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 The construction of the image of Afonso Henriques in Gothorum Chronicle 
 
 
Resumo: Neste artigo, trabalharemos a construção imagética de Afonso Henriques numa crônica portucalense, dos séculos XII-XIII, intitulada Chronica Gothorum. O contexto de produção da obra está imerso na busca de afirmação da autonomia do Condado Portucalense. Assim, mergulhado nessa realidade, o autor da obra entenderia que construir uma imagem idealizada de monarca fundacional se tornaria o alicerce básico para estruturação fundacional do reino português. Nossa proposta é fazer uma breve análise de como o autor da crônica trabalhou essa imagem de Afonso Henriques, destacando as características imagéticas projetadas no monarca; as possíveis fontes utilizadas e, mesmo, o fim que possivelmente almejava com tal construção. 
Palavras-chave:  Chronica; Afonso; imagem. 
 
Abstract: In this article, we will work the construction the image of Afonso Henriques in a Portucalense chronicle of the XII-XIII centuries, entitled Chronica Gothorum. The production context of the work is immersed in seeking affirmation of the autonomy of Portucalense County. So immersed in this reality, the author of the work would understand that to build an idealized image of fundational monarch would become the basic foundation for structure of the Portuguese kingdom. Our proposal is to make a brief analysis of how the author of chronic worked this image of Afonso Henriques, highlighting the imagery features designed in monarch; possible sources used, and even the objective which possibly longed with such construction.  
Keywords:  Chronicle; Afonso; image.     
                                                             
1 Graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Membro do PEM.  
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Introdução           Os escritos medievais portucalenses, notadamente os compilados entre os séculos XI e XIII, são obras que carregam, em sua estrutura, elementos característicos indissociáveis do momento conjuntural no qual são produzidos.2 Dentre tais elementos, destacamos a estruturação de variados discursos que, ao sabor das necessidades de seus autores, ou das casas de origem, acabariam refletidos nas referidas produções.3   Gouveia salienta que o passado   

“[...] não encerra um sentido em si mesmo, ou seja, não é isento de uso. O que motiva e justifica o facto de ser comemorado é a convicção de que pode ser entendido como um referente para todos aqueles que compreendem o seu potencial simbólico, enquanto repositório de factos instrumentalizáveis ao serviço da causa.” (Gouveia, 2010: 10)            Sendo assim, a maleabilidade do passado, em face aos interesses do presente, se tornam ferramenta potencial para o trabalho de elementos simbólicos, objetivando uma particular construção discursiva. Estes, demasiado complexos, além, mesmo, de serem detentores de sentido, só ganham significado se analisados dentro do lugar histórico-social no qual são produzidos, bem como, onde são recebidos. Segundo Fernandes,    
“A noção de sentidos é dependente da inscrição ideológica da enunciação, do lugar histórico-social de onde se enuncia; logo, envolve os sujeitos em interlocução. De acordo com as posições dos sujeitos envolvidos, a enunciação tem um sentido e não outro(s).” (Fernandes, 2005: 27)            

