec~d3de Pergami~hos) do Cartdrio
do Cabido da Si do Porto, Porto, 1936, pp. 217-229.
168 Henrique da Gama Barros, Histdria da Admi?zistra~doPiblica ern Portugal
nos Sicnlos XII a XV, Tomo 11, 2." ed., Lisboa, 1945, p. 277. Fortunato de Almeida,
Histdria da Zgreja enz Portugal, Vol. I, Porto, 1967, p. 311. K. C. Baquero Moreno,
A Batalha de Alfarrobeira, Vol. I , op. cit., p. 255.

livro do referido c6digo: CE mandamos outrossy que esta carts seja
Registada na fim (do) segundo liuro das nossas hordenaqooens)>.
Em contrapartida, fazem-lhe referencia as Ordena~6esManzrelinas e
as Ordena~6esFilipinas ' 7 0 .
NZo cabe aqui analisar a lei nem as circunstiincias da sua promulgagiio. Contentemo-nos com lembrar o seguinte:
a) trata-se dum texto legal da autoria do Regente D. Pedro
possivelmente decidido na Reuniiio com o Clero marcada para
Agosto desse ano de 1447 171 ;
b) a lei C uma sanatio in radice pela qua1 se estabelece {cque
todollos beens e herdades de quallquer maneira que seJam que os
mosteiros e egreias e outras pessoas Relligiossas E lugares deuotos
dos llossos Regnos pagificamente posuyam ao tenpo do trespasamento de (...) dom Joham meu auoo (...) E agora aJnda pusuem
que per forqa e uirtude da dita defessa lex e hordenagooens nom poss a n per ellas seer demandados posto que os ditos beens e herdades
estem em Regueengos terras Jugadeiras ou foreiras a 110s ou outra
quallquer pessoa (...) E sem contradiqaill os aJam)). Esta a substancia normativa da lei, que os interessados e, depois, os historiadores
interpretaram assim: que fosse garantida Bs igrejas, mosteiros, pessoas
religiosas e lugares pios a posse de bens de raiz adquiridos ao arrepio
da legislaqiio em vigor e possuidos pacificamente at6 ao dia da morte
de D. Joiio I. Ora, parece que tal interpretaqiio, conquanto correcta
B face do texto, niio respeitava a intenqiio do legislador. Por isso,
D. Pedro apressou-se a fazer dela uma interpretatio.

A referida interpretatio estabelece:
a) beneficiam da lei apenas os bens adquiridos antes da inorte
de D. Jog0 pelos ditos institutos e pessoas e possuidos pacificamente
at6 B data da referida lei ;
b) $posse pacifica' significa que 1120 houve deinandas movidas
por reis ou seus mandataries com base nas leis contra a arnortizaga"~;
c) as doaqSes e mercCs rkgias, elnbora demandadas antes da
publicag30 da lei, niio siio revogadas;
d) considera-se que houve passe pacifica mesmo nos casos em
que os bens tenham sido questionados judicialmeiite por pessoas
169
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H. C . Baquero Moreno, Ibidenz, pp. 255-256.

diferentes das indicadas na alinea b) e por razdes diferentes das leis
ilessa alinea referenciadas.
Como se verifica, esta declarap?~,em virtude da alinea a), lin-ita
consideravelmente o beneficio da lei, visto que alarga de 14 anos o
period0 obrigatcirio de posse pacifica. As outras alineas ajudam a
definir os objectivos e alcance da provisiio.~Mascumpre passar adiante,
e por isso niio referiinos outros dados interessantes, marginais a este
estudo.
No fim da declarag60 aparece a noticia sobre o dia da morte
de D. Jogo I. Jri a referimos, mas importa evidencih-la: rcE por nom
vijr em duujda o dito senhor Rey dom Joham se finou treze dias
d(e) agosto do nasqimento de nosso senhor Jhesu christo de mjll
....
I ~ I J C e xxxiij anos)). Note-se o seguinte:
a) o n6mero treze foi grafado por extenso, o que dificulta a
hipcitese durn lapsus calami;
b) na lei propriamente dita nunca se refere a data da morte
einbora se fale duas vezes do acontecimento;
c) a noticia aparece numa declaragiio destinada a crtolher as
(...) duujdas}};
d) a exaraggo da data precisa destina-se a afugentar hesita~des
sobre ela - c(E por nom vijr em duujda)).
e) a declara~tio C da responsabilidade do Infante D. Pedro
e pouco posterior B promulgaqiio da lei: crporque aqerqua da lley
que ora nouamente fizernos (...))); anterior, obviamente, a 21 de
Margo de 1448, quando a carta rCgia foi emitida.
Que dizer acerca deste testemunho?
Parece-nos, antes de mais, que a sua solidez C maior do que a
de qualquer outro dos que atrris referimos. Ii~clusivemaior do que
o do Livro dos Consellzos de El-Ref D. Duarte. Por diversas razdes:
natureza, autoria e 'caracteristicas formais' do texto.
0 texto C de natureza juridica. Um instrumento legal destinado
a grande divulgac;8o em todo o Pais por ocasiZio de litigios judiciais
em que, obviamente, concorriam partes adversas. A sua importbncia e cautellas que pressupde siio consideraveln~eiltesuperiores
a esse texto notarial do Milagre da Cera. Como instrumento legal
fala uma linguagem eminenteinente denotativa, alheia a efeitos retciricos e, em principio, hostil a interpretagdes subjectivas de ilatureza
ideolcigica e propagandistica. E verdade que a ideologia informa as
leis e que a propaganda politica pode niio lhes ser alheia; mas isso

acontece a nivel de sistema legal e, em caso de leis isoladas, ocorre n a
paste preambular do texto, ai onde se expaem os considerandos te6ricos que justificam as medidas a tomar. 0 s pre2mbulos, todavia,
niio contgm matiria imperativa - e C desta que falamos ao afirmar
que o documento visa exprimir o que explicita e s6 isso. Logo,
quando se referem factos, eles tornam-se altamente crediveis. E a
credibilidade sobe de grau se o facto C referido em apgndice declarativo da lei, proferido pel0 legislador e destinado a debelar d6vidas surgidas, ou a obviar a interpretaqBes particulares que restrinjam ou alarguem o 2mbito de aplicaqiio do diploma. Se a lei foi
redigida, esta como todas, na preocupaqiio de evitar equivocos e ambiguidades - e dai o seu estilo deliberadamente analitico - a declarap70 oficial com certeza que viu essa preocupaq50 redobrada. Ora, C
precisamente no termo da declaraga"~,como 6ltima dhvida a rechaqar
e 6ltima certeza a adquirir, que aparece a noticia sobre o dia exacto
da morte de D. Jog0 I: ((E por nom vijr em duujda o dito senhor
Rey dom Johaln se finou treze dias de agosto)). Para que niio fiquem
dcvidas.
Para os juizes da Cpoca certamente que d6vidas, se houvesse,
niio mais ficariam. E para n6s? Trata-se dum testemunho de grande
solidez, n5o obstante ser voz isolada e contraditar toda uma tradiqiio historiogr8fica. S6 que a tradiqiio se apoia em textos narrativos de intenq5o laudatbria, uns, e de origem eclesiistica, outros.

