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O SANTO CONDESTÁVEL D. NUNO ÁLVARES PEREIRA: UM PORTUGÛES DE 
EXCEPÇÃO 

                                                             
                                                                                                                           03/06/09 
 
 

“Aqui jaz o famoso Nuno, o Condestável, fundador 
da Casa de Bragança, excelente general, beato 
monge,  que durante a sua vida na terra tão 
ardentemente desejou o Reino dos Céus  depois da 
morte, e mereceu a eterna companhia dos Santos. As 
suas honras terrenas foram incontáveis, mas voltou-
lhes as costas. Foi um grande Príncipe, mas fez-se 
humilde monge. Fundou, construiu e dedicou esta 
Igreja onde descansa o seu corpo”. 
 
Inscrição que existiria na pedra tumular da sepultura 
primitiva de D. Nuno Álvares Pereira, na Igreja do 
Carmo em Lisboa 

 
 
 Embora haja princípios e ensinamentos que são de sempre e serão sempre actuais 
– a maneira de os atingir ou pôr em prática é que poderá variar – é sempre útil, quando 
não necessário, situar os homens e os acontecimentos na época em que viveram ou se 
deram, para os entender na sua plenitude.  
 Por isso começaremos por fazer um pequeno enquadramento geoestratégico de 
Portugal à época de D. Nuno, a acção deste, reportando-a depois à actualidade 
portuguesa. Umas conclusões finalizarão o tema.  
 
 ENQUADRAMENTO GEO-ESTRATÉGICO 
 

“Aljubarrota, Exmº Senhor não é um facto isolado 
na História de Portugal e pode repetir-se sempre que 
haja um governo consciente da sua missão e saiba 
pôr acima dos interesses particulares o interesse 
nacional e não faça da cobardia uma virtude cívica.” 
 
General Gomes da Costa (no discurso ao novo 
ministro da Guerra, em 15 de Agosto de 1925) 

 
 Portugal era à data do nascimento de D. Nuno Álvares Pereira, em 1360, um 
estado Nação consolidado, com fronteiras definidas, língua e cultura individualizada,  
universidade, com marinha e exército organizados; agricultura, comércio e oficios a 
funcionar; organização religiosa e administrativa consolidada; um edifício legal baseado 
principalmente no Direito Visigótico. Os portugueses tinham até como que “inventado” 
uma espécie de religião nacional, ao tempo de D. Dinis e da Rainha Santa Isabel,que 
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plasmaram no Culto do Espírito Santo que, mais tarde, transportaríamos para as quatro 
partes do mundo. 
 O inimigo muçulmano que restava na Península e constituía o reino de Granada já 
não nos ameaçava, mas no mar a pirataria e corso berbere e mouro, não deixava de atacar 
a nossa navegação bem como algumas povoações ribeirinhas. 
 A ameaça militar maior vinha, sem dúvida de Castela, que procurava a hegemonia 
em toda a Península Ibérica. 
 Três ordens de factores confluíram primariamente naquilo que ficou conhecido na 
