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RESUMO 

A geopolítica, a política internacional, os movimentos estratégicos dos actores e os 

pormenores tácticos das campanhas e batalhas sempre estiveram, estão e deverão continuar a 

estar, malgrado a importância cada vez maior da 3ª dimensão do espaço, intimamente 

relacionados com o terreno, com a geografia, com os fenómenos que se definem 

geograficamente, em suma com a informação geográfica ao alcance dos decisores e 

executantes.  

Este trabalho repousa na ideia geral de que as realidades geográficas acabam sempre por 

influenciar e por vezes determinar os processos de decisão políticos e militares, e procura 

particularizar o caso da batalha de Aljubarrota e do processo político-militar que em seu 

torno pivoteou, numa tentativa de os compreender também à luz da informação geográfica 

disponível, compreendida ou não pelos decisores “in loco”. 

Assim sendo, após enquadrar política, estratégica e geograficamente o processo, modelam-

se, em álgebra de mapas, eixos de aproximação aos objectivos e identificam-se pontos 

importantes para a manobra das forças, de acordo com as doutrinas tácticas prevalecentes na 

época, nomeadamente as artes militares inglesa e francesa e as particularidades peninsulares.   

É neste “tabuleiro” já convenientemente iluminado pela informação geográfica, que depois 

se inscrevem e descrevem os dispositivos e movimentos das forças. 

A batalha de Aljubarrota é tratada com grande pormenor, e descrevem-se as acções tácticas 

mais importantes tal como devem ter acontecido em função do terreno que as determinou 

e/ou condicionou, as características do armamento e a psicologia da batalha. 

A finalizar, são extraídas conclusões e ensinamentos que procuram identificar as pontas dos 

fios de conceitos geopolíticos, geoestratégicos, estratégicos, operacionais e tácticos que a 

História decantou no crivo geográfico e que a continuaram a marcar nos séculos seguintes. 
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ABSTRACT 

Geopolitics, International Politics, the  actors’ strategic movements and the campaigns and 

battles’ tactical details always were always, still are, and should continue to be, 

notwithstanding the growing importance of the space’ 3rd dimension, intimate related to the 

land, geography, that is., the geographical information hold by the performers.  

This thesis is based on  the idea that the geographical realities always influence and 

sometimes determine the  military and political decisions, and its aim to specify the case of 

the battle of Aljubarrota and  the inherent political process, in an attempt to understand it at 

the light of the  “in loco” available geographical information. 

So, after establishing the process on politic, strategic and geographically the process, we use  

“map algebra” to model axis of approach to the objectives and to identify  important points 

for the  forces’ maneuver, in accordance to the epoch’s prevailing tactical doctrines, namely 

the English and French military arts complemented with peninsular peculiarities  It is in this 

“tray” conveniently lightened by the geographical information that afterwards we describe 

the disposition and movements of the forces.   

The battle of Aljubarrota itself  is described with some detail, in order to understand  the 

most important tactical actions as it should took place in function of the terrain that 

determined and/or conditioned them, the characteristics of the armament and the psychology 

of the battle.   

Finally we draw conclusions and lessons learnt, in order to identify the fundamentals of  the 

geopolitical, strategic, operational and tactical concepts that History had decanted in the 

geographical scrutiny  along the centuries.   
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento 

Antes de entrar no tratamento do assunto, faz-se necessária uma breve explicação 

relacionada com o subtítulo “Uma explicação geográfica”. 

O artigo indefinido justifica-se porque há muitas formas de abordar a Batalha de Aljubarrota 

mesmo sob o enfoque da Geografia, dependendo daquilo que se pretende destacar e da área 

de competência de quem efectua a abordagem. A perspectiva que este trabalho desenvolve, 

coloca a ênfase na importância da informação geográfica de relevância militar que 

caracterizou, não só a área de operações na qual ocorreram as acções militares em causa, mas 

também a área de interesse que a contextualizou. 

A maioria das fontes literárias sobre a batalha bebe nos escritos de três cronistas: 

• Fernão Lopes, que escreveu as suas crónicas em meados do séc. XV, no contexto da 

regência de D. Pedro e cujo estilo apologético relativamente à figura de Nuno Álvares 

Pereira é algo que muitos autores estranham e procuram explicar. 

• Pero López de Ayala, chanceler do rei de Castela, testemunha ocular do combate, onde 

aliás foi feito prisioneiro.  

• Jean Froissart, cronista francês, cujos relatos da batalha resultam de entrevistas realizadas 

em finais de 1388 a um cavaleiro gascão e a um fidalgo português que participaram na 

batalha. 

Outras importantes fontes do mesmo tipo são a Crónica do Condestabre (de autor 

desconhecido), escrita entre 1431 e 1440, e uma referência (escrita por volta de 1460) no 

Sumario de los Reyes de España, da autoria do despenseiro-mor da primeira mulher de D. 

Juan I (Arnaut, 1947). 

Os diversos trabalhos que trataram o tema de Aljubarrota basearam-se nestas fontes 

principais e noutro tipo de documentos e análises arqueológicas e técnicas, que permitiram 

confrontar a menor ou maior fiabilidade das fontes literárias principais, as quais, assumindo 

sempre a intenção de descreverem as coisas “precisamente como se passaram”, são 
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frequentemente contraditórias e naturalmente inquinadas pelas fidelidades, ideologias, 

culturas e juízos de valor dos autores, que escreviam subordinados à ideia geral de considerar 

os feitos militares como matéria histórica, para assim exaltar os faustos de um determinado 

monarca (Serrão, 1976). 

Tanto Fernão Lopes como Ayala relatavam a história com o propósito específico de 

galantear e louvar os feitos dos seus monarcas e protectores e Froissart escrevia 

fundamentalmente para entreter e lisonjear as suas audiências aristocráticas, nomeadamente 

o seu senhor Robert de Namur, pelo que possuía um estilo bastante ficcional (Arnold, 2000).  

Este trabalho não pode deixar de considerar as fontes literárias primárias e as análises críticas 

que lhe foram feitas, as quais procura todavia confrontar com a imperatividade da 

informação geográfica, e explicar ou reapreciar à luz das tácticas e técnicas militares. 

Na medida em que cada autor  interpreta o passado que lhe é dado a conhecer pelos 

documentos, de acordo com o seu próprio contexto (Arnold,2000), este trabalho não é pois a 

“verdade”, mas sim uma “verdade possível”, resultante do modo como também o seu autor 

entendeu os eventos e preencheu as lacunas documentais. 

Uma explicação, portanto! 

1.2. Objectivos  

• Demonstrar que, em geral, os movimentos estratégicos e tácticos, geoestratégicos e 

geopolíticos, são profundamente influenciados pela informação geográfica disponível e 

que isso aconteceu também no processo político-militar centrado na batalha de 

Aljubarrota. 

• Explicar e demonstrar alguns dos desenvolvimentos do processo e da batalha à luz da 

informação geográfica disponível e mostrar, usando conceitos militares de análise e 

métodos de sistemas de informação geográfica (SIG), a racionalidade geográfica de 

algumas das opções então tomadas pelos decisores 

• Encontrar e identificar linhas de força de raiz geográfica que tendem a canalizar os 

acontecimentos históricos  no espaço continental português. 
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1.3. Premissas  

A ideia geral do trabalho é demonstrar que a informação geográfica determinou e influenciou 

alguns dos mais decisivos movimentos, não só da batalha, mas também do processo político-

militar que nela teve o seu principal momento. 

Assumem-se como fontes primárias os escritos de Fernão Lopes, Pero López de Ayala, e 

Jean Froissart, cujas coerência e fiabilidade são testadas no confronto com estudos 

posteriores e fontes de outro tipo (arqueológicas, técnicas, etc.). 

Tudo isso é por sua vez confrontado com a imperatividade da informação geográfica, num 

esforço de explicar ou reapreciar os acontecimentos à luz das tácticas e técnicas militares. 

Para os efeitos do trabalho, particularmente no que toca ao uso de métodos SIG, considera-se 

que a topografia dos locais não sofreu alterações significativas, uma vez que não há 

informação sobre acontecimentos cataclísmicos que pudessem ter provocado alterações 

radicais, para além das devidas à natural mas pouco significativa erosão pela chuva, vento, 

ou acção humana. 

A ciência militar actual usa métodos próprios para desenvolver estudos sobre o terreno e a 

influência que os fenómenos espacialmente representáveis podem vir a ter nas operações. 

Assumem-se como bons esses métodos, e são eles a referência conceptual que permite testar 

à posteriori a racionalidade dos movimentos ocorridos. 

1.4. Estrutura 

Antes de entrar no corpo do trabalho importa todavia clarificar o modo como está 

estruturado. 

Assim, num primeiro tempo tecem-se algumas considerações sobre o modo como, em 

abstracto e neste caso particular, se cruzam os temas da Geografia, da Guerra e da História. 

Em seguida procura-se enquadrar política, estratégica e geograficamente o processo que 

desaguou na cumeeira de Aljubarrota ao fim da tarde do dia 15 de Agosto de 1385, num 

zoom cada vez mais pormenorizado, que começa na explicação do sistema internacional da 

época e acaba na descrição e análise do pequeno esporão encaixado entre duas ribeiras, no 
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sopé da Serra de Porto de Mós, passando pelos principais eventos históricos e pelos planos 

gizados pelas partes em confronto. 

Num terceiro momento procede-se a uma descrição de alguns dados geográficos, procurando 

analisar os aspectos geográficos característicos da área de operações e as suas influências nas 

possibilidades e actuação das forças. Fala-se do clima, das condições meteorológicas, das 

efemérides do dia da batalha, e principalmente do terreno, de cujo relevo, hidrografia e rede 

de itinerários, se extraem dados para modelar em álgebra de mapas, eixos de aproximação 

(EA) aos objectivos e se identificam pontos importantes para a manobra das forças. 

Explica-se em pormenor um método de modelação através do qual se deduzem eixos de 

aproximação que permitem compreender de uma forma racional alguns dos movimentos das 

forças. 

Porque tal é necessário, dá-se também conta das doutrinas tácticas prevalecentes na época, 

nomeadamente as artes militares inglesa e francesa e as particularidades peninsulares.  

Posteriormente é tratada a organização e composição das forças em presença na campanha 

como um todo e na Batalha de Aljubarrota em particular, descrevendo os dispositivos e 

referindo alguns cálculos sobre tempos de escoamento e profundidades de marcha. 

Entra-se depois na descrição da campanha de 1385 e dá-se conta dos movimentos 

convergentes de ambos os exércitos a partir das suas bases de ataque, procurando ligá-los às 

causas que os determinaram ou influenciaram, mormente as de ordem geográfica. 

Desemboca-se então na batalha, que é tratada com algum pormenor, descrevendo as acções 

tácticas mais importantes, tentando preencher racionalmente as entrelinhas das crónicas e 

procurando ligá-las ao terreno que as determinou e/ou condicionou. 

Finalmente são extraídas conclusões e ensinamentos, de vária ordem, nos planos geopolítico, 

geoestratégico, estratégico, operacional e táctico, procurando identificar as raízes de 

conceitos que a História decantou e que a continuaram a marcar nos séculos seguintes. 

Em anexo  é também abordada, ainda que de forma sucinta, a organização militar portuguesa 

(Anexo 1), bem como a descrição de alguns equipamentos e armamentos usados na batalha 

(Anexo 2). 
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Ainda em anexo ( Anexos 3 e 4), inserem-se  os rostos das folhas de cálculo simples de onde 

se extraíram dados numéricos relevantes que permitem uma melhor compreensão de alguns 

dos acontecimentos narrados no corpo do trabalho. 

O Anexo 5 contém uma explicação sucinta do significado militar de alguns termos utilizados 

no trabalho.  
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2. GUERRA, GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

A ideia de que a GEOGRAFIA continua a ser importante para a compreensão da política 

internacional não é muito popular havendo quem pense que é possível compreender e 

praticar a política internacional sem ter em conta as realidades geográficas (Tuathail, 1988).  

Tal se deve a um conjunto difuso de factores, entre os quais a saturação ideológica que 

conotou “negativamente” a geopolítica como um instrumento ligado às estratégias de 

colonização do mundo e às teorias do general alemão Karl Haushofer, que ficaram 

intelectualmente reféns da justificação da expansão territorial da Alemanha do III Reich, 

pelo desenvolvimento do conceito de “espaço vital” (Lebensraum), introduzido anos antes 

por Ratzel. 

Em função da derrota alemã, a geopolítica ficou bastante desacreditada e manteve-se 

genericamente proscrita pelo meio académico até à última década do séc. XX. 

Contudo a força das realidades geográficas acaba sempre por determinar ou, no mínimo, 

influenciar o processo de decisão político, e isso é ainda mais enfático nas terras costeiras 

porque é nas terras à beira de água que a Geografia acorda para a História (Ameal, 1983). Os 

factores da geografia física e humana agem sobre a História das sociedades humanas à escala 

do tempo longo e formam o quadro permanente no qual se inscrevem os elos entre o passado 

e o presente (Nogueira, 2006). 

A influência da informação geográfica nos processos que se relacionam com os fluxos de 

poder, não se circunscreve apenas ao nível político, mas tende a acompanhar  a sua 

ramificação em cascata para os vários patamares estratégicos, operacionais e tácticos que 

dele decorrem. 

Um dos ramos de geopolítica, a geoestratégia, pela sua índole prática na prossecução de 

interesses nacionais, foi  mais estudada, se bem que em círculos restritos ligados às funções 

de soberania, como militares e diplomatas. 

Este trabalho debruça-se também sobre a GUERRA, fenómeno que não tem sido fácil 

abordar em Portugal, nem sequer do ponto de vista histórico, uma vez que, como quase todos 
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os assuntos de natureza militar, foi durante muitos anos menosprezado pelos académicos, 

vagamente reféns do lastro ideológico que pesou sobre esta temática, fruto não só de uma 

memória recente do uso da História em proveito de objectivos de propaganda política, mas 

também, e essencialmente, em função do instrumental conceptual marxista que dominou uma 

certa intelectualidade durante uma grande parte do séc. XX. (Aron, 1955). 

Na verdade o marxismo, situando-se no limite como uma utopia pacifista, começou por 

encarar a actividade bélica apenas como um mal originado nas contradições económicas, e 

que tenderia a ser eliminado no processo histórico, recusando à guerra de per si qualquer 

papel determinante na marcha da história.  

Este tabu conceptual manteve-se a pairar no zeitgeist intelectual do séc. XX, apesar da 

própria evolução do pensamento marxista que, retomando as teses dialécticas de Heraclito e 

Hegel, não tardou a encarar a violência como a “parteira de história”, (Heidegger, 1986) 

abrindo a porta para as teorias da “guerra revolucionária”, que fizeram o seu caminho após a 

segunda guerra mundial. 

O facto é que a guerra, entendida como violência organizada, parece ser característica das 

dinâmicas colectivas da espécie humana, e tende a introduzir na vida dos grupos humanos 

uma pressão darwinista que leva os mais aptos a optimizar todos os seus sistemas, de forma a 

enfrentar o desafio à sobrevivência. É também a guerra que proporciona um teste, sem 

ambiguidades, do sucesso atingido (Fukuyama, 1992). 

Num certo sentido, a guerra é um dos principais factores de mudança (Gilpin, 1981) e, por 

toda a parte, as guerras entre sociedades originaram as estruturas de governo e foram a causa 

de grandes desenvolvimentos, no sentido da eficácia (Spencer, 1906). 

Portugal é também um país no qual a realidade da guerra assumiu uma presença constante, 

essencial mesmo, no processo de definição dos rumos que se foram formando ao longo da 

história (Bebiano, 2000) e as grandes transformações por que passou a nossa sociedade 

fizeram-se, em grande parte, pela mão militar e pela intervenção activa dos militares (Telles, 

2006). 

Sejam quais forem os juízos morais ou ideológicos que se façam sobre o fenómeno 

guerreiro, parece todavia que um número crescente de pensadores e historiadores vem, nos 

últimos anos, abandonando “uma certa atitude de menosprezo” intelectual em relação ao seu 

estudo, reconhecendo no fenómeno “um domínio extremamente importante do trajecto 
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humano” (Bebiano, 2000) e encarando a guerra, no mínimo como “ geradora da memória 

histórica” (Bouthoul, 1991).  

Geografia, Guerra e História, são pois os temas que se cruzam neste trabalho. O espaço, o 

fenómeno e o tempo. 

Tempo este que nos faz remontar seis séculos, a uma época em que Portugal atravessava uma 

profunda crise que culminou em Aljubarrota, e da qual emergiu com uma identidade 

“nacional" reforçada e com um tecido social confiante e enérgico, que terá sido, segundo 

alguns autores, determinante na expansão que se seguiu. 

É pois a História da Batalha de Aljubarrota e dos acontecimentos que a ela conduziram, que 

este trabalho se propõe revisitar, procurando compreendê-la e compreendê-los também à luz 

da geografia, desde a dimensão geopolítica dos grandes tablados internacionais, até às linhas 

de água e aos declives que condicionaram o planeamento e a acção das pequenas e grandes 

unidades que se encontraram frente a frente na cumeeira de Aljubarrota. 
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3. ENQUADRAMENTO POLÍTICO 

Não é possível compreender a Batalha de Aljubarrota e o processo político onde se insere, 

sem ter uma ideia genérica sobre os “ventos da história” que sopravam na época e sobre o 

modo como esses “ventos” eram canalizados pela geografia, ou como surgiam em função do 

próprio ambiente geográfico. 

A Batalha de Aljubarrota não foi apenas um mero episódio guerreiro de natureza paroquial, 

porque nela estiveram presentes forças e tácticas inglesas, francesas, castelhanas e 

portuguesas, nem as suas causas e consequências foram de ordem meramente doméstica. É 

reconhecido por vários autores que o processo que pivoteou em torno da Batalha de 

Aljubarrota teve  “importância decisiva para a existência de Portugal como nação livre e 

independente e “ transcendente influência na evolução que sofreram a Europa e o Mundo” 

(Barata, 1988). 

3.1. Situação na área de interesse (Eurásia e África) 

A segunda metade do Século XIV foi um período rico de acontecimentos, muitos dos quais 

se influenciaram mutuamente, ainda que os seus protagonistas bastas vezes disso não 

tivessem consciência. 

Na China, a dinastia Ming ascendia a poder, prenunciando a decadência do vasto Império 

Mongol, que controlava as rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, mas vacilava já 

também perante uma tribo turca da Ásia Central que, liderada por Tamerlão, devastava as 

províncias da Horda de Ouro, submetendo a Pérsia, lançando campanhas em todas as regiões 

muçulmanas do Oriente e confrontando aí também o Império Otomano (Rodrigues et al, 

1997). 

O Império Bizantino, que havia transportado, durante quase mil anos, o legado da civilização 

clássica, ia-se desmoronando perante a pressão otomana que, em 1370, chegava às muralhas 

de Constantinopla. 

A África mediterrânica mantinha-se firmemente controlada pelos muçulmanos que ali 

criaram prosperas cidades mercantis. No interior, entre o Sara e a savana húmida, pontificava 
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o grande Império do Mali e mais para Sul, ainda que invisíveis da Europa, sobressaíam luzes 

como o Reino do Benin e o Império de Monomotapa (Rodrigues et al, 1997). 

