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Resumo:
O artigo que se segue apresenta o valor da memória para as primeiras gerações da
dinastia de Avis, e em particular para o rei D. Duarte. Vamos tentar perceber de que
forma, ou de que formas o documento escrito, e mais precisamente um dos textos
da segunda redação da Crónica Geral de Espanha de 1344, e a imagem que o
complementa, contribuíram por meio da fixação de mensagens específicas, que
pretendiam passar, para a educação de uma nova classe nobre, que a monarquia
desejava gerar dentro do novo quadro político que se vivia à época.
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Résumé:
L’article qui suive présente la valeur de la mémoire pour les premières génerations
de la dynastie d’Avis, et particulièrement pour le roi D. Duarte. Nous désirons
comprendre de quelle façon le document écrit, et plus notamment un des texts de la
deuxième rédaction de la Crónica Geral de Espanha de 1344, et l’image, ont contribués
par la fixation de messages spécifiques, qu’ils voudraient transmettre, pour
l’education d’une nouvelle aristocratie, que la monarchie souhaitait générer dans le
nouveau cadre politique que se vivait à l’époque.
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1. D. Duarte e o texto da Crónica Geral de Espanha de 1344
Desde a fundação da nacionalidade até ao tempo de D. Dinis, o registo
historiográfico manteve a sua forma mais primitiva, de registo linhagístico puro, que
respondia às necessidades históricas da época, que eram fundamentalmente a
identificação dos indivíduos e a validação de prerrogativas das respetivas linhagens.
Só no reinado do Trovador se começaram a traduzir textos para língua vulgar. É
graças, em especial, à atividade literária do seu filho bastardo, D. Pedro Afonso,
Conde de Barcelos, que essas traduções foram realizadas, e que foi redigida a
primeira Crónica de Espanha e Portugal, mais conhecida pelo título de Crónica Geral
de Espanha de 1344. A sua composição baseou-se no trabalho historiográfico da
escola de Afonso X, ao qual o Conde juntou um vasto conjunto de novas fontes,
castelhanas, árabes, aragonesas e portuguesas. Esta circunstância originou, como diz
Maria Leonor Buescu, “um texto “novo”” (Maria Leonor Buescu, 1990: 89), ou
como diz Diego Catalán: “um dos primeiros esforços cronísticos em Portugal”
(Diego Catalán, 1971: XXXI-XLIV), ou ainda nas palavras de Lindley Cintra, “(…)
um dos mais extensos entre os primeiros ensaios da prosa portuguesa.” (Lindley
Cintra, 2009: XVIII). Depois deste avanço da historiografia portuguesa, seguiu-se
um período de estagnação que decorreu entre os reinados de D. Afonso IV e D.
Fernando I. Só com a subida ao poder de D. João I e da nova dinastia de Avis por si
encabeçada, o tema torna a assumir uma posição preponderante. Com a intenção de
registar a história dos reis de Portugal, o primogénito de D. João I, D. Duarte, pede
ainda infante a Fernão Lopes para que se redija a primeira Crónica de Portugal,
individualizada da história da Península Ibérica. Para esta composição contribuiu
decisivamente o texto da Crónica Geral de Espanha de 1344, que entretanto havia ele
próprio sido refundido, tendo sido alterado o seu fundo pró-senhorial original, por
outro de louvor à figura do rei. Esta segunda redação da Crónica de 1344 datará
portanto dos primeiros anos de 1400. De acordo com a árvore genealógica dos
manuscritos hoje conhecidos, da primeira e da segunda redações da Crónica de 1344,
desenhada por Lindley Cintra2, o manuscrito da Academia das Ciências de Lisboa,
objeto de estudo deste artigo, terá sido uma das primeiras cópias que se fizeram do
texto original da segunda redação, por volta da década de 20 do século XV e por
encomenda de D. Duarte. Será este manuscrito de Lisboa aquele que aparece na lista
dos livros de D. Duarte, datada entre 1423 e 14383, com o nome de Crónica de
Esquema em árvore desenvolvido por Lindley Cintra na sua edição crítica do texto português da Crónica de
1344. Segundo o autor existem dois ramos independentes de cópias e refundições do texto da Crónica de 1344,
um português e outro castelhano, em Luís Filipe Lindley Cintra (2009). Crónica Geral de Espanha de 1344 / ed.
crítica do texto português, 2ª ed.. Lisboa: INCM. p. DXL.
2

Consta do Livro dos Conselhos de D. Duarte, também conhecido como Livro da Cartuxa de Évora, em João José
Alves Dias (1982). Livro dos Conselhos de el-rei D. Duarte: Livro da Cartuxa, Ed. Diplomática. Lisboa: Estampa.
Este intervalo temporal poderá balizar a data de realização do manuscrito de Lisboa, se acreditarmos que se
trata de uma cópia finalizada, em termos de texto e decoração, do original, em cadernos, que também vem
mencionado na lista.
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Espanha, a par de outra que aparece na mesma lista, mas à qual o redator lhe
acrescentou a informação: em cadernos4. Lindley Cintra acreditava, e nós
concordamos, que a Crónica de 1344 de Lisboa resultou de uma encomenda de D.
Duarte, não só pela sumptuosidade da decoração que ostenta, mas também pela
importância que este texto teve na corte dos primeiros reis e príncipes de Avis5.
Estes factos levam-nos a pressupor, para o manuscrito em apreço, a existência de
um programa decorativo específico decorrente da intervenção direta do futuro rei,
D. Duarte. Para além da sua riqueza material e ornamental esta decoração sugere um
formulário de claro elogio à monarquia e que foi conseguido por meio de uma
reiterada representação dos atributos do rei e do engrandecimento de episódios
marcantes da vida dos reis, como os alevantamentos, as entronizações e os funerais6.
Esta criação imagética colaborava ativamente com o texto, como veremos mais
detidamente adiante, no incutir ou memorizar de determinada mensagem que se
pretendia fazer passar. Acreditamos que este, tal como tantos outros textos
redigidos e/ou traduzidos por estes príncipes avisenses, em conjunto com a
decoração iluminada que muitos deles continham, se destinavam não só a satisfazer
o gosto dos seus possuidores pelo livro, e em particular pelo livro iluminado, mas
para além disso, servir o plano educacional da nobreza cortesã, advogado por D.
Duarte e pelo Infante D. Pedro7.
No século XV português o texto histórico reveste-se então de uma
importância crucial. É a partir do texto da Crónica Geral de Espanha de 1344, pela
vontade de D. Duarte e pela pena de Fernão Lopes, que se dá início ao croniciado
régio em Portugal. É redigida a primeira Crónica de Portugal e as Crónicas
individualizadas dos seus primeiros reis até D. João I. Assim, através da palavra
escrita se registava a memória do glorioso passado da nação e se legitimava o novo
poder reinante.

