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*DUAS PALAVRAS*
Realisando corajosamente a boa, a piedosa idea de republicar as chronicas impressas do−−Pae da Historia
Nacional,−−como Herculano apellidou Fernão Lopes, Mello d'Azevedo, o editor d'esta modesta e patriotica
bibliotheca podera, hoje, ainda! suprir qualquer explicação prefacial com as palavras do nosso grande
historiador moderno, quando ha mais de meio seculo tracejava o perfil do encantador−−«escripvam»−−do
bom Rei Dom Duarte:
−−«Tão raros, ou tão pouco lidos andam os antigos escriptores portuguezes que muitas pessoas ha, não de
todo hospedes nas letras, que apenas de nome os conheçam, e frequentes vezes nem de nome.»
Hoje, ainda!...
Fernão Lopes é quasi exclusivamente conhecido de nome, e já agora arejemos toda a nossa idea, mais
exactamente toda a nossa observação positiva e directa: nem de nome o conhece muito litterato gloriosamente
emproado pelas novas camarilhas do elogio mutuo na fama e na faina da renovação da Historia e da Arte
nacional... por estampilha francelha.
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Uma das causas da mingua, a bem dizer, absoluta, de vulgarisação dos nossos antigos escriptores, dos nossos
melhores monumentos litterarios, da nossa historia, até, indicamol−a já n'outra publicação d'esta bibliotheca: é
o espirito estreitamente, inconsequentemente monopolista dos eruditos ou dos que se querem dar ares de taes;
é a superstição das reproducções mais ou menos arbitrariamente chamadas fieis, conservadoras de uma
ortographia, de uma disposição typographica até, obsoleta, indigesta, inacessivel á leitura corrente, á
assimilação immediata, actual, affectiva da multidão.
Em volta d'esta causa ou concorrendo e emparelhando com ella, muitas outras se teem accumulado e
subsistem, por tal maneira renitentes e acrescentadas, que póde affirmar−se, como facto incontestavel, que as
palavras doridas de Herculano teem hoje, mais do que quando elle as escreveu,−−ha 56 annos!−−uma
applicação perfeitamente exacta e justa.
Conhecia−se mais, muito mais, então, Fernão Lopes, ou qualquer outro dos nossos antigos escriptores, do que
hoje se conhecem e leem. Basta citar ou vêr o trabalho litterario d'esse tempo, comparando−o com o do nosso.
Quando eu, e certamente muitos dos leitores, iniciámos a nossa vida intellectual, lia−se, estudava−se,
explicava−se o Camões nas escolas. Naturalmente, insensivelmente iam penetrando nos nossos corações e nos
nossos cerebros em formação as ideas e os sentimentos de honra, de intrepidez, de amor da Patria, com tantas
outras lições generosas, estimulantes, grandes, que as bellas estrophes transvasam nos espiritos sãos e frescos.
Lia−se tambem o Freire d'Andrade, um massador de grandes discursos e de grandes bombardadas rhetoricas,
d'accordo, mas que nos encantava, que nos ensinava muitas cousas interessantes, que nos enlevava, que nos
fazia pensar em grandes cousas: nas terriveis batalhas da vida, nos sacrificios e nos esforços valentes com que
ellas se vencem.
Um dia, era eu ainda um rapaselho, apanhei entre os velhos livros de meu pae:−−que sabia de cór o Virgilio, o
Camões, e que me recomendava o Tito Livio, o João de Barros, etc,−−apanhei, pois, um volume, que nunca
mais vi, e que era uma edição em 8.° da Chronica de Dom Pedro por Fernão Lopes, exactamente a que vamos
lêr agora.
Devia ser a edição do Padre Pereira Bayão, do seculo 18.°, inferior á chamada da Academia sobre a qual é
feita a nossa.
Como eu li sofregamente, deliciosamente, o velho livro!
Como me soube bem aquella prosa simples, ampla, forte−−permittam−me a expressão;−−aquelle contar
ingenuo, vivo, e ao mesmo tempo tão magestoso pela sincera e nobre lealdade do chronista−−que não era um
adulador Real, nem um fingidor litterario!
Chronista! Historiador é que póde francamente chamar−se−lhe.
Foi a primeira revelação que tive de Fernão Lopes e só desejo que tão agradavel seja a dos que pela primeira
vez travarem agora conhecimento com elle.