História de Portugal como a crise de 1383-1385: as consequências da guerra dos cem 
anos; o cisma da Igreja e a crise dinástica em Portugal. 
 Na guerra entre a França e a Inglaterra, Castela tomou o partido da monarquia 
franca e quando D. Fernando I se envolveu em três guerras curtas e desastrosas com 
Castela (desastrosas por escusadas e mal dirigidas) por ambições dinásticas, viu-se na 
contingência de obter auxílio inglês através da Casa de Lancaster, a qual também 
divisava objectivos políticos na Península. Daqui nasceu, como se sabe, a mais antiga 
aliança defensiva existente no mundo – e talvez única na sua peculiaridade – e que, ao 
contrário do que o discurso político contemporâneo quer fazer crer está longe de ter 
perdido a sua pertinência e actualidade.  
 O grande cisma do Ocidente ocorrido na Igreja de Roma, e que se prolongou entre 
1378 e 1429, levou à eleição de dois papas, Urbano VI e o anti-papa Clemente VII que se 
instalou em Avinhão com o beneplácito do Rei de França, sendo apoiado, desde 1381, 
pelo monarca castelhano. Ora a Corte portuguesa manteve-se fiel ao Papa romano, 
Urbano VI. 
 Finalmente, D. Fernando resolveu após tergevisações em que era assíduo, casar a 
sua única filha com o Rei D.Juan de Castela sem deixar herdeiro que legitimamente lhe 
sucedesse no trono português, abrindo deste modo uma crise de sucessão que punha em 
perigo a independência de Portugal. 
 D. Fernando morre em 1383. A Rainha viúva D. Leonor Teles - que não gozava 
de simpatia entre a população - era galega e amantizada com o Conde Andeiro, também 
ele galego, defendia os direitos da filha D. Beatriz. Foram os direitos desta que o marido 
e Rei de Castela também se dispôs a defender, sabendo que seria ele que se sentaria no 
trono por ela. E por D. Beatriz também deu vez a maioria da nobreza portuguesa, mais 
por dever de conceitos de fidelidade medieval do que por instintos de traição à Pátria. Os 
filhos de D. Pedro e D.Inês de Castro, D. Dinis e D.João para além de dúvidas na 
legitimidade da sucessão lutavam entre si pela primazia,tinham poucos apoios e ficaram 
definitivamente fora da corrida ao trono por se encontrarem, na altura, a viver em 
Castela.  
 Porém a maioria do povo das comarcas – que sempre tiveram importância nas 
Cortes e não raras vezes conflituaram com a nobreza – não poucos nobres e praticamente 
a totalidade dos comerciantes e profissionais dos diferentes ofícios – que constituíam a 
burguesia emergente – dispuseram-se a defender D. João, Mestre de Avis, filho bastardo 
do Rei D. Pedro I, como rei natural e assim preservar a individualidade da Nação.  
 É esta a causa que Nuno Álvares Pereira vai abraçar e de tal modo o fez que a ele 
se deve mais do que a qualquer outra pessoa, ou circunstância, que a mesma tenha 
triunfado. 
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A VIDA DO CONDESTÁVEL 
 