0 documento em anilise C da responsabilidade do Infante D. Pedro. Foi mandado fazes pel0 doutor Rui Gomes de Alvarenga e
executado por Peso de Barcelos. Niio se pode aceitar que estas individualidades desconhecessem o dia certo em que D. Jo5o I morreu,
embora j8 tivessem transcorrido 14 anos depois do sucesso. E porqui??
Independentemente da relev2ncia da data para o filho do falecido e
para o alto dignitario da corte, que era o doutor Rui Gomes, C suficiente a raziio de que, se diivida houvesse, n5o seria 13 de Agosto o
dia a merecer exaraqiio, precisamente pel0 seu caricter an6dino.
A mem6ria busca suportes para reter e evocar. Quando se trata de
datas, os suportes mais firmes siio os,de natureza social: festas e celebraqbes ciclicas. Por isso, 14 de Agosto, em caso de diivida, teria infinitamente mais probabilidades de ocorrer do que o dia anterior.
De resto, a morte de D. Joiio I foi solenemente comemorada em Lisboa, por decreto de D. Duarte, em 14 de Agosto, durante quatro anos

a fio, de 1435 a 1438 172. Hti pois na declara~iioB lei de 1447 o prop6sito de dizer a data real do 6bito do Mestre de Avis, sem subterfhgios nem segundas intencbes. E C significativo que este prop6sito
haja partido do Infante D. Pedro ou, pelo menos, tenha sido por
ele pesfilhado.
D. Pedro nHo tinha razbes pessoais nem oficiais para alimentar
urn possivel mito da morte do progenitor em dia simb6lico. E conhecida a distgncia afectiva que o alongava do pai, sem d6vida por julgar-se object0 da sua n~alevol&ncia:D. JoHo parece, com efeito, ter
preterido esse filho relativamente a outros mais novos em missbes
cobigadas e honrosas - como, por exemplo, a de comandar as forGas do decerco de Ceuta. Diversos textos testemunham que as rela~ b e sdo Infante com o Rei nHo foram as melbores durante anos
seguidos at6 1433 inclusive; nHo C sem causa que ele niio figura
junto de pai na hltima hora. E, depois, nHo fez D. Pedro sua a
opiniHo dos povos do que D. JoHo I morreu de consci6ncia encarregada 173 ?
Perguntar-se-8: que interesse tinha o Regente em contrariar a
tradigiio a respeito do dia faustoso do decesso do pai? A resposta
C que niio havia ainda qualquer tradigiio. As cr6nicas encarregadas
de a fixar estavam ainda por escrever. Quando muito poder-se-ia falar
de tendgncia para fazer surgir a tradigiio, cujo motor mais decisivo
consistia nas extquias anuais em Lisboa; estas, portm, acabaram
no ano em que D. Duarte morreu e tinham inicio no dia 13 de
Agosto 174. NHo h,i, portanto, sombra de acinte na reve1ac;iio de
que D. JoHo I morreu no dia que a declaraga"~estipula. Nem acinte
nem intuito panegirico. 0 que constitui mais um argument0 a favor
da credibilidade do testemunho.

Monuineizta Henricina, Vol. VI, op. cit., p. 203 (em nota).
Monuments Henricina, Vol. IV, Coimbra, 1962, pp. 252-254 (em nota). Livro
dos Conselizos de El-Rei D. Duarte, op. cit., pp. 50-55 (declara-se que as re1ac;aes de D. Pedro con1 o pai nBo eram boas). Rui de Pina, Chr@izicado Seizhor Rey D. Drrarte, op. cit.,
cap. 4.O, pp. 495-498. As Cortes de Leiria-Santarkm de 1433, op. cit.,(opiniBo dos povos
acerca de D. JoBo I).
174 NBo hB noticia de terern essas celebra~aesanuais continuado a realizar-se
em Lisboa depois de 1438. Continuaram a fazer-se na Batalha, em obedigncia ao testamento de D. JoBo I, at&,pelo menos, B &pocade Fr. Luis de Sousa (Histdria de S. Domiirgos, Vol. I , op. cit., pp. 655-656).
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Finalmente as 'caracteristicas formais' do texto.
Designamos por 'caracteristicas formais', j& que melhor express5o nHo nos ocorre, o conjunto das cinco alineas atr&s anotadas,
excluida a dltima - referente B autoria - que acabimos de tratar.
Deixenzos tamhim a primeira, cuja exp1anac;Ho facilmente se escusa,
e fixemo-nos nas tr&s restantes.
0 texto legal propriamente dito refere-se duas vezes ao trespassamento de el-Rei D. Joiio, sem precisar a data. Mas era importante
sab6la ao certo, visto que figura no diplonza como limite a partir
do qua1 deixam de' ser passiveis de sanatio as contravenqdes Bs leis
de desamortiza~20. E, pois, de presunzir que o legislador julgou ser
a data suficientemente conhecida por toaos, resultando ociosa a sua
dec1arac;Ho; ou, talvez, que a data era tHo familiar ao legislador
que ele nem se deu conta da necessidade de consign&-la por escrito.
Entretanto, a lei segue o curso da sua aplicaglo imediata, sem period0
de vacgncia, at6 porque o seu contelido era de natureza concess6ria unilateral, inteiramente graciosa: se dela decorria prejuizo para
alguCm, esse alguCm era precisamente o legislador - D. Afonso V
mediante o Regente. 0 pregmbulo do diploma mostra desenvolvidamente que se trata duma concessiio e quais as suas motiva~des.
Logo, porCm, surgenz ddvidas nHo s6 quanto B natureza da lei, como
ainda quanto Bs situa~desde facto que ela contemplava e tambCm
quanto ao termo cronol6gico preciso da feitura dos actos viciosos
que ela sanava. E manifesto que beneficiririos, supostos prejudicados
e agentes judiciais n5o se entendiarn quanto a uma interpreta~iiounivoca. Impunha-se, portanto, que o legislador se pronunciasse, tanto
nzais que n5o havia loci paralleli propiciadores duma segura versHo
anal6gica: cra a primeira vez que um govern0 editava um instrumento juridico que sanava pela raiz actos proibidos pelas leis de desamortizac;iio os quais, de irritos ipso facto, se tornavam v&lidos para
todos os efeitos e desde a sua origem. Eis porque design6mos esta
lei de sanatio in rndice, irredutivel a figuras como prescrigiio, amnistia
e zrsucapia"~175. Tratava-se, pois, duma ordenaqiio singular e de vasto
alcance, exigitiva duma explicitagiio aut&ntica, imposta pela autoridade pdblica. Foi o que se fez:
a

175 Rigorosamente tambem difere da figura de sana~Godo actual Direito Administrativo, nomeadan~entepor ter incidido sobre actos nulos do ponto de vista juridico.
(J. M. Servulo Correia, Sanagcio, in <(EnciclopidiaLuso-Brasileira de Cultura)), Vol. XVI,
Lisboa, 1974, pp. 1211-1212).