Poderia dizer que a vão travar simultaneamente com outros escriptores, de que Fernão Lopes se serviu ou que
se serviram d'elle, mas como já disse n'outra publicação, a nossa Bibliotheca não pôde ainda entrar na
tentativa das edições criticas e por isso estes pequenos prefacios não devem ensaiar essa feição que os
levariam longe.
Nem mesmo podemos dar do author mais do que uns breves traços dispersos que aliás se encontram
facilmente em publicações muito accessiveis.
Fernão Lopes nasceu não se sabe onde, ainda no seculo 14.°, parece, como diz Herculano, que pouco antes ou
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durante−−«a gloriosa revolução de 1380,»−−sendo collocado por Dom João I, juncto d'algum ou d'alguns dos
filhos. Em 1418 confiou−lhe o Rei de Boa Memoria, a guarda e serviço,−−constituido então
independente,−−da−−«torre do castello da cidade de Lisboa,»−−a primitiva Torre do Tombo.
Ali começou a fazer−se entre as−−«escripturas»−−dos velhos e modernos tempos, o grande historiador, a
quem Dom Duarte por carta de 19 de março de 1434,−−isto é por uma das suas primeiras iniciativas de Rei,
dava−−«carrego de poer em caronyca as estorias dos reys que antigamente em Portugal foram»,−−com 6$000
reis de tença annual, uns escassos 60$000 de hoje. No cargo o confirmou o cavalleiroso Affonso V por Carta
de 5 de junho de 1449.
Teve uma longa vida Fernão Lopes, sendo em 1455 substituido por Gomes Eannes de Azurara que,
briosamente e sem favor, lhe chama:−−homem de communal (descomunhal) sciencia e authoridade.»
Fez−se a substituição−−«por seu prazimento e por fazer a elle mercê como é rasom de se dar aos boõs
servidores,»−−sendo−−«já tão velho e fraco que por si non podia bem servir»−−e sobrevivendo ainda, 5
annos, pelo menos.
Andaria nos 80.
É uma complicada questão, a de ter Fernão Lopes escripto outras chronicas além das que teem logrado chegar,
sob o seu nome, até nós, e a de se terem outros escriptores apropriado, mais ou menos de trabalhos d'elle. As
conhecidas são a de Pedro I que vamos republicar, a de Dom Fernando, e a de João I. Como diz, justamente,
Herculano:−−«para a gloria de Fernão Lopes são monumentos sobejos»−−estes tres monumentos.
Mas que pena que não tenhamos d'elle a historia d'aquelle−−«grande desvayro»−−dos amores de Ignez de
Castro e que a gentil figura nos apareça apenas como uma obsessão cruel do extraordinario monarcha que
procurara já distrahir−se um pouco nos braços de Theresa Lourenço, a bemaventura mãe de Dom João I.
_L. C_.
Chronica do senhor rei D. Pedro I oitavo rei de Portugal
*PROLOGO*
Deixados os modos e definições da justiça, que, por desvairadas guisas, muitos em seus livros escrevem,
sómente d'aquella para que o real poderio foi estabelecido, que é por serem os maus castigados e os bons
viverem em paz, é nossa intenção, n'este prologo, muito curtamente falar, não como buscador de novas razões,
por propria invenção achadas, mas como ajuntador, em um breve mólho, dos ditos de alguns que nos
aprouveram. Á uma, por espertar os que ouvirem, que entendam parte do que fala a historia; á outra, por
seguirmos inteiramente a ordem do nosso arrazoado, no primeiro prologo já tangida.
E porquanto el−rei Dom Pedro, cujo reinado se segue, usou da justiça, de que a Deus mais praz que cousa boa
que o rei possa fazer, segundo os santos escrevem, e alguns desejam saber que virtude é esta, e pois é
necessaria ao rei, se o é assim ao povo: vós, n'aquelle estilo que o simplesmente apanhámos, o podeis lêr por
esta maneira.
Justiça é uma virtude, que é chamada toda virtude; assim que qualquer que é justo, este cumpre toda virtude;
porque a justiça, assim como lei de Deus, defende que não forniques nem sejas gargantão, e isto guardando, se
cumpre a virtude da castidade e da temperança, e assim podeis entender dos outros vicios e virtudes.