Pela distinção descritiva que é feita pelo anotador, isso leva-nos a crer que a Crónica de Espanha que
aparece em primeiro lugar na lista já não estaria naquele estado primário, em Nascimento, Aires Augusto
(2012). Ler contra o tempo: condições dos textos na cultura portuguesa (recolha de estudos em Hora de Vésperas). Vol. 1.
Lisboa: Centro de Estudos Clássicos, p. 266.
4

Os textos da primeira e da segunda redações da Crónica de 1344 foram a fonte primordial do assentamento
da história dos reis de Portugal preconizado por D. Duarte. Lindley Cintra, op. cit., p. CDXCVIII.
5

Outros autores abordaram antes de nós o tema do louvor ao rei preconizado pelo texto e pela imagem do
manuscrito lisbonense da Crónica Geral de Espanha de 1344: Horácio Peixeiro (2009). Imagem e Tempo:
Representações do poder na Crónica Geral de Espanha. Revista de História da Arte, 7, pp. 152-177; María
Pandiello Fernández (2012). Estudio iconográfico de algunas representaciones en la Crónica Geral de Espanha de 1344.
(Academia das Ciências, M.S.A. 1). Dissertação de mestrado em História da Arte Medieval. Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa e Teresa Amado (1999-2000). As imagens e o
Texto Manuscrito Iluminado da Crónica Geral de Espanha 1344. ARIANE, revue d’études littéraires françaises,
16, pp. 37-46.
6

De que é testemunho, por exemplo, a Carta de Bruges escrita em 1426 por D. Pedro ao seu irmão e futuro
rei D. Duarte, onde o Infante das sete partidas discutia a sua visão dos fundamentos do bom governo.
7
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2. O valor da memória para D. Duarte
Ao falarmos do valor da memória para D. Duarte, temos de entender o que além
das palavras esta expressão realmente significa, enquadrando-a na mentalidade da
família real de Avis e particularmente do Infante-rei D. Duarte.
Como nota Luís Miguel Duarte, autor da biografia do rei Eloquente8, D.
Duarte não confiava na memória. No entanto, isto não quer dizer que não a
valorizasse. Muito pelo contrário. Dava de tal modo importância à renembrança que
não consentia que ela se reduzisse a lembranças mais ou menos vagas que vamos
guardando e que de um dia para o outro se podem apagar: “Dou porem consselho
que, por grande que alguem, a ssynta [a memória], que nunca em ella muyto confii,
por que fallece ligeiramente onde compre per muytas guisas, e porem sempre se
proveja em toda cousa que bem poder de poer as cousas em scripto […] Ca,
segundo tenho praticado, esta he a mais certa maneira da arte memorativa […]”9. Os
ensinamentos que considerava importantes eram por si anotados em livros, como o
seu Livro dos Conselhos. Via no conhecimento acumulado ao longo dos tempos a
garantia da manutenção da sabedoria da Humanidade no tempo presente. Ora a
memória, por si só não era, no entendimento de D. Duarte, suficiente para assegurar
a presença do saber do passado no presente. Para que dos seus ensinamentos se
retirasse verdadeiro proveito, a memória necessitava de ser fixada pela escrita de
forma perene no presente e no futuro10. O desenvolvimento da historiografia em
Portugal, por exemplo, tinha um objetivo prático claro: funcionou para a dinastia de
Avis como meio de legitimação do poder da nova casa real. É na escrita que, desde
D. João I, a dinastia de Avis se vai apoiar para justificar o seu poder e para criar um
modelo de governo e de sociedade que correspondesse aos princípios morais e
ideológicos que preconizavam. Em ambos os casos tratava-se de moldar
mentalidades. Com esse propósito, desde o princípio do século XV, foram
traduzidas para português obras religiosas e clássicas, traduções essas da autoria dos
próprios reis e príncipes, ou encomenda sua11. Estes translados, divulgadores eles
8

Luís Miguel Duarte (2007), D. Duarte: requiem por um rei triste.

Cap. II do Leal Conselheiro, em Joseph Piel (1942), Leal conselheiro o qual fez Dom Eduarte Rey de Portugal e do
Algarve e Senhor de Ceuta, p. 14.
9

Várias formas, mais práticas ou mais teóricas, como D. Duarte insiste na ideia de escrita = memória e que
estão patentes nas obras por si redigidas e/ou encomendadas e a suas possíveis raízes clássicas e cristãs
analisadas em João Dionísio (1994). Escrevo, logo lembro. A escrita mnemónica no Leal Conselheiro de
D. Duarte. O Escritor, n.º 3, Março, p. 136-143.
10

Sobre as livrarias dos príncipes de Avis ver também: Aires do Nascimento, ob. cit., pp. 249-267; João
Dionísio (2000). D. Duarte, leitor de Cassiano, Tese Doutoramento em Literatura Portuguesa. Lisboa:
Universidade de Lisboa e Ana Isabel Buescu (2010). Na corte dos reis de Portugal: saberes, ritos e memórias / Estudos
sobre o século XVI. Lisboa: Edições Colibri, pp. 53-70.
11
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próprios de uma cultura e mentalidade específicas, constituíram também suporte
teórico de escritos formativos desenvolvidos por D. João I, D. Duarte e pelo
Infante D. Pedro.
Quer as traduções, quer os textos autógrafos, faziam parte de uma estratégia
de educação dos grupos cortesãos, numa lógica de educação moral, ideológica,
cultural e política baseada no exemplo12: o espelho dos príncipes13, que
desejavelmente se refletiria na nobreza e por consequência na restante sociedade.
Esta moderna cultura social e política tinha de ser aprendida. É neste
contexto que surgem obras autógrafas, de cariz filosófico e moral, mas também
político, como o Leal Conselheiro de D. Duarte e o Livro da Virtuosa Benfeitoria do
Infante D. Pedro, e outras eminentemente práticas, como o Livro da Montaria de D.
João I, e o Livro da Ensinança de bem cavalagar toda sela de D. Duarte. Resumidamente,
podemos dizer que nestas obras são analisadas a conduta do homem de corte e as
virtudes que este deve cultivar nas diferentes esferas da sua vida pública e privada, à
luz do conhecimento, vivências e experiência particulares destes reis e príncipes.
Mas como referimos anteriormente, a escrita e a leitura destes textos produzidos em
ambiente de corte pretendia tanto a educação do indivíduo ao nível mais pessoal,
quanto a sua educação ideológica e política, onde a identidade, o nacionalismo e a
legitimação do poder régio são os temas centrais. É assim que o assentamento da
História de Portugal, desde a Crónica Geral de Espanha de 1344 até ao croniciado régio
encetado por Fernão Lopes, adquire, como vimos, para os representantes da
dinastia avisense, uma enorme relevância.
Assim se diz no prólogo da Crónica Geral de Espanha de 1344: “E, en buscando
aquesto, acharom as figuras das letras; e, ajuntandoas, fezeron delas silabas; e,
ajuntãdo estas sillabas, fezeron delas partes; e, ajuntando outrossi as partes, fezerõn
razon. E per a razon veheron en conhecimento de entender os saberes e de se
saberem ajudar deles e de saberem tam ben departir das cousas que foron nos
tempos antigos como se fossen en sua sazon; e que per esta maneyra podessem
outrossi saber os que depos eles vehessem os boos feitos que eles fezeron assi como
se a eles fossen presentes.”14
Irene Freire Nunes explica a questão do exemplum na Idade Média relacionando-a com as suas origens
clássicas e o modo como na época medieval se apodera da literatura religiosa e laica, em Irene Freire Nunes
(2007). Horto do Esposo. Obras Clássicas da Literatura Portuguesa. Lisboa: Edições Colibri, pp. IX-LXX.
12