{{Porque aqerqua da lley que ora nouamente fizemos por serujqo
de deus E fauor e honrra da santa madre egreia se poderjam Recreqer
algutias duujdas entendendo alguuns as palauras que em ella sam
postas fora de tenqam E uerdadeiro entendimento que em ella teemos
E porque a nos soomente perteqe (sic) de a declarar e Jnterpetar (sic)
E tolher as ditas duujdas de nosso qerto e uerdadeiro saber Jnterpetamos e declaramos a dita ley)). Segue-se a inteupretap?~que C de
natureza declaratjva, conforme expressamente se diz, e, por isso,
dotada de retroactividade e sem necessidade de promulgagiio. Eis a
raziio pela qual o texto niio estri datado: segue-se 5 lei propriamente
dita como se tivesse sido acrescentado no mesmo dia.
Alguns dos pontos declarados na interpreta~goforam jii por
n6s referidos. Destaquemos agora s6 aquele que diz respeito B data
da morte de D. Jogo I. Era importante e constituia lacuna da lei,
caso fosse desconhecida. Ora, o legislador anteriormente admitira
que tal data era suficientemente notbria, ou, entiio, n2o se advertira da necessidade de referi-la; e, agora, vem escreve-la, niio por
acaso, incidentalmente, mas por forma decidida, em frase destacada
e q o r nom vijr em duujda)). Foi necessario fazg-lo. PorquG? N2o
certamente por temer que D. Fernando da Guerra e D. Pedro de
Noronha, arcebispos de Braga e Lisboa - a quem dois originais
do diploma foram entregues para dep6sito - desconhecessein o dia
em que D. Jo2o I morreu; nem por temer que, volvidos os anos, a
data caisse no olvido, pois que haveria sempre a possibilidade de recorrer a cr6nicas e ao Epitdjo do Rei 176. Parece-nos, antes, que a dcvida
a desfazer era actual e incidia sobre que data tomar de duas que se
propunham: 13 de Agosto ou 14 de Agosto? A data civil ou a data
eclesihstica? A quest20 afigura-se-nos que seria esta: qual calendhrio
usar para fixar o dia da morte de D. Jo5o I ? A Igreja, ern cujo beneficio a lei foi promulgada, gostaria que fosse utilizado o seu; os oficiais judiciiirios rCgios preferiria o usual, o calendririo civil. A disparidade traria o equivoco e com ele ficava o caminho aberto a fraudes. Ora, foi esta situaqgo que o Regente quis evitar, estatuindo
que o calendririo seria o civil, segundo o qual D. Joiio I morreu em
13 de Agosto.

0 conflito de calendiirios niio trazia normalmente graves problemas. Cada um era aplicado a campos distintos. Supomos que
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Em 1447 ja existia, como e sabido, o cargo de cronista oficial.

o eclesihstico, no stculo XV, nlarcava as celebragiies litiirgicas e os
limites do descanso religioso obrigat6rio 177. Fora disso seguia-se
o caIend8rio civil.
Perguntar-se-8: sendo assim, como t que tem lugar um conflito de calendhrios, a respeito da morte de D. JoBo I ? D. Joiio terh
falecido no dia 13 de Agosto, depois do par do sol e antes da meia-noite. Civilmente era o dia 13; eclesiasticamente era o dia 14, vCspera da Assunciio da Virgem Maria. Por razdes que se prendem com
a boa men16ria do Rei e prestigio do seu governo, pel0 significado
escatol6gico deduzivel da sua morte no anivershrio de Aljubarrota,
ter-se-8 utilizado o calendhrio eclesihstico. Assim se tornava possivel dizer que D. Joiio I morreu no dia 14 de Agosto, vtspera da
Assungiio e anivershrio da sua grande vit6ria - e extrair dai todas
as ligiies autorizadas pela visiio providencialista dos acontecimentos.
Tudo muito claro, sem mentira nem fraude. E tudo muito correcto
tarnbCm, pois que esth em causa, prioritariamerzte, uma leitura religiosa do evento -0 necesshrio aproveitamento politico niio passaria
de inocente corolhrio. Diriamos que, tendo em conta o ilnaginhrio
politico-religioso da tpoca, niio se poderia agir doutra forma. E assim
se fixaram as bases da tradigiio de que o Epitbfio 6, a nivel literhrio,
a pedra inaugural e o capitulo I da Crdnica de D. Duarte de Rui de
Pina o edificio acabado.
Tudo muito verdadeiro e correcto e cristEo catdlico. S6 que,
esquecido, no futuro, o calendhrio eclesihstico, ficaria no as urn
equivoco cronol6gico. Nem seria possivel detecth-lo, a menos que
o dia da morte do Rei houvesse de ser tornado como baliza cronornttrica para efeitos meramente civis. E foi isto o que aconteceu con1
a lei de 20 de Setembro de 1447 e seu anexo interpretativo. A declaraqiio de que D. JoLo I morreu no dia 13 de Agosto C o desfazer do
equivoco que pairava, silencioso e incbgnito, nos textos de Zurara,
Rui de Pina, do Epitajio e do instrumento notarial do Milagre da
Cera. Quando nestes textos lemos que o Mestre de Avis se finou em
14 de Agosto ou na vigilin da Festa da Assun~Eoou no anivershrio
da Batalha de Aljubarrota, lembremo-nos que isso s6 C verdade, aceite a
condigiio de dividirmos os dias segundo a maneira eclesihstica, isto 6,
de par do so1 a par do sol, de hora de vtsperas a hora de vbsperas.
Pelo exposto, entendemos que C legitimo concluir que o pergaminho-fdlio n." 67 do Cddice 1687 do Arquivo Distrital do Porto
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Ver nota 159.

t o testemunho mais importante sobre o dia exacto da morte do rei
D. JoBo I. NBo tiia aos outros, a pesar disso, a sua credibilidade
enquanto textos veridicos, que realmente s60, no tocante h data que
ostentam; for~a-os,isso sim, a falar sem ambiguidade - e aqui
reside a sua importiincia.

E o capitulo 52 do Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte?
Ele, com efeito, bem como o Mc~nuscrito 80, exibe um pormenor
aparentemente imbativel: o da hora do 6bito - duas da madrugada
do dia 14. Que dizer?.
Antes de mais, temos de convir que uma e outra dessas fontes
sBo ap6grafos muito tardios. 0 seu valor documental 6, consequentemente, bastante mais leveiro que o do Cddice 1687. 0 Manuscrito 80,
vistos os erros que coinporta, seria at6 de desprezar, conforme atrBs
ja dissemos; e o texto do Livro dos Consellzos, dado que se desconhece
o autor e nBo C liquid0 que tenha merecido o aval de D. Duarte,
perderia muita da sua forqa se nBo tivesse a companhia da outra fonte.
Quer dizer que aquele pormenor da hora C mais eloquente pelo facto
de vir repetido em documentos independentes do que pela raz6o de si
mesmo. Efectivamente, ensina a psicologia do testemunho que a
min6cia durn depoimento C mais indicio de falsidade do que de veracidade; ora, a atribuiC60 duma hora precisa a um acontecimento
verificado em 1433 e, para mais, nocturno, constitui uma min6cia 178.
Uma min6cia iniltil, sem finalidade visivel. Ou visarB desfazer qualquer polt~nicasobre a data~Bodo sucesso, impondo-se con10 argumento que impressions pela precisgo? Se assim foi, a sua forqa
aparente C indicio de fraqueza; C razgo suficiente de invenc;Bo pura e
simples. Nada 110s impede, positivamente, de supor tratar-se duma
noticia posta a circular a fim de destruir a declaragBo do Infante
D. Pedro de que D. Jo5o I morreu no dia 13. Como vimos, o Manuscvito 80 6. posterior a 1448 e o capitulo 52 do Livro dos Consellzos
podera s&-lo tambCm; de resto, havia motivos de sobra, quer d a
Corte, quer do Clero, para contrariar a noticia do ex-Regelzte. Isso
explicaria o facto de a Interpreta~a"~
Declarativa h lei de 20 de Setembro de 1447 ter sido, como supomos, propositadamente abafada.
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Sobre dificuldade em determinar as horas nocturnas, veja-se Leal Corzse111eir0,

3op. cit., caps. 101 e 102, pp. 440-441. No capitulo 91 (pp. 416-417), D. Duarte enaltece

o seu complicado mitodo de determina~godas horas, dizendo que 6 mais rigoroso do
que o uso de ccrellogios dagulha que trazem as figuras nas cuberturas, por que se pode
hem saber o tempo da mea noite sollamente>>.