Do ponto de vista político, em 1385 o continente europeu encontrava-se a sair lentamente do 

período feudal (Barata, 1988), e vivia um tempo de crise e revolução que espalhava conflitos 

por várias zonas. A Idade Média aproximava-se do fim, o mercantilismo fazia a sua aparição 

e lançavam-se as bases nas quais se iria afirmar o estado moderno (Mendonça, 2003) e se 

iriam desenvolver e consolidar as identidades nacionais. 

As fronteiras moviam-se ao sabor dos poderes fácticos e os mapas políticos daquele tempo 

tinham pouco a ver com as actuais, sendo Portugal um das mais notáveis excepções (Fig. 

3.1). 

No século XIV, vários conflitos atravessavam o continente europeu, desde as guerras entre 

Guelfos e Gibelinos, na Península Itálica, até aos conspícuos problemas na Germânia, mas o 

conflito marcante era sem dúvida a Guerra dos Cem Anos (1337-1453) entre uma Inglaterra 

insular que viria nos séculos seguintes a corporizar aquilo que a escola anglo-saxónica da 

Fig. 3.1-A Europa em 1400. (Iowa State University, 2005) 
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geopolítica (Mahan, 1987), entendeu por “Poder Marítimo”, e a França, também por muitos 

séculos a “alma” do chamado “Poder Continental”. 

À superfície destas alavancas geopolíticas, que de algum modo conferem um modelo 

conceptual explicativo das lutas constantes entre talassocracias e epirocracias (Nogueira, 

2006), o rastilho conjuntural do conflito foi a reivindicação do trono francês pelo rei 

Eduardo III, da Inglaterra. 

Eduardo III desembarcou na Normandia em 1346, conduzindo uma bem sucedida campanha 

militar cujas tácticas, decantadas nas guerras escocesas, marcaram o ressurgir da infantaria 

frente à cavalaria, em cuja tradição de combate repousava a organização militar francesa. 

As Batalhas de Crécy (1346) e Poitiers (1356) são emblemáticas deste período e saldaram-se 

por derrotas esmagadoras da cavalaria francesa às mãos da infantaria inglesa.  

À época da Batalha de Aljubarrota, a Guerra dos Cem Anos estava numa fase em que os 

franceses, severamente punidos pelo Tratado de Bretigny-Calais (1360), na sequência do 

qual tinham perdido cerca de um terço do território, reagiam e passavam discretamente à 

ofensiva, sob a batuta de Carlos V e do seu Condestável, o bretão Bertrand Du Guesclin, 

recorrendo a uma guerra de emboscadas e incursões nas possessões inglesas, e 

externalizando o conflito, nomeadamente para a Península Ibérica. 

A morte do Príncipe Negro em 1376 deu origem a conflitos de sucessão que mantiveram a 

Inglaterra na defensiva até ao final do século. Na verdade, só em 1399 com a ascensão ao 

trono inglês de Henrique IV, filho de João de Gaunt, e irmão de Filipa de Lancaster, Rainha 

de Portugal, os ingleses se lançaram novamente na ofensiva estratégica. 

Assim sendo, todo o período que vai de 1360 a 1400 é uma época em que os ingleses vão 

perdendo territórios no Continente. 

Sob o ponto de vista político-religioso, o chamado Cisma do Ocidente (Fig. 3.2) lançou 

também as suas sombras sobre os alinhamentos políticos e, mais do que divergências de 

ordem teológica, exprimiu a oposição da Inglaterra e da França, arrastando as respectivas 

áreas de influência. 

A Inglaterra alinhava pelo Papa de Roma e a França perfilava-se pelo Papa de Avinhão. 

O pano de fundo não ficaria completo sem a referência à Peste Negra, que varreu a Europa a 

partir de 1347, dizimando mais de um terço da sua população. 
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Fig. 3.2 -O Cisma do Ocidente ( Missouri State University, 2005). 

A pandemia, para além da catástrofe demográfica, acarretou consequências económicas, 

religiosas e sociais que não são alheias à conflitualidade do século e à evolução da História.  

Alguns 

historiadores vêem 

na epidemia uma 

das origem das 

grandes crises rurais 

da Europa Ocidental na segunda metade do séc. XIV, com consequências sociais tão 

decisivas que muitos consideram que foi a Peste Negra que marcou o fim da Idade Média e o 

início dos tempos modernos (Saraiva, 1984). 

3.2. Situação na Península Ibérica 

Para além das influências políticas e geoestratégicas projectadas pela Guerra dos Cem Anos, 

importa ter em mente a natureza feudal dos “estados” e os jogos de poder que resultavam dos 

cruzamentos matrimoniais e dos anseios político-militares da nobreza. 

E para compreender a Crise de 1383-1385, e a repartição das forças no seu momento 

decisivo, a Batalha de Aljubarrota, torna-se necessário observar o problema à escala da 

Península Ibérica (Mattoso, 1987) que, à época, contava basicamente com 5 entidades 

independentes: Aragão, Castela e Leão, Navarra, Portugal e o reino muçulmano de Granada 

(Fig. 3.3). 

Fig. 3.3-Os Reinos Ibéricos em meados do séc. XIV (Texas University, 2006) 
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As famílias reais dos reinos cristãos cruzavam-se frequentemente entre elas, estabelecendo-

se amiúde uma teia de relações e interesses dinásticos que arrastavam os respectivos 

“países”, termo simplificador que não pode ser todavia entendido na mesma acepção de 

identidade nacional com que hoje o usamos. 

Em 1350 subiu ao trono de Castela e Leão, D. Pedro I,” o Cruel”, neto do rei Afonso IV de 

Portugal. 

D. Pedro I procurou fortalecer o seu poder perseguindo a linhagem ilegítima do seu pai, 

particularmente D. Henrique, Conde de Trastâmara. Alguns dos inimigos de D. Pedro I, entre 

os quais os Castros e os Teles, acabaram por se refugiar na corte portuguesa. 

Uma filha dos Castros, Inês de Castro, relacionar-se-ia com o infante D. Pedro de Portugal, 

tendo mais tarde sido morta por ordem do rei D. Afonso IV. 

Por seu lado uma descendente dos Teles, Leonor Teles, viria a casar com o rei D. Fernando e 

foi protagonista de alguns dos decisivos desenvolvimentos relacionados com a crise que teve 

o seu epílogo em Aljubarrota.  

Entretanto em Castela a conflitualidade escalara, primeiro para uma guerra interna e logo a 

seguir transformara-se em mais um palco da Guerra dos Cem Anos, com a intervenção da 

Inglaterra e de França. 

D. Pedro I era apoiado pelos ingleses, e D.Henrique de Trastâmara contava com o apoio 

francês e aragonês. Importa entender que, mais uma vez, se mesclavam aqui as questões 

feudais já referidas mas também razões estratégicas: aos franceses interessava ter no trono 

castelhano alguém que lhes assegurasse uma boa aliança contra a Inglaterra e o apoio da 

frota castelhana para conseguir cortar as linhas de comunicação inglesas. Aos ingleses essa 

aliança não era de todo conveniente, interessava-lhe a neutralização da referida frota e, para 

além disso, a filha do rei castelhano, era casada com o Duque de Lancaster, João de Gaunt, 

irmão do Príncipe Negro (Viegas, 1984). 

Em 1367, na Batalha de Najera, em Navarra, as forças conjuntas de D. Pedro I e do Príncipe 

Negro bateram a hoste franco-castelhana comandada por Henrique de Trastâmara e pelo 

Condestável francês Du Guesclin, mas dois anos depois D. Pedro I acabou assassinado às 

mãos do seu meio-irmão, o qual assumiu em 1370 o trono de Castela como Henrique II, 

conseguindo num mesmo movimento neutralizar as possíveis ameaças de Aragão e Granada.  
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Este desfecho teve importantes repercussões em Portugal, onde se refugiou mais uma vaga 

de exilados castelhanos e galegos, entre os quais o Conde galego João Fernandes Andeiro 

(Mattoso, 1987), que viria a ser um actor de primordial importância nos acontecimentos que 

espoletaram a Revolução de 1383-1385. 

3.3. Situação em Portugal 

3.3.1. O reinado de D. Fernando 

Como diz Saraiva (1984), a História portuguesa de então estava intimamente relacionada 

com as peripécias da política castelhana, e esta com as lutas de poder no seio da nobreza, em 

torno de questões dinásticas. 

A nobreza castelhana e galega que se refugiou em Portugal na sequência das guerras entre 

Pedro I e Henrique de Trastâmara, foi paulatinamente ganhando influência política, e no 

final do reinado de D. Fernando a esmagadora maioria dos títulos da alta nobreza pertencia já 

a membros das famílias exiladas. 

O domínio que os Teles exerciam na corte de D. Fernando e a impressão de que controlavam 

os mecanismos das mercês e a distribuição de recompensas régias, para além de alimentar 

naturais ressentimentos e despeitos, terá influenciado o modo como D. Fernando interpretava 

os acontecimentos. O rei acabou por ser convencido de que tinha hipóteses de fazer vingar 

direitos dinásticos ao trono de Castela e não hesitou em passar à acção, desencadeando uma 

guerra com Castela (1369-1370), que se saldou por um fracasso. 

Como já vimos, a Guerra dos Cem Anos era o pano de fundo que influenciava muitos dos 

alinhamentos na Europa de trezentos e, em Portugal, D. Fernando procurou de início, tal 

como o seu pai, manter uma política de neutralidade, apostando num mecanismo de balança 

de poderes na península, através de alianças com Aragão e Granada. Todavia a conjunção de 

Henrique II de Castela com os interesses franceses a partir de 1370, e a neutralização de 

Aragão e Granada, rompeu o equilíbrio geopolítico peninsular, pelo reforço do poder 

continental de Castela e Leão. D Fernando viu-se então na necessidade de prosseguir os seus 

interesses que já não eram meramente dinásticos, mas sim de sobrevivência, no quadro de 

uma política de aliança com a potência marítima (Macedo, 1987). 
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Foi dentro deste racional que firmou em 1372 um pacto com o Duque de Lancaster, 

apoiando-o nas suas pretensões ao trono de Castela. Esperando apoio inglês, iniciou então os 

preparativos para nova guerra com Castela.  

Contudo, mais uma vez as coisas não correram bem às pretensões do Rei português. 

Henrique II antecipou-se, invadiu Portugal e avançou até Lisboa sem encontrar qualquer 

resistência. 

D. Fernando parecia ser um péssimo chefe militar e, sem poder contar com o esperado apoio 

inglês, viu-se forçado a aceitar a paz em Santarém com condições muito gravosas, uma das 

quais era a denúncia do pacto com os ingleses e o alinhamento com o eixo franco-castelhano 

na Guerra dos Cem Anos.  

Verdade se diga que, meses depois, já D. Fernando desrespeitava tranquilamente os 

compromissos do Acordo de Santarém (os quais, se assumidos, poderiam conduzir à 

unificação peninsular sob a égide castelhana) e ajustava com a Inglaterra um tratado de 

aliança ao qual Castela não reagiu de imediato por dificuldades internas. Paralelamente 

empenhou-se numa reforma profunda da organização militar portuguesa e mandou reparar e 

construir várias fortificações, entre as quais a grande muralha de Lisboa (a chamada Muralha 

Fernandina), que estaria pronta em 1375 e viria a ser decisiva nos combates da década 

seguinte. 

Em 1379 morreu D.Henrique II de Castela, e D. Fernando, influenciado pelo Conde João 

Fernandes Andeiro, mudou o alinhamento para o Papa de Roma e começou a preparar com 

os ingleses uma nova guerra contra Castela. 

O novo rei de Castela, D. Juan I, (tratá-lo-emos assim, para evitar confundi-lo com D. João I 

de Portugal) antecipou-se e desencadeou uma série de ataques no Alto Alentejo, em Trás-os-

Montes e Beiras e na costa atlântica. Entretanto desembarcava em Lisboa uma força 

expedicionária inglesa de 3000 homens, comandada pelo Duque de Cambridge, filho do 

monarca inglês que, juntando-se às forças portuguesas, rapidamente marchou em direcção ao 

Alentejo. 

Lisboa ficou desguarnecida, o que não provou ser uma boa opção, porque em Março de 1382 

a armada castelhana, desembarcou forças que devastaram Lisboa, Sintra e Palmela.  
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O mau comportamento do contingente inglês no seu relacionamento com as populações 

tornara-se entretanto um problema, e a 09 de Agosto, sem que tivesse havido qualquer 

batalha decisiva, castelhanos e portugueses firmaram um acordo de tréguas que obrigava 

novamente D. Fernando a denunciar a aliança com os ingleses, a repatriar as tropas do Conde 

de Cambridge e a alinhar novamente pelo Papa de Avinhão. 

Nesta altura, a influente nobreza de origem castelhana e galega, reagrupada em torno de 

Leonor Teles e João Fernandes Andeiro, tinha mudado radicalmente a sua estratégia e jogava 

agora na recolagem aos interesses de Castela, pelo que D. Fernando, doente e alquebrado, ia 

perdendo gradualmente o controlo da situação política interna. 

O facto de a mulher de D. Juan I ter falecido no início de 1383, criou uma janela de 

oportunidade que o Conde João Andeiro aproveitou, propondo pessoalmente ao monarca 

castelhano o seu casamento com Dona Beatriz, filha adolescente de D. Fernando. 

A 02 de Abril de 1983 foi ratificado em Salvaterra de Magos um acordo luso-castelhano que 

tratava a sucessão dinástica em termos pouco favoráveis a Portugal. 

D. Fernando não tinha filho varão pelo que, morrendo, a independência de Portugal estava 

em causa, como se deduz de vários artigos desse tratado, entre os quais o 4º e 8º: 

 Artº 4º: “ Praz ao rei de Portugal que o rei de Castela, durando e consumado o matrimónio, se 

chame rei de Portugal, como marido de D. Beatriz, depois da morte do rei de Portugal (…). 

Naquele caso se chame o rei de Castela, rei de Portugal em vida da Infanta D. Beatriz.” 

Artº 8º: “ Que seja rei ou rainha dos reinos de Portugal o primogénito ou primogénita que nascer 

de D. Beatriz e do rei de Castela….” 

(Mattoso, 1993) 

3.3.2.  A Clivagem  

D. Fernando morreu em 22 de Outubro, e nos termos do Tratado de Salvaterra, a regência 

ficou temporariamente entregue à Rainha, D. Leonor Teles que era, de um modo geral, 

detestada pelo povo. 

A morte de D. Fernando e as agora claras consequências dinásticas do Tratado fizeram vir ao 

de cima as clivagens que os diferentes interesses cavavam entre os nobres. 
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Simplificando, constituíram-se três “grupos”, cada um deles com ideias próprias sobre quem 

deveria herdar o trono português (Serrão, 1976): 

• Os “pró-castelhanos”: em torno de D. Leonor Teles e do Conde João Andeiro (e mais 

tarde em nome de D. Beatriz e D. Juan I) agrupou-se a alta nobreza da corte, 

fundamentalmente constituída, como vimos, por linhagens castelhanas e galegas e 

algumas famílias portuguesas atraídas para a sua órbita. Este grupo pretendia no fundo 

manter um status quo que lhe era favorável.  

• Os “pró-independência”: em torno do Mestre de Avis, D. João, filho bastardo de 

D.Pedro, cerraram fileiras sobretudo os filhos bastardos e filhos segundos, nobres que não 

herdavam propriedades e cujas carreiras decorriam basicamente no seio das Ordens 

Militares (Avis, Cristo, Hospital, Santiago). Era gente que não tinha muito a perder, pelo 

que apostava no “partido” que podia operar mudanças em seu proveito. Este grupo contou 

com o inestimável apoio de uma burguesia em ascensão que emergia do povo, e de um 

modo geral catalizou o chamado “apoio popular”. 

• Os “legitimistas”: um outro grupo, menos forte, era constituído por famílias cujos 

interesses não eram defendidos pelo grupo “pró-castelhano” e que não se reviam no 

voluntarismo temerário do Mestre de Avis. No início da crise, este grupo tinha como 

bandeira o infante D. João, filho de D. Pedro e D.Inês e que se encontrava em Castela. 

Todavia D Juan I, precavido, mandou-o prender logo em Outubro, para evitar quaisquer 

pretensões ao trono português (Ayala, 1991).  

Aliás fez o mesmo ao seu irmão D. Afonso, casado com uma filha bastarda de D. 

Fernando. 

A nobreza afecta a este grupo acabaria ao longo da crise por oscilar ao sabor dos 

acontecimentos, normalmente comprometendo-se com aquele que em cada momento lhe 

parecia ser o grupo mais bem colocado. 

Pode considerar-se que o Tratado de Salvaterra e a regência de D. Leonor Teles foram os 

acontecimentos principais que espoletaram a cadeia de acontecimentos que ficou 

historicamente conhecida por “Crise de 1383-1385” (Serrão, 1976). 

No início da crise, o grupo “pró-castelhano” parecia ter todos os trunfos, pelo que só uma 

acção espectacular poderia alterar os dados.  



Aljubarrota : Uma explicação geográfica 
 

 
Mestrado em C&SIG 18

Foi assim decidido pelo grupo afecto ao Mestre de Avis, liquidar um notável do grupo “pró-

castelhano”, o Conde João Fernandes Andeiro, personagem muito influente junto da Rainha. 

Vários autores consideram que a “eminência parda” dos conspiradores era Álvaro Pais, ex-

chanceler dos reis D. Pedro e D. Fernando, pertencente à ascendente burguesia citadina. 

Segundo estas perspectivas, terá sido esta personalidade quem de facto engendrou a 

liquidação de João Fernandes Andeiro e manipulou a cadeia de eventos que trouxeram para a 

ribalta da cena política o Mestre de Avis, na altura um jovem com as ideias ainda pouco 

consolidadas.  

Seja como for, a verdade é que a 6 de Dezembro de 1983, o Mestre de Avis apunhalou o 

Conde Andeiro no Palácio Real e catalisou a eclosão de um levantamento popular que se 

opunha à Rainha e às pretensões ao trono por parte de D. Beatriz e do rei de Castela. 

No seguimento da revolta popular (que ganhou vontade própria), o Mestre de Avis ensaiou 

uma fuga para Inglaterra, mas terá sido dissuadido por Álvaro Pais que manipulou 

habilmente as suas crenças e motivações, logrando que fosse proclamado Regedor e 

Defensor do Reino (Bessa, 1988) 

Em Lisboa o verdadeiro poder terá episodicamente caído nas mãos de um governo que, 

segundo alguns autores marxistas como Álvaro Cunhal (1975) e António Borges Coelho 

(1975), tinha um carácter revolucionário e classista, uma vez que era constituído por 

representantes dos mesteres mais importantes e por homens de leis pertencentes à burguesia. 

Um pouco por todo o país, assistiu-se então à eclosão de conflitos entre a nobreza e o povo 

que, em alguns locais, acometeu e conquistou fortalezas e propriedades senhoriais. Conflitos 

de classe, segundo os autores marxistas já referidos, conflitos motivados por razões 

nacionalistas e/ou de identidade nacional, segundo autores como Marcelo Caetano (1951), 

Veríssimo Serrão (1976), etc.  