 
 

“Frei Nuno recebeu o embaixador de Castela, em sua cela, 
amortalhado no hábito. 
- “Nunca mais despireis essa mortalha?”, perguntou-lhe o 
Castelhano 
- “Só se el-rei de Castela outra vez movesse guerra a 
Portugal…” 
E erguendo-se: 
-“Em tal caso enquanto não estiver sepultado, servirei ao 
mesmo tempo a religião que professo e a terra que me deu o 
ser” 
Por baixo do escapulário tinha o arnês vestido.  
O Castelhano, curvando a cabeça, saiu. 
          Crónica de Sant’ Ana 

 
 D. Nuno foi um homem da sua época e educado nos altos ideais da Cavalaria que 
as vicissitudes da vida e as imperfeições do ser humano nunca conseguiram corromper. 
 Os seus dados biográficos são por demais conhecidos pelo que apenas referirei 
alguns para situar o personagem. 
 Nasceu em Cernache do Bonjardim, a 24 de Junho de 1360, ou na vila do Crato, 
segundo outros autores. Foi o 13º filho de Frei Álvaro Gonçalves Pereira, Prior do Crato 
e Mestre da Ordem do Hospital, que teve 32 filhos de quatro mães diferentes. 
 Foi sua mãe Iria Gonçalves do Carvalhal que o deu à luz sob o signo de Marte. 
Chamaram,na altura, D. Frei Tomás, astrólogo, que tinha fama de saber ler nos astros o 
futuro das crianças. E este logo vaticinou, para espanto de todos, que “esta criança daria 
brado em todo o mundo como cavaleiro invencível e ganhador de grandes e arriscadas 
batalhas” e, ainda, “além de guerreiro de ânimo inflexível, seria votado ao serviço de 
Deus!”. A sua bastardia foi legitimada pelo rei D. Pedro I que foi o seu padrinho de 
baptismo, em Portalegre. A crónica do Condestável revela-nos que “foi criado a grã 
viço”, querendo dizer que a sua educação foi primorosa. Dela fizeram parte a leitura dos 
romances de Cavalaria, donde lhe ficaria uma especial admiração pelo Cavaleiro Galaaz, 
da história do Rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda. 
 Aos 12 anos o pai entrega-o a seu tio Martim Gonçalves do Carvalhal para o levar 
à Corte onde ficaria como seu aio a fim de ser educado para cavaleiro e o serviço real. 
Fez-se notar como respeitador e sério: “sabia ouvir calado, sabendo dar valor às palavras 
que dizia, poucas e pensadas”. 
 A Rainha D. Leonor apercebe-se das suas qualidades e toma-o como seu 
escudeiro. Mais tarde viria a armá-lo cavaleiro com a anuência do Rei, após o seu 
primeiro serviço de campanha, que constou num reconhecimento que fez do exército 
castelhano que passava perto de Santarém – onde se encontrava a Corte – a caminho de 
pôr cerco a Lisboa. Ao informar o Rei do que viu disse “Senhor! De fraco ânimo se me 
afigura essa gente que passa para sitiar Lisboa. Alguns poucos, dos nossos, com um bom 
capitão, bastariam para os desbaratar!” 
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Tinha apenas 13 anos. 
 Aos 16 anos, seu pai procurou-o para o casar com D. Leonor Alvim, uma jovem 
fidalga de perto de Cabeceiras de Basto, que tinha enviuvado há pouco e, ao que consta, 
se mantinha virgem. 
 Apesar dos protestos do jovem Nuno que pretendia manter-se casto, o casamento 
ocorreu em 13 de Agosto de 1376 em Vila Nova da Rainha, tendo os anos seguintes 
passados nas suas propriedades do norte. Dos três filhos que teve apenas a filha Beatriz 
sobreviveu, tendo mais tarde vindo a casar com D. Afonso, filho bastardo de D. João I, 
dando origem à Casa de Bragança. 
 Cedo, porém, enviúva e recusa-se a casar novamente. Entrega a filha a sua mãe, 
então na corte em Lisboa e apercebendo-se do grave perigo que a Nação portuguesa 
corria vai entregar-se nos próximos 30 anos, até 1411 a data da paz com Castela, à defesa 
do reino, combatendo incessantemente em prol da sua independência. Começa por se 
distinguir no cerco de Lisboa, em 1384, sendo de seguida nomeado fronteiro do Alentejo. 
Havendo poucos disponíveis, escolhe 200 lanças, cerca de 1000 homens, apostando na 
qualidade. Deixou para tràs,por ex.,”os que corriam atràs das mulheres ou as 
