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«Aos amadores sinceros das velhas tradições da terra em que nascemos…», assim 
começa a Advertência escrita por Manuel de Castro Guimarães e datada de «Cascaes, 
Torre de S. Sebastião, 1917», na edição da Crónica del rei D. Afonso Henriques primeiro 
rei destes reinos de Portugal por Duarte Galvão, que publicou no ano seguinte, em 
comemoração do quarto centenário da morte do cronista. 

O códice de pergaminho manuscrito e iluminado do século XVI reúne, sob o título 
Crollogno deregido ao Sereníssimo e muyto poderoso Príncipe El Rey Dom Manuell 
nosso Señor sobre as vidas e excelentes feitos dos Reis de Portugall seus antecessores 
hordenados e escriptos per seu mandado por Duarte Gallvam…, na continuidade da 
Crónica de D. Afonso Henriques, as crónicas dos reis da I Dinastia, de D. Sancho I a 
D. Afonso IV, escritas por Rui de Pina.

Mais do que qualquer outro dos códices iluminados ou crónicas de aparato que se 
conhecem do texto de Duarte Galvão, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, na 
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e na Biblioteca Pública e Municipal do 
Porto, o exemplar existente no Museu Condes de Castro Guimarães notabilizou-se 
pela vista da cidade de Lisboa que serve de tema principal ao frontispício da crónica e 
constitui uma das suas mais antigas representações panorâmicas, atribuída a António 
de Holanda (Ɨ c. 1549). Visa ilustrar o cerco e a tomada de Lisboa aos mouros por 
D. Afonso Henriques, em 1147, mas a imagem da cidade é a que corresponde ao seu 
aspeto físico no final do reinado de D. Manuel e início do reinado de seu filho, 
D. João III, ca. 1515 – 1525, evidenciando a topografia acidentada e a pujante atividade 
marítima dos Descobrimentos no rio Tejo. 

Assinalando os 100 anos sobre o primeiro estudo e divulgação realizados pelo Conde 
de Castro Guimarães, a Câmara Municipal de Cascais promoveu a digitalização 
integral do códice, bem como a edição do presente ebook que conta com dois 
textos especializados de enquadramento - um de análise diplomática e paleográfica 
e outro abordando a vertente do documento enquanto objeto artístico. Assim se 
homenageia esta importante figura mecenática que em 1927 legou à população 
cascalense a sua casa, com o recheio artístico e bibliográfico e outros bens materiais, 
para aí se fundar o primeiro museu-biblioteca do concelho, inaugurado oficialmente 
em 12 de Julho de 1931, e se preserva e transmite às gerações vindouras o maior 
tesouro do seu legado, tornando-o cada vez mais acessível ao grande público 
através da internet e das novas tecnologias.

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais
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A Crónica 
de D. Afonso Henriques 

de Duarte Galvão 
e as crónicas dos reis 

D. Sancho I a D. Afonso IV, 
de Rui de Pina:                                           

 análise diplomática e paleográfica  

Leonor Calvão Borges1

1 Mestre em Paleografia e Diplomática. Arquivista na Assembleia da República
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De origem etimológica grega (Khronika, ou khronikon, no seu plural), relativa ao 
tempo (chronos) e, na sua versão latina (chronica ou chronicum, no seu plural), o 
termo “crónica” aparece registado nos primeiros dicionários de língua portuguesa2 
como a “história em que se contam os sucessos conforme a ordem dos tempos” (Bluteau, 
1728, Vol. 2, p. 618), ou, com pequenas alterações como a “História escrita conforme 
a ordem dos tempos, referindo a eles, as coisas que se narrão” (Morais e Silva, 1789, 
Vol.1, pág. 497). Já o cronista é descrito como o “Historiador, que escreve cronicas 
(Chronicorom scriptor)” (Bluteau, op. cit), registando Morais e Silva apenas “o escritor 
de crónicas” (Morais e Silva, op. cit).

Trata-se assim de um relato histórico, onde os factos são apresentados cronologicamente 
de uma forma natural, sem que haja, o mais das vezes, uma reflexão crítica sobre o seu 
aparecimento e desenvolvimento. 