Face a estes desenvolvimentos, D. Leonor fugiu para Santarém e vários fidalgos, entre os 

quais D. Nuno Álvares Pereira, tomaram o partido do Mestre de Avis (Serrão, 1976). Os 

campos extremaram-se e o país dividiu-se. 

Foi neste clima de fraqueza e lutas internas que o rei de Castela resolveu intervir para fazer 

valer os seus direitos. 
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3.3.3. O Cerco de Lisboa de 1384 

Nos últimos dias de 1383 D Juan I entrou pela Guarda com uma pequena escolta e progrediu 

ao longo do itinerário esboçado a vermelho na figura 3.4, tendo chegado a Santarém a 13 de 

Janeiro. Vinha para preparar a conquista de Lisboa cuja tomada, segundo os seus estrategas, 

asseguraria a vitória no conflito, já que garantiria o bloqueio da fronteira marítima 

portuguesa, impedindo a adopção por Portugal, de uma política atlântica, única maneira de 

fazer face ao crescente poder continental que Castela projectava sobre as periferias 

peninsulares. Em Santarém D. Juan I assumiu o título de rei de Portugal e livrou-se de D. 

Leonor, enviando-a para Castela, onde passaria o resto dos seus dias internada no Mosteiro 

de Tordesilhas. 

Em Fevereiro de 1384 já uma força castelhana estabelecia o cerco a Lisboa a partir do 

Lumiar e das aldeias em redor. Mas Lisboa estava agora bem fortificada e o rei de Castela 

viu-se obrigado a marchar sobre a cidade com mais uns milhares de homens, para reforçar a 

linha de cerco, ao mesmo tempo que emitia ordens para reforçar o bloqueio do estuário do 

Tejo, pela armada castelhana. 

Outras forças castelhanas entravam pelo Alentejo, pelo que D. Nuno Álvares Pereira, recém-

nomeado Fronteiro dessa província, para aí seguiu com uma pequena e mal preparada hoste, 

com a missão de bloquear as incursões castelhanas.  
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Fig. 3.4-Os percursos de D. Juan de Castela e de D. Nuno Alvares Pereira, 
em 1383 e 1384 

A força portuguesa progrediu segundo o itinerário esboçado a azul na figura 3.4 e, em 06 de 

Abril de 1384, junto à vila de Fronteira, deu-se a Batalha dos Atoleiros, batalha 

premonitória, na qual D. Nuno Alvares Pereira inaugurou em Portugal as tácticas defensivas 

de inspiração inglesa, sendo o “primeiro que em Portugal pôs a batalha pé terra” e venceu 

(Lopes, 1977). 

No início de Maio, perante as notícias de que uma grande armada castelhana se aproximava 

de Lisboa, a pequena frota portuguesa zarpou para o Norte, onde ajudou a rechaçar as forças 

do Arcebispo de Santiago que ameaçavam o Porto e, no seguimento, varreu as costas da 

Galiza, rumando depois novamente a Lisboa. 

No fim de Maio a frota 

castelhana, constituída por 

mais de 100 navios entrou 

no Tejo e completou o 

cerco a Lisboa. 

Além dos meios navais e 

de tropas que chegavam a 

todo o momento, o rei de 

Castela contava agora com 

5000 homens de armas de 

cavalaria pesada, 1000 de 

cavalaria ligeira, 6000 

besteiros e milhares de 

infantes e tropas auxiliares 

(Viegas, 1984). 

Mas Lisboa, protegida pela 

muralha fernandina, 

resistia bem e as forças 

castelhanas começaram a 

enfrentar problemas. As 

linhas de reabastecimento 

ao longo do eixo do 
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Alentejo estavam cortadas pela acção de D. Nuno Alvares Pereira e em meados de Julho a 

frota portuguesa, constituída por 34 navios, chegou a Cascais com reabastecimentos para a 

capital. No dia 18 de Julho enfrentou a frota castelhana na chamada Batalha do Tejo, que se 

saldou por uma derrota táctica das forças portuguesas, as quais, ainda assim, lograram fazer 

passar vitais reabastecimentos para Lisboa. 

No fim de Agosto, forças de D. Nuno Álvares Pereira operavam já na península de Setúbal, 

ameaçando a retaguarda castelhana instalada em Almada. Entretanto uma epidemia de peste 

começou a devastar as forças sitiantes. O moral das tropas desceu perigosamente e o rei de 

Castela, com perdas de quase 50%, viu-se na necessidade de levantar o cerco e conduzir uma 

retirada para Santarém e daí para Castela. A frota castelhana levantou também ferro nos 

finais de Outubro (Lopes, 1977). 

A partir da retirada castelhana forças afectas ao Mestre de Avis alargaram a sua influência e 

assumiram o controlo de um número crescente de praças-fortes. 

3.3.4. O novo plano castelhano 

No início de 1385 as forças afectas ao Mestre de Avis estavam na ofensiva, explorando a 

retirada castelhana. O país continuava contudo profundamente dividido, muitas praças 

davam ainda voz por Castela e outras hesitavam, aguardando sinais claros sobre qual dos 

“grupos” ganharia vantagem. 

O rei de Castela não parecia contudo disposto a desistir das suas pretensões e, em Janeiro de 

1385, em Talavera de la Reina, depois de refazer o seu potencial de combate, decidiu uma 

nova ofensiva (Santos, 1979) 

O conceito de operação era, conforme o esboço da figura 3.5: 

• Com meios navais bloquear o estuário do Tejo impedindo a chegada de reforços, e 

flagelar os portos e povoações costeiras. 

• Com forças terrestres exercer o esforço e atacar a partir de Badajoz ao longo da direcção 

geral Elvas-Monforte-Ponte de Sor, para atingir Santarém, praça-forte cuja posição 

estratégica dominava a passagem do Tejo e controlava os eixos principais que se 

dirigiam a Lisboa, permitindo o balanceamento de forças. 
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• Com forças terrestres executar incursões em direcção ao vale do Mondego, para manter 

os portugueses nas alternativas de um dilema sobre o eixo de gravidade do ataque 

principal, impedindo a sua concentração nos objectivos principais. 

O conhecimento de que havia um plano de ataque levou, nos primeiros meses do ano, a 

várias passagens de fidelidade para o lado castelhano (Leiria, Alenquer, Óbidos, etc.), e no 

início de Abril a frota castelhana entrou no Tejo, para dar início a novo bloqueio a Lisboa, 

enquanto o Mestre de Avis se encontrava em Coimbra onde, por esses dias, acabaria por ser 

aclamado rei de Portugal, na sequência de uma magistral intervenção do Dr. João das 

Regras, familiar próximo de Álvaro Pais. 

Um dos primeiros actos do novo rei, foi nomear D. Nuno Alvares Pereira para a função de 

Condestável do Reino. 

Nos dois meses seguintes as 

forças portuguesas 

executaram movimentações 

militares no Norte de 

Portugal, assegurando o 

controle do Porto, Braga, 

Ponte de Lima, Caminha, 

Viana do Castelo, Vila 

Nova de Cerveira, Monção, 

etc.  

No final de Maio começou 

a execução da parte 

terrestre do plano 

castelhano: 

A força principal, sob o 

comando do rei de Castela, 

cercou Elvas (Bessa, 1988), 

e uma força de diversão 

entrou por terras de Riba 

Côa. 
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A Norte, depois de um início auspicioso, o plano castelhano acabou mal. A meia légua a sul 

de Trancoso, uma pequena força portuguesa com 300 homens de armas apoiados por 

infantaria dos concelhos e lavradores, comandada por nobres locais que tinham estado nos 

Atoleiros, saiu ao caminho da força castelhana quando esta já retirava carregada com o 

produto dos saques e, usando as novas tácticas de infantaria de inspiração inglesa, infligiu 

aos castelhanos uma inesperada derrota. A Batalha de Trancoso, como ficou conhecida, foi 

mortífera para os castelhanos (Sandoval, 1872), mostrou que havia já cavaleiros capazes de 

aplicar as novas tácticas com grande eficiência e terá constituído também um factor de 

fortalecimento da determinação de lutar, porque a notícia rapidamente se espalhou pela boca 

do povo, amplificada e romantizada, como é normal acontecer. 

A Sul, o grosso do exército castelhano foi detido logo na fronteira, não logrando desalojar as 

forças portuguesas que defendiam Elvas. Seria evidentemente possível tornear a posição, 

mas tal modalidade de acção implicava imobilizar importantes forças de cerco e tornaria 

muito vulneráveis as linhas de comunicação, à medida que o exército se fosse internando no 

Alentejo. 

Face a estes desenvolvimentos, que revelavam uma inesperada capacidade e vontade de 

resistir por parte do portugueses, o rei de Castela viu-se forçado a alterar o plano, ordenando 

ao grosso do exército que levantasse o cerco a Elvas e marchasse para Ciudad Rodrigo, 200 

km a Norte, atravessando a Serra da Gata (Sandoval, 1872). A ideia era balancear o esforço 

para o eixo do Mondego que, recorde-se, o rei conhecia bem por já o ter percorrido com 

grande facilidade e com uma escolta ligeira, no ano anterior. 

Enquanto as forças portuguesas, atravessavam o Tejo e se instalavam em Abrantes, 

esperando os próximos movimentos castelhanos, em Ciudad Rodrigo o exército castelhano 

reabasteceu-se, recompletou-se e reforçou-se com tropas frescas (Sandoval, 1872). 

Segundo Sandoval (1972), sobre a mesa estavam agora dois planos alternativos: 

• O 1º era agir segundo os métodos da arte militar ibérica e enveredar por prolongadas 

acções militares de usura, assolando a zona raiana em sucessivos raides de cavalaria 

ligeira, (fossados) e flagelando com meios navais as costas marítimas, visando, a prazo, 

reduzir as capacidades militares, económicas e morais de Portugal.  

• O 2º era atacar em força ao longo do vale do Mondego até Coimbra e daí inflectir para 

Sul em direcção a Santarém, nó fundamental que controlava vários eixos e as passagens 
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mais ocidentais do Tejo. Santarém seria a base de operações a partir da qual se lançaria 

o assalto final a Lisboa. 

O rei optou pelo 2º plano por várias razões, entre as quais: 

• A necessidade psicológica de aplacar sua própria ira face aos fracassos anteriores ante 

um inimigo sobre o qual não tinha a melhor das opiniões. 

• A convicção de que as praças-fortes que davam ainda voz por Castela, tenderiam a 

mudar de campo caso sentissem fraqueza na resolução castelhana. 

• O esforço de aprontamento de forças que tinha sido feito ao longo dos meses anteriores 

e a noção de que se tratava de uma força formidável para a época. 

• A possibilidade de os portugueses virem, a prazo, a ser reforçados com importantes 

contingentes ingleses, uma vez que haviam pedido a ajuda inglesa e havia informações 

de que o seu aprontamento estava bastante avançado, até porque o lado castelhano 

também contava com milhares de cavaleiros franceses (Sandoval, 1872). 
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4. INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 Tendo como elementos orientadores as intenções, os objectivos, as potencialidades e o 

dispositivo de ambas as forças, importa agora analisar os aspectos geográficos mais 

característicos da área de operações (AO) tendo em vista deduzir a influência destes factores 

nas possibilidades das forças e na execução das operações.  

4.1. Clima, condições meteorológicas, efemérides e outros elementos 

As operações militares são sempre afectadas pelo clima e pelas condições meteorológicas, 

que influenciam não apenas o seu lançamento mas, por vezes, também o seu desfecho Trata-

se de elementos que o homem (ainda) não pode mudar ou influenciar, mas aos quais se pode 

adaptar, de forma mais ou menos satisfatória, pelo que o seu conhecimento se tem revelado 

importante e por vezes determinante. O kamikaze (Vento Divino) salvou o Japão da invasão 

mongol. Carlos XII da Suécia, Napoleão e os generais de Hitler, conheceram a derrota nas 

estepes russas, às mãos do “General Inverno” (Metz, 1996). 

Nada de tão decisivo se passou em Aljubarrota, mas estes elementos tiveram a sua influência 

não só na escolha dos eixos (o do Mondego evitava os condicionamentos sazonais da 

travessia do Tejo), mas também nos acontecimentos ocorridos durante a batalha. 

Não há, evidentemente, registos precisos sobre o clima em 1385, mas a mudança climática, 

que é constante e irregular, ocorre normalmente em escalas temporais muito dilatadas, e 

ciclos ainda não inteiramente compreendidos. Havendo contudo referências paleoclimáticas 

a um período de aquecimento medieval, que teria ocorrido entre os séculos XII e XIV 

(Hughes et al, 1994), antecedendo os grandes frios dos séculos XV a XVII, parece razoável 

admitir que não fosse muito diferente do que é hoje. 

Portugal está situado na zona de transição entre o anticiclone subtropical dos Açores e a zona 

das depressões subpolares (IM, 2005). No Verão as temperaturas médias são as que estão 

graficadas no mapa da figura 4.1, pelo que é legítimo admitir que num típico dia de Agosto, 

as temperaturas médias diurnas na região onde ocorreu a batalha, andariam acima dos 20º, 

podendo atingir valores superiores a 30º nas horas mais quentes.  
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Todos os movimentos das tropas durante esse mês de Agosto se fizeram de dia, e caminhar 

sob elevadas temperaturas, carregando o equipamento e o armamento é uma actividade de 

grande exigência física que, provocando incapacidades como a exaustão e influenciando o 

metabolismo, a tensão física e o estado mental do indivíduo, tem efeito directo no bem-estar 

físico e emocional do pessoal, baixando o moral e a eficiência das forças que se movem 

(EME, 1979). Por isso, a temperatura elevada foi certamente um elemento importante que 

prejudicou mais o exército castelhano, tendo sido referido pelos vários cronistas, 

nomeadamente por Ayala, que acompanhava o rei de Castela. 

Pode-se então admitir que, em termos de condições meteorológicas, o dia 14 de Agosto de 

1385 na região de Aljubarrota, terá sido um típico dia de Verão, quente, seco, sem nevoeiro, 

talvez com algumas 

neblinas matinais 

devidas à proximidade 

da costa atlântica, sem 

nebulosidade e com 

uma temperatura entre 

os 20º e os 35º. A 

situação de boa 

visibilidade tende a 

favorecer a força que 

defende, porque 

dificulta qualquer 

aproximação de 

surpresa e permite uma 

melhor utilização das 

armas de tiro, cuja 

inclinação pode ser 

antecipadamente 

calibrada por 

referências bem 

visíveis no terreno. 

Instituto 
de 

Meteorologia 

Fig. 4.1-Temperaturas médias no Verão (IM, 2005). 
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O vento terá soprado do quadrante Oeste, com velocidade até 4 m/s, como é normal para a 

zona e os dados de luz relevantes seriam os constantes da tabela 4.1 (Oliveira, 1998): 

Tabela 4.1-Dados de luz (Oliveira, 1998) 

 ICNM ICCM ICNV ICAV 
14Agosto 03:37 04:48 18:44 20:22 

 

A figura 4.2 propicia uma pequena explicação do significado dos dados de luz, que pode ser 

complementada com as especificações constantes no Anexo 5. 

 

Fig. 4.2-Esquema explicativo dos períodos crepusculares (EME, 1979) 
 

Relativamente à figura 4.2, os ângulos referem-se ao centro do sol abaixo do horizonte. 

No crepúsculo astronómico a luz é ténue ou inexistente. Para fins militares considera-se 

período de escuridão. 

No crepúsculo náutico a luz é já suficiente para realizar a maior parte dos movimentos 

terrestres. A visibilidade é de cerca de 400 metros. 
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No crepúsculo civil a luz é suficiente para desenvolver actividades como se fosse dia. Pode 

ajustar-se o tiro de artilharia de apoio próximo. 

Na latitude de Portugal as durações dos crepúsculos podem considerar-se iguais. 

Para fins militares a duração do dia conta-se desde o ICNM até ao FCNV (ICAV).   

Há ainda que considerar (EME, 1979) que por vezes se usa uma linguagem aparentemente 

mais “coloquial” mas que contudo tem significados precisos, a saber: 

ICAM – Raiar da Aurora 

ICCM – Dia Claro 

FCCV – Escurecer 

FCAV – Noite Fechada. 

 

4.2. Terreno da Área de Operações 

O terreno exerceu, desde sempre, uma influência determinante nas operações, sendo que a 

correcta interpretação militar da informação geográfica é uma das mais importantes chaves 

do sucesso nas batalhas e nas campanhas. Há mais de 2500 anos, Sun Tzu (1980) salientava 

a importância do terreno dizendo  que  “Conhece o teu inimigo e conhece-te a ti mesmo e 

nunca porás a vitória em dúvida. Conhece o terreno, conhece o tempo e a tua vitória será 

total “ . 

De facto o terreno é um factor importante a considerar para se repartir, dispor e empregar o 

potencial de combate, procurando tirar dele o melhor partido e em prejuízo do inimigo 

(EME, 1987). 
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4.2.1. Relevo e Hidrografia  

A área onde decorreram as operações preliminares que conduziram ao epílogo de Aljubarrota 

pode-se sucintamente dividir em duas grandes regiões, compartimentadas pelo grande 

obstáculo separador que é o rio Tejo o qual, na época, só era vadeável sem meios especiais 

para montante de Santarém e apenas na época estival. O rio Tejo separa o território em duas 

zonas geograficamente distintas (Fig. 4.3), e a sua utilização militar tem historicamente 

reflectido essa distinção, pelas dificuldades de ligação entre elas (Santos, 1991). 

A norte deste grande obstáculo há maiores altitudes e maior compacidade orográfica. Apenas 

26% das terras se situam abaixo da cota 400 mas há, ainda assim, assinaláveis diferenças: 

O relevo é bastante movimentado na região NE, na qual se salienta a Serra da Estrela, que 

prolonga para Oeste a Cordilheira Central e a vai esbatendo em direcção a Lisboa, ao longo 

das serras da Lousa, Sicó, Candeeiros e Montejunto. 

O vale do Zêzere separa esta crista montanhosa da linha de alturas da Serra da Gardunha-

Serra do Moradal-Serra Vermelha-Serra de Alvelos, a sul da qual, na transição para o vale do 

Tejo, o terreno é fortemente 

compartimentado em faixas 

transversais que separam os numerosos 

afluentes do rio Tejo e que constituem 

excelentes posições para barrar 

progressão de forças que se desloquem 

ao longo da margem Norte (Santos, 

1991) 

A norte da Serra da Estrela, o vale do 

Mondego abre um amplo corredor em 

direcção ao litoral e separa o maciço 

central das regiões acidentadas que se 

estendem até ao Douro. 

A oeste das regiões montanhosas, 

estende-se até ao mar uma zona de 

planície cuja maior largura se verifica 

Santarém 
Lisboa 

Estrela 
Lousã 

Gardunha 

Aire 
Candeeiros

Sintra 

Ossa 

Zêzere 

Mondego

Sorraia 

Tejo 

Montejunto S.Mamede 

Fig. 4.3-Acidentes e pontos característicos da AO 
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na latitude de Coimbra e vai depois estreitando para sul até atingir a sua menor largura na 

latitude de Alcobaça. 