Alegar-se-ri que era uso, seguido at6 por D. Duarte, toinar
nota rigorosa das horas de certos eventos; por exemplo, dos nascimentos de infantes. E certo. Porque o conhecimento da hora em clue
se nascia tinha um papel decisivo na determina$io da constelar.n"o
de cada urn, na defiiliq20 dos momentos fastos e nefastos, no levantamento, enfim, daquilo que se designa por hor6scopo; e, dai, n o
estabelecimento de normas cautelares em ordem ao bom efeito de
medidas terapeuticas a quando de doen~as,no descobrimento das
circunst2ncias positivas respons5veis pel0 &xito de i n t e r v e ~ ~ ~ cir6rbes
gicas, na fixaq5o dos tempos 6ptimos para o b o ~ nsucesso de empresas
e para uma auspiciosa mudanga do estado civil individual, etc. 179. A
anotaqzo da hora do nascimento n2o deve, pois, ser apreciada con10
express20 dum motivo de mera curiosidade analistica de natureza
afectiva; a nosso ver, esse gesto tem inais parentesco coln o preenchimento duin boletirn individzlal de sazide do que corn a redacg2o durn
dlburn de recordac6es farniliares. E n2o 110s repugna admitir que esses
apontamentos tenham sido originarianlente tornados pelos fisicos-astrdlogos que assistiam aos partos, conlo imperativo da sua actividade profissional 180. VS-se, portanto, que IIZO h& analogia ilas
atitudes que conduzialn B exarag2o da hora do nascimento e da hora
da morte. fi por isso que os cronistas geralmente 1120 se preocupam
com esta; quando a anotam t porque ela possui um simbolismo especial de alcance escatol6gico - o que 1150 era o caso das duas horas
da n~adrugada181.

179 Comes Eanes de Zurara, Crcinicn de Guint, Porto (Livraria Civilizasiio),
1973, p. 47. Francisco Bethencourt, Op. Cit., p. 55. Luis de Pina, Mrdiciiza e Mtdicos,
in ctDicionBrio de Hist6ria de Portugal)), op. cit., Vol. 111, Lisboa, 1968, p. 4. Friedrich
Hcer, 0 Murzclo Medieval, Lisboa, 1968, pp. 309-326.
180 0 registo da ctnascenqa dos filhos d'el-rei D. Duartw (referido cap. 27 do
Livro dos Consel/zos, p. 146) foi escrito pelo monarca a partir de inforrnasaes recebidas.
Ele, com efeito, nZo esteve presente quando nasceu D. Fernando em Almeirim (achava-se
em Santarem), nem quando nasceu D." Leonor em Torres Vedras (achava-se em 0bidos).
Em ambos os nascimentos se dB noticia da hora precisa, e, se a determina~Zodaquera
em que nasceu D. Fernando era fBcil (<(tresoras ante meio dia))),jB a da outra em que
D.%Leonor veio ao mundo era inacessivel a*n8o peritos (((terfa feira amanchesente tres
oras despois de meia noite))). (Ver H. C . Baquero Moreno, Ztinercirios de El-Rei D. D~rarte,
op. cit.). A presensa de fisicos-astr6logos durante os partos documenta-se desde periodos anteriores ao sCculo XV: ver, por exemplo, Rui de Pina, Ctzronica d'E1-Rey DL). Affoorzso
ZV, op. cit., cap. 5 . O , p. 348.
181 Em nenhum caso dos anotados atrks, na nota 100 se dB conta da hora
da morte.

Quanto ao facto de ilaver uma coincidEncia na designa@,o daquela
hora por paste de dois testeinunhos independentes, o capitulo 52
do Livro dos Consell~ose o iMnn~iscrito 80, dissemos acima que tal
facto se rcveste de eloquEncia. Mas C licito supor que alnbos beberam
na inesma Eonie. E C licit0 tambkm sugerir como aceitrive1 a hip6tese
de que os originais tivessem duas horas alztes cla meia-noite e os autores
dos apdgrafos, desconhecedores da forma cclesicistica de dividir os
dias ou desatcntos do processo, tenhaln decidido, para resolver a
incongruEncia da hora com o dia, emeiidar para duas horas depois
da meia-noite.
Enfim, o que acabamos de referir siio hip6teses que, face aos
documentos de que dispomos, niio tEm qualquer viabilidade. Confessamos, pois, que siio hip6teses ociosas. Contudo, a sua formula~ i i oserve, e isso 1150 C ocioso, para exponenciar a debilidade testemunhal dos docuillentos ap6grafos niio autenticados, maximamente
quando comportam noticias que contestam as de fontes originais.
No capitulo I da Crdnica de D. Duarte, Rui de Pina dB conta
duin epis6dio que julgamos oportuno evocar neste momento 182.
Trata-se daquele passo em que Fr. Gil Lobo repreende o sucessor
de D. Joiio I por haver-se entregue ao pranto de forma exagerada
e em prejuizo das suas obrigaqdes de novo rei. A repreensgo do frade,
autorizada corno reprimenda de confessor a confessado, tinha por
objectivo, sein dlivida, encerrar o espectkculo escai~dalosodum rei
em pranto desmesurado - contrcirio B FC e B Moral Pliblica 183;
rnas tinha tambim por objectivo p8r cobso B m6 imagem politica dum
rei fraco qile protelava as f u n ~ a e sde estado em beneficio de satisf a ~ a e scmotivas de ocasiiio, ccparecendo que se nom lembrava do
que aa Sepultura d'E1Rey seu Padre compria)) 184. Rui de Pina faz-se
eco precisainente dessa imagem de fraqueza.
Se o epis6dio C verdadeiro, e hri boas razdes para crer que sim 185,
Op. Cit., p. 491.
Ver <(ordena@es e estatutos feitos em catnara (de Lisboa))>, outorgados e
confirmados por carta regia de 3 de Novembro de 1285, publicados por Eduardo Freire
de Oliveira, Efementos para a Histdria do Municipio de Lisboa, Vol. I, 2.a ed., Lisboa,
1932, pp. 264-280 e por Joseph Soares da Sylua, Memdrias (...), Vol. IV, op. cit., doc.
n.O 37, pp. 359-370.
1 8 4 Rui de Pina, C/zronica do Senhor Rey D. Driarte, op. cit., cap. I, p. 491.
18s Conforme se infere d o conselho do Conde de Arraiolos {(para que se n8o espaCassem as Cartes)> de Leiria-Santarem de 1433, publicado n o Livro dos Cozselizos de
El-Rei D. D~iarte,op. cit., pp. 79-S1.
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6 forqoso admitir que, entre a inorte de D. Jogo I e o momento en1
que Fr. Gil Lobo decidiu intervir, decorreu urn bom espaqo de tempo
- o tempo necessario para gerar nas +pessoasuma forte preocupa~go
a respeito do comportarnento do monarca. Era necessario tomar decisdes quanto A sepultura do morto; impunha-se determinar o calendhrio dos funerais; e, sobretudo, era urgente tratar o cadaver, arnortalha-lo e deposits-lo em ataitde conveniente.
Esses riltimos cuidados com o defunto niio se iniciavam antes
do arrefecimento completo do corpo, talvez por se pensar que antes
disso a morte ngo era total, pois que o calor da vida, sinal do espirito,
ainda habitava nos membros. Entre o instante da nlorte aparente,
quando o derradeiro suspiro libertava a alma, e a ocasizo da morte
total, significada na algidez cadavCrica, ciecorriam longos minutos.
Cumpre notar que para os cronistas, assim coino para toda
a gente, a morte aparente era morte real, a morte sem inais: o individuo i~lorriaquando nele cessavam todos os movimentos. Parar era
mesmo morrer. 0 s riltimos movimentos eram os respiratdrios e os
cardiacos. Morrer era rigorosamente expirar, isto C, expelir o derradeiro sopro. Portanto, quando os textos falam da morte de alguCm,
& dessa morte aparente que falam, e n.50 daquela que designamos por
morte total.
Encerrado o morto na tumba, ficava em c2mara ardente, na
casa onde foi o 6bit0, 2i espera de ser levado ao lugar do dep6sito
definitivo. D. Jogo foi levado B SC onde havia de permanecer at6
Outubro desse ano. A transfer6ncia fez-se solenemente, em procissgo
de luminhrias, 2i noite: entre cirios e tochas, eomo convinha a um rei,
no meio de espantoso pranto e debaixo dos dobres ininterruptos de
todos os sinos de Lisboa 186.
Imagine-se agora que D. Jogo faleceu As duas da madrugada,
eomo querem o capitulo 52 do Livro dos Conslhos de El-Rei D. Duarta
e o Manlrscrito 80. S6 por volta das tr6s horas C que poderiam ter
inicio os cuidados com o cadaver. Decidir acerca do mod0 de fazer
186 Rui de Pina, Chronica do Senhor Rey D. Duarte, op. cit., cap. 1.O, pp. 491-492.
Ver o cerimonial ordenado pela C2mara de tisboa para ser cumprido quando da morte
dos reis, em Joseph Soares da Sylua, Memdrias (...), op. cit., Tomo I, pp. 283-285.
(Soares da Silva n5o diz a data do documento, nlas afirma tblo copiado de livro de
verea~des- way copiado o Assento que se tomou no Senado da Camera)) - e parece
inculcar que esse cerimonial A
j . ocorreu nos funerais de D. Joiio I; o proprio texto do
documento insinua que a decisiio camarfiria teve lusar no dia da morte d o Mestre de
Avis ou pouco antes).