seduziam,aqueles que se embriagavam com o vinho alheio e não acordavam de manhã a 
tempo de ouvir missa”.Apenas chamou a si os melhores e foi com eles que se pôs a 
caminho. 
            A Batalha dos Atoleiros é a sua prova de fogo. Inova tacticamente, tem uma 
liderança lúcida e personalizada e obtém uma retumbante vitória com pouquíssimas 
baixas, reza até a história que não morreu ninguém do lado português – um verdadeiro 
milagre! 
 Logo após o Mestre de Avis ser eleito Rei nas Cortes de Coimbra, em Abril de  
1385, logo nomeia D. Nuno Condestável do Reino, isto é o Comandante do Exército. 
Tinha 25 anos. Força de seguida a batalha de Aljubarrota e é ele que conduz o Exército e 
escolhe o terreno e determina a táctica. 
 A vitória é total e rápida. A vergonha castelhana é imensa. 
 Passa depois ao ataque, entra em Espanha e nos arredores de Mérida acaba por 
desbaratar o inimigo em Valverde, numa batalha dura que demorou dois dias. Participa 
ainda em imensos combates, incursões e tomadas de castelos que deram voz por D. 
Beatriz. Em tudo somou vitórias. Em tudo o seu fervor religioso nunca deixou de se 
evidenciar e de se contagiar às tropas. Em tudo manteve-se humano, reprimiu desmandos, 
respeitou o inimigo. Foi Mordomo-Mor e recebeu do rei os títulos de 3º Conde de Ourém, 
7º Conde de Barcelos e 2º Conde de Arraiolos. Com a paz de 1411 com Castela, dedicou-
se à família, às obras pias e à administração da sua casa.  
 Anuiu com entusiasmo ao empreendimento de Ceuta que D. João I não se atreveu 
a pôr de pé sem ouvir o seu conselho. E quis estar presente naquele feito de armas, 
embora não participasse directamente no combate. Estávamos em 15 de Agosto de 1415.   
 No ano anterior morre-lhe a única filha, de parto. Sepulta-a no convento das 
Clarissas, em Vila do Conde. A dor é profunda e D. Nuno sente-se cada vez mais 
desprendido das coisas do mundo. Decide passar a “fazer o bem na Paz” e a preparar a 
sua alma para quando Deus o chamasse. Distribui o restante dos seus bens e manda 
construir o Convento do Carmo para sede da Ordem dos Carmelitas que se muda de 
Moura. Em 1422 entra neste comunidade e a 15 de Agosto do ano seguinte professa 
como simples irmão donato encarregado de atender a  portaria e  ajudar os pobres. Passou 
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a ser Frei Nuno de Santa Maria e elegeu o profeta Elias e Nossa Senhora como modelos 
no seguimento de Cristo. A sua humildade não lhe permitiu ter qualquer outro cargo mais 
importante… 
 O Infante D. Duarte, que muito o estimava, não querendo que ele vivesse de 
esmolas, deu-lhe uma tença, mas D. Nuno repartia-a com os pobres. Diz-se que foi a sua 
acção a verdadeira iniciadora da chamada sopa dos pobres – curiosamente exportada para 
Itália – e a sua caridade era reconhecida pelo povo que cantava quando o via: 
                          “o gran Condestável, 
                             em o seu mosteiro, 
                             dá-nos a sua sopa, 
                              mai-la sua roupa, 
                              mai-lo seu dinheiro”.  
 Morreu em 1431, com 71 anos, dividindo-se os autores se a 1 de Abril ou a 31 de 
Outubro. À sua cabeceira estavam o Rei e os filhos e logo o povo o começou a aureolar 
de Santo. 
 Do que li sobre D. Nuno creio que ele foi norteado principalmente, pelas 
qualidades que, segundo Edgar Prestage, caracterizavam o verdadeiro cavaleiro: no 
âmbito militar, a coragem, a lealdade e a generosidade; quanto à religião destaca-se a 
fidelidade à Igreja, a obediência e a castidade e no aspecto social, seriam a cortesia, a 
humildade e a beneficência.  
 Bem se pode dizer que D. Nuno as seguiu todas elas,juntamente com as três 
virtudes tealogais: a Fé ,a Esperança, e a Caridade.  
 E se quisermos lembrar Sain-Exupéry que escreveu “O homem só se descobre 
quando se mede com os obstáculos”, podemos afirmar que D. Nuno os ultrapassou 
constantemente e a si próprio! 
  