Em termos institucionais, o cargo de cronista-mor do Reino é criado sob a égide da 
dinastia avisina, sendo o primeiro a ocupar o cargo Fernão Lopes (1380?-1460?), 
identificado, em escritura de 1422, como “escrivão dos nossos livros que tem carrego 
das ditas nossas escrituras [...] e de guardar as chaves das ditas escrituras [...]” (ANTT, 
Colecção Especial, Cx. 33, n.º 15).

Contudo, e na maior parte dos casos, os cronistas desempenhavam ainda o papel de 
Guarda-mor da Torres do Tombo, cargo esse cuja primeira notícia é a da nomeação 
de João Anes, vedor da Fazenda, feita por D. João I em 1387. A descrição das suas 
atribuições encontra-se na carta do mesmo rei dirigida a João Esteves, contador da 
cidade de Lisboa, indicando-lhe “ter encarregado a Gonçalo Esteves, seu contador da 
mesma cidade, pela confiança que dele tinha dever e procurar as escrituras dos Reinos, 
que estão na torre do Castelo da cidade de Lisboa” (Ribeiro, 1819, 51).

Associava-se assim ao guarda-mor, responsável pela segurança material da memória 
real, aí incluindo a sua organização e disponibilização, a escrita da própria história, para 
memória dos feitos do rei e reino, interligando o papel de guardador de documentos 
com o de fazedor de história.

Se é certo que se tratava de um relato comprometido porque encomendado, a cronística 
medieval portuguesa insere-se num movimento europeu de criação da memória da 
Corte, e à necessidade de salvaguardar a documentação que lhe dizia respeito. 

Este género literário, indispensável fonte de estudo da história, incorpora códigos de 
conduta e ideais de cavalaria, disseminados através da narrativa literária medieval, de 
onde se destaca a matéria da Bretanha. 

2 O Eluciário das palavras, termos e frases… de Viterbo, publicado por Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterno 
em 1798 não regista o termo.



Museu Condes de Castro Guimarães

7

A autoria das crónicas em apreço não levanta qualquer dúvida, sendo Duarte Galvão 
(1446-1517) fidalgo da Casa Real (ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, mç. 7, n.º 112), tendo 
ainda desempenhado o cargo de secretário dos reis D. Afonso V e D. João II, alcaide-
mor de Leiria e embaixador ao Reino do Prestes João (ANTT, Corpo Cronológico, Parte 
I, mç. 17, n.º 92), entre outros, é certo que nunca desempenhou a função de guarda-mor.

Já Rui de Pina (1440?-1522) é nomeado guarda-mor e cronista-mor do reino a 24 de 
junho de 1497 (ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 29, fl. 25). A sua vasta contribuição 
para a cronística portuguesa pode ser dividida em dois grupos: um primeiro dedicado 
aos reis da dinastia avisina (crónicas de D. Duarte, D. Afonso V e de D. João II) e o 
segundo dedicado aos reis da primeira dinastia, com uma única exceção, precisamente 
a de D. Afonso Henriques, a cargo de Duarte Galvão. É, justamente, no segundo 
conjunto de crónicas que se inserem as cópias existentes neste códice. Sendo crónicas 
relativas a um período cronológico recuado e, portanto, não vivenciado, são bastante 
mais enumerativas e com maior “modéstia literária” (Gomes, 1993, p. 597) 

Como é visível pela numeração, as cronicas foram escritas em cadernos soltos e 
posteriormente cosidos e encadernados para formar um só volume.

Além da crónica de D. Afonso Henriques de Duarte Galvão, que ocupa 65 folios, o 
códice contém também cópias das crónicas dos reis D. Sancho I a D. Afonso IV, da 
autoria de Rui de Pina, que ocupam 170 fólios. Em ambos os casos, a escrita é feita sobre 
pergaminho regrado a vermelho, com fólio de rosto no caso da Crónica de D. Afonso 
Henriques, cuja descrição é objeto de estudo separado, e a Crónica de D. Sancho I. Os 
restantes fólios da Crónica de D. Afonso Henriques são escritos a duas colunas com 90 
mm cada, separadas por 20 mm, e com espaço interlinear de 10 mm. Já os das crónicas 
de Rui de Pina, são escritos a duas colunas com 95 mm cada, separadas por 20 mm, e 
com espaço interlinear de 15 mm.