                                                             
2 O panorama é marcado pelos mais diversos conflitos, sejam eles oriundos do âmbito relacionado ao processo que a historiografia mais tradicional convencionou-se a chamar de “Reconquista”, mas cuja problemática do termo não convém ser tratado aqui, ou entre as lideranças locais, aristocráticas ou régias.   
3 Vale destacar que tais escritos também refletem elementos encontrados no âmbito das relações sociais, porém, não os isentando da interferência discursiva que o próprio autor possa vir a fazer. Lembro, ainda, da intencionalidade do autor que, mesmo vinculado a uma determinada casa produtora, não pode ter suas próprias crenças e valores suprimidos de seus escritos.     
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Para construção desse passado, veríamos diversos elementos serem trabalhados, tanto nas figuras centrais dos escritos, como, por exemplo, reis e/ou santos, quanto nas personagens periféricas, ou seja, aquelas que, de alguma forma, dialogavam com as figuras centrais. Com isso, os valores simbólicos trabalhados nas narrativas ganhavam destaque, em detrimento do compromisso do autor com uma plausibilidade racional do que descrevia. Para Mattoso,   
“As informações fornecidas pelos textos narrativos encontram-se em autores que não se interessavam pelo comportamento pessoal dos seus protagonistas, mas pelo que eles representavam como símbolos de virtude ou de vícios [...]. Por isso, os historiadores medievais não hesitavam em alterar a narrativa dos acontecimentos para melhor atingirem os seus objetivos.” (Mattoso, 2007: 09)             Assim, a obra produzida acabava por se tornar uma espécie de veículo do intento discursivo de determinada casa produtora, consequentemente, transmitido pelo próprio autor, através de seus escritos.  Dentro dessa realidade, e se aproximando de nossa proposta, uma das figuras que com certa recorrência fora trabalhada, pelo menos, pelos compiladores portucalenses, seja como figura central, ou, mesmo, periférica, fora D. Afonso Henriques, primeiro monarca português.  Este, nas mais diversas narrativas, carrega consigo toda uma carga construtiva, que mais revela a intenção de um discurso que se quer fazer transmitir, seja ele através de uma imagem positiva ou negativa.4 Segundo destaca Goetz, o cronista  
“[…] não relata o que realmente aconteceu, mas como ele acreditava que [...] (determinado fato) aconteceu, ou como ele imaginou o que aconteceu ou mesmo como ele queria ver (ou queria que seus leitores acreditassem) que isso aconteceu”5 (Goetz, 2012: 111)            Assim, os fatos narrados ganhavam uma faceta especial, sendo pintados e retocados ao sabor de determinada necessidade discursiva.  

                                                             
4 José Mattoso, em As Três Faces de Afonso Henriques, bem como Tiago João Queimada e Silva, As 
metamorfoses de um guerreiro: Afonso Henriques na cronística medieval, entre outros, nos dão uma aprofundada noção de como a imagem de D. Afonso Henriques, seja ela positiva ou negativa, em diversos escritos, fora trabalhada conforme a necessidade discursiva de determinado grupo.   
5 [Tradução do autor].   
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 Nossa proposta tem por fim, justamente, analisar como na Chronica Gothorum (CG), obra coimbrana produzida entre os séculos XII-XIII, é construída a imagem Afonsina. Que elementos são utilizados para sua formulação, quais os possíveis referenciais que toma, e com qual objetivo.  Para análise da referida obra utilizamos a edição preparada por Alexandre Herculano na obra Portugaliae Monumenta Historica, de 1856, e sua tradução feita pelo Prof. Albino de Faria.    
A Chronica Gothorum: dados da obra            A CG foi escrita provavelmente entre os séculos XII e XIII, em latim vulgar, no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Sua autoria é incerta, cabendo a muitos pesquisadores somente especulações em relação ao real autor.6 Ela, de forma abrangente, traz uma narrativa dos acontecimentos na península Ibérica desde a chegada dos Godos até a fundação do reino português.  A intitulação da obra, de Chronica Gothorum, segundo David, remontaria a André de Resende, antigo detentor da obra, e a Antônio Brandão, autor que a teria publicado em sua obra Monarchia Lusitana. Ele acredita que, “[...] estes veneráveis inceptores ficaram impressionados pela fórmula inicial Egressi sunt Gothi; mas o nome de Goths aparece uma vez e sua história termina na quinta ligue.” (David, 1947: 284). Ou seja, sua nomenclatura estaria vinculada, provavelmente, à passagem relativa aos godos, presente no início da obra; quando é descrita a saída de sua terra e chegada à Península Ibérica.  A crônica está dividida por Eras,7 nas quais cada uma apresenta uma específica descrição de fatos que, segundo entendia o autor, seriam referenciais para a datação referenciada, e “[...] que se considerava digno de resisto.” (Gama, 2009:2).  