 A ACTUALIDADE E O EXEMPLO DE D.NUNO  
 
 

“Grande Condestável, alma pura e bela, vós 
que nos livrastes do leão de Castela, recebeu 
as graças e mais as mercês de quem ama a 
Pátria e é português.” 
 
Afonso Lopes Vieira 

 
 
 Dos 71 anos da vida terrena de Nuno de Santa Maria há a destacar 
fundamentalmente três âmbitos: o âmbito militar, o religioso e o cívico. 
 A acção de D. Nuno como Condestável do Reino, além de se ter revestido de uma 
grande competência em todos os campos da ciência militar e de ser um expoente em 
termos de liderança, o que resultou ter somado vitórias em todas as acções em que tomou 
parte, teve ainda incontestável repercussão política. Numa palavra, ajudou a consolidar a 
posição do novo rei, garantindo a segurança interna, e ainda ter permitido a 
independência nacional.  
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 No âmbito da vivência em sociedade, o jovem pajem, o guerreiro, o homem de 
família, o cidadão e o religioso, teve sempre uma postura digna e exemplar. Não se lhe 
conhecem sombras nem se lhe podem apontar vícios. Antes pelo contrário, deu sempre 
boa conta de tudo o que fez, lutou lealmente e com perseverança por tudo o que 
acreditava e morigerou os costumes. Por isso escreveu dele Fernão Lopes: “foi em seu 
tempo claro espelho de honestos costumes!”, e dele dizia também amiúde o Rei D. João I, 
“que os bons costumes que havia em Portugal que o Condestável os pusera todos!”. Era 
homem de carácter, de recta intenção e preocupava-se com a injustiça da vida e dos 
homens.  
 Foi humilde, mas não se vergava nem adulava. Tendo a vida familiar resolvida 
por via da sua viuvez e pelo casamento da filha sobreviva e da educação dos netos e 
estando a situação do Reino segura e pacífica decidiu dedicar-se à sua relação com Cristo 
e a fazer seus os seus mandamentos. Desprendeu-se sem alardes das coisas do mundo 
para ajudar os desvalidos e a preparar a sua alma para a vida eterna. Doou tudo e fez-se 
pobre. Mandou construir um Mosteiro rico e quis ser o mais modesto dos seus monges. 
Não se limitou porém, a evocar os preceitos da sua religião. Praticava-os e procurava que 
outros também o fizessem. Fez-se devoto de Nossa Senhora e não é por acaso que 
Portugal também é conhecido por Terra de Santa Maria. 
 Pela sua humildade, valor e exemplo se elevou acima do comum dos mortais. A 
Igreja reconheceu agora a sua piedade e devoção. Tinha poderes milagrosos e fê-lo Santo. 
Em boa hora o fez. 
 É um homem desta estirpe, que qualquer comunidade civilizada, e atinada na sua 
existência, consideraria uma honra e uma graça tê-lo como antepassado e vê-lo como 
exemplo. 
 Pois senhores, no seio do país dos portugueses, aparenta haver uma indiferença 
grande entre os seus habitantes e nos poderes públicos em quererem exteriorizar o seu 
júbilo e em prestar-lhe homenagem nacional a que tem direito e os actuais com ele.  
 Quanto à classe política aparenta nada querer fazer. Ficaram-se por um voto de 
congratulações no Parlamento, pela atitude do Papa. Voto que não os obriga a nada e que 
nem sequer foi consensual, pois um dos partidos – que dizem representar o povo – 
absteve-se, isto é, tanto lhes faz e dão ao desprezo – e outro até votou contra, ou seja 
estão tristes por um compatriota seu (partindo do principio que se sentem portugueses…) 
tenha sido distinguido com uma honra, que eles abominam, mas não deixa de ser uma 
honra.  
 Conseguiu ser excepção a este cenário desolador, o Sr. Presidente da República 
que se fez representar na cerimónia de canonização em Roma, dirigiu uma mensagem 
simples e enxuta ao país e influiu decisivamente para que o Estado se fizesse representar 
condignamente sabendo-se que o governo apenas pretendia enviar o nosso embaixador na 
Santa Sé.  
 Quanto à população é vítima da ignorância em que a trazem e das más referências 
(ou ausência delas) morais, éticas, cívicas, etc., que a escola deixou de ensinar, a vida 
moderna, não deixa tempo para aprender e reflectir, os “media” propalam e o mesmo 