Apesar do seu programa decorativo ser diferente, já que podemos incluir a Crónica de 
D. Afonso Henriques no ciclo manuelino da Leitura Nova, onde a elaboração gráfica 
e as iluminuras atingem um expoente elevado, com a presença de iluminadores 
conceituados, sendo as crónicas de Rui de Pina menos ambiciosas e ricas, com um uso 
da cor mais restrito ao preto e azul, estamos perante escritas de aparato, para serem 
lidas e vistas, onde o rigor caligráfico se destaca, mesmo que de formas diferentes.

Estando as iluminuras, numa primeira fase, circunscritas a livros religiosos (lembremos 
os livros de horas), foram sendo adaptadas e utlizadas em livros de aparato, já em 
contexto laico, de que a Leitura Nova manuelina é um expoente máximo à época 
em Portugal.
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Todas as crónicas são escritas em letra 
gótica caligráfica solene. A família das 
letras góticas é trazida para Portugal 
durante o reinado de D. Afonso III, 
prolongando-se a sua utilização até 
meados do século XVII. Borges Nunes 
chega mesmo a falar de uma escrita 
manuelina interligando-a, de resto, 
ao termo cunhado na história de arte, 
caracterizando-a pela diminuição 
da extensão e agudeza das hastes, 
alívio da compressão horizontal da 
escrita e acentuação da inclinação 
e arredondamento do traçado das 
letras e sinais (Nunes, 1969, p. 13). 
Esta designação não teve, contudo, 
acolhimento na escola de Coimbra e 
do Porto, como se pode ver em José 
Marques, que refere, aliás, a própria 
influência da recém-chegada imprensa 
na feitura dos Livros da Leitura Nova 
(Marques, 2002, p. 81). 

Quanto às iluminuras presentes 
nas capitulares e tarjas e margens 
decoradas, é visível a sua filiação 
estética flamenga, sendo profusa e 
ricamente utilizadas na Crónica de 
D. Afonso Henriques, que apresenta 
um total de 62 capitulares, sempre 
acompanhadas por tarjas, que podem 
ter as seguintes configurações: 

a) acompanhando a coluna toda, 
sendo desenhadas numa caixa 
com fundo pintado e recheada 
de elementos florais, animais, 
seres fantásticos, ou mesmo com                        
a figuração de joias);

1
PT-MC-MCCG-INV14_0044

8
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b) acompanhando a coluna, mas sem que haja lugar a preenchimento de 
fundo e, finalmente

2  
PT-MC-MCCG-INV14_0082

9
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3  
PT-MC-MCCG-INV14_0082

 
c) com uma extensão diminuída, que não acompanha o tamanho da coluna toda, 
muito embora a sua decoração não seja menos rica por isso. 

No primeiro caso, existe ainda uma diferença notória entre as tarjas decoradas com 
vários motivos e cores, daquelas em que num único tom de fundo, são desenhadas 
flores ou frutos também numa única cor (como se pode ver no fólio 4, por exemplo).

As tarjas apresentam uma notável nitidez e diversidade de preenchimento, sendo 
identificáveis, no campo das flores, as rosas, açucenas, orquídeas, cardos, lírios, cravos, 
malmequeres, violetas, hera, vinha e acanto, no campo dos frutos os cachos de uvas, 
peras, maçãs, morangos e marmelos. Já nos animais são utlizados os coelhos, papagaios, 
pavões, mochos, pintassilgos e outras aves, nos insetos, as joaninhas, borboletas, larvas/
lagartas, caracóis, gafanhotos, escaravelhos, abelhas, libélulas e até traças.

Alguns destes elementos florais remetem para a simbólica de Nossa Senhora.

10
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No restante texto, utiliza-se a escrita com tinta vermelha para a numeração e títulos 
dos capítulos, e alguns elementos da taboada e cores diferenciadas nos caldeirões. 

Quanto às restantes crónicas, o programa decorativo é diferente, com muito menos 
recurso à utilização da cor no texto e capitulares.