Esta virtude é mui necessaria ao rei, e isso mesmo aos seus sujeitos, porque, havendo no rei virtude de justiça,
fará leis por que todos vivam direitamente e em paz, e os seus sujeitos sendo justos, cumprirão as leis que elle
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puzer, e cumprindo−as não farão cousa injusta contra nenhum. E tal virtude, como esta, póde cada um ganhar
por obra de bom entendimento, e ás vezes nascem alguns assim naturalmente a ella dispostos, que com grande
zelo a executam, posto que a alguns vicios sejam inclinados.
A razão por que esta virtude é necessaria nos subditos, é por cumprirem as leis do principe, que sempre devem
de ser ordenadas para todo bem, e quem taes leis cumprir sempre bem obrará, cá as leis são regra do que os
sujeitos hão de fazer, e são chamadas principe não animado, e o rei é principe animado, porque ellas
representam, com vozes mortas, o que o rei diz por sua voz viva: e porém a justiça é muito necessaria, assim
no povo como no rei, porque sem ella nenhuma cidade nem reino pode estar em socego. Assim, que o reino,
onde todo o povo é mau, não se pode supportar muito tempo, porque, como a alma supporta o corpo e
partindo−se d'elle, o corpo se perde, assim a justiça supporta os reinos e partindo−se d'elles perecem de todo.
Ora, se a virtude da justiça é necessaria ao povo, muito mais o é ao rei; porque se a lei é regra do que se ha de
fazer, muito mais o deve de ser o rei que a põe e o juiz que a ha de encaminhar, porque a lei é principe sem
alma, como dissemos, e o principe é lei e regra da justiça com alma. Pois quanto a cousa com alma tem
melhoria sobre outra sem alma, tanto o rei deve ter excellencia sobre as leis: cá o rei deve de ser de tanta
justiça e direito, que cumpridamente dê ás leis a execução; de outra guisa, mostrar−se−hia seu reino cheio de
boas leis e maus costumes, que era cousa torpe de vêr. Pois duvidar se o rei ha de ser justiçoso, não é outra
cousa senão duvidar se a regra ha de ser direita, a qual, se em direitura desfalece, nenhuma cousa direita se
pode por ella fazer.
Outra razão por que a justiça é muito necessaria ao rei, assim é porque a justiça não tão sómente aformoseia
os reis de virtude corporal, mas ainda espiritual, pois quanto a formosura do espirito tem avantagem da do
corpo, tanta a justiça no rei é mais necessaria que outra formosura.
A terceira razão se mostra da perfeição da bondade, porque então dizemos alguma cousa ser perfeita, quando
fazer pode alguma semelhante a si, e portanto se chama uma cousa boa, quando sua bondade se pode estender
a outros, ao menos, sequer por exemplo, e então se mostra, por pratica, quanto cada um é bom, quando é posto
em senhorio.
Porém, cumpre aos reis ser justiçosos por a todos seus sujeitos poder vir bem, e a nenhum o contrario,
trabalhando que a justiça seja guardada, não sómente aos naturaes de seu reino, mas ainda aos de fóra d'elle,
porque, negada a justiça a alguma pessoa, grande injuria é feita ao principe e a toda sua terra.
D'esta virtude da justiça, que poucos acha que a queiram por hospeda, posto que rainha e senhora seja das
outras virtudes, segundo diz Tullio, usou muito el−rei Dom Pedro, segundo vêr podem os que desejam de o
saber, lendo parte de sua historia.
E pois que elle, com bom desejo, por natural inclinação, refreou os males, regendo bem seu reino, ainda que
outras minguas por elle passassem, de que penitencia podia fazer, de cuidar é, que houve o galardão da justiça,
cuja folha e fructo é honrada fama n'este mundo e perduravel folgança no outro.
*CAPITULO I*
_Do reinado de el−rei Dom Pedro, oitavo rei de Portugal, e das condições que n'elle havia_.
Morto el−rei D. Affonso, como haveis ouvido, reinou seu filho, o infante Dom Pedro, havendo então de sua
idade trinta e sete annos e um mez e dezoito dias. E porque dos filhos que houve, e de quem, e por que guisa,
já compridamente havemos falado, não cumpre aqui arrazoar outra vez; mas das manhas, e condições, e
estados de cada um, diremos adiante, muito brevemente, onde convier falar de seus feitos.