Ou os specula principis da obra de Egídio Romano, De Regimine Principum. Obra do final do século XIII que
exerceu grande influência no pensamento dos monarcas avisenses. A obra latina fazia parte da livraria de D.
João I e de D. Duarte. Nesta última encontrava-se em latim e em vulgar, em Ana Isabel Buescu, ob. cit., pp.
61-63. Ainda de acordo com Manuel Simões a literatura traduzida pelos príncipes de Avis, que orientou o seu
pensamento em torno da doutrina pelo exemplo e que por isso inspirou as suas obras autógrafas são este
espelho dos príncipes ao qual se juntaram os romances de cavalaria, em Manuel G. Simões (1995). D. Duarte e
a teoria da tradução em Portugal no século XV. Roma, pp. 19-27.
13

Prólogo, fólio 1r do manuscrito de Lisboa da Crónica Geral de Espanha de 1344: M.S.A. 1 da Academia das
Ciências de Lisboa.
14
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3. As técnicas de rememoração, o texto e a imagem no manuscrito de Lisboa
da Crónica Geral de Espanha de 1344
Tal como a palavra ouvida, a palavra escrita e a imagem operam ao nível da
leitura, da compreensão e da rememoração do texto. A letra fixa o discurso oral
tornando-o perene e a imagem é a representação daquilo que está escrito e não da
realidade. A imagem que ilustra o texto é o símbolo do que foi posto por escrito e
contribui decisivamente para a sua rememoração. Como diz Mary Carruthers, neste
âmbito devemos entender as imagens como um tipo de escrita e não algo diferente do
texto15. Temos portanto de percebe-las como parte da ação retórica do texto e ao
olharmos para elas na atualidade, temos de tentar descodificá-las a partir desta
perspetiva16.
Citando Richard de Fournival, Carruthers refere que a memória tem duas
entradas: o olho e o ouvido. É através destes dois canais que vai ocorrer o processo
de absorção e retenção do conhecimento, que engloba três fases: a leitura, a
compreensão e a rememoração. Como explica, a leitura tem de ser feita em voz alta
para que a informação atravesse simultaneamente os dois canais de entrada17.
Depois de absorvida por esta dupla via será mais facilmente retida. Claro que neste
momento estamos falando exclusivamente da letra, da palavra escrita, que para ser
fixada com maior firmeza convém que a leiamos e a ouçamos em simultâneo.
Contudo, não nos podemos esquecer da outra peça chave no decurso deste
processo: a imagem. Esta, por seu turno é absorvida somente pela visão, e em
sincronia com a assimilação das palavras do texto18.
A imagem constitui, como já foi dito, uma segunda forma da palavra escrita,
uma forma mais visual. Ao acompanhar a entrada da palavra escrita vai contribuir
determinadamente para a sua rememoração. Este é o papel indispensável que
desempenha no processo de retenção da informação. Favorece a memorização do

Mary Carruthers (1993). The book of memory: a study of memory in medieval culture. Cambridge: University Press,
pp. 222.
15

16

Ibidem.

D. Duarte dá, ele próprio, no seu Leal Conselheiro, a orientação para uma leitura profícua, do ponto de vista
da aquisição do conhecimento, isto é, como a leitura deve marcar positivamente a memória. Este assunto é
discutido por João Dionísio em João Dionísio (1991). D. Duarte e a leitura. Revista da Biblioteca Nacional, s. 2,
vol. 6 (2), pp. 7-17. Lisboa.
17