Assim, e em termos de quantificação, a crónica de D. Sancho I tem 28 capitulares, 
sendo as duas primeiras ainda coloridas, e as restantes em tons de azul ou preto, a 
crónica de D. Afonso II possui 16 capitulares, a Crónica de D. Sancho II 13 capitulares, A 
cronica de D. Afonso III apresenta 16 capitulares e a de D. Dinis 33, e, finalmente a de D. 
Afonso IV 66 capitulares.

4  
PT-MC-MCCG-INV14_0216
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A crónica 
de D. Afonso Henriques 

e a sua imagem de Lisboa 
no contexto da cronística 

e da iluminura manuelina

José Manuel Garcia1 

1   Doutorado em História, com uma tese sobre a Historiografia Portuguesa dos Descobrimentos 
e da Expansão nos séculos XV a XVII. Investigador no Gabinete de Estudos Olisiponenses

13
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Quando em 1918 a Cronica del rey dom Affonsso Hamrriques, primeiro rey destes 
regnos de Portugal por Duarte Galluam, foi publicada pelo Conde de Castro Guimarães, 
a partir do manuscrito que então possuía e atualmente se conserva no Museu Condes 
de Castro Guimarães, em Cascais, foi revelada no frontispício do seu prólogo uma joia 
da iluminura portuguesa. Tal qualificação resulta do facto de nela se apresentar uma 
imagem da capital portuguesa que é um dos elementos icónicos mais significativos 
do esplendor da Lisboa manuelina.

D. Manuel ao mandar fazer tal pintura a António de Holanda, o seu melhor artista na arte da 
iluminura, refletia a afeição que tinha por Lisboa, cidade que tanto engrandeceu e tornou 
no primeiro centro do mundo. Fazemos tal afirmação considerando que só a partir dela é 
que no seu tempo se estabeleciam relações com todas as partes da Terra, tendo-se assim 
iniciado um fenómeno de mundialização que está na remota origem da atual globalização.

O códice que aqui tratamos contém a crónica de D. Afonso Henriques organizada por 
Duarte Galvão e as crónicas de D. Sancho I a D. Afonso IV preparadas por Rui de Pina, 
trabalhos que resultam do muito interesse que D. Manuel nutria pela História, como o 
revelou Damião de Góis ao afirmar que ele:

Era mui entendido nas histórias, e sobretudo nas crónicas dos reis destes reinos, 
nas quais se deleitava tanto, que perante si as fazia ler ao príncipe Dom João seu 
filho, e enquanto foi viúvo da rainha Dona Maria me parece que poderei afirmar, 
que não passou sesta nenhuma em que o não fizesse ler nelas2.

Em parte, estas referências poderão remeter para o facto de D. Manuel ter mandado 
copiar as crónicas contidas no códice que está em Cascais para o seu herdeiro 
no trono, pois a ele se destinava. Tal facto tem um grande significado e permite 
datar a obra como sendo anterior a 1521, provavelmente de 1520, embora não se 
possa excluir ter sido mandada fazer ainda antes, considerado o empenho que D. 
Manuel teve em fazer o seu filho ler as crónicas depois da morte da sua mãe em 
1517. A garantir a sustentabilidade desta datação estão as circunstâncias de não 
identificarmos elementos posteriores a 1520 na imagem de Lisboa contida nesta 
obra e de nela estarem presentes as armas do então príncipe D. João (fig. 1). Esse 
último elemento é decisivo como elemento da sua datação e valorização, sendo-
nos assegurado pela erudita e rigorosa informação que aqui reproduzimos e muito 
gentilmente nos foi facultada por Miguel Metelo de Seixas, especialista de Heráldica, 
a quem muito agradecemos.