Para sul do Montejunto, o terreno enruga novamente, constituindo uma muralha que cerca 

Lisboa e que se apoia no vale do Tejo, na zona de Vila Franca, e no oceano Atlântico, na 

zona da serra de Sintra. 

A sul do Tejo, o terreno é uma vasta peneplanície, na qual 97% das terras estão abaixo da 

cota 400, e que desce suavemente da fronteira para a península de Setúbal, numa monotonia 

apenas quebrada pela Serra de São Mamede e alguns enrugamentos na região de Vila 

Viçosa-Estremoz-Serra da Ossa, desenhando um vasto anfiteatro orientado para a zona de 

Setúbal-Lisboa. 

Em termos hidrográficos, as linhas de água desta região são pouco profundas, com margens 

suaves e de um modo geral não constituem obstáculos à progressão, excepto na estação 

invernosa ou já perto da costa, sendo de salientar a grande bacia hidrográfica do Sorraia que 

recolhe quase todas as águas da vasta região entre a fronteira e o estuário do Tejo. 

Tendo em conta o terreno, a norte o ritmo de progressão é sempre mais lento e propício a 

acções defensivas. A sul, sem obstáculos importantes, o ritmo de progressão é sempre mais 

acelerado, assumindo o território alentejano muitas vezes o papel de eixo de progressão 

terrestre. 

Tem contudo o óbice de o objectivo decisivo (Lisboa) se encontrar justamente na margem 

norte do Tejo, obrigando ao seu atravessamento. 

Ao tempo a que se reportam os acontecimentos, a fácil transitabilidade da região sul não 

compensava a dificuldade de transposição do Tejo – tendo em vista as possibilidades dos 

meios então existentes, nomeadamente o alcance a potência dos fogos – pois havia que 

recorrer ao transporte marítimo ou, em alternativa, fazer um longo percurso terrestre 

arriscando a travessia em Santarém ou Abrantes, o que, considerando o regime dos rios 

mediterrânicos, condicionava os planos às contingências sazonais e meteorológicas. 

Esta importância, à data, do Tejo, como obstáculo separador, explica a maior frequência de 

sucessos na progressão sobre o objectivo decisivo quando, ao longo da História, foi usado o 

eixo do Mondego ( Santos, 1991). 
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4.2.2. Alterações decorrentes da acção do homem. 

Determinadas obras executadas pelo homem, pela sua dimensão ou utilização têm impacto 

na velocidade dos deslocamentos e na própria escolha dos itinerários. No âmbito deste 

trabalho interessam-nos sobretudo as estradas, caminhos e obras de arte relacionadas. 

À época, as principais “estradas” e caminhos tinham cerca de 4 metros de largura, no 

máximo, sendo as mais importantes as velhas estradas romanas (Oliveira, 1988). 

Uniam as principais povoações, seguiam normalmente pelos vales ou linhas de festo e 

atravessavam as cristas montanhosas na zona dos colos. Algumas tinham revestimento 

empedrado, mas a maioria era em terra batida pelo uso. 

Tal como hoje, deveria existir também, embora não haja registos fiáveis, uma mais densa 

rede de caminhos, basicamente usados para deslocamentos das populações e animais em 

actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias.  

As poucas pontes que existiam eram do tipo romano e tendiam a canalizar os movimentos de 

tropas, sendo assim relativamente fácil monitorizar e prever os movimentos dos exércitos em 

marcha (Oliveira,1988). 
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5. EIXOS DE APROXIMAÇÃO 

Na terminologia militar actual, um eixo de aproximação (EA) é um itinerário que uma força 

de um determinado escalão pode utilizar para alcançar um objectivo (EME, 1979).  

Trata-se, neste caso, de forças progredindo a partir das suas bases de ataque nas fronteiras 

em direcção ao objectivo Lisboa. 

Na prática, os EA estudam-se tendo em conta exclusivamente a informação geográfica 

propiciada pelo terreno, traduzindo-se normalmente em esboços no mapa, inscritos sobre as 

faixas de terreno que, pelas suas características, melhor favorecem a manobra das forças.  

São portanto essenciais para o planeamento das operações, quer por parte de quem ataca, 

quer por parte de quem defende. 

Ao tempo a que se reportam os acontecimentos, não se faziam evidentemente análises de 

pormenor sobre a traficabilidade, os declives, hidrografia, a vegetação, os obstáculos, etc., 

até porque não havia dados topográficos fiáveis, mas isso não impedia que os holísticos 

processos mentais fossem decantando, de forma heurística, soluções que se aproximam 

extraordinariamente daquelas a que os actuais processos militares de análise conduzem. 

No caso vertente sabemos, em termos gerais, quais os itinerários seguidos pelas forças 

invasoras que se dirigiam a Lisboa. 

Sabemos também que, ao longo da História de Portugal, os mesmos itinerários foram 

utilizados repetidamente e tal não derivou do facto de os sucessivos invasores conhecerem a 

história do passado (na generalidade dos casos não conheciam) ou possuírem boa cartografia 

(que não existia), mas sim das características tácticas do terreno com o qual se confrontaram 

e que actualmente são colhidas directamente da análise dos mapas e de outras informações 

transcritas para esse suporte, fruto de reconhecimentos, fotografias aéreas, etc.  

Em termos militares, e simplificando, o que normalmente se faz, é identificar e graficar as 

áreas do terreno onde os declives sejam superiores a 45% (EME, 1979), a vegetação densa, 

existam grandes áreas edificadas, obstáculos hidrográficos, zonas aramadas, etc. e desenhar 

os eixos de aproximação contornado esses obstáculos. 
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Na realidade, trata-se de uma grande simplificação, porque o combate raramente se restringe 

a regras simples e é muitas vezes um confronto de astúcias, no qual um adversário procura 

surpreender o outro, apanhando-o em desequilíbrio, mesmo que tenha de optar por exercer o 

esforço em zonas onde tal pareceria menos provável, pelos custos de tempo e desgaste que 

isso parece implicar (Dixon, 1977). 

De qualquer modo, em condições normais, os chefes militares tendem a conduzir as suas 

tropas pelos EA que os levem ao objectivo de forma a maximizarem as vantagens que têm ou 

pensam ter. 

No caso português, já atrás ficou expressa a ideia de que o objectivo decisivo é Lisboa e 

sempre assim foi entendido ao longo da História. Conquistado o objectivo decisivo, 

assegura-se, geralmente, o domínio do país e este fenómeno, resultante do secular 

centralismo do poder, tem sido comprovado tanto nos conflitos externos como na luta 

política interna (normalmente os golpes de estado têm visado os centros de poder em 

Lisboa). 

5.1. Determinação dos Eixos de Aproximação 

A modelação numérica de processos espaciais é da maior importância para muitas situações 

no quadro profissional da área dos SIG (Seixas, 2005) tendo normalmente como objectivo a 

previsão de resultados, mas possibilitando também a compreensão de processos já ocorridos. 

A modelação assenta sempre na simplificação do fenómeno, que é traduzido num conjunto 

de regras e equações. 

Estas regras e equações não traduzem toda a realidade nem todas as interacções entre as 

variáveis conhecidas do sistema, (isso seria o próprio sistema) mas aspiram a ser um 

compromisso razoável entre a complexidade do real e o modelo que procura replicar uma das 

suas particularidades. 

Na verdade nunca nenhum modelo será perfeito (Seixas, 2005), ao contrário do que 

acreditava Laplace (1996), até porque ao nível infinitesimal ocorrem comportamentos 

estocásticos, mesmo em sistemas deterministas, que podem, a partir de determinados limites, 

alterar completamente as “previsões” de qualquer modelo (Stewart, 2000). 
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O uso de SIG, permite resolver problemas de modelação espacial sem recorrer a rotinas 

matematicamente complexas, usando a informação existente em mapas, à qual se aplicam 

filtros (queries) para derivar informação noutros níveis (layers) (Seixas, 2005) e assenta no 

pressuposto de que os algoritmos utilizados para processar os dados se baseiam na 

compreensão da análise espacial e numa ideia de como funciona a realidade subjacente 

(Painho, 2005). 

Com os pressupostos técnicos definidos anteriormente, criámos um modelo conceptual 

simples de decisão do tipo fuzzy, que não exclui liminarmente determinadas áreas, mas lhe 

contabiliza custos, iluminando o terreno de acordo com a sua maior ou menor adaptabilidade 

ao desenvolvimento das operações. 

Isso é importante para quem ataca, mas ainda mais para quem defende e está normalmente 

em inferioridade pessoal, material e táctica, pelo que o uso judicioso do terreno é um dos 

factores que lhe pode conferir alguma vantagem (EME, 1987). 

5.2. Na zona da batalha 

O método que se descreve é uma modelação baseada em regras, sendo a ideia básica obter 

uma superfície de custo do terreno, determinar as superfícies de custo-distância centrada no 

objectivo, as superfícies de custo-direcção das unidades castelhanas para o objectivo e 

finalmente calcular e traçar os caminho de menor custo, para verificar se a 1ª posição de 

combate do exército português era lógica e racionalmente expectável, barrando 

efectivamente o EA mais provável. 

Neste caso particular, considerou-se como posição de partida da força castelhana em 

movimento, a zona a Norte da actual povoação da Batalha, e como objectivo, a zona de Chão 

da Feira, uma vez que era aí que o exército castelhano teria de passar, quer optasse por seguir 

para Porto de Mós, quer decidisse progredir para Alcobaça. 

Com base  no custo introduzido pela posição de combate portuguesa, determinar nova 

superfície de custo e traçar os caminhos de menor custo (generalizados para EA) finais, para 

concluir se era expectável o contornamento levado a cabo pela coluna castelhana. 

A validade das ponderações é aferida pela abordagem tradicional com base nos conhecimentos do 

autor. 
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Fig. 5.1-Zona onde decorreu a batalha (Serviços Cartográficos do Exército,1968) 

 1 : 44 500 

5.2.1. Modelar o terreno 

Estudar o terreno na vertente da mobilidade, obriga à ponderação, entre outros aspectos, da 

altimetria, da rede hidrográfica, das alterações decorrentes da acção do homem, das previsões 

meteorológicas, cobertura vegetal, etc. 

Neste estudo, por óbvias limitações de dados e conhecimento, limitámos a análise às três 

primeiras variáveis. 

O mapa base foi obtido por digitalização da zona constante da figura 5.1, extraída da Carta 
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Fig. 5.2-Determinação da superfície de custo do terreno 

Militar Portuguesa 1/25 000, Série M 888, Folha 308, Edição 2-SCEP-1968, processado de 

forma a obter um Modelo Digital de Elevação (MDE), e os temas de Hidrografia e alterações 

resultantes da acção do homem, que servem de input ao modelo.  

A abordagem discreta e exclusiva que é normalmente feita, baseia-se em conhecimento 

empírico, uma espécie de parametrização que, por exemplo, nos classifica terreno 

“impeditivo” como aquele que apresenta declives superiores a 45%, excluindo-o 

liminarmente da análise. 

Na abordagem contínua que este modelo adopta, esses parâmetros estão também implícitos 

nos custos com que se reclassificam os aspectos a modelar e que, neste caso particular, foram 

aferidos com base na abordagem tradicional, e nos conhecimentos do autor. O estudo do 

terreno na vertente da mobilidade obrigou à ponderação dos aspectos permanentes e 

conhecidos, nomeadamente a altimetria e a rede hidrográfica.  

Na figura 5.2 pode observar-se o 

fluxograma com as ponderações 

atribuídas a cada um dos aspectos 

militares do terreno, e que 

permite obter a superfície de 

custo. 

Na figura 5.3, podemos ver o 

mapa de declives intermédio, 

derivado do MDE pela função 

SLOPE e, como resultado final 

do processo de modelação, a 

superfície de custo do terreno, 

cujos píxeis contêm um valor que 

é a soma dos valores dos píxeis 

dos temas que lhe serviram de 

input (Declive1, Hidrologia1 e Estradas1). 
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5.2.2. Caminho de menor custo 

Uma vez concluído o estudo do 

terreno e obtida a superfície de 

custo que sintetiza esse estudo, 

importa considerar a localização 

do exército castelhano e o 

objectivo provável da sua 

deslocação. 

Conforme se explicita no 

diagrama da figura 5.4, o que se 

faz é uma análise de custos 

ponderados com a superfície de 

custo anteriormente obtida. 

Desta análise são derivadas duas 

novas superfícies de custo: 

Custo 
Terreno

Distance 
(CostWeighted

Superfície 
de Distância

Distance 
(Shortest 

Path)

Eixos 
Aproximação

Objectivo
Posição 

Superfície 
de 

Fig. 5.4-Determinação do caminho de menor custo, generalizado 
para eixo de aproximação 

Fig.5.3-Mapa de declives da zona  da batalha e superfície de custo do terreno 

 1 : 60 600 
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Fig. 5.5-Caminho mais curto entre as posições iniciais e 
o objectivo das forças castelhanas 

 1 : 54 300 

distância e direcção, temas que seguidamente são utilizados como input para a análise do 

caminho de menor custo. 

A superfície de distância representa a acumulação de custos à medida que nos afastamos do 

objectivo. A superfície de direcção tem em conta os custos totais e determina o caminho de 

menor custo para o objectivo. 

A partir daqui, resta encontrar o caminho de menor custo ponderado, não sendo despiciendo 

recordar que esta ponderação dos factores relevantes pode ser afinada com a experiência e a 

confrontação com eventos reais, etc.  

O tema resultante (Fig. 5.5) representa o 

caminho de menor custo ponderado, 

depois generalizado para EA, 

considerando o declive, os tipos de uso do 

solo, as posições iniciais e o objectivo do 

exército castelhano. 

 Esta análise preliminar pode ser 

enriquecida com outros factores 

disponíveis que se considerem relevantes, 

uma vez que é relativamente fácil 

incorporá-los na superfície total de custos 

e recalcular o caminho de menor custo. 

5.2.3. O efeito da 1ª posição 

portuguesa 

Sobre os eixos determinados no processo anterior, que um atacante racional tenderá a 

utilizar, a abordagem tradicional (US Army, 1984) recomenda que se articulem as forças que 

defendem, de modo a barrá-los.  

A posição que o comando português escolheu cumpria esse requisito o que, como vimos, não 

era difícil, porque não se deparavam ao atacante quaisquer outras alternativas razoáveis, para 

atacar a posição portuguesa. 
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Fig. 5.6-Diagrama para cálculo do custo total 
 ( terreno e inimigo) 

Quando as há, isto é, quando o estudo apresenta vários EA, os planos do defensor assentam 

sempre na possibilidade mais provável, acautelando todavia outras possibilidades, num 

contínuo esforço de pesquisa que, em tempo real, pode obrigar a constantes alterações nos 

planos. 

Há também aqui elementos psicológicos em jogo e é necessário que o comandante esteja 

preparado para entender o fenómeno da dissonância cognitiva, um estado mental que não 

tem muito a ver com a maior ou menor inteligência, e que surge quando uma pessoa é 

confrontada com informações ou indícios que se chocam com decisões ou opções já tomadas 

ou feitas. Há tipos de personalidade que tendem a reduzir essa dissonância dando relevo a 

explicações, interpretações e justificações que ignorem ou sublimem a evidência dos riscos 

(Dixon, 1977). Segundo este autor, essas personalidades raramente dão bons generais. 

Neste modelo, (diagrama da figura 5.6) 

utilizamos a localização da posição 

portuguesa conhecida para recalcular os 

eixos, procurando minimizar o custo do 

combate. No fundo foi o que fez, de modo 

empírico, o comando castelhano. 

Começa-se por uma operação de buffering 

em torno da vanguarda portuguesa, com 200 

metros, para entrar em linha de conta com o 

alcance prático das bestas e arcos. 

Faz-se uma conversão para raster e 

reclassifica-se de forma empírica, de modo a 

verter para o modelo a real importância que 

o comando castelhano atribuiu ao custo do 

combate e que, como vimos, era alta, dado 

que procurou sempre evitá-lo. 

Somando a superfície de custo gerada à superfície de custo do terreno, obtemos a superfície 

de custo total (Fig.5.7), na qual é visível uma autêntica “parede” de custo, erguida no local 

onde se posicionou a força portuguesa. Vista da perspectiva castelhana, a posição portuguesa 

conjugava-se com o terreno apresentando-se à vanguarda castelhana como um baluarte 
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Fig. 5.7-Superfície de custo total, que contabiliza o terreno e a força da posição do exército português 

 1 : 54 300 

projectado de uma imensa fortaleza. 

5.2.4. Eixos de Aproximação Final 

Temos já os dados de input necessários para concluir, e os passos finais são os descritos no 

diagrama da figura 5.8, no qual se faz uma análise de custos ponderados com a superfície de 

custo da figura 5.7 e o objectivo. 

Daí resultam as superfícies de custo distância total e direcção total, utilizadas como input, 

juntamente com a localização da vanguarda castelhana, para a análise do caminho de menor 

custo, num processo similar ao do diagrama da figura 5.4. 

Como se sabe, a superfície de distância total representa a acumulação de custos à medida que 

nos afastamos do objectivo. A superfície de direcção total considera os custos totais, e estas 

duas superfícies, em conjunção com a localização das nossas forças, vão determinar o 

caminho de menor custo para o objectivo que, generalizado, constitui o eixo de aproximação 

óptimo do exército castelhano, levando em conta o terreno e a posição da força portuguesa. 
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Como se pode ver na figura 5.9, o eixo de aproximação que o modelo deduziu, coincide, 

“grosso modo”, com o itinerário efectivamente seguido pela coluna castelhana. 

Apesar da evidente simplificação deste modelo, podemos concluir que o movimento 

castelhano era expectável e o comando português tinha pois fundadas razões para planear de 

acordo com aquela modalidade de acção castelhana cuja probabilidade relativa de adopção 

era maior. 

O que nos permite especular, com alguma razoabilidade, que toda a manobra portuguesa, 

incluindo a mudança de posição, podia ter sido prevista e preparada pelo comando 

português. 

Custo 
Total 

CostWeighted

Superfície 
de Distância 

Total 

Distance 
(Shortest 

Path)  

Eixos 
Aproximação 

Finais 

Objectivo 
Exercito 

castelhano 

Superfície 
de Direcção 

Total 

Fig. 5.8-Determinação dos Eixos de Aproximação optimizados 
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Importa todavia assumir a natureza académica, simplificada e enviesada deste modelo, pelo 

conhecimento do que efectivamente se passou. Na realidade, repousa bastante no empirismo 

e na excessiva simplificação das ponderações sobre os factores de uso do solo, bem como na 

simplificada modelização do nosso potencial e na total falta de modelização do potencial 

relativo de combate. 