Este rei Dom Pedro era muito gago, e foi sempre grande caçador e monteiro, em sendo infante e depois que
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foi rei, trazendo grande casa de caçadores e moços de monte e de aves, e cães, de todas maneiras que para taes
jogos eram pertencentes.
Elle era muito viandeiro, sem ser comedor mais que outro homem, que suas salas eram de praça em todos
logares por onde andava, fartas de vianda, em grande abastança.
Elle foi grande criador de fidalgos de linhagem, porque n'aquelle tempo não se costumava ser vassalo, se não
filho e neto ou bisneto de fidalgo de linhagem; e por usança haviam então a quantia que ora chamam
maravidis, dar−se no berço, logo que o filho do fidalgo nascia, e a outro nenhum não.
Este rei accrescentou muito nas quantias dos fidalgos, depois da morte de el−rei seu padre, cá não
embargando que el−rei D. Affonso fosse comprido de ardimento e muitas bondades, tachavam−no, porém, de
ser escasso, e apertamento de grandeza. E el−rei Dom Pedro era em dar mui ledo, em tanto, que muitas vezes
dizia que lhe afrouxassem a cinta, que então usavam não mui apertada, porque se lhe alargasse o corpo por
mais espaçosamente poder dar; dizendo que o dia que o rei não dava, não devia ser havido por rei.
Era ainda de bom desembargo aos que lhe requeriam bem e mercê, e tal ordenança tinha n'isto, que nenhum
era detido em sua casa por cousa que lhe requeresse.
Amava muito de fazer justiça com direito. E assim como quem faz correição, andava pelo reino, e visitada
uma parte não lhe esquecia de ir vêr a outra, em guisa que poucas vezes acabava um mez em cada logar de
estada.
Foi muito mantenedor de suas leis e grande executor das sentenças julgadas, e trabalhava−se quanto, podia
das gentes não serem gastadas por azo de demandas e prolongados pleitos.
E se a Escriptura affirma que, por o rei não fazer justiça, vem as tempestades e tribulações sobre o povo, não
se póde assim dizer d'este, cá não achamos, em quanto reinou, que a nenhum perdoasse morte de alguma
pessoa, nem que a merecesse por outra guisa, nem lh'a mudasse em tal pena por que pudesse escapar a vida.
A toda gente era galardoador dos serviços que lhe fizessem, e não sómente dos que faziam a elle, mas dos que
haviam feitos a seu padre, e nunca colheu a nenhum cousa que lhe seu padre desse, mas mantinha−a e
accrescentava n'ella.
Este rei não quiz casar: depois da morte de Dona Ignez, em sendo infante, nem depois que reinou, lhe prove
receber mulher; mas houve amigas com que dormiu, e de nenhuma houve filhos, salvo de uma dona, natural
de Galliza, que chamaram Dona Thereza, que pariu um filho que houve nome Dom João, que foi mestre de
Aviz em Portugal e depois rei, como adiante ouvireis, o qual nasceu em Lisboa onze dias do mez de abril, ás
tres horas depois do meio dia, no primeiro anno do seu reinado. E mandou o el−rei criar, em quanto foi
pequeno, a Lourenço Martins da Praça, um dos honrados cidadãos d'essa cidade, que morava junto com a
igreja cathedral onde chamam a praça dos Canos, e depois o deu, que o criasse, a Dom Nuno Freire de
Andrade, mestre da Cavallaria da ordem de Christo.
*CAPITULO II*
_Como el rei de Castella mandou pelo corpo da rainha Dona Maria, sua madre, e da carta que enviou a el−rei
de Portugal, seu tio_.
N'esta sezão que el rei Dom Pedro começou de reinar, ordenou el−rei de Castella de enviar pelo corpo da
rainha Dona Maria, sua madre, que se finara em Portugal vivendo ainda el−rei Dom Affonso, seu padre, como
em alguns logares d'este livro faz menção; e fez saber por sua carta a el−rei Dom Pedro, seu tio, como havia
vontade de a trasladar, para a pôr em Sevilha, na capella dos reis, com el−rei Dom Affonso, seu padre; e
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presente, começaram de contar pelo miudo tudo o que em Portugal diziam alguns de que se ei−rei Dom Pedro
agravava, fazendo queixume de el−rei seu tio, e que elles eram alli vindos para o mostrarem sem culpa, como
a sua mercê bem podia vêr.