                                                             
6 Em relação ao anonimato do autor, vale destacar que tal condição segue no intuito de fazer realçar, em aspectos gerais, não seu compilador, mas sim, o produto gerado. Para Bautista, tais obras careciam, justamente, de uma orientação pessoal, tendo uma linha efetivamente anônima (Bautista, 2011: 69).  
7 As datações presentes na obra estão de acordo com a Era Hispânica, sendo, assim, necessário, para obtenção dos anos convertido para nossa datação, que se subtraiam 38 anos das datas apresentadas.  
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Vale destacar que há uma versão resumida desta obra, denominada Brevis Historia Gottorum (BHG). No entanto, para o desenvolvimento de nossa proposta, me utilizarei somente da versão mais extensa da crônica.  O contexto de produção da obra está imerso na busca de afirmação da autonomia do Condado Portucalense, em um panorama marcado pelos diversos conflitos de ordem religiosa e frente à possibilidade de submissão ao reino castelhano-leonês.  Nesse sentido, através da obra, se buscaria consolidar a independência do condado através da estruturação de uma história fundacional do reino português, construindo, na imagem de Afonso Henriques, uma figura idealizada de monarca, marcado pelo apoio sagrado e o caráter cavalheiresco, ligando-o, por uma linha contínua, aos reis asturianos.8  
 
O corpo estrutural da obra   A crônica parece se dividir estruturalmente em duas partes, cada uma delas mostrando características muito particulares. A primeira é marcada por breves passagens, nas quais o autor se limita a pequenas descrições em cada Era trabalhada. David apontará que, para compilar a primeira parte, seu autor teria tomado como referencial os primeiros escritos portucalenses, produzidos nos séculos XI – XII, no Mosteiro de Santo Tirso de Riba d’Ave, e difundidos pelo Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Obras estas que tinham por fim narrar o passado régio e condal que precedera a monarquia fundacional portucalense. Tais escritos se tornariam a base para produção da CG (Krus, 1997: 13).  Pierre David, após seus estudos, intitularia estes remotos escritos de Annales Portugalenses veteres. Tais obras seriam divididas basicamente em duas partes: uma que apresentaria escritos até 1080, e uma continuação até 1122. A primeira, segundo Mattoso, tinha por fim destacar a ligação do mosteiro de St.º Tirso à família dos senhores de Maia, já a segunda parte, preservaria a memória dos senhores do mosteiro de Grijó (Gama, 2009: 04).  

                                                             
8 Gouveia, em relação aos arcaicos escritos portucalenses, destaca, no que diz respeito à transcendência temporal, que as “[...] efemérides registadas nos anais não depende apenas do entendimento do protagonismo que os reis e os condes tiveram na ideologia política de libertação da 
Hispânia, mas também da consideração de que estas figuras eram vistas como agentes ao serviço de uma ordem transcendente e interventiva nos acontecimentos terrenos.” (Gouveia, 2010: 07).   
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As características em comum entre estes arcaicos escritos, sinalizadas e trabalhadas por David, em sua obra Études historiques sur la Galice et le Portugal du Vle au XIIe siècle (1947), nos balizam e auxiliam ao nos debruçarmos à CG.  Já a segunda parte, de forma oposta a primeira, em aspectos gerais, expõe um corpo estrutural mais denso, composto por narrativas mais longas. Ela tem características totalmente diferentes das presentes na primeira parte da obra. Segundo Gama, elas possuem   “[...] um enquadramento algo diferente [...] que podemos associar aos 
Anais de D. Afonso Henriques, redacção com outra matriz coeva, que a longínqua Hispania dos godos ou as primeiras invasões árabes. Nota-se, pois, que a luta é, agora, do rei, devidamente acompanhado, nas suas campanhas a sul contra o infiel [...].” (Gama, 2009: 06)   Isto é, se antes o objetivo era reestruturar todo o passado que desembocou no processo fundacional do reino português, agora, seria o de fazer da imagem do primeiro monarca um referencial ideal, atuante, convertendo-o em uma espécie de herói, seja pelos atributos militares, ou pela sua proximidade ao plano sagrado, através do forte apoio divino que recebia em suas ações.  Para a composição dessa segunda parte, o redator da CG utilizaria, como referencial, os escritos provenientes dos Annales D. Alphonsi (ADA) (Gama, 2009: 05), ou seja, obras que notadamente tinham por objetivo construir a imagem de Afonso Henriques. Segundo Ferreira, esses escritos apresentam   
“[...] o primeiro rei de Portugal sob uma luz inequivocamente favorável, gabando as suas qualidades físicas e morais e registando em tom exaltado as suas conquistas e façanhas militares. Embora sem ser objecto de nenhuma intervenção divina directa, Afonso Henriques é aí apresentado como uma personagem favorecida por um Deus a quem serve devotadamente com a sua espada.” (Ferreira, 2011: 57)            Estes anais teriam sido compilados em fins do século XII, por um cônego regrante do Mosteiro de St.ª Cruz de Coimbra, tomando por base outros escritos mais remotos que também trabalhavam a imagem Afonsina, denominados por David de “véritables Annales du régne d’Alphonse Ier”.9   