18

Idem, p. 223.
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texto, não só pela representação que dele faz, como pelo ritmo que imprime à sua
estrutura, que também pode constituir por si só um fator rememorativo19.
Estas são técnicas apuradas de rememoração, que se desenvolveram em
ambiente escolar. Cremos portanto que no que toca a esta questão impõe-se
prudência na forma como faremos daqui para a frente a ponte entre a realidade de
meios que vivem para o ensino e àquela cortesã. Os primeiros com propósitos bem
definidos e exigentes em relação à memorização da informação; a segunda também
produtora de documentos escritos, que acreditamos, como dissemos antes, de cariz
eminentemente doutrinário, mas cujos modos de fruição do texto não serão tão
rigorosos no que concerne a retenção do conhecimento.
O objetivo doutrinário está, como já vimos, bem presente na corte de Avis,
desde D. João I, mas sobretudo em tempo de D. Duarte e de seu irmão, o Infante
D. Pedro. As obras que redigiam eram instrumentos de propaganda da cultura
política e social que queriam impor na corte: o poder máximo do rei enquanto
símbolo primeiro da monarquia, a legitimidade inabalável da nova dinastia, o
sentimento nacionalista, a total submissão e lealdade dos súbditos, todos eles são
diretrizes políticas para a governação e prosperidade do reino. No mesmo
encadeamento, mas no plano mais privado, existe ainda o debate sobre as virtudes
do homem, que devem ser observadas primeiramente pelos príncipes e depois por
todos aqueles ligados à governação. Esta educação pelo exemplo propiciaria a boa
condução dos destinos do reino e actuaria como garante da disseminação dessa
doutrina.
A nova visão de governação, de sociedade e do indivíduo tinha de ser
necessariamente incutida no espírito da classe nobre a quem principalmente se
dirigia. Mas estamos aqui no âmbito, não da retenção de qualquer matéria da
escolástica ou outra, mas na formatação da índole dos indivíduos através da imagem
que estes reis projetam de si mesmos e da dinastia por si liderada. Quer o poder que
detêm, que deve ser tido como inquestionável, quer a preocupação e a sequente
discussão que lançam sobre as boas qualidades do indivíduo – que por seu lado se
refletirão no modelo de governação projetado – constituem as duas áreas principais
da doutrina destes príncipes-reis. Logo parece-nos compreensível que o trabalho
pedagógico aqui, passaria muito mais pela inculcação de uma imagem que se quer
sempre presente, do que propriamente pela retenção exata de passagens específicas
de um texto. Neste caso apenas interessaria retirar da meditatio a mensagem, a moral
subjacente ao texto como um todo. Não queremos com isto dizer, que o texto havia
de ser exclusivamente tomado por essa súmula, quando percebida a mensagem
Isto tem que ver com o tipo de organização dos textos lidos nas escolas, eclesiásticas ou laicas, que foram
buscar a Bradwardine a técnica mnemónica da arquitetura e transportaram-na para a página. Dispunha-se o
texto em diagramas, grelhas, etc. de modo a facilitar a sua memorização. A estrutura arquitetural da página
permitia a organização do texto na mente do aluno, já que cada local/divisão da página servia de estímulo
rememorativo ao que no seu interior estava escrito; em Mary Carruthers, op. cit., p. 223.
19
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central, e que não houvesse um ou outro episódio que pela identificação mais
imediata com a dita mensagem não fosse de alguma forma destacado, no intuito
justamente de favorecer a sua retenção e mesmo a sua rememoração. São disso
exemplo os episódios da Crónica decorados com as grandes iluminuras ilustrativas
que ocupam todas as margens do fólio e que são merecedores de tal destaque pois
estão sem exceção ligados ao relato da vida dos reis da Península.
Se por um lado parece que os requisitos rememorativos deste tipo de textos
vão até mais longe do que, por exemplo, uma qualquer matéria de botânica, dado
que têm como missão moldar a mentalidade do indivíduo, será também essa a razão
pela qual a fixação ipsis verbis do texto, aqui não se porá.
Assim sendo, julgamos que dos tipos de imagens que Mary Carruthers define
como imagens com funções mnemónicas dentro de um documento escrito, as
imagines verborum ou rebus-like images20 – aquelas que sugerem ao leitor letras,
expressões, que servem de pista para que ele aceda mnemonicamente ao tema do
texto – serão aquelas com menor probabilidade de aplicação no universo do
manuscrito de Lisboa da Crónica de 1344. Pelo contrário as imagines rerum, aquelas que
são autênticas ilustrações do texto, na Crónica de 1344 de Lisboa estão por todo o
manuscrito e coincidem frequentemente com as imagens que a autora apelida de basde-page21, uma vez que a cena principal se desenrola na margem de pé do fólio. É o
caso das imagens dos fólios 155r e 160r, ou 182r e 266r, entre outros. Noutras
ocasiões encontramos estas imagines rerum dentro de grandes iniciais, que por essa
razão denominamos de historiadas, e que podem ilustrar sozinhas ou em
comunicação com as imagines rerum bas-de-page aquilo que é dito no texto.
Nesta análise vamos cingir-nos à grande iluminura ilustrativa do texto (que
engloba os fólios decorados em todas as margens cuja história se conta
habitualmente na margem de pé do fólio e em comunicação com uma inicial
historiada) e a par dessa apenas à iluminura figurada (que inclui figuras humanas e
fantásticas, formando letras capitais e hastes decoradas pelas margens e
intercolúnio), deixando de fora a animália.
Se as grandes iluminuras ilustrativas correspondem às imagines rerum de
Carruthers, já as iluminuras figurativas que enchem letras capitais e margens não
correspondem às imagines verborum, caso que demonstra a particularidade destes
textos laicos, produzidos fora do meio escolar, que envolvem diversas modalidades
de fruição, conforme supusemos anteriormente.
Estas iniciais e margens figuradas, compostas por figuras humanas e figuras
fantásticas sugerem normalmente o tema do texto e, em alguns casos, representam
20

Idem, p. 225.

21

Idem, p. 245.
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precisamente o seu oposto. Mas tanto num caso como no outro são testemunhos da
inventividade mordaz do iluminador, que lhes imprime sempre um fundo de gozo e
até mesmo de sarcasmo. Para algumas destas imagens porém, não conseguimos
estabelecer qualquer relação com o texto. O que acaba por caracterizar a grande
maioria delas é, para além do humor, o recurso a representações do extraordinário,
do fantástico, fatores determinantes para o sucesso do processo mnemónico: o
estímulo visual impressivo pela surpresa, pelo choque que causam no leitor. Como
refere Mary Carruthers no seu estudo, e para o manuscrito de Lisboa da Crónica de
1344 em particular, María Pandiello, Teresa Amado e Horácio Peixeiro, também já o
haviam notado, estas características da imagem marcam positivamente a memória
para aquilo que é contado pelo texto22.
As notas e as glossas que acompanham o texto são também mnemónicas23.
Mary Carruthers encara-as como a manifestação mais clara da memória individual.
Mãos e cabeças são sinais que indicam partes do texto a rememorar24. Esta realidade
está bem patente na Crónica de 1344 de Lisboa, todavia as sinalefas deste tipo que aí
encontramos não são do punho do copista, são posteriores, testemunhos do uso do
manuscrito ao longo do tempo.
4. O papel rememorativo da iluminura no manuscrito de Lisboa da Crónica

Geral de Espanha de 1344

Afirma Mary Carruthers que a imagem está no livro manuscrito não para se
rememorar a ela, mas antes para sugestionar o leitor para que este atinja o
verdadeiro sentido do texto. Trata-se portanto de uma criação mental individual25 e,
acrescentamos nós, tanto da parte do iluminador, como da parte do espectador.
Aqui reside a grande dificuldade do trabalho a que nos propomos. A interpretação
ou descodificação que fizermos da imagem em relação ao texto será sempre uma
interpretação nossa, feita a partir de olhos do século XXI, aos quais podem escapar
muitas ou mesmo todas as realidades que estão por detrás destas criações artísticas.
Logo, a relação que vamos tentar estabelecer está à partida enviesada. Embora seja
muito difícil ou mesmo impossível descortinar qual a intenção do iluminador ao
reproduzir determinado conjunto de elementos, em determinada parte do texto (se é
que existia necessariamente sempre alguma) apoiamo-nos em algumas hipóteses
lançadas por outros autores, já aqui citados, relativamente ao significado destas
iluminuras (p. ex. Teresa Amado, Horácio Peixeiro e María Pandiello). Ficamos na
22

Ibidem; Horácio Peixeiro (2009); María Pandiello, ob. cit., pp. 26-55 e Teresa Amado, ob. cit., pp. 45-46.