a sepultura provis6ria (e as opinides dividiram-se), proceder i s notificaqties em ordem B orga11izac;iio do prtstito, cuidar dos arranjos
funebres na SC e realizar o cortejo, tudo isso era muita coisa para
caber em tr2s horas. Com efeito, Bs cinco e pouco comeqava de clarear
o dia 187. Se a morte tivesse ocorrido i s duas da madrugada, o funeral
niio podia fazer-se sen50 na noite do dia 14, con10 realmente se fez.
Neste caso, como entender a repreensiio de Fr. Gil Lobo? Para qug
apressar D. Duarte? Como achar que era grave o esquecimento do
Rei a respeito da sepultura do pai? Niio C verdade que, niio obstante
o esquecimento, o corpo jazeu em c2mara ardente mais de uma tarde
seguida?
Agora, em oposi~iio, imagine-se que D. Joiio morreu ainda
no dia 13, entre o par do sol e a meja-noite. Tudo muda de figura:
s6 por incfiria de D. Duarte niio se fez o funeral nessa noite nem o
seu levantamento ao trono nessa manhii de catorze. Passam a ter
sentido as palavras da Cr6nica: ctE ho Ifante Dom Duarte seendo
neste officio de tristeza com hos Ifantes seus irmaads acupado,
e esquecido por isso do outro pera que ho Setro Real jaa ho chamava:
parecendo que se nom lembrava do que aa Sepultura d'E1Rey seu
Padre compria, foi per Frey Gil Lobo seu Confessor espertado))
e repreendido 188. Para o frade n%o ter agido coin impertinCncia,
D. Joiio I niio pade ter falecido as duas horas do dia 14 de Agosto.
Enfim -e resumindo -parece dever atribuir-se ao pergaminho
do Cddice 1687 uma credibilidade preferencial relativamente ao capitulo 52 do Livro dos Consell~ose ao Manuscrito 80. Assim sendo, a
morte de D. 1050 I terk ocorrido, n2o no dia significativo que a
t r a d i ~ g oregistou, mas no dia 13 de Agosto de 1433.
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Leal Corzselheir-o, op. cit., cap. 101, p. 440.
Rui de Pina, Clzronica do Serzhor Rey D. Duarte, op. cit., cap. 1.O, p. 491.
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ColneqBmos este estudo corn a noticia do documento inCdito, o
pergaminho n.0 67 do Livro 29 dos Originais do Cabido do Arquivo
Distrital do Porto, segundo o qual D. Jo5o I faleceu niio no dia 14
de Agosto de 1433, conforme quer a t r a d i ~ 5 0 ,mas no dia anterior.
A critica do documento e o seu confronto com aqueles em que se
f ~ u i d aa referida tradic;Bo mostram, como se viu, que ele merece
toda a con6anc;a e, consequentemente, que a data conhecida da
rnorte do Mestre de Avis, at6 agora incontroversa, n8o C mat6ria
pacifica, deveiido antes ser tida como susceptive1 de estar errada.
Um erro pouco importante do ponto ds vista cronol6gico e historicamente inofensivo, sem dfivida; mas, em todo o caso, urn erro que, se
1120 foi dolosamente inventado, parece ter sido intencionalmente
mantido. Com que intuitos? Que terh levado a corte e os cronistas
a dar corpo a uma t r a d i ~ g osegundo a qual o fundador da Dinastia
de Avis morreu precisamente no dia 14 de Agosto, vCspera da
Assunc$io de Maria? Eis a quest50 que o pergaminho do Arquivo
Distrital do Porto faz surgir.
0 nosso trabalho teve por objectivo responder a esta questiio.
Se nos demorhmos a apurar a fidedignidade do referido pergaminho e
se orienthmos o interrogatcirio dos diversos testemunhos concorrentes no sentido de determinar o dia da morte do rei, com a 6nfase
bem marcada que se viu, fizCmo-lo 1120 porque atribuamos ao pormenor da data uma relevbncia primgria, mas porque a sua dilucida~ 2 constitui
o
o suposto da quest20 formulada. 0 pergaminho do Arquivo Distrital do Porto, con1 efeito, s6 C facto pol&mico, con1 a fecundidade investigativa dos factos polkmicos, se a informac;iio que ministra, contraditando as certezas vigentes, for verdadeira. Impunha-se
averiguci-lo sen1 pressa a fim de se tornar consistente numa pesquisa
de motivos responshveis por ulna tradic;go constituida com base nun1
erro. Foi o que se fez. Procurcimos descobrir aqueles motivos mediante
a anAIise dos textos de Pina e Zurara, dos epitifios da Batalha, da
certidgo do Milagre da Cera, do manuscrito n." 80 da Biblioteca
Pdblica Municipal do Porto e do~capitulo52 d o Livro dos Consellzos
de El-Rei D. Duarte. Cheghmos por esta via B verificac;50 da existEncia duma verdadeira campanha, iniciada pel0 menos no reinado
d o Eloquente, apostada cm fixar uma imagem de D. Jo5o I como de
ser predestinado, santo, heroi, messias de Portugal. Diversas outras
fontes, narrativas e documentais, confirmaram a verificac;iZo. Viu-se que