exemplo de políticos e figurantes da imprensa cor de rosa influi. 
 Aqueles que querem fazer algo sentem-se isolados, perdidos e descrentes. É 
preciso algo e alguém para ligar as pontas e dar arrimo.  
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 O argumento que baila no espírito e na ponta da língua da maioria dos políticos 
para nada fazer relativamente à figura de Nuno Álvares é a de que a cerimónia de 
canonização é apenas do âmbito de uma confissão religiosa e sendo o estado português 
assumidamente laico e havendo separação de poderes entre o que é de Deus e o que 
pertence a César, não cabe a César imiscuir-se quando apenas Deus está em questão.  
 Existindo este argumento, ele não é, o mais importante, mas é, todavia aquele que 
melhor e com menos custos pode ser assumido publicamente.  
 São três as questões principais – no nosso entendimento obviamente – que estão 
na origem da atitude dos órgãos de soberania e de outras instituições deles dependentes e 
todas se fundam em razões políticas, doutrinárias e ideológicas.  
  A primeira questão prende-se com o fundo político-doutrinário dos partidos com 
assento da Assembleia da República.  
 A figura de D. Nuno arde-lhes nas mãos. Por um lado não consta que a figura  do 
Condestável fosse adepto de questões fracturantes, não era pacifista militante nem adepto 
de relativismos morais. Depois era um líder – que são os que fazem a história – ao 
contrário do que defende uma determinada historiografia e conceito político que tenta 
reduzir os acontecimentos da História, a movimentos de massas e lutas de classes; outros 
não sabem sequer ao que andam, são falhos de doutrina, parecem mantas de retalhos, 
praticam demagogia barata, pescam em águas turvas. O então Condestável do Reino 
representa a antítese de tudo isto .. 
 Quanto ao partido no Governo tem dos seus fundamentos nas tradições jacobinas 
e anti religiosas da I República a que juntou, mais tarde, uns laivos de marxismo que se 
põem ou tiram da gaveta conforme a égide do momento. Têm, por outro lado, um azar 
especial a fardas, ordem e autoridade. Como poderão apreciar a figura do Santo 
Condestável, excelsa glória das nossas armas? 
 Além disso, exaltar tão virtuosa criatura – cuja filha sobreviva, note-se, deu 
origem à Casa de Bragança – em pleno arranque das comemorações dos 100 anos da 
República, não lhes parecerá, certamente, dar jeito  nenhum! 
 A segunda questão tem a ver com o facto de que, desde meados dos anos 70 do 
século passado, se ter menorizado e apoucado toda a nossa epopeia ultramarina - a frase 
“meter uma lança em África” é ,até, atribuída a D. Nuno – caluniando e desvalorizando 
alguns dos nossos grandes estadistas, militares, marinheiros, missionários, etc.”, 
promovendo, outrossim, e dando lugares de importância e palco a desertores, oficiais do 
quadro permanente que esqueceram os seus deveres militares, oportunistas e outra gente 
de mau porte; cidadãos que andaram a pôr bombas, assaltar bancos e a sabotar o esforço 
de guerra da Nação, passaram a pessoas respeitáveis passando alguns a ter direito a 
pensões do Estado ou a serem condecorados com a Ordem da Liberdade; rapaziada que 
em sociedades regidas por gente séria e com princípios seriam apodados de traidores, 
passaram a venerandos e obrigados e mais um cortejo de coisas que me dispenso de 
enumerar.  
 Ora ir comemorar o grande Nuno Álvares exemplo de patriotismo, seriedade e 
valentia sem mácula, iria provocar um contraste demasiado gritante. Percebe-se, mas, 
claro está, que não se pode aceitar!  
 Finalmente a outra questão que leva a que não se pretende a nível de Estado dar 
honras nacionais a tão extraordinário antepassado tem a ver com a União Europeia e o 
projecto federalista que está em marcha. Para se conseguir o objectivo da federação 
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europeia restando saber qual o passo seguinte – é preciso acabar com as Pátrias e 