As armas presentes neste códice são as armas reais portuguesas diferençadas 
com um lambel de prata pleno. O lambel (ou banco de pinchar) foi usado em 
Portugal a partir da geração dos filhos de D. João I, por nítida influência dos 
usos heráldicos da Casa Real inglesa. A ideia básica das diferenças heráldicas 
consiste em permitir uma identificação simultaneamente dinástica e pessoal 
do detentor de cada emblema heráldico: assim, só o rei pode usar as armas 
plenas; todos os restantes membros da dinastia reinante usam as armas reais 
(sinal de que pertencem à mesma dinastia) mas quebrando-as ou diferençando-
as mediante uma pequena modificação, que identifica cada um pessoalmente. 
No caso do príncipe herdeiro, este usa o lambel mais simples (de prata pleno) 
de maneira a assinalar que é o mais próximo do trono (abandonará o lambel 

2 Crónica do felicíssimo rei D. Manuel composta por Damião de Góis, parte IV, Coimbra, Universidade, 
1955, p. 229 (a sua 1.ª edição data de 1567).
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quando suceder ao monarca anterior); os demais infantes carregam o lambel 
com outras figuras, de modo a assinalar que não são herdeiros diretos da 
Coroa. A partir da geração dos filhos de D. Manuel I, esta sucessão dos lambéis 
cria mesmo um “ritmo heráldico” que permite compreender exatamente a 
ordem de sucessão à Coroa. 

Em Portugal, o lambel tornou-se, desde D. Duarte, numa diferença heráldica 
exclusiva da Casa Real (ao contrário das restantes monarquias europeias, em 
que era comum a vários outros sectores da nobreza). 

A presença das armas do príncipe herdeiro da Coroa neste códice aponta em 
princípio para a figura do príncipe D. João, filho de D. Manuel I, cujas armas podem 
ser igualmente observadas no Livro da Nobreza e Perfeiçam das Armas (fl. 7 v.º). 
Não se sabe ao certo quando D. João começou a usar estas armas, mas certamente 
já as usaria quando lhe foi constituída casa própria (1517); e, naturalmente, deixou 
de as usar em 1521, quando sucedeu a seu pai como D. João. III.

Perante estas observações podemos considerar que o códice existente no Museu 
Condes de Castro Guimarães é uma obra importante não apenas nas perspetivas 
histórica e artística, mas também da Heráldica e da Iconografia de Lisboa.

D. Manuel deleitava-se com a visão de Lisboa, que era não apenas a cabeça do seu 
reino, mas do império que herdou e ampliou, bela e grandiosa cidade que havia sido 
conquistada em 1147 pelo primeiro rei português, D. Afonso Henriques, cujo reinado era 
celebrado no exemplar de aparato da crónica que ofereceu ao seu filho, tendo sido por 
isso que nela a fez representar. É de notar que D. João III, enquanto rei, não se veio a 
interessar tanto por Lisboa como o seu pai.

1
Armas do príncipe D. João (futuro D. João III) num pormenor                     

da iluminura da Crónica de D. Afonso Henriques de Duarte Galvão, 
exemplar do Museu Condes de Castro Guimarães, Cascais.

15
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Da cronística 
e da iluminura manuelina

Em 1497, D. Manuel nomeou Rui de Pina (ca. 1440-1522) como cronista-mor do reino, 
tendo-lhe então mandado escrever as crónicas dos reis que o haviam antecedido               
(D. Duarte, D. Afonso V e D. João II). De forma complementar o monarca ordenou a Duarte 
Galvão (ca. 1445-1517), figura eminente na corte que se assumiu como principal ideólogo 
dos seus projetos imperiais, que fizesse as crónicas dos primeiros reis portugueses. Sabe-
se, contudo, que este apenas concluiu em 1505 a de D. Afonso Henriques, não tendo 
podido acabar as dos restantes reis até D. Afonso IV, as quais tiveram de ser compostas 
por Rui de Pina cerca de 1514. 

A intensa atividade historiográfica ordenada por D. Manuel reflete a consciência que tinha 
da importância da História, não apenas como fator de cultura, mas também como suporte 
ideológico do seu poder. A realização das referidas crónicas resulta, pois, do verdadeiro 
culto que o rei nutria pela memória dos seus antepassados, ficando o modo que encontrou 
de a nobilitar espelhado na forma da sua apresentação. Com efeito ele ordenou que elas 
ficassem registadas da maneira mais nobre e duradoura que conhecia, a qual era a de 
serem escritas em boa caligrafia em folhas de pergaminho e decoradas com iluminuras, 
tal como mandava fazer a toda a documentação que desejava conservar dignamente. 
D. Manuel recorreu assim à atividade das oficinas régias de calígrafos e pintores que 
em Lisboa estavam encarregadas de iluminar folhas e copiar documentos nos volumes 
da Leitura Nova (desde 1504); forais novos (desde 1500); livros de horas e outros com 
funções litúrgicas; livros de Heráldica; cartas de armas; regimentos; cartas de marear, etc.