23

Mary Carruthers, ob. cit., p. 245.

24

Idem p. 248.

25

Idem, p. 256.
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expectativa de que existam casos em que a ligação possa, pelo menos
aparentemente, ser menos subjetiva. Não obstante, lembramos Mary Carruthers
quando sugere que no caso do documento escrito a imagem funciona como uma
parte do texto, tal como a letra, e que por esse motivo temos de analisá-la como se
fizesse parte da retórica da narrativa.
Como já tivemos ocasião de referir acima, a iluminura da Crónica de 1344 de
Lisboa caracteriza-se pela criatividade e pela comicidade (o cómico, o ridículo, que é
amiúde explorado pelos iluminadores). Se esta circunstância lhe pode conferir um
carácter fortemente mnemónico, poderá também dificultar o nosso trabalho de
análise, uma vez que os processos criativos por detrás dela podem tornar, aos
nossos olhos, pouco clara a sua ligação ao texto.
Por outro lado, a temática, no geral pouco variada da história que gira
essencialmente em torno dos feitos cavaleirescos de reis e nobres em guerras e
batalhas pelo território da Espanha, veremos se favorece ou não pela sua parte, a
objetividade das representações.
Dividimos então esta análise entre as imagines rerum, aquelas a que chamamos
ilustrativas, quase todas do tipo bas-de-page, e as figurativas que englobam figuras
humanas e fantásticas decorando margens e iniciais, e que não correspondem a
nenhuma tipologia definida por Mary Carruthers. As imagines rerum bas-de-page estão
no fólio 1r, 155r, 160r, 182r, 185v, 189r, 199r, 266r e 269r. As imagines rerum que se
encontram dentro de grandes iniciais, em que a história da inicial comunica com a
margem de pé são as dos fólios 160r, 182r, 189r, 266r e 269r. As iniciais historiadas
isoladas estão no fólio 285r e no fólio 318r. Todas elas são, como dissemos,
autênticas ilustrações do texto, não suscitando, por isso, à partida, comentários de
maior. Porém, sublinhamos algo a que Mary Carruthers também faz referência, e
que poderá ter alguma ligação com a rememoração destes episódios da Crónica tão
ricamente iluminados. Diz-nos a autora que, sobretudo em manuscritos laicos, a
decoração que recorre a objetos valiosos como joias, moedas, ou cenas de caça ou
pesca, ou pássaros engaiolados representa uma marcação de uma parte do texto que
importa reter, sem que tenha nenhum significado iconográfico associado26. Existe,
na realidade, esta decoração, complementar à cena principal, nas grandes iluminuras
ilustrativas do manuscrito de Lisboa. No fólio 182r, por exemplo, onde se conta a
morte de D. Jaime I de Aragão e a subida ao trono de D. Pedro III, surgem na
margem de goteira, gaiolas com pássaros no interior (Fig. 1). O desenvolvimento
que foi concedido, por esta segunda redação da Crónica de 1344, aos reinados dos
reis de Aragão e Portugal, com prejuízo para a história dos reis de Castela, poderá
justificar a importância deste episódio. Mas, mais do que isso, e como referiu

26

Idem, pp. 246-247.
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também Horácio Peixeiro27, as alianças entre as duas coroas, que se verificaram
tanto em tempo de D. Pedro III de Aragão, que casou a sua filha D. Isabel com D.
Dinis, quanto em tempo de D. Duarte, que esposou D. Leonor de Aragão, bem
como o facto do rei aragonês ser um grande amante e patrocinador das letras e das
artes, torne o começo do seu reinado, num momento a recordar.

Fig. 1 – Capítulo que conta a subida ao trono de D. Pedro III de Aragão, pormenor do fólio 182r, Crónica
Geral de Espanha de 1344, M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto IMAGO – IEM.

Passamos agora para a outra iluminura figurada, composta por figuras
humanas e fantásticas. Sublinhamos que neste ponto do nosso texto, falaremos
apenas da iluminura figurativa, em relação à qual conseguimos perceber uma ligação
objetiva com o texto, quer pela correspondência direta com o significado do texto,
quer pelo seu contrário, de outra que não conseguimos estabelecer relação
presumivelmente clara.
Horácio Peixeiro (2014). A iluminura portuguesa no século XV. Luís Urbano Afonso e Paulo Mendes
Pinto (Org.). O livro e as interações culturais judaico-cristãs em Portugal no final da Idade Média, pp. 152 e seguintes.
Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
27
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Abrimos aqui um parêntesis para mencionar que a Crónica contou com a
colaboração de três iluminadores conforme tentámos demonstrar na dissertação de
mestrado defendida por nós em 201328. Em traços gerais podemos dizer que por
essa ocasião pretendemos sustentar que o iluminador 1, o mais hábil dos três em
termos de desenho e pintura, seria o mestre que interveio na decoração até meio do
manuscrito. Iluminador 2 e 3 participaram alternadamente e até conjuntamente no
mesmo fólio, desde o início até ao final do manuscrito. O iluminador 2 depois do
abandono do iluminador 1 adota para os fólios das iluminuras ilustrativas e iniciais
historiadas (até ali da autoria do iluminador 1) um segundo estilo de desenhar e
pintar que mimetiza o estilo do iluminador 1. O iluminador 3 é responsável por dois
repertórios distintos que se mantêm ao longo do manuscrito: a decoração figurativa,
com grande predominância da animália e a decoração exclusivamente vegetalista.
Podemos constatar que antes do 16º caderno, os iluminadores se apresentam
mais contidos nos rasgos imaginativos das suas representações, excluindo talvez a
grande inicial figurada do 12º caderno, da autoria do iluminador 2. Para além desta,
só nos 2º e 3º cadernos exibem manifestações artísticas do tipo figurativo. A maioria
dos cadernos desta primeira metade do manuscrito são dominados pela decoração
vegetalista do iluminador 3. Ainda assim, existem nesta parte iluminuras figurativas
cuja relação com o texto arriscamos dizer que são diretas: no 2º caderno, o
iluminador 2 realiza duas iniciais com figuras humanas. A primeira, no fólio 14r,
aparece pelo meio de uma sequência de capítulos relativamente curtos, extraídos do
apartado geográfico de Al-Razi, que foi fonte da Crónica Geral de Espanha de 1344.
São descritas as localizações geográficas das várias terras da Hispânia. Duas delas
Medinaceli e Santa Baira, diz o copista, que é muy boa terra e he logar muy saboroso pera o
corpo do homem (fólio 14r). É no começo do capítulo a elas dedicado que o iluminador
pinta um homem com os braços cruzados sobre o peito, em sinal, pensamos nós,
daquilo que é saboroso ao corpo do homem (Fig. 2).