qualquer resquício de nacionalismo, melhor dizendo de Patriotismo, isto é, torna-se 
necessário acabar com o Estado-Nação, de que Portugal representa o figurino mais 
perfeito. É que interessa é esbater os conflitos e as tensões de antanho para tudo 
amalgamar. O que vale, hoje em dia, não é a História de cada país – o que representa o 
passado – mas sim a História da Europa que se deseja venha a haver. 
 Ora lembrar D. Nuno não vai nada bem neste desiderato e a maioria dos políticos 
que aliás se dizem muito democratas, mas nunca deixam o povo decidir nada do que é 
efectivamente importante, sabe isso muito bem. 
 Voltando agora ao argumento do estado ser laico e por isso não se dever associar 
a uma cerimónia religiosa, tal não nos parece ter qualquer razoabilidade.  
 É que o estado pode ser laico, mas a nação não o é …  
 A própria distinção religiosa deve ser motivo de júbilo nacional e não apenas dos 
católicos, já que é o reconhecimento de uma coisa boa – mesmo para quem não tem Fé – 
e que teve uma expressão a nível mundial. Que “diabo”, não estamos a tratar de um 
condenado por um qualquer tribunal internacional… Se assim for, um dia que houver um 
judeu ou um muçulmano português que se distinga, numa área qualquer da cultura, do 
desporto, no campo científico, etc., os católicos não se devem regozijar por isso, ou vão 
participar numa qualquer homenagem nacional que se lhe queria fazer? 
 Por outro lado Portugal é um país de grande tradição cristã e católica que nos vem 
da fundação da nacionalidade. Os portugueses foram um pilar da Cristandade e são 
grandemente responsáveis pela expansão da palavra do Deus que morreu na cruz, em 
todo o mundo. Hoje em dia a grande maioria do povo português ainda se diz católica e 
teve de alguma forma formação católica. Então os órgãos do Estado que representam a 
Nação politicamente organizada fingem não ter nada a ver com esta realidade? 
Assumem-se (não quer dizer que o sejam!) tão democráticos e neste caso a maioria não 
lhes diz nada? Mas isto tem alguma lógica? 
 Vejamos ainda outro aspecto de primordial importância: a dimensão do 
personagem. D. Nuno não é um cidadão cuja vida se tivesse confinado ao âmbito 
religioso, como são por exemplo, os casos da irmã Lúcia ou do bom do Padre Américo. 
D. Nuno é uma figura avantajada da História de Portugal, foi um grande comandante 
militar e um líder natural, cuja acção se repercutiu na política nacional, numa altura 
gravíssima em que a independência corria sério perigo; consubstanciou um conjunto raro 
de virtudes morais, cívicas e militares, absolutamente invulgar. numa palavra é um 
exemplo para todos e que, justamente, a todos devia servir de inspiração. São raros os 
países no mundo que se podem orgulhar de terem figuras da sua igualha e nós em 
Portugal não fazemos nada?  
 Perdoarão V.Exas, mas creio que os portugueses se etilizaram colectivamente 
numa festa qualquer que ninguém deu conta  ainda que acabou e assim ficaram. Então a 
selecção nacional de futebol que não deixa de ser um grupo de atletas principescamente 
pagos, que estacionam nos melhores hotéis, fazem estágios com cozinheiros, massagistas, 
médicos, etc., e restante parafernália ao seu serviço, que nos custa os olhos da cara e que 
ano após ano só nos dão desgostos, são recebidos pelo PR, pelo Chefe de Governo, são 
cumulados  de telegramas e atenções têm multidões à espera e são objecto de cobertura 
mediática capaz de criar urticária nos mais pacatos cidadãos e uma figura da estirpe do 
Santo Condestável, que nos tem guiado desde o século XIV e que continua actual, não 
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merece aos portugueses mais do que uma nota exaltante da Conferência Episcopal? 
(honra lhes seja feita). Que grave doença moral e até degenerescência física terá atingido 
o antigo Reino, agora República de Portugal? 
 D. Nuno combateu o bom combate. Como julgamos que nada se passa por acaso, 
aguardamos esperançosos os sinais positivos que a graça da santificação augura.  
 