Os exemplares das crónicas iluminadas que D. Manuel mandou fazer foram aprontados 
com todo o cuidado a fim de funcionarem como versão oficial da História de Portugal, 
sendo de considerar que o núcleo mais importante de tais obras está na Torre do 
Tombo, em Lisboa3. Fora desta instituição há a destacar apenas três códices bem 
iluminados, sendo todos eles de exemplares da Crónica de D. Afonso Henriques de 
Duarte Galvão. Este facto é do maior significado e enquadra-se na ideologia nacionalista 
de D. Manuel que valorizava com particular destaque a memória do fundador da 

3 Sobre D. Manuel, o seu tempo, iluminuras e crónicas cf. nomeadamente o que escrevemos em: «Poder, história 
e exotismo na iluminura portuguesa quinhentista», Oceanos, 25, Lisboa, Abril de 1996, p. 25-48; «O culto da 
memória: as crónicas portuguesas iluminadas», in Memória dos afectos: homenagem da cultura portuguesa a 
Giuseppe Tavani, Lisboa, Edições Colibri, 2001, p. 93-113; «As iluminuras de 1502 do “livro carmesim” e a iconologia 
manuelina», Cadernos do Arquivo Municipal, 8, Lisboa, 2005 (2006), p. 38-55; Os forais novos do reinado de 
D. Manuel, Lisboa, Banco de Portugal, 2009 e D. Manuel I, Matosinhos, Quidnovi, 2009.
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monarquia portuguesa, para o qual mandou fazer um túmulo sumptuoso no Mosteiro 
de Santa Cruz de Coimbra, juntamente com outro para D. Sancho I, a cuja inauguração 
fez questão de estar presente a 25 de outubro de 1520. 

De realçar que os jacentes desses dois reis foram feitos em Coimbra por Nicolau 
Chanterene, artista que em 1517 esculpira os retratos de D. Manuel e de D. Maria no 
portal axial do Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa.

Os três códices atrás mencionados encontram-se nas seguintes instituições: 

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra – 396 x 282 mm                                                                          
Cofre n.º 9 (fig. 2), que terá sido o exemplar pessoal de D. Manuel.

2
Crónica de D. Afonso Henriques de Duarte                       

Galvão, exemplar da Biblioteca Geral            
da Universidade de Coimbra.
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Biblioteca Pública Municipal do Porto – 240 x 130 mm - ms. 139 (fig. 3), exemplar que 
pertenceu ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a quem por certo foi oferecida 
por D. Manuel aquando da conclusão do túmulo de D. Afonso Henriques em 1520. O 
frontispício deste exemplar é notável porque além da representação de numerosas 
esferas armilares e da cruz da Ordem de Cristo apresenta as armas reais inseridas de 
uma forma original numa representação do hemisfério português definido pelo Tratado 
de Tordesilhas em 1494. Tal facto corresponde a uma muito significativa tradução 
visual das ideias imperiais de D. Manuel, as quais quis expressar neste volume que 
deveria ficar próximo dos restos mortais do primeiro rei de Portugal.

3
Crónica de D. Afonso Henriques de Duarte 

Galvão, exemplar da Biblioteca Pública 
Municipal do Porto.
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Museu Condes de Castro Guimarães, em Cascais - 400x200 mm - n.º 14 (fig. 4), 
manuscrito feito cerca de 1520 que pertenceu a D. João III, ainda príncipe, em cujo 
frontispício do prólogo se destaca a iluminura representando Lisboa. 