                                                             
9 São obras proveniente do mosteiro de St.ª Cruz de Coimbra que comportam registros do período compreendido entre 1125 e 1168 (Gama, 2009: 05).  
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Segundo Gama, os escritos teriam sido compilados entre 1184 e 1185, produzidos, possivelmente, numa realidade social próxima ao rei, apresentando-o como expoente da vontade divina. Segundo o autor, ele assumiria, através de um “discurso comprometido ideologicamente”, uma dupla posição: de aglutinador das forças e de liderança assumida (Gama, 2009: 06).  Assim, esse tipo de produção marcaria, justamente, um discurso que tinha por objetivo dar ênfase à construção da imagem do monarca portucalense, seja através dos auxílios divinos, ou aproximando-a de um ideal militar que se queria fazer transmitir. Conforme nos salienta Mattoso,   
“Muitas vezes a figura real toma a forma de herói, de santo, de mártir, de chefe guerreiro, de vidente. Em todo o caso, de figuras que ultrapassam a dimensão normal, ou de intermediários entre a comunidade que eles representam e o mundo sobrenatural ou mágico que protege [...]”. (Mattoso, 2007: 13)            A divisão estrutural da obra, em duas partes, levará Herculano, conforme destaca David, a supor que a CG teria sido “[...] obra de dois autores; um, do fim do século XI, que compunha o começo; [...] e outro que redigiria principalmente a história de Afonso I, posteriormente a 1212” (David, 1947: 285).  Quanto a tal apontamento, penso também na possibilidade de ter sido obra de um mesmo autor, sendo ele do final do século XII, início do XIII. Este único autor teria se utilizado, como referenciais para estruturação do corpo interno da obra, de grupos de textos diferentes, produzidos em momentos diferentes, com fins diferentes. Tal fato levaria, da mesma forma, a uma variação em relação à estrutura interna da produção, apresentando-a em blocos característicos bem definidos: um relacionado às primeiras produções analísticas portucalenses, cujo fim seria construir uma história fundacional do reino português, e outra relativa à construção imagética de Afonso Henriques, que tinha por fim a construção da figura militar do monarca.  

 
A construção da imagem de Afonso Henriques na Chronica Gothorum    Dentro dessa lógica de construção, assim como fora citado anteriormente, veríamos a imagem de Afonso Henriques ser trabalhada de forma a agregar atributos, entendidos, pelo autor da CG, como importantes, a partir de, pelo menos, duas perspectivas: uma que girava em torno de um ideal militar, e outra pela sua aproximação ao plano divino. Isso, quando não eram trabalhados ambos os elementos em conjunto.   
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Um dos primeiros registros que, de alguma forma, já dariam conta de demonstrar os predicados militares do monarca, aparece na Era de 1163, data na qual é narrada a sua iniciação militar, na Praça de Zamora. Segundo a obra, Afonso Henriques “[...] era de grande corpulência, e cingiu-se com as suas armas de guerra. Nas batalhas tornou-se semelhante ao leão nas suas acções e tal qual o filho do leão rugindo diante dos caçadores”.10 Ainda na mesma Era, O infante é descrito como:  
“[...] homem valente na guerra, versado na língua, muito prudente nas suas acções, de inteligência esclarecida, formoso de corpo, belo de fisionomia, [...] todo católico na fé de Cristo, respeitador dos ministros da Religião, muito benévolo e devoto, defendeu Portugal inteiro com a sua espada [...]”11    Na primeira passagem, cujo fim seria o de apresentar o momento no qual o jovem infante inicia sua atividade militar, encontraríamos elementos que, notadamente, o autor da obra se utilizaria para a construção imagética de Afonso Henriques. Assim, predicados como: “grande corpulência”, valentia, “versado na língua”, prudência, inteligência, “formoso de corpo” e “belo de fisionomia”, poderíamos sinalizar como atributos, que enaltecem a imagem cavaleiresca do infante, ligando-o diretamente à construção de um ideal militar.  A analogia feita, do infante, a um leão, inicialmente, seria uma forma de potencializar os aspectos físicos sinalizados em Afonso Henriques, haja vista ser o leão, segundo a tradição veterotestamentária, conforme indica Pereira, uma forma representativa da força, rapacidade e de valor (2002: 321). Quando o compara “tal qual o filho de um leão”, acredito que o objetivo seria o de dar ênfase à valentia do infante, frente aos inimigos.12  