Depois de Horácio Peixeiro (2009) e Luís Afonso (2013). A essência do medium: um estudo sobre as
iluminuras marginais da Crónica Geral de Espanha de 1344 da Academia das Ciências de Lisboa. Cadernos de
História da Arte, nº.1. Lisboa: Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
entre outros, terem sugerido a existência de duas mãos diferentes na iluminura da Crónica. Catarina Tibúrcio.
(2013). A iluminura do Manuscrito 1 Série Azul da Crónica Geral de Espanha de 1344 da Academia das Ciências de
Lisboa: da técnica e do estilo individual ao posicionamento no seu ambiente criador. Dissertação de mestrado em Arte,
Património e Teoria do Restauro. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
28
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Fig. 2 – Letra capital iluminada, fólio 14r, Crónica Geral de Espanha de
1344, M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto
IMAGO – IEM.

A segunda inicial figurada deste 2º caderno é ainda mais elucidativa. Surge
quando termina a geografia de Al-Razi e começa a história dos povos que ao longo
dos tempos conquistaram a Hispânia. A importância desta passagem do texto, pela
alusão aos antepassados do povo ibérico é denunciada não só pela grande inicial
figurada de que falamos, mas pela decoração abundante que a acompanha pelas
margens de pé e de goteira. Na inicial estão dois homens lutando, imagem que se
reportará às várias conquistas de que a Hispânia foi alvo, por ser, como diz o texto,
uma terra cobiçada por muitos pois era terra de abundância. Esta abundância está
reproduzida não só na exuberante decoração das margens de pé e de goteira, mas
também na própria inicial, onde o pano de fundo do combate que ali acontece é um
campo florido com uma árvore de fruto ao centro (Fig. 3).
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Fig. 3 – Letra capital iluminada, fólio 18r, Crónica Geral de Espanha de 1344,
M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto IMAGO –
IEM.

Duas vezes, uma antes do 16º caderno e outra depois, o iluminador 2 é o
artista responsável pelas duas iluminuras cujo significado é aparentemente contrário
ao que é dito no texto. No primeiro caso, trata-se de uma inicial figurada e no
segundo uma inicial historiada, a única em todo o manuscrito que não corresponde
à exata ilustração do texto (ou seja, não se pode considerar uma das imagine rerum). A
inicial figurada de que falamos está no fólio 113v, do 12º caderno. Esta inicial faz
parte de um grupo de grandes iniciais, a maioria apenas vegetais, que se apresenta
entre o caderno 10 e o caderno 16, onde o iluminador 2 mostra aquilo a que
chamámos de primeiros ensaios da sua versão seguidista ou substituta do iluminador
1, a qual exerceu justamente depois do caderno 1629. No fólio 113v, o texto conta o
começo do reinado de D. Afonso V de Leão e da abdicação deste rei em favor do
seu irmão D. Ramiro, tendo-se retirado depois D. Afonso para um mosteiro. A
imponência da inicial tem com certeza que ver com alguma marca importante na
história e que corresponde ao início do reinado dos reis de Leão. A presença do
diabo ou do demónio no centro da inicial será, como já debatemos atrás, o estímulo
visual que se pretende instigar no leitor através da surpresa (Fig. 4).

29

Catarina Tibúrcio, op. cit., pp. 139-148.
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Fig. 4 – Letra capital iluminada, fólio 113v, Crónica Geral de Espanha de 1344,
M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto IMAGO – IEM.

A inicial historiada do fólio 205r, do 21º caderno abre o capítulo que conta o
encontro entre o Cid e sua irmã de criação D. Urraca. O Cid tenta convencê-la a
entregar Zamora a D. Sancho e assim fazer paz com este seu outro irmão. Os trajes
menores que ambos trazem e a posição de fervor amoroso em que se encontram
refletem o gozo do iluminador relativamente à relação entre o Cid e D. Urraca,
relação essa que no texto é descrita como uma relação de amor puro, sem algua
vylania (fólio 205r). Desta vez é ainda mais inteligível a intenção subversiva do
iluminador 2. Na verdade, é o único que na iluminura deste manuscrito altera desta
forma, por meio da imagem, o significado do discurso (Fig. 5).
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Fig. 5 – Letra capital iluminada, fólio 205r, Crónica Geral de Espanha de 1344,
M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto IMAGO – IEM.

O iluminador 1 que passa todo o 1º caderno sem nenhuma representação
figurada (pois os macacos que aparecem no fólio 3v cremos serem da autoria do
iluminador 2), salvo a grande iluminura do fólio do prólogo estreia-se no 16º
caderno com um programa que assenta na figura do homem silvestre e que na nossa
perspetiva estabelece com o texto uma relação inventiva, mas ao mesmo tempo de
clara significação. O melhor testemunho do que acabámos de dizer é a inicial
figurada do fólio 156v. O texto conta o episódio em que o rei Vermudo se muda
para Oviedo fugindo à batalha com Almançor, rei mouro que vinha conquistando
várias terras aos cristãos. O rei Vermudo foge para Oviedo pois encontrava-se
doente, com a chamada doença dos pés (gota). Vemos por isso na inicial, dois homens
silvestres, em que um agachado carrega em ombros o outro pelos pés, aludindo à
doença do monarca e à sua partida para Oviedo (Fig. 6).
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Fig. 6 – Letra capital iluminada, fólio 156v, Crónica Geral de Espanha de 1344,
M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto IMAGO – IEM.

O fólio 157r tem três iniciais figuradas, todas elas com homens e mulheres
silvestres. A primeira mostra um homem silvestre que na margem de dorso puxa os
cabelos a outro que está dentro do espaço destinado à inicial. Este primeiro capítulo
conta sobre as torres dos castelos que Almançor derrubava pelo meio, em todas as
terras que ia conquistando, nomeadamente na cidade de Leão e de Astorga. O
homem silvestre que é obrigado a dobrar-se ao meio pelo outro representará esta
destruição provocada por Almançor em castelos com tamanho valor. No segundo
capítulo o cronista diz que em Valença, Almançor derrubou tudo até às fundações.
Será o que a mulher silvestre está mostrando ao agarrar uns paus perto do chão (Fig.
7).
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Fig. 7 – Letras capitais iluminadas, fólio 157r, Crónica Geral de Espanha de 1344,
M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto IMAGO – IEM.