 
CONCLUSÕES 
 

“Se quem com tanto esforço em Deus se atreve, 
ouvir quiseres como se nomeia 
 “Português Cipião” chamar-se deve, 
 Mas mais de “Dom Nuno Álvares” se arreia. 
 Ditosa Pátria que tal filho teve! 
Mas antes, pai: que, enquanto o sol rodeia, 
 este globo de Ceres e Neptuno, 
 Sempre suspirará por tal alma!  
 
Camões 
Lusíada, VIII, 32 

 
 
 Discorremos sobre a situação do nosso país no fim da Idade Média e a 
importância que a figura e acção de D. Nuno tiveram nessa conjuntura; exaltámos as 
virtudes desta tão singular como excelsa personalidade e expusemos as razões pelas quais 
os poderes públicos não querem, aparentemente, comemorar a nível nacional a figura do 
Santo Condestável. 
 Resta-nos lamentar que assim seja e revelar o nosso inconformismo com tão 
nefasta quanto inacreditável postura, e procurar influir para que tal decisão seja revista. 
 Não aproveitar o momento é um crime de lesa Pátria. Porquê, perguntarão V. 
Exas? Porque, responderei, Portugal está mais uma vez numa esquina da sua já vetusta 
História; porque a História de Portugal que se conta às novas gerações está eivada de 
erros e preconceitos ideológicos; porque a nação portuguesa precisa de acertar agulhas 
com o seu passado recente e com as suas referências, históricas, políticas, morais e 
geoestratégicas; porque Portugal se encontra sem rumo, endividado, com cinzentas 
perspectivas de futuro; os portugueses estão baralhados em termos de  referências éticas e 
morais, em crise económica e financeira e sobretudo com as guardas em baixo, 
descrentes e sem uma ideia clara e mobilizadora daquilo que querem ser como País, no 
futuro. 
 Nos campos medram as ervas daninhas… 
            Ora comemorar D. Nuno, exaltar as suas virtudes, meditar no seu exemplo, beber 
os seus ensinamentos seria, certamente, uma ajuda preciosa para colocar o comboio 
chamado Portugal nos carris e em boa ordem de marcha. Seria uma dádiva para 
reaportuguesar Portugal e ainda um bálsamo para o espírito, que ajudaria a combater – 
estamos seguros – a baixa estima que campeia.  
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Minhas senhores e meus senhores 
 
Existe uma hierarquia de valores, e nem tudo é relativo por mais que isso custe aos 
defensores de determinadas ideologias políticas ou filosofias sociais. E nem tudo deve ser 
tratado da mesma maneira ou metido na mesma embalagem. 
 Por alguma razão, e por exemplo, oficiais como Cunha Aragão, Oliveira e Carmo 
e Santiago Carvalho – últimos heróis da Índia – que se portaram segundo os ditames da 
Virtude e da Honra – já foram nomeados patronos de cursos de entrada em escolas 
superiores militares. Mas Vassalo e Silva, que era deles comandante, e se rendeu sem 
mandar disparar um tiro – independentemente das razões porque o fez – não teve, até 
hoje, essa distinção. 
 Por isso vos digo: o exemplo que vem “de cima” é fundamental para os povos e 
lavar as mãos não é também solução aceitável. Por causa disso, Cristo foi condenado, 
numa decisão aparentemente democrática, e de braço no ar. 
 Transpondo o caso para os dia de hoje temos a maior dúvida de como reagiria, 
digamos, uma assembleia partidária, ao escolher uma figura que quisessem indicar como 
exemplo a uma unidade militar. Se se lhes lançasse um “quereis D. Nuno ou Valentim 
Loureiro?”, estou certo que este último, corria o sério risco de ser preferido.  
 Este é um dilema permanente que se coloca aos indivíduos e aos povos: nós 
queremos seguir o exemplo de D. Nuno ou de Valentim Loureiro? De Cristo, de Barrabás 
ou de Pilatos?  
 Perdoarão a crueza com que ponho a questão mas é necessário que cada um de 
nós encontre resposta para ela. 
 D. Nuno sobreviverá a tudo isto. E se já era uma figura maior e incontornável da 
História de Portugal a partir de agora será personagem viva em toda a Cristandade. 1 
 
                  UMA IDEIA PARA TERMINAR 
 
            Tenho esperança que muitas iniciativas terão ainda lugar, em Portugal,para 
comemorar  a figura maior de Nuno de Santa Maria. Mas creio que a melhor homenagem 
que se lhe poderia fazer seria voltar a reconstruir o convento do Carmo e tornar a lá 
colocar os seus restos mortais,como ele pediu.  
       D. Duarte ofereceu,logo após a sua morte uma lamparina de prata para figurar no seu 
túmulo,que logo se converteu em local de peregrinação. A lamparina desapareceu no 
terramoto de 1755 e a devoção com ela. 
        Pois bem,está na altura de encontarmos outra lamparina e reiniciar a devoção. E 
enquanto não se conseguisse reconstruir  o convento do Carmo – obra dificil e custosa – 
deve-se escolher local apropriado para colocar os ossos do Condestável e a sua espada. 
         Não direi no Panteão Nacional,para não lhe arranjar más companhias,mas 
certamente que o Mosteiro da Batalha aparecerá a todos como adequado para tal fim. 
         D.Nuno merece e Portugal precisa. 
 
                             João J. Brandão Ferreira 
                                   Tcor pilav (ref.) 
 
                                                 
1 Castela, inclusive. 