                                                             
10 Texto em latim: “[...] quia magnus erat corpore, et sunccinxit se arma bellica sua, in preliis similis factus est lconi in operibus suis, et sicut catulus lconis rugens in uenatione.” (Herculano, 1856: 11). Tradução do Prof. Albino de Faria, disponível em: <http://www.arqnet.pt/portal/historiografia/godos_cronica.html>. Acesso em: 02 Set 2013.  
11 Texto em latim: “Fuit namque uir armis strenuus, lingua eruditus, prudentissimus in operibus suis, clarus ingenio, corpore decorus, pulcher aspecto [...] totus in fide Christi Catholicus, erga cultores Religiones supplex, multumque beneuolus, ac deuotus, protexit totum Portugalle gladio suo [...].” (Herculano, 1856: 11).   
12 Em relação à analogia feita do infante ao filho do leão, cheguei à conclusão apresentada, por um lado, levando em consideração o significado valoroso indicado para o leão maior, proposta por Pereira, retirado do Diccionario Teologico manual del Antiguo Testamento, de F. Stolz, e por outro, pela proporcionalidade das duas figuras trabalhadas, pelo autor da crônica, alimentado pela paisagem que pintava para dar representatividade.  
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Vale destacar que a construção da imagem afonsina abrira margem a diversas possibilidades interpretativas quanto à fonte inspiratória para sua elaboração. Alguns autores cogitam a possibilidade dos atributos projetados no monarca serem oriundos de passagens bíblicas.13 Segundo Pereira,   
Para a construção discursiva de dimensão bélica de Afonso I os monges de Santa Cruz recorreram [...] a um arquétipo de herói guerreiro retirado do passado bíblico e reactualizado como modelo a imitar a produção cultural e artística da Cristandade latina medieval (Pereira, 2002: 321).   Acreditamos, com isso, que buscar nas personagens bíblicas, do Antigo Testamento, elementos característicos para a construção da imagem do infante, seria uma forma de aproximá-lo de um ideal cristão de monarca, acumulador, portanto, dos atributos basilares para a sua identificação. Segundo Pereira,    “Tais qualidades físicas e morais determinam, em consequência, a natureza dos feitos e dos comportamentos bélicos de Afonso Henriques, um irredutível guerreiros que parece especialmente vocacionado para a construção e defesa, com a sua escada, de um espaço que se afirma pertencer-lhe [...], assim como Judas Macabeu o fez em relação à terra israelita ameaçada pela presença dos reis e deuses estrangeiros” (Pereira, 2002: 322)    Já o vínculo existente entre o monarca e o âmbito religioso seria sinalizado, de forma mais clara, quando o infante é mencionado como: “[...] todo católico na fé de Cristo, respeitador dos ministros da Religião, muito benévolo e devoto [...].”. Com isso, o aspecto militar e devocional religioso, creditados ao infante, se tornariam as bases para construir toda uma imagem ideal de monarca ao seu redor.  Na luta contra os inimigos, o autor buscaria aproximar, cada vez mais, a face militar e religiosa de Afonso Henriques, de forma que as ações do monarca se legitimassem através das intervenções divinas. Seja pela “bondade divina” ou pelo “auxílio do Senhor”, o plano sagrado é frequentemente sinalizado como um eficaz interventor nas diversas batalhas travadas pelo infante.    