os textos, especialn~ente os de natureza cronistica, veicularn essa
campanha mitificadora por dois meios poderosamente entrosados em
esquemas de significaqHo escatol6gica bem definida: o modelo da
boa morte e o da consumapHo no 6bito de ciclos cronol6gicos perfeitos. Niio se hesitou em torcer datas e em falsear valores ethrios;
e assim 6 que o Rei da Boa Memdria 6 dado como falecido com
setenta e sete anos de idade, no dia em que nasceu, no anivershrio
da ida a Ceuta e na altura em que se completava mais um
ano sobre Aljubarrota. Catorze de Agosto, o dia significativo.
Ter-se-8 querido impor a ideia de que, assim con10 a ProvidCncia
marcou, no ventre de sua mHe, o bastardo de D. Pedro como salvador da Pitria e o assistiu depois nessa missHo e, destino consumado,
o levou para junto de Si onde se encontra advogando por Portugal,
assim tamb6m outorgava B Dinastia a legitimidade do Poder, nHo
obstante a sua origem pouco conforme com o direito sucess6rio e
plena de novitates e de atropelos Ctico-politicos. Era necesshrio esconjurar de cima do fundador dinhstico, a bem de toda a Dinastia, o
fantasma do usurpador - esse dem6nio que se julgava assistir aos
governantes saidos dos labirintos da des-Ordem. Era precis0 que a
des-Ordem geradora da Dinastia fosse tida por Milagre. NZO C esse
afinal um dos designios mais claros d o cronista Fern50 Lopes?
Com a forma como & apresentada a morte de D. JoHo I pretende-se inculcar a ideia de que foi operada pelo Altissimo uma
sarzctio da Dinastia de Avis in persona conditoris. E vai-se mais longe:
estabelece-se urn paralelismo com outro fundador dinhstico tambCm
santo -D.
Afonso Henriques - e equipara-se a nova Casa Real
Portuguesa Bs grandes antigas casas da Europa enobrecidas por
her6is e santos. Enfim, a morte de D. JoHo T... um tema de propaganda dinistica.
Porto, Fevereiro de 1983.

ApGndice Documental
Doc. N." I
Biblioteca Pilblica Municipal do Porto, Cddice 80, F. A., Fls. 114-118 v.".
<(Eestessa6 os Reis da Jmmortal fama E gloriosa memoria que Reinarab Em purtugal desde que foy Reino ate este presemte Rey que (6) o muy cristianisimo E gloriosissimo afomqo o quimto deste nome per graqa de deus Rey dos ditos Reinos comquistador
d(e) africa o q~talldeus Prospere sobre os viuemtes (...))).

.....................................................................................................................
(Folio 117):
<(noano de cesar de mil E quatrocemtos e cimquoemta e tres virnte e tres de julho
tomou dom joa6 Ceuta.
<ma era de mil quatrocemtos e simcoemta e sete no mes de Setembro foy o Jfamte
don1 amrique Cerquar Cepta E morreo Entab dorn Joa6 filho do comde de gigorn E Ruy
Gomez d(e) azeuedo.
ctJtem no mes de Julho da era de mil e quatrocemtos e simcoemta e quatro anos
se finou a Rainha dona fellypa de purtugal filha do duque de alamquastro ouue dellRey
dom Joab cimquo filhos ElRey duarte E o Jfamte dorn pedro E o Jfamte dorn amrrique
E o Jfamte dorn Joa6 E o Jfamte dorn fernamdo E a Jffamte dona Isabel duquesa de
borgonha E o Jfamte dom Afomso que foy o primeiro.
<(Noano do nacimento de noso Senhor Jhesu christo de mil E quatrocemtos E
Vimte E oyto anos quarta feira Vimte dias do mes de setembro Reqebeo ElRey duarte
a Rainha dona llyanor filha de1lRey dom fernamdo d(e) aragom na cidade de cojmbra
no moesteiro de Samta Crara E Reqebeo ho bispo de coyqua E o ar~ebispode Samtiago.
(Folio 1 17 v.O.):
((Jlem no ano d o nacimemto do Salvador de mil E quatrocemtos E vimte E oyto
a dezoyto dias do mes de setembro chegou ho Jfamte dorn pedro de fora do Reino a
cidade de coimbra.
<<Jtemna era de mil e quatro~emtosE Vimte e nove anos a primeira vez que Entrou
a Rainha dona Ilyanor em llyxboa E Ihe foy feita muyta omrra per os estados.
<<Jtemna era de mil iiijc E Vimte E cimquo Em quimta feira oyto dias de Julho
partio ho Jfamte dom pedro pera Jmgraterra.
<(Jtemna era de mil E iiijc xxx E hum anos primeiro dia d(e) abril En1 dia de pascoa
de Resurrei~amse finou o Virtuoso E muy samtisimo dorn nuno Alluarez pereira comdestabre de purtuguall este fez muy asinalados feitos Em armas vemceo a batalha de
Vallverde Este teue hila sua filha casada con1 o comde de bar~elosfilho bastardo deIlRey
dom joam E ouue della dous filhos E hcia filha que foy casada com o Jfmante dom Joa6
E os dous filhos huum se dise dorn afomso marques de Vallemqa E o outro dorn fernamdo
marques de Villa Vicosa comde d(e) aRayolIos.

((Jtem na era de mil E iiijc xxx E tres anos quatorze dias do mes d(e) agosto Em
sesta feira depois de mea noyte duas oras se finou o muy llouvado E da glloriosa E Jmmortal fama EllRey dom Joa6 que vemceo a batalha a EllRey de castella Em vespera de
samta marya d(e) agosto E finouse no castello da qidade de llyxboa E lloguo no dito
mes Em dia de Samta maria d(e) agosto Ileuamtara6 por Rey duarte seu filho Em sabado
depois de misasm' cima nos paqos da dyta cidade E foy seu atlferes Em aquelle auto o
comde dorn pedro E ally tomou ha bamdeira Reall bradamdo Reall Reall Reall por as
praqas da dyta cidade ho 3famte dorn amriqque acompanhado de muytos fidallgos.
((Jtem na era de mil E iiijc xxx E sete no mes de setembro se partio o Jfamte dorn
amrrique e ho Jfamte dom fernando seu Irma6 a comquistar terra d(e) africa per mamdado E autoridade dellRey duarte seu Jrma6 os quaes sobreditos foram serquar a Villa
de tamgere E ally foram serquados de fez E de outros muytos senhores.
((Jtem era de mil iiijc E coremta E oyto annos sete dias do mes de Junho na Villa
de samtarem casou E11Rey dom afomso com a Rainha dona Isabel filha do Jfamte dorn
pedro E llogo foy EllRey Emtregue de seu Reino Em doming0 E fez ofiqio das bemqooens
dom fernamdo arcebispo de bragua.
(Folio 118 v.O):
((Jtem era de mil iiijc E coremta E nove anos Em terqa feira aserqua sol posto Vimte
dias de mayo matara6 o Jfamte dorn pedro na batalha d(e) allfarrobeira allem d(e) allverqua no Valle que se diz meqa Era ally o Jfamte dorn fernamdo duque de beja E comdestabre de purtugal E o Jfamte dorn amrrique duque de Viseu seu tio E o duque de bargamqa
E o marques de Vallemqa E outros conldes E senhores E foy soterrado na Jgreya d(e)
allverqua.
((Jtern na era de mil E iiijc Liij anos Em quimta feira das oytauas de natal1 se partio
o Jfamte dom pedro pera qepta.
((Jtem era de mil E iiijc Lv annos foy Rqebida dona Joana de momtellyuete Rainha
de castella com EllRey dom amrrique Em dia de sabado a vimte E dous dias de janeiro
Recebeoa afomso nogeira bispo de coimbra E recebeoa por EllRey de castella hum seu
capela6 que se chamava.
(<Jtemera de mil iiijc Lv annos domimgo quatro dias do mes de mayo alntre as
dez E as omze oras da noyte naqeo dorn joam filho dellRey dorn afomso E da Rainha
dona Label sua molher E finouse Esta Rainha Em terca feira dous dias do mes de desembra)).