Por último, a terceira inicial estará reproduzindo a reviravolta na sorte de
Almançor, quando este voltando à terra dos cristãos é expulso das novas terras que
pretendia conquistar. No fólio 158r a inicial mostra o diabo. No texto conta-se a
morte de Almançor, seguida da aparição do diabo na forma de um pastor que
chorava pelos montes a morte do rei mouro (Fig. 8).
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Fig. 8 – Letra capital iluminada, fólio 158r, Crónica Geral de Espanha de
1344, M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto
IMAGO – IEM.

A partir do 17º caderno, inclusive, quando a decoração dos cadernos passa a
ser executada apenas pelo iluminador 2 e iluminador 3 (exceto uma participação
pontual do iluminador 1 no retrato do rei D. Jaime de Aragão no fólio 185v, do 19º
caderno), além de existir um grande número de representações animais (mais da
preferência do iluminador 3) cujo estudo não cabe neste texto, passa a ser frequente
encontrar representações antropomórficas cujo significado imediato que delas
podemos extrair não suscita qualquer relação evidente com o texto. Mais
precisamente existem, depois do 16º caderno e até ao final da obra, nove ligações
entre imagem e texto que conseguimos determinar com alguma exatidão e das quais
daremos aqui exemplos, dez em que podemos apenas sugerir, sem certeza, o tipo de
conexão e outras dez, sobre as quais não conseguimos determinar qualquer ligação
com o texto. Esclarecemos uma vez mais que os termos determinada ou não
determinada, no que toca às relações entre texto e imagem, têm que ver com uma
ligação mais objetiva, quer por exata correspondência, quer por clara oposição entre
a iluminura e o texto.
No 17º caderno apesar das representações de animais estarem em maioria, os
dois últimos fólios são dedicados a figuras humanas. No fólio 170r, conta-se como
Mahomed e Ayaya, reis de Córdova, foram mortos um a seguir ao outro pelos seus
vassalos. A inicial que mostra dois homens dependurados, de cabeça para baixo,
aguilhados pelo pescoço e de pés e mãos atados representará a morte por traição
destes dois soberanos (Fig. 9).
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Fig. 9 – Letra capital iluminada, fólio 170r, Crónica Geral de Espanha de 1344,
M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto IMAGO – IEM.

No 19º caderno, da autoria do iluminador 2, salvo o fólio 182r e o retrato do
rei no fólio 185v que são da mão do iluminador 1 (última participação deste e
excecional depois do meado do manuscrito), só uma inicial é reservada à figura
humana. Está no fólio 186v, onde se veem dois homens lutando. Este fólio alberga
dois capítulos. O primeiro onde está a inicial, nada parece ter que ver com o texto.
Só no segundo capítulo lemos a propósito da desavença entre Vermudo III e
Fernando I de Castela que parece, este capítulo sim, estar relacionado com o que
exibe a inicial do capítulo anterior (a inicial do segundo capítulo deste fólio é uma
simples inicial vegetalista. Fig. 10).
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Fig. 10 – Letra capital iluminada, fólio 186v, Crónica Geral de Espanha de 1344,
M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto IMAGO – IEM.

O 21º caderno é integralmente decorado pelo iluminador 2. No fólio 199v o
primeiro capítulo conta como o rei D. Sancho fez guerra ao rei mouro de Saragoça e
de como a grande hoste que reuniu do seu lado não deu qualquer hipótese de vitória
ao rei mouro. Parece-nos que a inicial representa a hoste ganhadora de D. Sancho,
que vai tocando grandes charamelas (Fig. 11).
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Fig. 11 – Letra capital iluminada, fólio 199v, Crónica Geral de Espanha de 1344,
M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto IMAGO – IEM.

No fólio 201v, o texto conta das batalhas entre D. Garcia de Portugal e D.
Sancho de Castela. Numa primeira fase D. Garcia está em vantagem, com os
portugueses lutando por ele. Aprisiona inclusivamente D. Sancho que mais tarde se
consegue libertar. Só nesta segunda fase o Cid chega ao campo de batalha para
pelejar ao lado de D. Sancho. É nessa altura que os portugueses desamparam D.
Garcia e este perde a batalha para o irmão D. Sancho que o aprisiona. A inicial
mostra com humor, um adulto sentado dando uma sova com uma vara a uma
criança com o rabo de fora. Ao lado, no intercolúnio, estão dois homens que
assistem à cena. O que se passa dentro da inicial cremos que se reporta à
humilhação que D. Garcia sofreu e que lhe foi infligida por D. Sancho. Os homens
que de parte assistem serão os portugueses que no final deixaram D. Garcia
entregue à sua sorte (Fig. 12).
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Fig. 12 – Letra capital iluminada, fólio 201v, Crónica Geral de Espanha de 1344,
M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto IMAGO – IEM.

No fólio 203r, a segunda inicial abre o capítulo que conta o pedido de
libertação de D. Afonso, a D. Sancho, por parte da infanta D. Urraca, do Cid e de
outros ricos homens. A condição era que D. Afonso tomasse o hábito de monge
assim que saísse da prisão. D. Afonso depois de libertado chegou a entrar no
mosteiro, mas acabou por fugir exilando-se no reino mouro de Toledo. A imagem
na inicial mostra um homem em bragas preso pela perna. Poderá simbolizar a prisão
de D. Afonso no cárcere de D. Sancho e no exílio, em território mouro (Fig. 13).
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Fig. 13 – Letra capital iluminada, fólio 203r, Crónica Geral de Espanha de 1344,
M.S.A. 1, Academia das Ciências de Lisboa, fotografia Projeto IMAGO – IEM.