                                                             
13 Nesse sentido, Afonso Henriques concentraria atributos físicos que se aproximariam dos encontrados nas passagens do I Livro dos Macabeus, em Isaias e no Livro de Reis, quando fala de Davi (Pereira, 2002: 321).   
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“[...] ninguém podia descrever as batalhas que travou, pois foram muitas e inumeráveis não só com pagãos, mas também com Cristãos que, demasiado cobiçosos, lhe queriam arrebatar e invadir o reino, a todos levando vantagem e sempre ficando vencedor, de todos triunfando sempre, ajudado da bondade divina.”14   Quando relata os eventos imediatos que antecederam a Batalha de Mamede (1128), relacionados às ações do infante em combater as pretensões de sua mãe, a rainha D. Tereza, de tornar o Condado Portucalense região subordinada ao reino castelhano-leonês, o autor demonstra que a tomada de Portugal, pelo jovem Afonso, seria, também, auxiliada pelo Senhor e promovida pela “bondade divina”.   
“[...] No mês de Junho, na festa de S. João Baptista, o ínclito infante D. Afonso, filho do Conde D. Henrique e da rainha D. Teresa, neto do grande imperador da Espanha, D. Afonso, com auxílio do Senhor, pela bondade divina, mais pela sua diligência e trabalho do que por auxílio ou vontade dos pais, tomou na sua mão forte o reino de Portugal”15   Ainda, fora a intervenção divina que o autor, para contribuir com mais um atributo do ideal cavaleiresco, formula na imagem de Afonso Henriques, ele salienta a iniciativa do jovem quando este toma para si o reino de Portugal. Ou seja, face o momento conflituoso, o empreendimento rumo à defesa do condado não viria por outro se não pelo próprio infante.  Em outro trecho, ainda na mesma Era, o autor menciona que Afonso, em face à afronta que sofrera, em virtude dos objetivos de sua mãe, “[...] valente como era (tinha já bastantes anos e um bom caráter) [...]”,16 não sofrendo com isso, demasiada afronta.  

                                                             
14 Texto em latim: “[...] nem prelia que gessit nemo poterat annotare fuerunt, namque multa et innumerabilia non solum cum Paganis, sed etiam cum Christianis, qui nimium inuidentes ei uolebant deripere et inuadere Regnum eius, in omnibus quidem superans, et semper victor existens, et de omnibus triumphans diuina clementia semper adiutus” (Herculano, 1856: 11-12).  
15 Texto em latim: “[...] mense junio in festo Sancti Joannis Baptiste Infans inclytus donnus Alfonsus Comitis Henrici, et Regine Tarasie filius, magni Imperatoris Hispanie Domini Alfonsi nepos, Domino auxiliante et diuina clementia et propitiante studio et labore suo magis, quam parentum uolantate, aut iuuamine adeptus est Regnum Portugallis in manu forti.” (Herculano, 1856: 11). 
 