ARQUIVO DISTRITAL DO PORT0
Originais do Cartbrio do Cabido da St5 do Porto
Livro 29 (Codice 1687), fl. 67.
Instrumento pitblico, passado no Porto em 1450, duma carta de D. Afonso V, datada
, de M a r ~ ode 1448, na qua1 se transcreve uma provisiio de SantarBm, 20 de
de ~ v o r a 21
Setembro de 1447. e se faz declarac;iio do seu conte6do.
Saibham quantos este estormento de trellado de carta delRey nosso senhor en
pubrica forma scrita per auctoridade de Justi~avirem que no Anno do nas~imentode
nosso Senhor Jhesu christo de mjll e quatroCentos e ~inquoentaanos na muy nobre E
senpre leal1 ~ i d a d edo porto So o alpender (sic) da see da dita ~ i d a d eestando hy o honrrado Aluaro Eanes da madureira escudeiro vassal10 delRey e Jujz hordenayro nessa
meesma en presenCa de mym aluaro gon~alluezfijnz escudeiro vassallo de meu Senhor
elRey E das testemunhas que adiante sam escriptas perante o dito Jujz pareqeo per0
domjnguez morador na dita ~ i d a d ena Rua de ~ i m de
a vjlla e em nome de fernam Eanes
abade de snndinhaaens que Jazija doente pidio ao dito Jujz que lhe mandasse dar o
trellado d(e) hiia hordenaqam delRey que logo hy apresentou E per mym sobredito tabeliam leer fez E o dito Jujz visto como norn era Rassa nem antrelinhada e em nenheuum
(sic) lugar sospeita lhe mandou dar o trellado della sob meu Signal1 da quall o theor
della de uerbo a uerbo tall he: ---------------------don Afonso pella graqa de deus Rey de portuguall E do algarue e Senhor de
qepta A quantos esta carta virem fazemos saber que no segundo da enformz~amdas
hordena~ooensque andam em a nossa chanqelaria he escripta hiia hordena~amda quall
- - - - - - - - - - - - - - - - --0 theor tall he: - - --- dom afomso pella graGa de deus Rey de portugall e do algarue e Senhor de
qepta A quantos esta carta virem fazemos saber que esguardando nos como antre todollos
benefi~iosho do agradi~imentohe de moor obriga~amE que toda pessooa que alguum
bem Reqebe se delle norn he gradeqedor norn se pode escussar de culpa E esta culpa he
mayor quanto aa pessoa E mais grande E os beens e merGees quc teem Re~ebidosSam
mayores E antre os principes do mundo quaees sam a deus mais obrigados que os Reis
da gloriossa memoria de que nos des~endemosque estes Reynos que per a graCa de deus
posuymos per elle rnaraujlhossamente lhes forom dados e acrecentados e defendeendoos
com seu grande poderio corn mujto louuor e honrra dos ditos Reis E seus naturaaes E
norn se esqueqendo de suas antigoas mjsericordias des o tempo que comeCamos de
Reinar ataa o presente dia norn menos que cada huum dos Rex que ante nos forom Nossa
pessoa e estado senpre o teue en sua goarda porende asy por aquelies donde desqendeinos
como por nos somos muyto obrigados com nosso poder E saber tam grandes merqees
a deus senpre Reconho~erE porquanto as outras coussas en que os Rex podem E deuem
serujr a deus asy he auer em sua espiqiall goarda e emcomenda a sua santa egreia asy
nas pessoas como nos Edifi~iosE possissooens E porque alguuns dos djtos Rex descendemos conho~endocomo o estado eclisiastico segundo a grandeza destes Regnos he
abastossamente proueudo E que pera defenssam do dito estado e AJnda dos ditos Regnos
era neqesario de o estado cauallejrosso em nhiia gujssa seer falecido hordenaron~que
os mosteyros e egreias e hordeens hospitaaes aibergarjas e cassas deputadas pera Religam
(sic) ou coussas piadossas norn ouvessem per titullo de conpra algiias posysooens de
---.

--.

Raiz sem autoridade do Rey que nesse tenpo Reynasse nem per titullo d(e) escanbo
doaqom Jnstituyqam Sustituyqom ou per morte d(e) alguum seu profess0 ou per quallquer
outro titullo mais que atee huum ano e huum dia E norn enbargando que alg6as egreias
E mosteiros teuessem alguuns beens e herdades ante que taaes lex e hordenaqooens
fossem fectas E alguuns outros que ao despois ouuerom teuessem pera ello autoridade
e liqenqa dos Rex pera as posuyrem por continuaqam d(e) huum muy errado E malliqiosso custume que de longo tenpo en nossos Regnos ffoy hussado 0 quall he que quaeesquer prellados ou outros que os benefiqios posoem aas suas mortes per aquelles que
com elks viuem ou per outros som Roubados Nos quaees Roubos os tjtuIIos per que
taaes eranqas ou beens ante do dito tenpo posuyam ou as cartas da autoridade e liqenqa
que dos Rex tijnham pera as posujr os que taaes Roubos fezerem sam leuados do que se
segue que seendo despous os posoydores de taaes herdades e beens demandados en nosso
nome per forqa das ditas leix e hordenaqooens o que JnJustamente posuyam contra
Razam e dereito o perdem por norn poderem mostrar e alegar em Jujzo os titullos per
que asy os ditos beens e herdades possuyam E porque nos a todos nossos naturaaes
deseJamos booa e uirtuossa folganqa E que nom seJam trabalhados nem afadigados
em norn Justas demandas E outras acupaqoeens malliqiossas em principalmemte aaquelas
pesooas que qessando as ocupaqooens tenporaaes em seus espritos e horaqoens nos
encomendam e pedem continuadamente emcomendar a deus por isto com o acordo da
Raynha donna Jsabell mjnha mujto prezada molher E do Jfante dorn fernando meu
mujto prezado e amado Jrmaaom e esso mesmo com acordo e autoridade do Jfante
dorn pedro meu mujto prezado e amado tiyo e padre nosso curador E curador E Regedor
por nos de nossos Regnos e Senhorio com acordo dos do nosso Conselho e desembargo
Estabeleqemos E poemos por lley que todollos beens e herdades de quallquer maneira
que seJam que os mosteiros e egreias e outras pessooas Relligiossas E lugares deuotos
dos nossos Regnos paqificamente posuyam ao tenpo do trespasamento do mujto alto
e mujto eyqelente Senhor elRey dorn Joham meu auoo digno da eterna memoria e louuor
cuJa aalma deus aJa E agora aJnda pusuem que per forqa e uirtude da dita defessa lex
e hordenaqooens norn possam por ellas seer demandados posto que os ditos beens e
herdades estem em Regueengos terras Jugadeiras ou foreiras a nos ou outra quallquer
pessoa porque nossa merqee E vontade he que aJnda que liqen~ados ditos Rex norn teuessem ataa o dito tenpo que os beens e herdades que estonqes posuyam e agora pusuem
liuremente E sern contradiqam os aJam E per esta nossa carta norn Reuogamos nem
entendemos Reuogar as ditas lex e hordenaqooens que per os ditos Reix nossos progenjtores forom fectas quanto monta des o trespasamento do dito Rey pera diante nem esso
meesmo em as coussas que no tenpo do nosso Regnado forom demandadas e Julgadas
per a postumeira Sentenqa E por lirmjdooem desto mandamos seer fectas tres cartas
d(e) huum theor asygnadas per nos e per os sobreditos Raynha e Jfante dorn fernando
E Jfante dorn pedro Regente E aseellaadas com o nosso see110 do chunbo E que hiia
dellas seJa posta na torre do tonbo que esta em a nossa muy nobre e senpre leal1 qidade
de lixbooa E a outra seJa dada ao mujto honrrado em christo padre dorn fernando per
merqee de deus arqebispo de bragaa Et (sic) primas E a outra a o mujto honrrado em
christo padre dorn pedro per essa meesma merqee arqebispo de lixbooa pera aas fazerem
poer em os cartorjos das ditas sees E mandamos outrossy que esta nossa carta seJa
Registada na fim (do) segundo liuro das nossas hordenaqooens pera que da nossa chan~ l a r j ase possa dar o trellado della em pubrica forma segundo sse acustuma de dar as
outras hordenaqooens Ao quall trellado dado na dita forma mandamos que se de conprida fe como o propio originall dada em a vjlla de santarem xx dias do mes de setenbro