5.3. No Teatro de Operações 

A nível do Teatro de Operações (TO), limitado a norte pelas linhas de alturas entre Mondego 

e Douro, a sul pela latitude de Évora, a oeste pelo Atlântico e a leste pela fronteira 

castelhana, usámos idêntico modelo conceptual, traduzido no fluxograma da figura 5.10 para 

determinar uma superfície de custo do terreno e, com base nela, traçar os caminhos de menor 

custo das bases de ataque para o objectivo decisivo, que são afinal os centros de gravidade 

dos eixos de aproximação, segundo o fluxograma da figura 5.11 

Fig. 5.9-Eixo de aproximação optimizado, levando em conta a 1ª posição portuguesa 

 1 : 54 300 
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Fig. 5.10-Fluxograma para determinar a superfície de custo do terreno, do teatro de operações 

Na nossa abordagem os parâmetros estão implícitos nos custos com que se reclassificam os 

aspectos a modelar e que, neste caso particular, foram aferidos não só de acordo com a 

abordagem tradicional e nos conhecimentos do autor, mas também na repetibilidade histórica 

(Invasões francesas, invasões castelhanas, guerras peninsulares, etc.) 

O estudo do terreno na vertente da mobilidade obrigou à ponderação dos aspectos 

permanentes e conhecidos, nomeadamente a altimetria e a rede hidrográfica. 

Os itinerários preexistentes são evidentemente muito importantes quando se trata de escolher 

um eixo de progressão, mas por vezes é redundante a sua consideração num modelo a esta 

escala, justamente porque foram as próprias características do terreno que estiveram na base 

da construção desses itinerários. 
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A cobertura vegetal é também importante mas, para além de ser variável no tempo, neste 

caso não é suficientemente conhecida, pelo que se neutralizou, embora a densa vegetação 

que normalmente se desenvolve junto às linhas de água, esteja incluída na ponderação 

atribuída à rede hidrográfica, através de um “buffer” de 30 metros para cada lado, 

aumentando-lhe o valor como obstáculo, particularmente em época estival, durante a qual a 

maioria dos rios e ribeiros eram mais facilmente vadeáveis pela carriagem que acompanhava 

os grandes exércitos. 

Alguns tipos de solos, particularmente os cársicos, podem também ser altamente restritivos 

do movimento, inclusivamente do apeado, pelos aguçados e numerosos afloramentos 

calcários. 

A região da Serra de Aire e Candeeiros é típica deste tipo de solo que, todavia, apenas se 

apresenta em zonas de relevo acentuado, pelo que a normal ponderação dos declives é 

suficiente para despistar este efeito. 

Os temas de altimetria e hidrografia foram descarregados a partir do site do Instituto do 

Ambiente, e para determinar os eixos de aproximação possíveis foram concretizadas em 

ArcGis 8.3 as operações sobre mapas esquematizadas na figura 5.11. 

O objectivo considerado foi 

Lisboa, pelas razões já 

aduzidas, e as posições 

iniciais, os locais de onde as 

forças castelhanas lançaram 

a invasão. 

Os locais de atravessamento 

da fronteira não são 

conjunturais e, ao longo da 

história, foram os mais 

trilhados pela maioria das 

invasões que se dirigiram a 

Lisboa.  

5.3.1. Descrição dos 

Custo 
Terreno 

Distance 
(CostWeighted)

Superfície 
de Distância

Distance 
(Shortest 

Path)  

Eixos 
Aproximação

Objectivo 
Posição 

de ataque 

Superfície
de Direcção

Fig. 5.11 -Diagrama do processo de determinação dos EA ao nível do 
teatro de operações 
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Eixos 

O modelo utilizado anteriormente decantou vários eixos que seguidamente se descrevem, 

com algumas referências históricas que podem servir para o “validar”. 

5.3.1.1. Eixo do Mondego. 

Este eixo (Fig. 5.12) inicia-se do lado espanhol na zona de Ciudad Rodrigo e, já em território 

português, corre para Oeste ao longo do altiplano entre as Serras da Marofa, a Norte, e 

Malcata, a Sul. 

Vai estreitando até chegar ao vale do Mondego, no qual desemboca na zona de Celorico da 

Beira, comprimido a Sul pela Serra da Estrela e a Norte pela linha de alturas, Trancoso-

Fornos de Algodres. 

O eixo segue depois ao longo do Mondego até Coimbra. 

A partir de Coimbra, apresenta as variantes Este (Coimbra-Tomar-Santarém-Lisboa) e Oeste 

(Coimbra-Leiria-Alcobaça-Lisboa) 

Estas variantes têm ligações entre elas que permitem balancear transversalmente forças com 

rapidez, entre Leiria e Tomar, Porto de Mós e Torres Novas e, mais a Sul, o grande corredor 

entre as Serras dos Candeeiros e Montejunto. 

A abordagem final a Lisboa é bastante difícil devido às movimentadas linhas de alturas (nas 

quais se inclui a Serra de Sintra) que se estendem transversalmente entre o Oceano e o rio 

Tejo, sendo os movimentos naturalmente canalizados ou para o grande corredor junto à 

margem direita do Tejo ou, em alternativa, pelo corredor Algueirão – Rio de Mouro -

Barcarena. 

Ao longo dos tempos, desde a fundação da nacionalidade, este eixo foi utilizado 10 vezes por 

forças estrangeiras, e em 4 delas, o invasor logrou atingir as defesas de Lisboa. 
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Fig. 5.12-Eixos de aproximação conducentes a Lisboa 

Eixo do Mondego 

Eixo do Tejo 

Variante Leste

Eixo do Alentejo 

Variante Oeste

1:2 170  000 

5.3.1.2. Eixo do Tejo 

Este eixo (Fig. 5.12) corre ao longo da margem norte do rio Tejo, mas é facilmente barrado 

por sucessivas linhas de 

alturas e vales cavados que 

se apresentam de forma 

transversal, acompanhando 

os principais afluentes 

(Zêzere, Ocreza, Pônsul). 

As linhas de alturas, 

principalmente a serra das 

Talhadas constituem 

formidáveis linhas de 

defesa que, guarnecidas 

com pequenas forças, 

podem retardar 

significativamente os 

movimentos de forças em 

direcção a Lisboa. Uma vez 

atravessado o Zêzere, o 

terreno suaviza e o eixo 

desagua na variante Oeste, 

já referida, entre Tomar e 

Santarém. 

O eixo, apesar de pouco 

favorável, foi utilizado apenas uma vez, durante a 1ª invasão francesa, mas com pleno 

sucesso, uma vez que Junot, bafejado pela fortuna e pela inépcia dos defensores, conseguiu 

chegar a Lisboa sem enfrentar qualquer resistência (Santos, 1991). 

5.3.1.3. Eixo do Alentejo 

Trata-se de um eixo vasto, rápido e com espaço de manobra para grandes unidades em 

formação de ataque mas que, para atingir o objectivo decisivo, tem de vencer o Tejo, um 
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obstáculo formidável, e praticamente intransponível em época invernal, ou sem recurso a 

importantes meios navais e com garantia de apoio de fogos. Do lado espanhol abrange toda a 

zona situada entre o Rio Tejo e a Serra de Salvaterra.  

O eixo penetra em Portugal na zona entre a Serra de S. Mamede e Monsaraz, mas o seu 

centro de gravidade situa-se na região de Badajoz (Fig. 5.12) 

Ao entrar em Portugal, são possíveis duas variantes: 

Ou segue directamente para Lisboa (Elvas-Estremoz-Montemor-o-Novo-Setúbal-Lisboa), 

sendo necessário assegurar meios e capacidades navais para atravessar o estuário do Tejo, ou 

procura atingir rapidamente a região de Santarém-Abrantes (Elvas-Monforte-Aviz-Ponte de 

Sor) para, em época estival, atravessar o rio Tejo e apanhar o eixo Coimbra-Santarém. A 

região alentejana, onde se travaram combates no decurso de todos os conflitos, foi 

atravessada apenas pelo Duque de Alba em 1580 na direcção de Setúbal de onde, por mar, 

atingiu Cascais para prosseguir sobre Lisboa; nas restantes vezes (e foram mais de 10) não 

tiveram sucesso as tentativas de progredir sobre este eixo, apesar dos meios e esforços 

utilizados (por exemplo, a tentativa de 1665, do Duque de Alba e do Marquês de Caracena). 

Em termos de cenários futuros, este é inegavelmente o melhor eixo para progredir sobre 

Lisboa, dada a evolução radical ao nível dos meios de combate que, em função da 

mecanização, diminuem o valor do rio Tejo como obstáculo, ao mesmo tempo que 

potenciam as dificuldades de progressão nos enrugamentos do terreno que, a norte, cercam 

Lisboa (desde que negada a utilização das auto-estradas que hoje se inscrevem justamente 

nos EA descritos) 

De certo modo isso começou a tornar-se patente já nas invasões francesas, quando Massena 

foi detido nas linhas de Torres e tentou manobrar por Santarém para atravessar o rio, e nas 

lutas liberais, quando Nappier e o Duque da Terceira avançaram sobre Lisboa a partir do 

Algarve (Martins, 1988). 
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6. O CAMPO DE BATALHA 

O campo de batalha engloba não apenas o local onde as forças se confrontaram, e que hoje 

está precisamente marcado no local onde se ergue a ermida de S. Jorge, mas também os eixos 

que a ele conduzem e os pontos importantes que o dominam ou influenciam. 

6.1. Descrição genérica 

A zona (Fig. 6.1) onde o comando português resolveu dar batalha, era uma posição de 

combate  muito forte, que barrava directamente o caminho normal para sul (Viegas, 1984), 

no exacto local onde era operacionalmente possível ao atacante balancear forças para o eixo 

da variante Leste, ou seja, a cumeeira de Aljubarrota, que nasce na convergência entre a 

Ribeira de Calvaria e a Ribeira do Vale da Mata, apoiando inicialmente os flancos nos 

declives acentuados das margens dessas ribeiras. A área onde decorreram os acontecimentos 

preliminares e a própria batalha, caracteriza-se por um relevo aparentemente suave, com 

cotas variando entre os 180 e os 100 metros, mas na verdade extremamente recortado, com 

uma densa rede de linhas de água subsidiárias da Ribeira da Calvaria, das quais as mais 

importantes são a Ribeira do Vale de Madeiroso, a Leste, e a Ribeira do Vale da Mala, a 

Oeste, que correm na direcção Nor-nordeste. 

Batalha 

Calvaria

Chão da Feira 

Cumeeira 
Aljubarrota

Chão da Feira 

Calvaria
Cumeeira 
Aljubarrota 

Batalha

Fig. 6.1-Duas perspectivas da cumeeira de Aljubarrota. A da  esquerda é uma vista de Norte para Sul e a da 
direita  de Sul para Norte. 
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Dezenas de outras linhas de água escavam as alturas entre as linhas de água principais, 

compartimentando o terreno e impossibilitando manobras coordenadas em frentes alargadas. 

Os declives das ribeiras, em conjunção com a densa vegetação (silvas, canaviais e outras) 

que normalmente acompanha estas linhas de água, tornavam difícil a progressão de tropas a 

cavalo, e nem mesmo a infantaria ali poderia progredir de forma organizada, sendo 

relativamente fácil aos arqueiros abater quem por ali tentasse penetrar.  

A cumeeira de Aljubarrota apresenta uma largura máxima (medida entre linhas de água) de 

1000 metros, e um comprimento de 4800 metros entre o cruzamento da Ribeira de Calvaria 

com a Ribeira de Vale da Mala, e o Chão da Feira. 

Todavia, a largura real disponível para movimentações organizadas de tropas em dispositivo 

de combate é bastante mais reduzida, devido aos declives das margens das ribeiras 

flanqueantes e às linhas de água transversais. Nas posições de combate escolhidas pelos 

portugueses a largura não chegava, em nenhum dos casos, aos 400 metros 

Em termos de vegetação, os registos históricos não são muito precisos, mas provavelmente a 

zona superior da cumeeira estaria preenchida com arvoredo mediterrânico disperso e mato 

rasteiro que, em época estival, costuma ser esparso e seco. 

Fig. 6.2 -Vista actual de um troço da Ribeira de Vale da Mala, colhida a partir da encosta que sobe para a 
cumeeira de Aljubarrota (2006) 
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Todavia, nas margens das linhas de água, como é normal e ainda hoje se verifica (Fig. 6.2), a 

vegetação é densa, espinhosa, e constitui, em muitos casos, autêntica barreira vegetal que 

impede quaisquer movimentos organizados e retarda significativamente movimentos 

individuais. 

O solo é uma formação geológica do Pliocénico, coberta por uma camada arenosa (Monteiro 

et al, 2001) e com uma capa de húmus, pelo que a sua transitabilidade, em época estival, é 

muito boa. 

Em termos de alterações resultantes da acção do homem, são de salientar a estrada que corria 

na crista da cumeeira e que conduzia a Alcobaça, a velha estrada romana, que inflectia para 

Calvaria e a variante que a partir da zona do Entroncamento de S. Jorge (ligeiramente a NE 

de Chão da Feira), conduzia a Porto de Mós, permitindo o atravessamento do sistema 

montanhoso Aire-Candeeiros.  

Apesar de não se conhecerem registos fiáveis, é legítimo pensar que haveria, tal como nos 

dias de hoje, uma malha de caminhos e carreiros  para serventias rurais. 

Muitos dos lugares que existem ao longo da actual estrada que atravessa a cumeeira de 

Aljubarrota (Cumeira, Cruz da Légua, S. Jorge, etc.), são muito modernos e nenhum deles 

existia nos finais do século XIV (Monteiro, 2003). As povoações mais importantes na zona 

do campo de batalha eram a Jardoeira (sensivelmente no local onde se situa agora o Mosteiro 

da Batalha) e Calvaria. Tratava-se de povoações rurais, com pouca população. Segundo 

vários autores, na altura o país tinha cerca de 1 milhão de habitantes, trabalhando na sua 

maioria em propriedades senhoriais e sujeitos à instabilidade económica resultante da guerra, 

dos saques, da peste e das deficientes condições alimentares. 

A plebe, como era normal, não tinha acesso à instrução, e era especialmente receptiva aos 

processos simbólicos verbais que apelassem para o seu amor à terra e o ódio aos estrangeiros 

e aos hereges (os castelhanos eram, como vimos, pelo Papa de Avinhão). Na zona era grande 

a influência e o poder dos frades do Mosteiro de Alcobaça, que eram da Ordem de Cister e 

apoiavam D. João I.  

Por todas estas razões, e também pelos abusos e implacável confiscação de bens que 

normalmente se verificava no rasto dos invasores, a população era manifestamente hostil aos 

castelhanos. 
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1: 60 600 

Fig. 6.4-Mapa de declives do campo de batalha

Fig. 6.3-Caminho mais curto (considerando a posição 
portuguesa) 

 1 : 54 300 

Aplicando aos movimentos castelhanos na abordagem à cumeeira de Aljubarrota a 

metodologia já sumariamente descrita 

para os eixos de aproximação, obtivemos 

o mapa da figura 6.3 que mostra que a 

progressão castelhana se fez ao longo do 

itinerário racionalmente expectável, pelo 

que a opção portuguesa de barrar a 

progressão no cumeeira de Aljubarrota 

era também racionalmente esperada. 

6.2. 1ª Posição de Combate 

A primeira posição escolhida para barrar 

a progressão do exército castelhano 

situava-se perto da cota 115, estava 

virada a Nor-nordeste, e tinha dominância 

sobre toda a zona da actual povoação da 

Batalha e do vale do Rio Lena. Qualquer 

abordagem frontal à posição teria de ser 

efectuada com o sol pela frente e subindo uma encosta 

com declives que chegavam aos 46% (Fig. 

6.4), o que seria penoso para homens e 

cavalos pesadamente equipados, e bastante 

favorável às trajectórias mergulhantes das 

flechas e virotões dos arqueiros e besteiros, 

cujo alcance aumentava bastante em função 

do desnível. 

Para além disso, as forças instaladas tiravam 

partido das linhas de água transversais que 

escoavam para as ribeiras dos flancos e que 

colocavam problemas à manobra da cavalaria 

castelhana, obrigando ao afunilamento (Fig. 
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6.5) 

A largura máxima da cumeeira naquela zona, não excedia os 300 metros, com os flancos já 

em acentuado declive, o que permitia barrar completamente o eixo com as tropas 

disponíveis, e impedia que o inimigo pudesse aplicar no esforço a sua notável superioridade 

numérica. 

Ficava também virada a norte o que, conjugado com o desnível, obrigaria os castelhanos a 

atacar com o sol bem pela frente. 

Os campos de tiro para os arqueiros e besteiros eram excelentes e favoreciam a defesa. A 

vegetação que se densificava em direcção aos talvegues limitava a observação das zonas 

onde provavelmente deveria ocorrer a adopção do dispositivo de ataque castelhano, mas 

simultaneamente garantia boa dissimulação para as unidades instaladas. 

O único eixo de aproximação para a posição portuguesa era a cavaleiro da estrada, ao longo 

da linha de festo da cumeeira que nascia junto à actual povoação da Batalha. 

Este eixo tinha pouco espaço de manobra no seu início, o que obrigaria o atacante a 

desenvolver para o ataque já ao alcance da artilharia neurobalística portuguesa. Mesmo na 

zona de contacto, o espaço de manobra não ia além dos 300 metros, pelo que se pode 

Chão da Feira 
Calvaria

1ª Posição 
Portuguesa 

4
1ª Posição Portuguesa

Legenda
Estrada para Sul
Estrada romana
Exército Português
Itinerário do  1º escalão castelhano
Povoações 
High : 196
 
Low : 69,81: 60 600 

Fig. 6.5- Perspectivas da 1ª posição portuguesa. 
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concluir que este eixo de aproximação não favorecia o ataque, e a posição escolhida para o 

barrar, multiplicava o potencial  meramente numérico da força portuguesa. 

6.3. 2ª Posição de Combate 

A zona onde o exército português instalou o seu segundo dispositivo do dia, e onde viria a 

dar-se a batalha, é na mesma cumeeira de Aljubarrota, mas cerca de 2 quilómetros para sul, 

tendo a vanguarda, comandada pelo Condestável, ficado instalada no local onde hoje se 

ergue a capela de S. Jorge.  

A cumeeira tem nessa zona uma largura máxima de 750 metros entre ribeiras, mas o terreno 

efectivamente capaz de acolher a manobra das forças, reduzia-se a pouco mais de 400 

metros, quer pelos declives das margens das ribeiras, quer pelas depressões transversais 

cavadas pelas escorrências pluviais para essas ribeiras (Fig. 6.6). 

Para sul, a cumeeira alarga e diminui o declive dos flancos pelo que, sensivelmente na zona 

onde os castelhanos adoptaram o seu dispositivo de ataque, o espaço disponível se aproxima 

dos 1000 metros. 

Calvaria 

Chão da Feira 

Batalha

Exército 
Português

Exército 
Português

1: 60 600 

Fig. 6.6-Perspectivas da 2ª  posição portuguesa 
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Ou seja, há um claro efeito de afunilamento no eixo de aproximação que, de sul, aborda a 2ª 

posição portuguesa e esse efeito é reforçado pela vegetação densa que acompanha as linhas 

de água e que, para jusante, forma verdadeiras muralhas vegetais. 

A estrada que corria a meio da cumeeira, basicamente ao longo da linha de festo, tendia 

também a canalizar os movimentos atacantes e a contribuir para fazer desmoronar a 

coerência das formações de ataque, uma vez que as tropas que progrediam longe do 

itinerário se iam atrasando e amontoando. 