16 Texto em latim: “Quam iniuriam ualde inhonestam nullatenus ferre ualens (erat enim grandeuus etate, et boné indelis) [...].” (Herculano, 1856: 11) 
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         Na Era de 1177, quando narra os eventos relativos à Batalha de Ourique, num primeiro momento, o autor valoriza a imagem afonsina, quando destaca sua luta contra o rei dos sarracenos, Esmar, e quando menciona os avanços feitos, pelo infante, nos terrenos inimigos.    
“[...] D. Afonso travou uma grande batalha com o rei dos Sarracenos, de nome Esmar, num lugar que se chama Ourique. Efectivamente aquele rei dos Sarracenos, conhecendo a coragem e a audácia do rei Afonso, e vendo que ele frequentemente entrava na terra dos Sarracenos fazendo grandes depredações e vexava grandemente os seus domínios, quis; se fazê-lo pudesse, travar batalha com ele e encontra-lo incauto e despercebido em qualquer parte.”17   Identificamos, também, a tentativa do autor em valorizar Afonso Henriques a partir da desvalorização da imagem do rei sarraceno. Tal assertiva evidencia-se quando é mencionado que Esmar, tendo conhecimento dos valores do infante, alimentava o intento de atacá-lo de surpresa; quando desprevenido. Nesse sentido, se por um lado os elementos característicos afonsinos são exaltados, colocando-o em primeiro plano, em relação ao rei sarraceno, posteriormente, ao ser descrito que Esmar desejava travar luta com Afonso em condições desiguais, isto é, atacando-o de surpresa, ressaltaria, nas entrelinhas, a superioridade do infante numa luta de frente. Assim, identificamos que a construção depreciativa do outro, isto é, do inimigo, neste caso, serve como mais um viés no intuito de enaltecer a imagem afonsina.           Ainda, na mesma passagem, o autor dá proporcionalidade ao conflito, demonstrando a desvantagem numérica do exército cristão, através da contraposição entre dos dois exércitos, o cristão e o sarraceno. Segundo ele,    “[...] quando o rei D. Afonso com o seu exército entrava por terra dos Sarracenos e estava no coração das suas terras, o rei Sarraceno Esmar, tendo congregado grande número de Mouros de além-mar, que trouxera consigo e daqueles que moravam aquém-mar, no termo de Sevilha, Badajoz, de Elvas, de Évora, de Beja e de todos os castelos de Santarém, veio ao encontro dele para o atacar, confiando no seu valor e no grande número do seu exército, pois mais numerosos era ainda pela 

                                                             
17 Texto em latim: “[...] Donnus Alfonsus magnum bellum commisit cum Rege Sarracenorum nomine Esmar in loco qui uocatur Aulic. Ilte namque Rex Sarracenorum cognita uirtute et audacia Rege Donni Alfonsi, et uidens cum frequenter intrare in terram Sarracenorum, et depredari, nimiunque alterere suam regionem, voluit si facere posset ut cum incautum, et imperatum alicubi inueniret[...].” (Herculano, 1856: 12)  
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presença aí das mulheres que combatiam à laia das amazonas, como depois se provou por aquelas que no fim se encontraram mortas.”18             Com isso, ao trabalhar as relações proporcionais dos dois exércitos, demonstrando a inferioridade do corpo militar de Afonso, artifício utilizado em larga escala na crônica, o autor potencializa a vitória do infante, uma vez que coloca todos os valores positivos sinalizados, nele, em prática, aliado ao apoio divino nos combates. “Com muitos homens mortos também da sua parte, D. Afonso, com a ajuda da graça de Deus, alcançou um grande triunfo dos seus inimigos, e, desde aquela ocasião, a força e a audácia dos Sarracenos enfraqueceu muitíssimo.”19            Na esteira dos exemplos anteriores, na Era de 1185, identificamos o que o autor destaca como sendo “o milagre mais extraordinário de todos os que Deus operou no mundo por meio dos reis antigos, seus servos”, quando, no momento de mais uma batalha, com seu exército reduzido, Afonso Henriques receberia, novamente, a ajuda divina. Segundo ele,   
“O rei D. Afonso, com 60 homens de armas de Santarém, sem armadura alguma a não ser apenas os escudos, as lanças e as espadas, sem couraças nem capacetes, nem sapatos de ferro, confiado no auxílio de Deus e ajudado da bondade divina, lutou com 500 soldados Sarracenos bem armados e cobertos de ferro e bem instruídos no serviço militar e com quarenta mil peões bem armados, nos campos de Alcácer e venceu-os, matou muitos deles e outros fugiram para dentro da fortaleza.”20            