El−rei de Castella respondeu a isto dizendo, que assim era como elles diziam, que elle se sentia por mui
agravado d'elle, pelo não receber em seu reino e lhe dar acolhimento como era razão, sendo seu tio, irmão de
sua madre, e que mór melancolia havia não dar gasalhado ás infantes suas filhas, que da aspereza que contra
elle mostrara, porque se as el−rei seu tio tomara e lh'as tivera em sua terra guardadas, com alguns haveres que
elle levava, onde era certo que estariam seguras, que elle ficara desempachado d'ellas, e então tornara a
recobrar seu reino. Dizendo que muitos se alçaram contra elle, que o não fizeram se o viram presente, mas
pelo empacho que tinha, das filhas, que lhe conviera de fugir com ellas, não tendo logar seguro onde as
deixasse; porque áquelle tempo que as deixar quizera em algum castello de sua terra, em nenhum havia tanta
fiusa por que ousasse de o fazer.
Sobre isto correram tantas palavras entre el−rei Dom Pedro e os embaixadores, até que pediram por mercê, ao
principe, que fizesse pergunta a el−rei, se áquelle tempo que elle escrevera a seu tio que era em seu reino, se
lhe fizera saber por sua carta que lhe queria deixar suas filhas e o thesouro que comsigo trazia, segundo elle
arrazoava presente elle. E o principe lh'o perguntou então, e elle disse que não ementara nenhuma cousa das
filhas, nem do haver que levava comsigo.
−−Pois, disse o principe, nem vosso tio não era adivinho do que vós tinheis na vontade.
Então fizeram recontamento ao principe das ajudas que de Portugal recebera, assim por mar como por terra, e
como todos os senhores e fidalgos, que allá foram, vieram d'elle e dos seus mui mal contentes e
escandalisados, e que esta fôra uma das razões por que o el−rei seu tio não quizera ter em sua terra, por se não
levantarem, entre uns e os outros, bandos, e arruidos, e mortes.
Arrazoaram tanto até que se enfadaram, e o principe, conhecendo de razão, disse que o não havia por culpado
como antes; e na parte da nau e haveres, que lhe el−rei de Portugal enviava dizer que em Inglaterra eram
retidos contra razão, que elle os faria logo desembargar, como seu amigo que era e queria ser. E assim o fez de
feito, que em breves dias foram despachados.
*CAPITULO XLIII*
_Como Dom João, filho de el−rei Dom Pedro de Portugal, foi feito mestre de Aviz_.
Vós ouvistes, no primeiro capitulo d'esta historia, como depois da morte de Dona Ignez, ei−rei sendo infante,
nunca mais quiz casar, nem depois que reinou quiz receber mulher, mas houve um filho de uma dona, a que
chamaram Dom João. D'este moço deu el−rei cargo a Dom Nuno Freire, mestre de Christus, que o criava e
tinha em seu poder, e que criando−o elle assim, sendo em idade até sete annos, veiu−se a finar o mestre de
Aviz, Dom Martim do Avelal.
O mestre de Christus, como isto soube, foi−se logo a el−rei Dom Pedro, que então pousava na Chamusca, e
pediu−lhe aquelle mestrado para o dito seu filho, que levava em sua companha, e el−rei foi mui ledo do
requerimento, e muito mais ledo de lh'o outorgar.
Então tomou o moço o mestre nos braços, e tendo−o em elles, lhe cingiu el−rei a espada e o armou cavalleiro,
e beijou−o na boca, lançando−lhe a benção, dizendo que Deus o accrescentasse de bem em melhor, e lhe
desse tanta honra em feitos de cavallaria, como déra a seus avós: a qual benção foi em elle bem cumprida,
como adiante ouvireis.