Além disso, as forças portuguesas executaram trabalhos de organização do terreno e 

estabeleceram obstáculos na frente da posição. As finalidades genéricas dos obstáculos são 

(EME,1987):  

• Canalizar o ataque para o centro do dispositivo; 

• Desorganizar a coesão das formações atacantes; 

• Quebrar o ímpeto do ataque; 

• Proteger fisicamente os arqueiros, besteiros e fundibulários, criando barreiras entre 

eles e os homens de armas, de forma a maximizar o fogo e minimizar o choque 

Os obstáculos principais seriam abatizes, covas de lobo e valas. É necessário salientar que a 

excelência da organização do terreno que as escavações puseram a descoberto, não pode, 

segundo alguns especialistas (Santos, 2003), ter sido completada sob as vistas do inimigo nas 

escassas 2 horas que mediaram entre a adopção do dispositivo final e o ataque castelhano. 

Segundo um estudo da Direcção da Arma de Engenharia, referido por Valdez dos Santos 

(2003), tal trabalho exigiria o emprego intensivo de cerca de 16 000 homens. 

Assim sendo só restam duas hipóteses: ou foram esboçadas de véspera, numa notável 

manobra de antecipação da batalha e da reacção castelhana, ou foram apenas iniciadas na 

tarde de 14 de Agosto e completadas após a batalha, possibilidade não despicienda porque o 

exército português permaneceu no local os 3 dias que o costume impunha (Monteiro,2003), e 

existia a real possibilidade de que o remanescente do exército castelhano, ou eventuais 

reforços vindos de Santarém, executassem um contra-ataque. 

Seja como for, mais ou menos complexa, existia organização de terreno e foram implantados 

obstáculos, cuja sofisticação é hoje mais bem conhecida, mormente com os trabalhos de 



Aljubarrota : Uma explicação geográfica 
 

 
Mestrado em C&SIG 55

Helena Catarino, em 1999. Estes trabalhos não esgotam contudo o conhecimento, e é bem 

possível que existam ainda outros fossos no campo de batalha (Monteiro et al, 2001). 

Relativamente aos campos de tiro, a 2ª posição portuguesa não era tão favorável como a 1ª. 

O alcance dos arcos e bestas era menor e os atiradores da ala esquerda tinham o sol baixo e 

pela frente, o que não favorecia a precisão do tiro. 

O terreno dominante na posse do inimigo (a posição portuguesa estava sensivelmente na cota 

156 e a 1ª linha espanhola na cota 173), bem como o facto de ter o sol pelas costas, conferia-

lhe excelente observação sobre o dispositivo português e era favorável, sob esse ponto de 

vista, ao ataque. 

O local onde se encontrava o Condestável português, uma pequena crista entretanto nivelada 

pelo tempo e pelos homens (Monteiro, 2003), facilitava a observação sobre os flancos e 

sobre eventuais manobras levadas a cabo pelas alas castelhanas. 

 A topografia do campo de batalha, atravessado por várias ondulações e inúmeras pequenas 

dobras que se afundavam em direcção aos flancos, tendia a dificultar e canalizar a progressão 

do ataque castelhano. 

O único eixo da aproximação para a posição portuguesa era a cavaleiro da estrada e o 

afunilamento do espaço de manobra facilitava e defesa, esbatendo a vantagem numérica dos 

castelhanos e reduzindo o seu superior poder de choque. 

A arborização existente, para além de facilitar a dissimulação dos defensores, permitia a 

construção de obstáculos, essenciais para desorganizar e canalizar o ataque. 
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7. AS TÁCTICAS  

Em Aljubarrota confrontaram-se, mais uma vez, as diferentes concepções da batalha que 

marcaram a Guerra dos 100 anos, com as adaptações próprias do estilo peninsular. A 

primeira vez que tal acontecera fora na Batalha de Najera, em 1367, e as forças conjuntas de 

Pedro o “ Cruel” e do Príncipe Negro bateram a combinação franco-castelhana comandada 

por Henrique de Trastâmara e pelo Condestável francês, Du Guesclin. Aljubarrota provou 

que nem os castelhanos nem os franceses aprenderam a lição. Importa por isso ter uma ideia 

geral das diferentes doutrinas tácticas que em 1385 se chocaram na cumeeira de S. Jorge. 

7.1. A arte militar francesa no fim da Idade Média 

Os exércitos franceses, herdeiros da tradição da cavalaria pesada dos Francos, constituem o 

melhor exemplo dos métodos e conceitos em voga no fim da Idade Média. 

Em França a tradição medieval da cavalaria pesada e da ofensiva “à outrance” atingiu o seu 

auge, fundamentalmente pelo espírito eminentemente ofensivo que derivava da “honra” dos 

nobres cavaleiros que comandavam a batalha. 

Carecendo de bons arqueiros, não procurando optimizar o uso da besta a cavalo, com poucas 

tradições de cavalaria ligeira, a escola dos cavaleiros francos de Carlos Magno ocupava todo 

o pensamento militar francês (Howard, 1976). 

A infantaria, cujo estatuto menor buscava raízes na própria ordenação social feudal, não 

tinha praticamente lugar na batalha, excepto como força auxiliar, Encarando a ofensiva como 

a melhor forma de combater e com o espírito cristalizado na ideia de que a cavalaria era o 

sistema de armas fundamental, os chefes militares franceses raramente se preocuparam em 

estudar e desenvolver uma infantaria capaz de resistir eficazmente no campo de batalha, 

apesar de sucessivos e perturbadores reveses contra ingleses, suíços, holandeses, etc. 

(Contamine, 1986). 

Esta negligência estava por um lado relacionada com o menosprezo com que a aristocracia 

guerreira votava às outras ocupações e categorias sociais inferiores, que combatiam a pé, e 

por outro com as reais dificuldades em, no quadro da organização feudal, organizar e treinar 
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uma infantaria pesada à maneira da falange grega, da legião romana, ou dos catrafates 

bizantinos, capaz de resistir ao choque físico e psicológico da carga da cavalaria pesada 

(Howorth, 1960). 

Também por isso, não é de estranhar que o ataque frontal fosse a principal forma de 

combater para quem via na acção individual uma questão de honra. E as modalidades de 

acção táctica assentes na manobra e na mobilidade foram lentamente desaparecendo dos 

campos de batalha, com uma cavalaria cada vez mais couraçada e por isso pouco apta a 

envolvimentos rápidos e desequilibrantes, excepto se o inimigo, por negligência ou 

impossibilidade geográfica, se dispusesse em terrenos amplos e livres de obstáculos (Keegan, 

1976). 

Os franceses falharam portanto no entendimento das lições do passado e as noções relativas 

ao envolvimento, concentração, economia de forças, organização de uma reserva, etc. foram-

se fazendo praticamente ausentes do seu pensamento operacional.   

Para alem disso, esta cavalaria era agora ainda mais pesada que a dos Francos que se tinha 

batido na Terra Santa. 

O confronto com os arqueiros de Saladino levou à progressiva substituição da cota de malha 

por uma armadura completa, extensiva ao próprio cavalo o que, para alem de elevar o custo 

do equipamento, reduzia ainda mais a mobilidade do sistema de armas. 

Incapaz de outras manobras que não a carga em linha recta, com os andamentos do cavalo 

reduzidos ao passo e ao trote curto, o homem de armas da cavalaria pesada tinha muitas 

dificuldades em enfrentar adversários que conjugassem a flexibilidade e agilidade dos 

arqueiros, com a disciplina e organização da infantaria pesada, capazes de resistir a choque 

psicológico e sobretudo não tolhidos por preconceitos culturais e religiosos. Convém não 

esquecer que, embora aos poucos a realidade se fosse impondo ao romantismo cavaleiresco, 

havia ainda um preconceito que mergulhava raízes no Concilio de Latrão de 1139, o qual 

proibiu o uso da besta por ser uma “ arma pouco agradável a Deus” (Costa, 1998). 

7.2. A arte militar inglesa no fim da Idade Média 

Os ingleses sempre primaram por um grande pragmatismo quando tiveram necessidade de 

extrair lições da História. 
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SCHILTRON SCHILTRON SCHILTRON

Cavalaria Inglesa

Bosque e pântanos 

Banockburn 
Ditch 

Fossos ,covas 
e abatizes 

Fig. 7.1 -Esquema do dispositivo  inicial da batalha de Bannockburn (Jones,2001) 

Das duras campanhas de Eduardo I no País de Gales, copiaram o arco gales, a arma 

individual dos pastores, com alcance e potência semelhantes aos da besta, mas com uma 

cadência de tiro muito superior e que, em média, andava nos 6 disparos (a besta disparava 

em média 4 virotões por minuto) podendo chegar aos 10 e 12 por minuto (Howorth, 1960). 

Os ingleses integraram de forma muito feliz o arco galês na sua organização militar e foi 

verdadeiramente no uso integrado dessa arma que repousou a superioridade alardeada pela 

infantaria inglesa nos campos de batalha da Guerra dos Cem Anos. 

Nas guerras contra os escoceses, os ingleses foram aprendendo duramente as limitações da 

cavalaria e melhorando a sua infantaria, combinando-a com o terreno e articulando-a (na 

linha das doutrinas clássicas) em infantaria pesada e ligeira. 

 O sistema táctico inglês, decantado nos campos de batalha da Escócia, recebeu o retoque 

final com a dura lição da batalha de Bannockburn (1314) (Fig. 7.1) contra os schiltrons 

(unidades de infantaria pesada) de Robert Bruce, que aguentaram sem ceder as sucessivas 

cargas da cavalaria inglesa as quais, incapazes de penetrar, se emaranharam e foram sendo 

empurradas para as fossas e “covas de lobo” que os escoceses tinham preparado (Jones, 

2001). 
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Vinte anos depois, em 1333, na batalha de Halidon Hill, já os ingleses apresentavam a 

doutrina táctica que lhes iria 

dar vantagens contra todos os 

adversários, até ao advento da 

arma de fogo (Fig. 7.2). 

-Infantaria pesada, no centro 

da linha de batalha e 

atiradores (fundamentalmente 

arqueiros, mas também 

besteiros e fundibulários) nos 

flancos e por vezes também 

no centro do dispositivo, de 

forma a combinar o choque 

da acção frontal da infantaria 

pesada, com o fogo da infantaria ligeira em acções de flanco. 

Para explorar o sucesso e conduzir perseguições, a cavalaria poderia estar desmontada e 

junta com a infantaria pesada nos primeiros estágios da batalha, normalmente na unidade em 

2º escalão. 

Contudo, basicamente a cavalaria pesada que ainda existia destinava-se a destroçar uma 

infantaria ligeira que actuasse sozinha (Howard, 1976). 

Para “desmontar” a cavalaria foi necessária uma profunda mudança de mentalidades, 

decantando uma nova cultura para a nobreza inglesa, cuja bravura passava agora a requerer 

que o cavaleiro apeasse em frente ao inimigo e, à testa dos seus homens, os conduzisse no 

combate. Foi aliás dessa nova cultura que nasceu a mística dos modernos corpos de oficiais 

(Jones, 2001). 

Assim, no apogeu da Idade Media, ressuscitava nas Highlands o sistema de armas 

combinadas no qual se tinha baseado o sucesso táctico de Alexandre da Macedónia (Keegan, 

1976). 

Esta forma de fazer a guerra exigia claramente uma infantaria profissional e colocou 

problemas quanto à origem social dos combatentes. O sistema das levas feudais não garantia 

uma boa base de recrutamento pelo que, à medida que a Guerra dos Cem Anos foi 

Infantaria Pesada e 
Cavalaria Apeada 

Arqueiros Arqueiros

Infantaria Pesada e/ou 
Cavalaria Montada 

Inimigo 

Fig. 7.2-O sistema militar inglês (IAEM, 1994) 



Aljubarrota : Uma explicação geográfica 
 

 
Mestrado em C&SIG 60

progredindo, se generalizou também o emprego de mercenários, indivíduos que começaram 

no recrutamento feudal mas que, em virtude da especialização no combate e no manejo de 

determinados sistema de armas, se foram profissionalizando. O contingente de arqueiros 

ingleses que esteve em Aljubarrota era já constituído por profissionais deste tipo (Bebiano, 

2000). 

7.3. A arte militar ibérica no fim da Idade Média 

Na Península Ibérica, caldeada na luta contra os mouros, a cavalaria ligeira medieval tinha 

um papel importantíssimo nos sistemas militares. 

A ofensiva baseava-se normalmente nas incursões de cavalaria ligeira (razias e fossados) e a 

defensiva assentava na rede de fortificações. A defesa dos castelos era uma tarefa da 

infantaria (Monteiro, 1988), pelo que esta situação, conjugada com a natureza 

compartimentada do terreno, e as próprias características do inimigo, deram à infantaria um 

papel bem mais significativo que no sistema francês, se bem que residual, se compararmos 

com o sistema inglês. 

A infantaria peninsular era pois uma infantaria ligeira, auxiliar, mais atreita ao combate 

individual que à acção coordenada e a natureza da guerra, baseada em razias, fossados, e 

emboscadas levou-a a cooperar intimamente com a cavalaria ligeira (Monteiro,1988). 

Quanto às doutrinas de emprego, segundo Monteiro (1988), a elite militar portuguesa detinha 

alguns conhecimentos teóricos que se baseavam em escritos sobre as artes militares grega e 

romana, nomeadamente excertos do “Epitoma Rei Militaris”, de Flávio Vegécio Renato 

(escrita provavelmente no séc. IV no tempo do Imperador Teodósio I), nos romances de 

cavalaria e em alguns escritos de autores castelhanos, entre os quais se salienta o “Regimento 

de Guerra” do rei castelhano Afonso X . 

Mas, como já vimos, o tipo de guerra profundamente enraizada na tradição militar ibérica, 

implicava a quase inexistência de batalhas campais com grandes exércitos, centrando-se 

sobretudo no cerco e defesa de castelos, complementado estas acções com ataques de 

surpresa, golpes de mão e incursões profundas para destruição, captura e saque. 
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8. ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS FORÇAS 

Não há consenso sobre os números exactos das tropas presentes na Batalha de Aljubarrota. 

Os diferentes cronistas referem ordens de grandeza, mas é possível, a partir dos seus relatos, 

apontar para números que não deveriam andar longe dos que a seguir se sumariam, os quais, 

todavia, não devem ser lidos como “exactos” (Gonçalves, 1983): 

Efectivos portugueses: 9000 homens (6500 combatentes e 2500 elementos de apoio) 

• Cavalaria: 1100 portugueses e 100 ingleses. 

• Atiradores (arqueiros e besteiros): 500 portugueses (100 dos quais pertenciam à escolta 

do rei) e 300 ingleses. 

• Outra infantaria pesada e ligeira: 4500 homens 

• Elementos de apoio: 2500 homens. Os trens portugueses eram exíguos (Ayala, 1991) e 

não garantiam abastecimento para mais que dois ou três dias, sendo provavelmente 

constituídos por 200 carretas e algumas centenas de azémolas de carga. 

Efectivos castelhanos: 42 000 homens (31 000 combatentes e 11 000 elementos de apoio) 

• Lanceiros (cavalaria pesada): 5300 castelhanos e portugueses, e 800 franceses. 

• Cavalaria ligeira: 1900 homens 

• Besteiros: 8000 homens 

• Infantaria: 15 000 homens 

Para além disso a coluna castelhana trazia trens de campanha bastante volumosos, uma vez 

que o exército teria de percorrer centenas de quilómetros em zona hostil, e os cronistas falam 

de 700 carretas de bois, centenas de solípedes, toneladas de abastecimentos e vários 

apetrechos de guerra (Lopes, 1977). 

Completavam a coluna, 8000 cabeças de gado, entre carneiros, cabras e vacas, que 

assegurariam a alimentação dos homens durante a campanha (Santos, 2003). 

Estes gigantescos trens eram protegidos e manobrados por cerca de 11 000 homens, o que 



Aljubarrota : Uma explicação geográfica 
 

 
Mestrado em C&SIG 62

aponta para um efectivo total superior a 40 000 homens. 

As unidades progrediam basicamente segundo a ordem de marcha esquematizada na figura 

8.1, elaborada de acordo com um estudo do General Alcide Oliveira (1988). 

Analisando os dados de movimento constantes do Anexo 3 (Quadro de Movimento), podem-

se extrair várias conclusões interessantes quanto ao exército castelhano: 

• Quando em movimento, a sua profundidade era superior a 40 km, e demorava cerca de 10 

horas a escoar, o que significa que quando a testa chegou à vista da 1ª posição 

portuguesa, cerca de metade da força ainda estava no estacionamento de Azóia. Como 

resulta evidente da consulta do quadro, na batalha não podiam estar presentes todas estas 

forças, mas apenas as que seguiam montadas. 

• Só a coluna de cavalaria pesada que vinha em vanguarda tinha um tempo de escoamento 

de quase duas horas. 

• O 1º escalão, como um todo, terá demorado 3 horas a passar na zona do Chão da Feira de 

onde as diversas unidades irradiaram para as posições de ataque, podendo-se estimar que 

o dispositivo final com que os castelhanos iniciaram o ataque na melhor das hipóteses só 

ficou pronto cerca de 3,5 horas após a chegada da vanguarda ao Chão da Feira. Por essa 

2º Escalão  1º Escalão 

Cav Pesada 
6000 

Cav Ligeira 
1900 

Besteiros 
3000 

Infantaria
6000 

Infantaria 
4500 

Trens
350 

Gado 
4000 

Besteiros
2300 

Trens
350 

Besteiros
2300 

Gado 
4000 

Infantaria
4500 

Besteiros
500 

Escalão de Combate

Escalão de Apoio

Fig. 8.1-Ordem de marcha da coluna castelhana (Oliveira,1988). 
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altura a cauda do escalão de combate estaria ainda no mínimo a 2 quilómetros a norte da 

actual povoação da Batalha  

Analisando os diversos dados disponíveis e integrando-os com os relatos dos cronistas 

podemos estabelecer com alguma razoabilidade que, pelo lado castelhano, estariam de facto 

em condições de dar batalha naquele momento e naquele local, os seguintes efectivos: 

• Cavalaria pesada: 6000 homens 

• Cavalaria ligeira: 1900 homens 

• Besteiros: 500 homens 
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9.  MOVIMENTOS DE APROXIMAÇÃO 

Os movimentos dos dois exércitos que convergiram em Aljubarrota, foram sempre feitos em 

função um do outro, subordinados à ideia geral de que aos castelhanos interessava evitar o 

combate e atingir Santarém o mais rapidamente possível, e aos portugueses, pelo contrário, 

interessava dar batalha para travar a progressão castelhana (Fig. 9.1). 

9.1. Início da Campanha 

Ao amanhecer de 17 de Julho de 1385, as vanguardas do exército castelhano iniciaram o 

movimento em direcção à 

fronteira de Portugal 

(Santos, 2003). Se bem 

que os batedores se 

movimentassem bastante 

à frente e com grande 

rapidez, o exército, no 

seu todo, tinha uma 

grande inércia e 

progredia com lentidão, a 

uma média de apenas 7 

km por dia, pelo que o 

grosso da coluna só 

atravessou a fronteira a 

20 de Julho. Era um 

grande exército para os 

padrões da época, e 

avançou como um rolo 

compressor, lento mas 

difícil de deter. 