                                                             
18 Texto em latim: “[...] quadam itaque uice cum Rex D. Alfonsus cum suo exercitu intraret per terram Sarracenorum et esset in corde terre corum. Esmar Rex Sarracenorum congregata infinita multitudine Sarracenorum transmarinorum quos secum adduxerat, et corum qui morabant citra mare a termino Sibillie, et de Badalioz, et de Elvas, et de Elbora, et de Begia, et de omnibus castellis usque Santarem uenerunt eu obuiam, ut pgnaret cum co, confidens in multitudine virtutis sue, et sui exercitus, qui erat copiosus in tantum quod etiam mulieres ibi afluerunt Amazonico ritu beligerantes, sicut exitus postea probauit in eis que ibi occise  inuente [...]” (Herculano, 1856: 12; 13)  
19  Texto em latim: “[...] et interfectis ex parte sua viris innumeris, et sic D. Alfonsus diuina se protegente gratia magnum de inimicis obtinuit triumphum, et ex illo tempore fortirudo, et audacia Sarracenorum valde infirmata est.” (Herculano, 1856: 13)  
20 Texto em latim: “[...] nam Rex D. Alfonsus cum LX militibus de Sanctarem nullam habentes armaturam nisi tantum clypeos, et hastas, et gládios sine loricis et galeis, et ferreis caligis fretus Dei auxilio, et adiutus diuina clementia pugnauit cum D. militibus Sarracenis bene armatis, et ferro coopertis, et ad bella doetissimis, et cum XL. millibus peditum bene armatis in campo de Alcacer, et deuicit cos, et interfecit multos ex eis, et ceteri fugerunt in munitionem.” (Herculano, 1856: 15).  
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Não nos cabe discutir a veracidade de tais relatos, mas identificar como o autor trabalha a proporcionalidade dos elementos, de forma a tornar a vitória do infante fruto, fundamentalmente, da intervenção milagrosa, o que, de certa maneira, realçaria a proximidade do diálogo existente entre Deus e o infante. A lógica das grandes batalhas segue, neste caso, no sentido de marcar a figura fundacional. Segundo Mattoso, seriam elas, na ótica do autor, que mereciam ser relatadas;   “[...] as que descrevem as suas gloriosas vitórias contra ameaças 
inimigas [...]. O fundador é aquele que dá o impulso inicial à trajetória colectiva, que se espera perpétua, invencível e redentora, e que, por isso mesmo, compensa a efemeridade dos indivíduos que se unem num só corpo para superarem a sua mortalidade.” (Mattoso, 2007: 13)             Na relação entre o sagrado e a realeza, o autor faz do monarca uma ferramenta que o plano divino se utilizava para as ações no plano terreno. Assim, toda e qualquer investida cristã sob a liderança de Afonso Henriques tinha sua legitimidade reconhecida. Segundo Mattoso, “Ao mostrar que ele não era apenas um guerreiro vitorioso, mas um verdadeiro instrumento de Deus, o autor apelava para a confiança na protecção sobrenatural e para a necessidade de continuar a obra por ele encetada” (Mattoso, 1992: 31).  Sendo assim, não seria por pouco que na Era de 1180 o autor mencionaria que o Senhor teria mandado “[...] a sua espada para o meio deles [os Árabes] para destruir-lhes o seu reino e fortalecer o reino dos Cristãos que, até aqui, tinham sido espezinhados e humilhados”.21 

 
 
Considerações finais   Concluímos, portanto, que a imagem de D. Afonso Henriques fora construída, levando em consideração toda uma carga discursiva, oriunda do meio social estabelecido no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, cujo fim, entre outros possíveis, seguia no intuito de fazer do infante uma figura idealizada de monarca fundacional para o reino Português.  Seriam reunidos em sua imagem atributos militares, somados às frequentes intervenções divinas em suas ações. Características provenientes, acredita-se, dos 
                                                             
21 Texto em latim: “... misit autem Dominus gladium inter eos, ut dissiparetur regnum corum, et inualesceret regnum christianorum, qui catenus fuerant conculcati et deminorati.” (Herculano, 1856: 14).  
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escritos tomados, pelo autor, como referenciais para tais construções, ou seja, os Annales D. Alphonsi.  Assim, ao passo que narrar o processo fundacional do reino se tornava capital para o mosteiro coimbrano, fazê-lo através de um monarca exemplar, ou seja, concentrador dos atributos entendidos como os ideais, se tornava imprescindível àqueles que assim o representavam.   
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