E disse então el−rei contra o mestre:
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−−Tenha este moço isto por agora, cá sei que mais alto ha de montar, se este é o meu filho João de que me a
mim algumas vezes falaram, como quer que eu queira antes que se cumprisse no infante Dom João, meu filho,
que n'elle; cá a mim disseram que eu tenho um filho João, que ha de montar muito alto, e por que o reino de
Portugal ha de haver mui grande honra. E porque eu não sei qual d'estes Joões ha de ser, nem o podem saber
em certo, eu azarei como sempre acompanhem ambos estes meus filhos, pois que ambos são de um nome, e
escolha Deus um d'elles para isto, qual sua mercê fôr. Como quer que muito me suspeita a vontade que este ha
de ser, e outro nenhum não, porque eu sonhava uma noite o mais estranho sonho que vós vistes: a mim
parecia, em dormindo, que eu via todo Portugal arder em fogo, de guisa que todo o reino parecia uma
fogueira, e estando assim espantado vendo tal cousa, vinha este meu filho João, com uma vara na mão, e com
ella apagava aquelle fogo todo. E eu contei isto a alguns que razão teem de entender em taes cousas, e
disseram−me que não podia ser, salvo que alguns grandes feitos lhe haviam de sair de entre as mãos.
Ora, assim adveiu depois, como dizemos, que, isto feito, tornou−se o mestre de Christus para a villa, e
mandou seu recado aos commendadores da ordem de Aviz, que viessem logo alli, por haver de falar com elles
cousas que eram de serviço de Deus e prol de sua ordem (e isto fazia o dito mestre porquanto a ordem de Aviz
e a de Christus são ambas da ordem de São Bento), os quaes, por suas cartas e requerimento, vieram logo
áquelle logar.
O mestre falou então com o commendador−mór, e com Fernão Soares, e Vasco Peres, todo o que era vontade
de el−rei, dês−ahi entrou com elles em cabido, segundo costume de sua ordem, e o commendador propoz ao
mestre, em nome seu e dos commendadores, dizendo que elle bem sabia como seu senhor, o mestre de Aviz
Dom Martim do Avelal, era finado, e que elles não tinham mestre que os houvesse de reger como cumpria a
serviço de Deus, segundo sua ordem mandava, nem entendiam de eleger outro, senão aquelle que lhes elle
desse; e que pois elle era de sua regra e o fazer podia, que lhe pediam por mercê, que por serviço de Deus e
bem da dita ordem, lhes desse mestre que os houvesse de reger segundo sua regra mandava.
O mestre respondeu que diziam mui bem, como bons cavalleiros e bem sisudos, e porque elle era tido de fazer
e requerer toda causa que fosse serviço de Deus e prol de sua ordem, que porém queria tomar cargo de lhes
dar mestre que os houvesse de reger segundo sua regra mandava, e que para ser seu mestre lhes dava Dom
João, filho de el−rei Dom Pedro, que elle criava, que entendia que era tal senhor que os regeria como cumpria
a serviço de Deus e prol de sua ordem.
O commendador−mór, e os outros disseram então, que lhe tinham em grande mercê de lhes dar tão honrado
senhor por seu mestre: e logo o dito Dom João foi chamado, e foram−lhe tirados os vestidos seculares, e
lançado o habito da ordem de Aviz, e como lhe foi vestido, o commendador−mór e os outros lhe beijaram o
mão por seu mestre e senhor. E isto assim feito, foi elle levado para a ordem de Aviz, de onde era mestre, e
alli se criou alguns annos, até que começou de florescer em manhas, e bondades, e autos de cavallaria,
segundo a historia adiante dirá, contando cada umas em seu logar.
E se alguns quizerem dizer que os poucos annos de sua idade e não legitima nascença embargavam de não
poder ser mestre, a taes se responde que o Papa dispensou com elle, que posto que provido fosse antes do
tempo, e nado de não legitimo matrimonio, que seus bons costumes e honroso proveito que d'elle vinha á
ordem, corrigia tudo isto, e que o confirmava em elle.
*CAPITULO XLIV*
_Como foi trasladada Dona Ignez para o mosteiro de Alcobaça, e da morte d'el−rei Dom Pedro_.
Porque semelhante amor, qual el−rei Dom Pedro houve a Dona Ignez, raramente é achado em alguma pessoa,
porém disseram os antigos que nenhum é tão verdadeiramente achado, como aquelle cuja morte não tira da
memoria o grande espaço do tempo. E se algum disser que muitos foram já, que tanto e mais que elle amaram,
assim como Adriana, e Dido, e outras que não nomeamos, segundo se lê em suas epistolas, responde−se que
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não falamos em amores compostos, os quaes alguns autores abastados de eloquencia, e florescentes em bem
ditar, ordenaram segundo lhes prouve, dizendo em nome de taes pessoas razões que nunca nenhuma d'ellas
cuidou; mas falamos d'aquelles amores que se contam e lêem nas historias, que seu fundamento teem sobre
verdade.