Tendo atravessado o rio 

Côa alguns quilómetros a 

sul de Almeida, a 

Ourém
12Ago

Abrantes 
02Ago-Junção 
com D. João I 

Avis 
31Jul85 

Ponte Sor 
01Ago 

P.Mós 
13Ago

Tomar
11Ago

Leiria 
13Ago

Ciudad Rodrigo 
17Jul 

Celorico
21Jul85Coimbra

06Ago

Soure 
09Ago

1:2 450  000 

Fig. 9.1-Movimentos dos dois exércitos 

Movimentos portugueses 

Movimentos castelhanos  

Movimentos que a 
coluna castelhana 
pretendia executar 
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11Ago 

P.Mós 
13Ago 

07Ago-Saída 
D.Nuno 
08Ago-Saída 
D. João I 

12Ago

Fig. 9.2-O movimento do exército português a partir de Abrantes 

 1 : 730 000 

vanguarda atingiu Celorico da Beira (Fig. 9.1), já no vale do Mondego, a 21 de Julho.  

Face à lentidão do deslocamento, provocada pela dimensão dos apoios, particularmente dos 

trons, houve necessidade de proceder a uma reorganização do movimento. 

Assim, uma parte substancial dos trens de campanha, entre os quais as carretas com as 

bombardas, terá sido enviada para Aveiro a fim de ser transportada por via marítima para 

Santarém, na esquadra de galés e naus que iria bloquear o Tejo (Santos, 2003). 

Mais aligeirado, o exército castelhano venceu a distância de 120 km, entre Celorico e 

Coimbra, em oito dias, a uma média diária de 15 km por dia. 

De Coimbra para Leiria, a velocidade subiu para os 18 km por dia, média já dentro dos 

parâmetros que na época eram considerados aceitáveis para movimentos de tropas apeadas e 

aligeiradas (18 a 21 km por dia) (Santos, 2003). 

A ideia do rei de Castela era, como vimos, atingir Santarém o mais rapidamente possível, 

mas antes de chegar a Coimbra foi informado que as hostes portuguesas manobravam a partir 

de Abrantes, para o intersectar no eixo Coimbra-Tomar. Com efeito, a 11 de Agosto, já as 

forças portuguesas estavam em Tomar (Fig. 9.2) depois de Nuno Álvares Pereira ter forçado 

a opção de bloquear a progressão castelhana, contra a opinião de muitos outros capitães que, 

descrentes na possibilidade 

de derrotar o grande 

exército castelhano, 

defendiam uma estratégia 

indirecta, com uma incursão 

na Andaluzia para, no 

mínimo, ganhar tempo e 

obrigar os castelhanos a um 

acordo de paz (Veiga, 

1930). 

Esta opção de D. Nuno 

Alvares Pereira revela, para 

além da fina compreensão 

daquilo que hoje se designa por “acção psicológica”, uma linha de acção que se manteve 



Aljubarrota : Uma explicação geográfica 
 

 
Mestrado em C&SIG 66

constante ao longo da sua carreira como general: iniciativa e ofensiva estratégica, combinada 

com defensiva táctica (Veiga, 1951). 

Não estando interessado em deixar-se retardar por uma batalha, o comando castelhano 

resolveu progredir a oeste da Serra de Sicó, com a intenção de entrar por Ourém e daí 

avançar sobre Santarém. 

As forças portuguesas perceberam imediatamente a intenção, e a 12 de Agosto já estavam em 

Ourém (Veiga, 1930). 

Informado desta situação, o rei de Castela inflectiu novamente o movimento, torneando 

Ourém para depois progredir até Leiria, com a provável intenção de ganhar Santarém pela 

estrada da serra que parte de Porto de Mós. 

Tal alteração obrigou as forças portuguesas a marchar rapidamente para Porto de Mós onde, 

a 13 de Agosto, se instalaram de modo a barrarem o eventual movimento castelhano pelas 

serranias. 

Ao tomar conhecimento do novo posicionamento da força portuguesa, D. Juan I inflectiu 

ainda mais para sudoeste, num itinerário que, alguns quilómetros a sul da actual povoação de 

Batalha, lhe abria a possibilidade de optar entre atingir Alcobaça, Rio Maior e descer para 

Santarém, rodeando pelo sul as serranias dos Candeeiros, ou retomar, no cruzamento do 

Chão da Feira, o itinerário Porto de Mós-Santarém. 

Na noite de 13 para 14 de Agosto, o 1º escalão do exército castelhano bivacou em Azóia. 

Como se pode depreender de todas estas alterações, os castelhanos desejavam a todo o custo 

evitar o combate, mantendo-se focados na sua concepção estratégica inicial, ou seja, atingir a 

base de ataque, Santarém. 

Na noite de sábado, dia 12, o exército português bivacou em Porto de Mós. Tornava-se 

evidente que o exército castelhano, circulando pela estrada romana, iria rumar, ou para 

Alcobaça, ou inflectir para Porto de Mós justamente na cumeeira de Aljubarrota. 

O comando português estava suficientemente esclarecido quanto às intenções do adversário e 

decidido a provocar batalha, travando a sua progressão para sul. 

Estacionada a força portuguesa durante todo o dia 13 em Porto de Mós, o comando 

português executou um pormenorizado reconhecimento do terreno ao longo da linha de 

alturas que domina, a leste, o rio Lena (Perdizes-Cela-Golfeiros-Casal Novo-Picoto) a fim de 
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escolher a posição mais adequada para barrar a progressão castelhana que, tudo indicava, iria 

passar pela estrada que subia da Jardoeira para a cumeeira de Aljubarrota. 

Foi precisamente no extremo norte dessa cumeeira, muito perto do lugar da Jardoeira, que os 

comandantes portugueses decidiram instalar as suas forças naquela que foi a sua primeira 

posição de combate do dia. 

9.2. Instalação na 1ª posição de combate 

No dia 14 de Agosto, ao raiar da aurora, bem antes das quatro da madrugada, os primeiros 

batedores da força portuguesa saíram do estacionamento, em direcção à cumeeira de 

Aljubarrota, logo seguidos pelo grosso das tropas (Monteiro, 2003). 

Por volta das 10:00 da manhã, o dispositivo português estava completo, adoptando a clássica 

postura inglesa: 

À frente a vanguarda, comandada pelo Condestável, em dispositivo ligeiramente convexo 

relativamente ao sentido da progressão inimiga, devido à topografia do terreno, barrando 

completamente o acesso à cumeeira. Nos flancos, projectadas em diagonal, como duas 

orelhas, as unidades de artilharia neurobalística (besteiros, arqueiros e fundibulários). Cerca 

de 250 metros atrás, em 2º escalão, a “Batalha” do rei destinada, como era habitual na 

manobra inglesa, a reforçar a vanguarda, contra-atacar penetrações ou explorar o sucesso. 

Entre os dois escalões de combate, tropas auxiliares (a chamada “peonagem”) vigiavam os 

flancos e, na retaguarda, a carriagem era guardada por algumas centenas de besteiros e 

infantaria ligeira (Santos, 1979). 
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Nesta altura as duas forças estavam já bastante próximas uma da outra, e por volta do meio-

dia, à vista do dispositivo português, a testa castelhana começou a derivar para oeste (Fig. 

9.3) sem hesitações, denotando que já conhecia a força da localização portuguesa e que tinha 

decidido não a atacar naquele local. 

Não se sabe ao certo se nessa altura o conceito era atacar a posição portuguesa de outra 

direcção ou rodeá-la e prosseguir para sul. Como já vimos, a ideia geral da manobra 

castelhana era evitar o 

combate e atingir 

rapidamente Santarém 

para atacar Lisboa a partir 

daí. 

É todavia preciso ter em 

conta que esta segunda 

modalidade de acção 

deixava a imensa coluna 

castelhana vulnerável a um 

forte e organizado exército 

na sua retaguarda, não 

sendo possível garantir 

uma efectiva segurança aos trens que se estendiam por vários quilómetros e cuja cauda, por 

essa hora, nem sequer havia saído do bivaque de Azóia.  

Todavia os castelhanos perceberam imediatamente que atacar de norte para sul lhes trazia 

grandes desvantagens, entre as quais: 

• O sol apresentava-se-lhe de frente. 

• O ataque teria de ser feito atravessando uma linha de água profunda e subindo uma 

encosta de grande declive, ao encontro do dispositivo português que estava preparado e 

tinha consolidado posições. 

• O espaço de manobra era muito reduzido (Bessa, 1988). 

Tenham sido estas ou outras as considerações ponderadas pelo comando castelhano, o facto é 

que a testa castelhana começou a contornar a posição portuguesa pelo flanco esquerdo, 

1ª Posição 
Portuguesa Calvaria 

Chão da 
Feira 

Movimento
castelhano

Fig. 9.3-O envolvimento castelhano 
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seguindo a estrada romana até à Calvaria de Cima onde, por volta das 13H00, se deteve para 

executar reconhecimentos.  

O movimento era previsível e racional, como vimos na análise de superfícies de custo, no 

capítulo 5.2.3. 

Resta saber se foi uma decisão tacticamente inteligente e inesperada, que deixava o comando 

português nas alternativas de um dilema, ou uma manobra já esperada. Não se pode descartar 

esta possibilidade. O comando português sabia que era intenção dos castelhanos furtarem-se 

ao combate e prosseguirem para sul, o que obrigaria os portugueses a repensar toda a sua 

estratégia. 

Provavelmente não haveria outra hipótese que não fosse enveredar por uma guerra de usura 

contra as retaguardas, ao mesmo tempo que o grosso do exército teria de marchar para 

Lisboa. A sua intenção clara era pois forçar o combate, como se deduz de todas as manobras 

de intercepção e inclusivamente das cartas de desafio que foram enviadas ao rei castelhano. 

Nestas circunstâncias, o comando português podia razoavelmente esperar que o exército 

castelhano optasse por não atacar frontalmente uma posição tão forte como aquela em que as 

tropas portuguesas estavam instaladas, e que tentasse manobrar.  

Se se aceitar este pressuposto, esta primeira posição seria uma arriscada cartada psicológica, 

um ardil destinado a fazer crer ao inimigo que se apostava tudo naquela posição, levando-o a 

evoluir para uma base de ataque mais favorável (e só havia uma) dando-lhe a ilusão de 

iniciativa táctica e fazendo-o acreditar que o seu movimento estava a colocar a hoste 

portuguesa perante uma situação inesperada. Era crucial que o lado castelhano ganhasse essa 

percepção para que não se limitasse evitar o combate, torneando e prosseguindo para 

Santarém.  

A rapidez e a precisão com que a força portuguesa inverteu o dispositivo, operação sempre 

muito difícil de executar frente ao inimigo, corroboram essa impressão. A natureza e 

quantidade dos obstáculos (fossos e covas de lobo) encontrados na posição de S. Jorge, 

podem servir para a aprofundar, uma vez que, como vimos, não é provável que uma força 

instalada em dispositivo de combate, com forças inimigas na retaguarda, em frente e no 

flanco direito, debaixo de um sol de Verão, conseguisse em menos de duas horas, com 

instrumentos manuais, construir tão sofisticada organização do terreno. É certo que ela pode 
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ter sido completada nos dias seguintes, mas é inegável que já existia alguma, como referem 

os cronistas e como se deduz do decorrer da própria batalha. 

Se assim foi, então há que “tirar duplamente o chapéu” ao génio táctico do Condestável.  
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10. A BATALHA 

A descrição de batalhas, enquanto construção histórica, remonta a Heródoto e foi abordada 

com êxito por alguns mestres da literatura, sob diversas perspectivas, desde a romanesca à 

épica. Os historiadores militares modernos procuram refrear as visões emocionais, focando-

se muitas vezes na linguagem técnica que, todavia, tende a “empacotar” conteúdos em 

rótulos do jargão profissional os quais, tendo a virtude de organizar conceptualmente a 

descrição da batalha, escondem por vezes a “verdade” tal como ela poderá ter sido vivida no 

terreno (Keegan, 1976) 

Quando se usam fontes primárias como as deste trabalho, há que estar alerta para o facto de 

tendermos naturalmente a reconstruir a batalha largamente a partir das descrições de 

cronistas cujos interesses dependiam da forma como narrassem os acontecimentos, 

ampliando aquilo que lhes convinha, ignorando os factos que não estavam de acordo com os 

interesses que defendiam, ou pura e simplesmente efabulando pormenores que não 

conheceram. 

Claro que essas descrições não devem ser rejeitadas, mas apenas tomadas como uma das 

muitas peças do puzzle, onde se incluem análises, estatísticas, terreno, mapas, etc. 

Hans Delbruck (1990), um dos grandes historiadores militares do séc. XIX, demonstrou que 

muitas das descrições tradicionais de operações militares não passavam de puros disparates 

confrontando-as apenas com o terreno. 

Neste trabalho, narra-se a batalha com base nas descrições dos cronistas, as quais se 

procuram fazer passar, não só pelo crivo do terreno, mas também da procura do que de 

básico se pode encontrar no âmago da retórica, embora sabendo que, ao fazê-lo, se entra já 

num enredo conjectural, apoiado essencialmente nos preconceitos subjacentes à experiência 

e visão  profissional e pessoal do autor. Não há contudo outra maneira de proceder. 

10.1. Inversão do dispositivo 

Fossem quais fossem os jogos tácticos gizados pelo comando português, o facto é que, 

perante o movimento flanqueante dos castelhanos, a decisão parece ter sido célere e a 

execução imediata. Ainda os castelhanos não tinham chegado à Calvaria e já a vanguarda 
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Fig. 10.1-O dispositivo inicial na zona da batalha 
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fazia meia volta, passava através da retaguarda, corria cerca de 2 km para sul, e instalava-se 

na zona onde hoje se encontra a capela de S. Jorge.  

As alas fizeram o mesmo e por fim a retaguarda, seguida pelos trens, deslocou-se também 

para a nova posição, 

instalando-se cerca de 220 

metros atrás das forças em 

1º escalão (Santos, 2003), 

conforme se esquematiza na 

figura 10.1. Este 

movimento terá sido 

completado em cerca de 

duas horas, pelo que, antes 

das 15:00, os portugueses 

estavam de novo 

preparados para dar batalha, 

deste vez virados para sul e 

esperando um inimigo que, 

a atacar, o teria de fazer a 

partir do Chão da Feira, 

zona mais plana e mais alta, 

susceptível de acomodar 

uma carga de cavalaria com 

mais poder de choque, se 

bem que, como já foi 

referido, as linhas de água 

nas quais o dispositivo português se apoiava, e os obstáculos já descritos, obrigassem ao 

afunilamento dos escalões atacantes e dificultassem os envolvimentos pela cavalaria. 

Os castelhanos, após reconhecerem o terreno para instalar a sua base de ataque, retomaram a 

marcha e instalaram, como se esperava, o dispositivo de ataque na zona do Chão da Feira. 

A manobra castelhana era conduzida pelo Marquês de Vilhena, mas a direcção estratégica 

era do rei de Castela (na altura bastante adoentado), aconselhado pelo Marechal Sarmiento e 

Manrique, fronteiro de Castela (Monteiro, 2003). 
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À medida que chegava, a cavalaria pesada, que incluía o contingente francês, foi-se 

lentamente desenvolvendo em duas linhas de cerca de 1000 lanceiros cada, para o ataque 

frontal. No lado esquerdo, ligeiramente à frente da ala esquerda, alinhou uma unidade de 

besteiros provavelmente pertencente à escolta do rei de Castela. Trata-se de artilharia 

neurobalística e não é verosímil que fossem os trons referidos por Fernão Lopes (1977). 

Esta primeira linha de batalha instalou-se no máximo a cerca de 800 metros da 1ª linha 

portuguesa (Froissart, 1931). 

Mais atrás, a menos de 200 metros foi-se instalando a “Batalha” do rei, disposta em 3 linhas 

de 1000 lanceiros cada e sobre os respectivos flancos ordenaram-se duas alas de cavalaria 

ligeira, de cerca de 800 homens cada, sob o comando dos Mestres de Calatrava e Alcântara. 

Ainda mais para a retaguarda alinhava um outro corpo de cavalaria ligeira destinado a uma 

eventual exploração do sucesso (Froissart, 1931). 

 É necessário ter em linha de conta que a instalação do dispositivo de ataque castelhano foi 

um processo moroso. 

A coluna de cavalaria, que vinha à frente, levava quase 3 horas a escoar, pelo que só poderia 

estar pronta para combate sensivelmente pelas 18H00.  

A infantaria do escalão de ataque vinha ainda mais atrás e nem sequer terá participado na 

batalha, no que estão de acordo, todas as fontes consultadas, 

Enquanto decorriam estes movimentos, os comandantes castelhanos entabularam 

conversações com os comandantes portugueses procurando, sem sucesso, que o exército 

português desistisse de dar batalha e se juntasse ao rei de Castela. 

Por volta das 16:00, o rei de Castela atingiu o Chão da Feira e reuniu o seu Estado-Maior, 

para decidir o desenvolvimento das operações. 

Sobre a mesa havia duas possíveis modalidades de acção (Ayala,1991): 

1ª: Instalar as tropas e postergar o ataque para o alvorecer de 15 de Agosto. 

2ª: Atacar de imediato com as forças disponíveis. 

Argumentos que favoreciam a 1ª modalidade de acção (Ayala,1991): 

• Os homens estavam fatigados. Caminhavam há várias horas debaixo de um sol tórrido e 

nem sequer haviam parado para se alimentar. 
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• Só era possível dispor no terreno as forças de cavalaria e poucas centenas de besteiros, 

porque o grosso da infantaria não chegaria antes da noite. 

• O sol punha-se daí a pouco tempo. 

• O terreno não permitia uma adequada utilização das alas para movimentos contra os 

flancos portugueses. 

• Os portugueses tinham a posição muito bem preparada. 

• Se não houvesse ataque, os portugueses ou saíam da posição, abrindo fragilidades nos 

flancos, ou permaneciam durante a noite, sendo de esperar que a pressão psicológica 

levasse muitos a fugir. 

• Os trens portugueses eram pequenos, pelo que não deveriam dispor de alimentos e água 

em quantidade. 

Argumentos  que favoreciam a 2ª modalidade de acção: 

• Não atacar implicava passar um sinal de medo que poderia contagiar praças indecisas. 

• Era desprestigiante para o rei de Castela vir de tão longe e com um tão forte exército, para 

mostrar indecisão perante um pequeno exército constituído, na sua maioria, por pessoas 

de baixa categoria social (Ayala, 1991) 

• O exército português poderia levantar o dispositivo e estaria intacto para um assédio 

permanente à coluna castelhana, provavelmente reforçado a prazo por contingentes 

ingleses e tropas arregimentadas pelos fidalgos das Beiras (Bessa, 1988). 

 

10.2. O ataque da 1ª “Batalha” castelhana 

D. Juan I estava indeciso e disso dão conta todas as crónicas pelo que, ou acabou por 

prevalecer a sua noção de honra e o natural desprezo pelo adversário, ou foi pura e 

simplesmente ultrapassado pelos cavaleiros franceses que terão, segundo algumas fontes 

(Ayala, 1991), iniciado uma carga que precipitou a batalha. 