4 
 Crónica de D. Afonso Henriques de Duarte 

Galvão, exemplar do Museu Condes de 
Castro Guimarães, Cascais.
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Da iconografia 
de Lisboa em iluminuras

Ao avaliarmos a forma como está representada a capital portuguesa na iluminura do 
códice de Cascais constatamos que nela se registou o essencial do que era a cidade 
no tempo de D. Manuel, mas temos de reconhecer que ela teve de ser aí comprimida, 
pois a sua extensão era muito grande e por isso não podia ser mostrada num espaço 
tão pequeno. Nela se revelam ainda algumas deformações para a adaptar um pouco 
ao que seria a cidade no tempo da sua conquista aos mouros em 1147, como se verifica 
nomeadamente pela não inclusão do Mosteiro de São Vicente de Fora, por ele então 
ainda não existir, embora fosse evidente que nessa altura também ainda não havia o 
Paço da Ribeira, o qual só foi erguido por ordem de D. Manuel entre 1500-1505 e está 
ali bastante destacado, certamente para lhe agradar. 

Na iluminura vêm-se bem as muralhas velha e fernandina (1373-1375), com algumas 
das suas portas e torres; igrejas, onde se destaca a Sé e o Carmo; locais como 
o velho Paço da Alcáçova, o Rossio, o Paço dos Estaus, o Hospital de-Todos-os-
Santos, o Terreiro do Paço, o Chafariz d’el-rei, o Limoeiro e um grande aglomerado 
e variedade de habitações. De notar ainda o registo de acampamentos e soldados 
que participaram na conquista da cidade bem como o realce dado a uma grande 
variedade de navios ancorados no Tejo, a lembrar que a grandeza de Lisboa derivava 
do seu comércio à escala mundial. 

No século XVI, Lisboa foi representada em mais três iluminuras, sendo que uma 
delas é anónima e afigura-se ser ligeiramente mais antiga do que a da crónica de 
Cascais, a qual se encontra no frontispício do códice da primeira parte da Crónica 
de D. João I de Fernão Lopes que se guarda na Torre do Tombo, Lisboa, Crónicas 
n.º 8 (fig. 5). 
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5
Lisboa numa iluminura anónima da primeira parte da 

Crónica de D. João I de Fernão Lopes exemplar do Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo, Lisboa.
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As duas outras iluminuras são atribuíveis, tal como a de Cascais, ao artista flamengo 
António de Holanda, sendo que uma tem o Paço da Ribeira destacado, a qual se 
encontra no Livro de horas dito de D. Manuel, no Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, 
inv. 14 (fig. 6), em folha talvez datável de cerca de 1524, enquanto a outra, onde se 
verificam semelhanças flagrantes com a de Cascais, embora com uma representação 
mais estendida e atualizada, está na chamada Genealogia dos reis de Portugal, a qual 
foi encomendada pelo infante D. Fernando (filho de D. Manuel) e feita entre 1530 e 
1534, que está na British Library, Londres, Additional ms, 12531 (fig. 7). 

6 
 Lisboa com o Paço da Ribeira destacado numa 

iluminura atribuível a António de Holanda, no Livro de 
horas dito de D. Manuel, talvez de cerca de 1524, Museu 

Nacional de Arte Antiga, Lisboa.
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Separador

Crónica de el-Rei D. Afonso Henriques por Duarte 
Galvão

e crónicas de D. Sancho I a D. Afonso IV por Rui de Pina 

Fac-símile

D. Manuel quis e conseguiu que a memória expressa nas crónicas se conjugasse com a 
beleza das obras de arte e é assim que a contemplação da formosa iluminura com a 
imagem de Lisboa no códice da crónica de Cascais nos permite fruir a magnificência da 
época em que tal monumento foi criado. Um tempo em que Portugal assumiu um grande 
protagonismo na História ao ser o responsável pela abertura da plenitude do conhecimento 
da Terra e em que aquela cidade serviu de olhos que permitiram ver o mundo.

7 
Lisboa numa iluminura de António de Holanda 

na chamada Genealogia dos reis de Portugal, 
1530-1534, British Library, Londres.

7
Lisboa numa iluminura de António de Holanda 

na chamada Genealogia dos reis de Portugal, 
1530-1534, British Library, Londres.
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Crónica de el-Rei 
D. Afonso Henriques 

por Duarte Galvão

Crónicas de D. Sancho I a D. Afonso IV 
por Rui de Pina

Fac-símile
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