Notas Finais
Da imagem do manuscrito de Lisboa da Crónica de 1344 e a sua potencial
funcionalidade mnemónica enquanto complemento inteligível do que é transmitido
pelo texto, que tentámos analisar neste artigo, podem ser retiradas algumas
conclusões. Em primeiro lugar, a circunstância que acompanhou todo o estudo, e
que por mais de uma vez mencionamos, da dificuldade na compreensão da realidade
destas imagens. O estudo da iluminura de um manuscrito pode centrar-se em vários
aspetos, como as suas características formais de técnica e de estilo ou o seu
significado iconográfico, entre outros. Ao querermos estudar a iluminura deste
manuscrito do ponto de vista da sua função enquanto elemento desencadeador e
facilitador de processos rememorativos, em relação às lições do texto, entrámos
num campo de difícil avaliação. Partimos de estudos sobre o papel da imagem em
manuscritos medievais, desenvolvidos sobretudo por Mary Carruthers. Esta base
teórica revelou desde logo as suas limitações no que respeita à sua aplicabilidade ao
nosso caso, por se centrar em manuscritos de estudo, eclesiásticos e laicos, enquanto
aqui se trata de um livro que servia um programa de educação de determinada classe
social, mas que, ainda assim, estava à parte da realidade escolar, propriamente dita. A
rigidez e disciplina de estudo que se aplicariam aos casos sobre os quais se debruçou
Mary Carruthers e que no fundo nasceram nos meios criadores das técnicas
mnemónicas da Idade Média, não podem ser traduzidos literalmente para o caso da
Crónica Geral de Espanha de 1344 de Lisboa. Ora, podemos dizer, que as intenções
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que estiveram na base da criação desta Crónica de Espanha e Portugal colocaram as
imagens dos seus fólios numa posição de impactação visual pelo aparato das suas
composições, de modo a que a história dos reis cristãos da Península Ibérica, numa
vertente laudatória das origens e percurso dos heróis portugueses e seus
antepassados – que justificava o carácter heroico e salvífico da nova dinastia –, fosse
no seu todo, e não tanto atendendo a passagens específicas, mais do que
continuamente recordada, continuamente reverenciada. Isto significa que não se
trataria, no nosso entender, de utilizar a imagem com o intuito de auxiliar a
rememoração exaustiva de todos os episódios desta história, senão antes fazer dela a
história mais memorável de todas, aquela que exaltava a mensagem (e esta sim a
reter) de heroicidade do povo português e dos seus representantes, dentro do
cenário hispânico, desde tempos ancestrais. Para além deste objetivo primeiro, existe
um segundo, mas não menos importante: dentro desse conjunto de portugueses
notáveis faz-se o elogio àqueles que mais se destacaram, e que pertencem à
monarquia. Assim temos, como outros autores já fizeram notar, a repetição, ao nível
da imagem, dos símbolos do rei, como as coroas, os mantos e os cetros, as
entronizações, etc. Por tudo isto não pudemos sinalizar na Crónica, entre os grupos
analisados (não esquecer que deixámos de fora o bestiário), quaisquer imagine
verborum. Trata-se antes da fixação na memória das mensagens de máxima relevância
histórica desta Crónica que funcionariam como estímulo ao desenvolvimento do
sentimento nacionalista emergente e da ideia de total submissão e dependência em
relação à coroa. Isso não invalida porém, que através da imagem, especialmente das
chamadas imagines rerum, se tenham ressaltado episódios específicos, que
relacionados fundamentalmente com alevantamentos e funerais de reis, acabassem
por concorrer para o mesmo fim.
Todas estas circunstâncias, diversas da realidade escolar, tornam a nossa
análise aos significados mnemónicos das imagens da Crónica de 1344 de Lisboa mais
difíceis de determinar, nomeadamente no que toca às iluminuras figurativas que
examinámos. Nelas se denota a liberdade inventiva dos iluminadores, que se
proporcionou não independente do tipo de funções particulares da imagem neste
texto. Se o estímulo impressivo que causa no leitor é mais importante do que o
sugestionamento de qualquer passagem textual particular, então o génio criativo é
ainda mais liberto. Como tal, só de algumas destas iluminuras figurativas
conseguimos fazer uma leitura mais objetiva, pela relação mais direta que têm com a
narrativa, ou quando se mostraram completamente contrárias a ela. Esta última
técnica mnemónica, de subversão do significado do texto, é exclusiva do iluminador
2. Porém esta tendência do iluminador 2 poderá atribuir-se não só exclusivamente a
ele, mas também ao iluminador 3, porventura em composições imagéticas não tão
declaradamente opostas ao texto, mas cuja liberdade inventiva conduz a
representações de forte cariz fantasioso e até satírico.
As técnicas mnemónicas que estão na base deste labor decorativo
respondem, por meio da impactação visual, à função de que se pretendia dotar o
texto da Crónica Geral de Espanha de 1344, e de que vimos falando ao longo desta
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apresentação: o plano instrutivo elaborado pelas primeiras gerações de Avis,
destinado à nobreza de corte, da qual se esperava uma mudança de comportamento
ao nível da ideologia e princípios políticos pelos quais se regiam, mas também uma
alteração profunda dos seus hábitos sociais e até de conduta pessoal. A obediência
total ao rei e a assunção do seu poder absoluto e supremo era operada dentro de
uma lógica em que a imagem do monarca se projetava enquanto máximo detentor
do poder terreno e, concomitantemente, modelo comportamental, que toda a
sociedade devia reproduzir, em especial aquela classe que mais de perto lhe assiste, e
da qual quer fazer crer que não depende, faz antes com que ela de si dependa
inteiramente. Esta é a visão de uma nova sociedade, com um novo modelo de
organização social e política, que se impõe ser difundida. É neste contexto que
surgem mos textos produzidos e consumidos em ambiente cortesão, e cujo
desenvolvimento é fortemente incentivado pelos reis e príncipes da casa de Avis no
século XV. Para além da criação de uma livraria régia oficial, durante o reinado de
D. Afonso V, já anteriormente as livrarias de seu pai, tios e avô, embora pessoais,
estavam abertas à leitura, por parte da nobreza de corte. Eram aliás comuns, como
também acontecia, por exemplo, em Castela, as leituras conjuntas, em reuniões do
mais diverso tipo, durante o reinado de D. Duarte e depois no período de regência
do Infante D. Pedro. Esta cultura do livro, como lhe chama Aires do Nascimento,
estava enraizada nos espíritos destes príncipes de Avis, quer pela época de frenesim
cultural que viveram, em grande medida patrocinada por uma crescente privatização
do manuscrito iluminado, quer pela educação que lhes foi ministrada por D. Filipa
de Lencastre e por D. João I: uma educação baseada no cultivo de altos valores
morais e no desenvolvimento intelectual. Só assim se compreende que desde D.
João I se assista a uma campanha propagandística excelentemente bem estruturada
em torno da figura do rei e da nova dinastia, para a qual muito contribuíram os
documentos escritos, como o texto da segunda redação da Crónica Geral de Espanha
de 1344 que admitimos fazia parte da biblioteca de D. Duarte e que na realidade
corresponde ao manuscrito de Lisboa, hoje aqui estudado do ponto de vista do
carácter mnemónico da sua decoração.
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