Joham gonqallvez a fez Ano de nosso senhor Jhesu christo de mjll IIIJC E Rbij anos - - --- porque aqerqua da ley que ora nouamente fizemos por serujqo de deus e fauor
e honrra da santa madre egreia se poderjam Recreqer alg6as duujdas entendendo alguuns
as palauras que em ella sam postas fora de tenqam E uerdadeiro entendimento que em
ella teemos E porque a nos soomente perteqe (sic) de a declarar e Jnterpetar (sic) E tolher
as ditas duujdas de nosso qerto e uerdadeiro saber Jnterpetamos e declaramos a dita ley
comvem aa saber que todallos beens he eranqas que os mosteiros E egreias E lugares
de piedade elc. goanharom e ouuerom contra as ditas lex ataa o tespasamento do dito
Senhor Rey don1 Joham E pa~ificamenteataa entam posuyram E aJnda agora pacificanlente posuern Jamais nom Ihe possam seer demandados E pa~ificamenteentendemos
que nem ante da morte do dito senhor Rey dom Joham nem depois ataa o tenpo desta
ley que ora declaramos por os ditos beens per forqa e uirtude das ditas lex por nos nem
pellos Rex que ante nos forom nem per alguuns a que nos ou elles teuessemos fecta
lneqee fossem fectas demandas aos ditos mosteiros e egreias etc. Ca nom foy nossa
tenqam de Reuogar as doa~ooense merCees que forom fectas per nos ou pellos Rex
que ante nos forom se as demandas comeqarom a fazer ante da dita ley Nem esso meesmo
que as egreias e mosteiros etc. leixassem d(e) auer a defenssam e benefiqio da dita ley
por Ihe serem pellos ditos beens movidas demandas per outras pessoas E per outras
Razooens per Respejto das quaees Ihe poderjam seer dito que paqificamente nom posuyam
E declaramos que nom soomente as ditas egreias e mosteiros podem teer E pusuyr os
ditos beens nos ditos Regnos corn os tributos E foros que delles senpre pagarom mais
aJnda os podem teer e pusujr Jsentamente sem tributo e semforo se os asy pa~ificamente
se os asy posuyrom atee morte do dito Rey senhor dom Joham E aJnda agora do tenpo
da dita ley pasqificanlente posuyam E declaramos que nom Reuogamos as ditas lex
quanto he des o trespasanlento do dito senhor Rey por diante por que as ditas egreias
E mosteiros podem per uirtude deltas seer demandadas pellos beens e eranqas que despois
de sua morte gooanCarom E daqy auante goanharem posto que pas~ificamenteas agora
posuam nem anulamos as sentenqas que ante da dita ley per uirtnde das ditas hordenaGooens contra as ditas egreias e mosteiros forom dadas em nosso tenpo ou dos Rex que
ante nos forom nem tolhemos as demandas que en tenpo de nosso Regnado ou de nossos
anteCessores ante da dita ley contra ellas foro~ncome~adascomo dito auemos E quanto
he aos escanbos que na dita ley faz menqam Nos proueemos sobre ello nossas hordenaCooens E nom achamos que as ditas egreias e mosteiros seJa espiqialmente defesso que
os nom possam fazer porem nom lhes tolhemos que o faqam contanto que seJam fectas
uerdadeiramente E nom em engano das ditas hordenaqooens e defessas convem a saber
Reqehendo bens em os ditos escanbos de tanta vallya ou alguuin tanto de mayor como
aquelles que por elks derem E nom em tanta melhorja e vallor per que se mostre mais
seerem doaqooens que escanbos E com esta declara~ome Jnterplicaqam (sic) Mandamos
que a dita ley se goarde pera senpre como em ella he contheudo E por nom vijr em duujda
o dito senhor Rey dom Joham se finou treze dias d(e) agosto do nasqimento de nosso
senhor Jhesu christo de mjll iiijc e xxxiij anos. -- - --- ----- - - ---A quall hordena~amafomso eannesnclerigo de mjssa capellam da egreia de
vallega do bispado do porto nos pidio por merqee que Ihe mandassemos dar o trellado
della en pubrica forma porquanto se della entendia d(e) aJudarEnos Iha mandamos dar
asy E pella gujssa que em o dito liuro hi he contheudo E porem mandamos a todollos
Jujzes E JustiGas dos nossos Reignos (sic) a que esta carta for mostrada que lha conpram
e goardem E fac;am conprir e agoardar asy E pella gujssa que em ella he contheudo sem
outro enbargo he al nom facades dada em a nossa qidade d(e) euora xxj dias do mes de

marqo ElRey o mandou pello doutor Ruj gomez de aluarengua seu vassallo e do seu
desenbargo e pitiqoens viqe chanqeler pero de barqellos por gomez borJes a fez Anno
do nasqimento de nosso senhor Jhesu christo de mjll iiijc e Rbiij anos nom seJa duujda
honde diz ditas que eu tabeliam o fiz por fazer uerdade. ... - - - - - - - - - ---A quall carta de hordenaqam asy apresentada e leuda o dito per0 domjnguez
pidio asy o trellado della em nome do dito abade de sandinhaaens porquanto se entendia
desta de aJudar E o dito Jujz lha mandou dar e deu a ello sua autoridade hordinaria e
mandou que faqa fe como o propio (o)Reginal testemunhas que a ello forom presentes
o honrrado diego anes Ar~ediagode mejnedo do bispado do porto e Joham carnejro
E afomso vaasquez escripuam da camara moradores na Rua fermossa da dita cidade
e fernam viqente tabeliam de nosso senhor elRey na dita ~ i d a d ee em seos termos E
outros e eu aluaro gonqalluez fijnz tabeliam sobredito que este estormento escrepuj
e aquiy meu signall fiz que tall he. -----------------(sinal p6blico)
--- nom seJa duujda a antrelinha que diz deu a ello sua autoridade hordenaria E
mandou que faqa fe como o propio (0)Reginall que eu tabeliam o corregi por uerdade.
pg trinta rreaes
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