Esse verdadeiro amor houve el−rei Dom Pedro a Dona Ignez, como se d'ella namorou sendo casado e ainda
infante, de guisa que, pero d'ella no começo perdesse vista e fala, sendo alongado, como ouvistes, que é o
principal azo de se perder o amor, nunca cessava de lhe enviar recados, como em seu logar tendes ouvido.
Quanto depois trabalhou pela haver, e o que fez por sua morte, e quaes justiças n'aquelles que em ella foram
culpados, indo contra seu juramento, bem é testemunho do que nós dizemos.
E sendo lembrado de lhe honrar seus ossos, pois lhe já mais fazer não podia, mandou fazer um moimento de
alva pedra, todo mui subtilmente obrado, pondo elevada sobre a campa de cima a imagem d'ella, com corôa na
cabeça, como se fôra rainha. E este moimento mandou pôr no mosteiro de Alcobaça, não á entrada, onde
jazem os reis, mas dentro na egreja, á mão direita, a cerca da capella−mór.
E fez trazer o seu corpo do mosteiro de Santa Clara de Coimbra, onde jazia, o mais honradamente que se fazer
pode, cá ella vinha em umas andas, muito bem corrigidas para tal tempo, as quaes traziam grandes cavalleiros,
acompanhadas de grandes fidalgos, e muita outra gente, e donas, e donzellas e muita clerezia.
Pelo caminho estavam muitos homens com cirios nas mãos, de tal guisa ordenados, que sempre o seu corpo
foi, por todo o caminho, por entre cirios accesos; e assim chegaram até ao dito mosteiro, que eram d'alli
dezesete leguas, onde com muitas missas e grão solemnidade foi posto seu corpo n'aquelle moimento. E foi
esta a mais honrada trasladação que até áquelle tempo em Portugal fôra vista.
Semelhavelmente mandou el−rei fazer outro tal moimento, e tambem obrado, para si, e fêl−o pôr a cerca do
seu d'ella, para quando acontecesse de morrer o deitarem n'elle.
E estando el−rei em Estremoz, adoeceu de sua postremeira dôr, e jazendo doente, lembrou−se como, depois
da morte de Alvaro Gonçalves e Pero Coelho, elle fôra certo que Diogo Lopes Pacheco não fôra em culpa da
morte de Dona Ignez, e perdoou−lhe todo queixume que d'elle havia, e mandou que lhe entregassem todos
seus bens: e assim o fez depois el−rei Dom Fernando, seu filho, que lh'os mandou entregar todos, e lhe alçou a
sentença, que el−rei seu padre contra elle passára, quanto com direito poude.
E mandou el−rei em seu testamento, que lhe tivessem em cada um anno, para sempre, no dito mosteiro, seis
capellães que cantassem por elle cada dia uma missa officiada, e sairem sobre ella com cruz e agua benta. E
el−rei Dom Fernando, seu filho, por se isto melhor cumprir, e se cantarem as ditas missas, deu depois ao dito
mosteiro, em doação por sempre, o logar que chamam as Paredes, termo de Leiria, com todas as rendas e
senhorio que n'elle havia.
E deixou el−rei Dom Pedro, em seu testamento, certos legados, a saber: á infante Dona Beatriz, sua filha, para
casamento, cem mil libras; e ao infante Dom João, seu filho, vinte mil libras; e ao infante Dom Diniz, outras
vinte mil; e assim a outras pessoas.
E morreu el−rei Dom Pedro uma segunda−feira de madrugada, dezoito dias de janeiro da era de mil e
quatrocentos e cinco annos, havendo dez annos e sete mezes e vinte dias, que reinava, e quarenta e sete annos
e nove mezes e oito dias de sua idade. E mandou−se levar áquelle mosteiro que dissemos, e lançar em seu
moimento, que está junto com o de Dona Ignez.
E porquanto o infante Dom Fernando, seu primogenito filho, não era então ahi, foi el−rei detido e não levado
logo, até que o infante veiu; e á quarta−feira foi posto no moimento.
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E diziam as gentes, que taes dez annos nunca houve em Portugal, como estes que reinára el−rei Dom Pedro.
*****
Fim da Chronica de El−rei D. Pedro I
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