A versão de Ayala procura afastar do rei castelhano a responsabilidade do desastre, o que é 

compreensível dadas as suas funções, mas faz-nos imaginar de repente um cavaleiro a iniciar 
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Fig.10.2- A 1ª vaga do ataque castelhano. 
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uma carga, sendo seguido de forma imparável, pelos outros, como na largada de uma corrida 

em que estão presentes milhares de atletas. 

Mas dificilmente as coisas se terão passado assim. 

Desde logo, não é razoável a ideia de que os cavaleiros estivessem nas linhas, em cima dos 

cavalos, durante várias horas. 

Sabe-se que estava calor, os homens de armas usavam protecções metálicas, capacete e uma 

pesada lança. Estar montado num cavalo parado durante tanto tempo era especialmente 

penoso. Provavelmente a maioria estaria sentada no chão, ao lado dos cavalos, procurando 

abrigar-se do sol e aproveitando para descansar, comer, beber, conversar e contar piadas para 

descontrair. Outros afastar-se-iam (não muito), para satisfazer necessidades fisiológicas, o 

que não era um processo fácil para homens de armas que usavam perneiras em cota de malha 

e armaduras metálicas. 

Uma carga de milhares de 

homens poderia de facto 

ser espoletada por um sinal 

equívoco, mas teria de ser 

precedida por claras 

ordens para equipar e 

montar.   

Seja como for, por volta 

das 18:00 (Bessa, 1988) a 

cavalaria pesada da 1ª 

linha iniciou o movimento 

em direcção à posição 

defensiva (fig. 10.2). 

Provavelmente este 

movimento foi 

desencadeado pelo sinal da  

bandeira armorial, uma 

vez que era hábito na 

cavalaria, principalmente 
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na francesa, que os chefes dos contingentes dispusessem de bandeiras em torno das quais os 

homens combatiam e que funcionava como ponto de reunião e sinal visual (Contamine, 

1986). 

Não é difícil imaginar os cavaleiros cavalgando num trote curto, joelho com joelho, 

procurando manter a formação, numa frente que, ao início, excedia largamente a das forças 

portuguesas. 

Sentados nas selas, as pernas direitas, os pés nos estribos, a lança sob o braço direito, o 

esquerdo a segurar as rédeas, alguns deles com o pequeno escudo triangular enfiado no 

antebraço que segurava as rédeas. 

À medida que a carga progredia, a falta de espaço de manobra e as linhas de água 

transversais, tornavam difícil manter o alinhamento e a fluidez de movimentos. 

A distância começou a diminuir e o planalto a estreitar. Os cavalos que trotavam nos flancos 

começaram a encontrar dificuldades devido ao recortado do terreno e progrediam mais 

devagar. Metiam para dentro e iam ficando atrás uns dos outros. 

Atrás vinha a outra linha a quem aconteceu o mesmo. É natural que os cavalos relinchassem, 

os homens praguejassem e que o barulho dos metais e do galope não permitisse que se 

emitissem ordens correctivas. Nestas situações, basicamente procedia-se por imitação e pela 

visão dos estandartes e bandeiras. (Keegan, 1976). 

O movimento decorria ainda a um ritmo de trote, mas já deveria haver um nítido efeito de 

empastamento que o abrandava. 

Ao atingirem a distância de tiro dos arqueiros, os cavaleiros deverão ter esporeado as 

montadas, para carregar à velocidade máxima (20 a 24 km/h) (Keegan, 1976). 

A carga, uma vez lançada é imparável, e mesmo que haja sinais sonoros com cornetas e 

clarins, eles têm de ser simples (atacar, retirar, direita, esquerda, etc.) e não muito fiáveis 

porque podem ser imitados pelo inimigo. 
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Entretanto  os cavaleiros entraram na zona de tiro dos arcos e depararam-se com os 

obstáculos e abatizes colocados à frente do dispositivo.  

Os arqueiros e besteiros anglo-lusos estavam agora em posição de abrir fogo. Cada homem 

teria disposto convenientemente as suas duas ou três dezenas de setas, junto aos pés, com a 

ponta no chão, para ser fácil agarrar e recarregar. (Keegan, 1976). 

Provavelmente estariam em duas fileiras, protegidos por uma paliçada e por alguns 

obstáculos (fig. 10.3), e tinham uma boa visão do inimigo que se aproximava. Não nos 

podemos esquecer que se tratava de soldados experimentados, principalmente os ingleses, e 

que não atiravam de forma impulsiva. Teria havido uma ordem e as primeiras setas saíram 

em salva, mas para atingirem o máximo alcance, foram atiradas em trajectória balística, num 

ângulo de 45 º. Era uma atitude técnica, reflexiva, não havia ainda ali a febre de matar para 

não morrer. A máxima distância do tiro com arco em terreno plano é de cerca de 250 metros, 

mas o alcance prático pelos 180 metros (Keegan, 1976) 

Deve ter havido pelo menos duas ordens: uma para apontar, outra para disparar. Não 

sabemos com precisão de que modo 

isso era feito, mas podemos 

especular com bandeiras ou sinais 

sonoros. 

Lançadas as setas, estas caíram em 

trajectória mergulhante sobre os 

cavaleiros. Não podiam causar 

grande impacto físico, pelo menos 

nos homens de armas, uma vez que a 

armadura cobria quase todo o corpo, 

mas não se pode ignorar o efeito 

moral. O assobio das setas 

transformou-se certamente numa 

assustadora cacofonia quando os 

projécteis chocaram com estrépito 

contra as cabeças e as costas 

curvadas dos cavaleiros. Terá havido Fig. 10.3-Arqueiros  fazendo fogo em trajectória balística e 
em tiro directo.(http://www.fletcher-family.co.uk) 
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cavalos feridos pois alguns tinham armadura apenas no focinho e no peito. Podemos 

imaginar os relinchos dos cavalos e as pragas e ameaças gritadas pelos atacantes, os 

primeiros sinais da natural entropia que só a disciplina e o treino conseguem suster. 

Um arqueiro bem treinado lançava em média 6 flechas por minuto (Keegan, 1976) pelo que, 

com contas simples é possível imaginar nuvens de mais de 1000 setas por minuto e mais 

umas centenas de virotões e pedras, a caírem sobre as linhas atacantes. À confusão causada 

pelos projécteis somava-se o efeito dos obstáculos que os cavaleiros descobriram na sua 

progressão. 

 A distância continuou a diminuir. Alguns cavalos terão feito meia volta, outros tropeçaram 

nos obstáculos e caíram, fazendo tropeçar os vizinhos, como numa queda colectiva num 

pelotão ciclista. 

O objectivo da cavalaria pesada era, como sabemos, pôr em debandada a vanguarda 

portuguesa. É nisto que se fundamenta a ideia do choque da cavalaria (Keegan, 1976). Mas, 

para além dos “floreados” da literatura épica, é preciso ter a noção do que realmente 

acontece.  

Um cavalo evita galopar contra um obstáculo que não consegue ultrapassar ou transpor. Um 

homem normal tenderá também a desviar-se do caminho de um cavalo, que venha na sua 

direcção a correr. 

Só uma disciplina sólida fará com que ajam contra os instintos naturais. Trata-se, no fundo 

de um confronto de vontades. Se o infante permanecer de piques apontados, os cavalos não 

penetram, por muito que os cavaleiros os incitem. A coesão das formações é um dos  

segredos da vitória nas batalhas e durante muitos séculos, a principal função dos oficiais era 

justamente impedir a quebra da formação, muitas vezes executando sumariamente aqueles 

que eram vencidos pelos instintos primários (Keegan, 1976), fugindo e quebrando a coesão 

psicológica e física da formação. 

A cavalaria atacante estava agora a menos de 130 metros da infantaria portuguesa, e 

encontrava-se já emassada sobre a parte central do planalto. Os obstáculos travavam os 

cavalos e os arqueiros faziam tiro apontado, a partir dos flancos. A confusão aumentava na 

formação atacante. Não havia espaço de manobra, dezenas de cavalos jaziam pelo chão, 

alguns tentavam voltar para trás e nuvens de setas continuavam a abater-se sobre eles em tiro 

directo. 
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A menos de 100 metros já não havia progressão (Sandoval, 1872). Muitos homens de armas 

castelhanos e franceses estavam no chão, alguns deles feridos, outros sem mobilidade, a 

coesão perdera-se e degradara-se a cadeia de comando. Provavelmente à ordem, algumas 

centenas de homens da infantaria ligeira  portuguesa (atiradores e tropas auxiliares) com toda 

a raiva que se segue ao fim de um perigo súbito, lançaram-se sobre os atacantes ainda em pé 

e atacaram-nos em grupos de dois ou três, desferindo-lhe golpes de malho na nuca ou de 

alabarda por detrás dos joelhos, para os derrubar.  

Uma vez derrubados, seguia-se um golpe no rosto, nas aberturas da viseira ou através da cota 

de malha, na zona das axilas e das virilhas, e o subsequente saque de objectos valiosos. 

(Keegan, 1976). 

Pequenas e breves cenas destas, devem ter-se sucedido nos minutos seguintes, um vez que 

não havia indícios de movimento da “Batalha” do rei de Castela. 

A única maneira de os 

homens de armas 

derrubados evitarem a 

execução era pedir 

misericórdia e declarar 

rendição, o que era comum 

acontecer, principalmente 

com os cavaleiros, pelas 

perspectivas de resgate que 

se abriam. 

Várias centenas de 

franceses e castelhanos 

foram assim feitos 

prisioneiros e conduzidos 

para a zona dos trens 

(Monteiro, 2003). 

Enquanto isto se passava, a 

cavalaria ligeira dos 

Mestres de Calatrava e 
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Alcântara tentava um duplo envolvimento (Fig.10.4) pelo este e oeste, respectivamente, 

procurando atingir a retaguarda do dispositivo português, mas deparava com a 

impossibilidade ou grande dificuldade de progredir ao longo dos vales das ribeiras que 

flanqueavam a posição portuguesa e acabou naturalmente por ser canalizada pelo terreno, 

para as meias encostas dos esporões adjacentes, onde avançava lentamente, procurando 

aberturas na cortina vegetal que lhe permitissem o acesso à retaguarda portuguesa.  

10.3. O ataque da “Batalha” do rei D. Juan I 

O descalabro da carga da cavalaria do 1º escalão aconteceu em escassos minutos. O comando 

português deverá ter estranhado que ainda não se tivessem movido as linhas do 2º escalão 

castelhano, que continuava formado no topo da cumeeira e mantinha o dispositivo, enquanto 

mais tropas continuavam a afluir ao Chão da Feira. 

Na verdade, só quando os remanescentes do 1º escalão regressaram à zona do Chão da Feira 

é que o comando castelhano parece ter tomado verdadeira consciência da gravidade dos 

factos e decidiu avançar as suas 3 linhas de cavalaria (Fig. 10.5) (Lopes, 1977). 

Como é evidente, também as linhas desta “Batalha” se defrontaram com a falta de espaço de 

manobra e começaram a desmultiplicar-se sobre o centro da cumeeira. 

Mas agora já sabiam que havia obstáculos que os cavalos não conseguiriam ultrapassar e 

perceberam que teriam de combater a pé. 

Terá havido um pequeno alto fora do alcance dos arcos e pode presumir-se que os cavalos 

terão sido deixados por ali, provavelmente entregues a peões que os terão encaminhado para 

as laterais ou para a retaguarda, enquanto os homens formaram as linhas para avançar. Não 

podiam contudo combater com a comprida e pesada lança de cavalaria que usavam, pelo que, 

segundo as crónicas (Ayala, 1991) e o bom-senso, as terão encurtado, quebrando-as pela 

zona da empunhadura. 

Tratava-se agora de um lento avanço de infantaria Três mil homens de armas, pesadamente 

couraçados, teriam de cobrir centenas de metros em terreno pejado de obstáculos e sob um 

calor que, não sendo já tórrido àquela hora, não podia deixar de ser desgastante. Eram 

certamente acompanhados pela unidade de besteiros do rei D. Juan I. 
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O dispositivo português, pelo seu lado, estava novamente  refeito e os atiradores nos seus 

lugares , tendo tido tempo suficiente para preparar os projécteis. 

A distância ia sendo progressivamente encurtada e as flechas começaram mais uma vez a cair 

em nuvens sobre o alvo, causando medo, stress e também algumas baixas. 

A menos de 130 metros, os arqueiros começaram a visar directamente os alvos e as baixas 

castelhanas aumentaram. 

Os atacantes progrediam com lentidão, a coesão perdia-se na passagem das valas, covas e 

abatizes e, apesar de baixarem a cabeça e curvarem os ombros, apresentando uma superfície 

continua inclinada, o certo é que algumas das setas disparadas em tiro directo devem ter 

penetrado as próprias armaduras, pelo efeito “ponto de estilete”, de que se fala no Anexo 2. 

Desta vez os arqueiros não conseguiram travar o avanço castelhano (Ayala, 1991), até 

porque terão também sido 

alvejados por alguns 

virotões dos besteiros 

castelhanos, se bem que 

não se tratasse de um tiro 

muito efectivo, porque os 

besteiros castelhanos 

estavam em deslocamento 

e lhes faltava também o 

espaço  de manobra. Tendo 

ficado para trás, tinham 

grande dificuldade em 

disparar por cima das suas 

próprias tropas.  

Todavia, se bem que não 

tão bem sucedido como no 

anterior combate, o fogo 

cruzado de setas e virotões 

dos anglo-portugueses  

ajudou a canalizar o ataque 

 

Trens 

Unidades castelhanas

Unidades portuguesas 

Linha de água 
Estrada 

Fig. 10.5-O avanço do 2º escalão castelhano 
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castelhano para uma frente mais estreita em direcção à parte esquerda da vanguarda 

portuguesa. De facto os castelhanos não mantiveram a frente e não atacaram os arqueiros, 

como deveria ter acontecido, uma vez que a frente de ataque era maior que a frente do 

dispositivo português. Tal pode ter acontecido por um conjunto de razões físicas (o terreno e 

os obstáculos) e psicológicas (a tendência para fugir dos flancos batidos pelas setas e a 

“recusa” dos homens de armas em combaterem com arqueiros, por estes lhes serem 

socialmente inferiores) 

Esta “carga” apeada obteve aquilo que alguns autores considerem ter sido um êxito inicial 

porque, face a ela, os portugueses recuaram e abriram. 

Alguns autores, entre os quais Ayala (1991), entendem que a vanguarda portuguesa rompeu 

perante o ímpeto e a massa dos castelhanos, numa cedência cómoda à narrativa épica das 

batalhas, pelo que é necessário fazer um “zoom”, para tentar deduzir o que realmente se terá 

passado. 

Temos de  imaginar os castelhanos, cansados devido ao esforço de uma caminhada de 

centenas de metros em terreno cheio de obstáculos, e sob nuvens de setas, a acelerarem nos 

derradeiros metros, impulsionados pela adrenalina, com a intenção de espetarem as suas 

lanças no peito e nos estômago dos seus inimigos. 

O seu objectivo era derrubar o máximo número possível de portugueses e assim abrir brechas 

e isolar indivíduos que poderiam então matar ou obrigar a recuar contra as armas dos seus 

próprios camaradas. Para o evitar, os portugueses, se fossem mais numerosos, poderiam ter-

se lançado para a frente a fim de se confrontarem com os castelhanos antes que estes 

lançassem o impulso. Porém, como o seu número era menor, afigurava-se individualmente 

prudente e tacticamente correcto para os homens mais expostos correrem para trás face às 

lanças, anularem a passada dos seus oponentes (um lanceiro ritma o seu golpe de forma a 

coincidir com o avançar do pé esquerdo) de forma a retirar impacto à investida. Ao mesmo 

tempo apontariam as suas lanças ou piques aos castelhanos e, afrouxado o movimento, 

podemos imaginar as duas forças, separadas por 3 ou 4 metros de lanças na horizontal, 

colidindo umas com as outras com estrépito metálico e com os berros dos homens, tentando 

assustar-se uns aos outros e ganhar coragem. Desta forma, o choque dos homens de armas 

deve ter sido amortecido sem que causasse grandes baixas de ambos os lados, embora os 

castelhanos continuassem a sofrer perdas devidas ao fogo dos arqueiros, apesar de estes já 

não terem muitas setas. 
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Entretanto, a retaguarda portuguesa, vendo que a força de cavalaria do Mestre de Alcântara 

tinha encontrado uma abertura e começava a passar a ribeira de Vale da Mala, executou 

todos os prisioneiros (Froissart, 1931). 

No lado esquerdo do ataque espanhol, a cavalaria ligeira do Mestre de Calatrava continuava 

sem conseguir ultrapassar a ribeira do Vale do Madeiroso. 

10.4. A ruptura de contacto da vanguarda portuguesa. 

No momento em que os homens de armas de ambos os exércitos cruzavam as lanças, deu-se 

um movimento sincronizado da força portuguesa, que dificilmente terá sido improvisado no 

momento, uma vez que a sua execução implicou alterações do dispositivo que envolveram 

todas as unidades (Fig. 10.6). 

A “Batalha” de D.Nuno Alvares Pereira abriu uma brecha e cindiu-se em duas partes que 

rebateram para os flancos (Lopes, 1977). 

Simultaneamente as alas de besteiros e arqueiros recuaram por fora e fecharam o quadrado 

nas laterais da “Batalha” de D. João I, que entretanto avançou e cerrou o contacto (Froissart, 

1931). Na confusão  e  fragor da batalha, em tão pouco tempo, e em contacto com o inimigo, 

não é muito plausível que, com os meios de ligação existentes na época, fosse possível 

coordenar tal acção, se ela não estivesse já planeada. 

 As forças castelhanas avançaram para a penetração, impelidas pela sua própria inércia e 

galvanizadas pela convicção de que a vanguarda portuguesa se tinha desmoronado (Ayala, 

1991). Tudo isto se passou em escassos minutos e quando, cerca de 100 metros depois, se 

encontraram com as lanças da “Batalha “ de D João I, já estavam encurraladas, tendo pela 

frente uma linha de infantaria organizada e sólida e nos flancos centenas de besteiros, 

arqueiros e outros homens de armas que começaram a atacar de ambos os lados, causando 

grandes baixas (Sandoval, 1872). Temos de pensar na formação castelhana como uma 

multidão de quase 3 mil homens, a maioria dos quais incapazes de verem ou ouvirem o que 

se estava a passar, embora ainda convencidos de que os portugueses estavam vencidos e por 

isso ansiosos de darem a sua ajuda para alargarem a penetração e acabarem com eles. 

Neste momento não deveria haver cadeia de comando com autoridade ou meios para deter ou 

modificar o movimento. Era portanto inevitável o desenvolvimento de uma pressão constante 
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Fig. 10.6- A manobra concertada da força portuguesa 
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da retaguarda sobre aqueles que estavam na linha de contacto, atirando-os continuamente 

contra as lanças da “Batalha” de D. João I, e negando-lhes espaço de manobra individual. 

Isto foi desastroso porque as acções da infantaria não são, como a literatura épica tende a 

relatar, simples combates entre coriáceos blocos humanos, mas sim a soma de muitos 

combates entre 2, 3 ou 4 indivíduos, justamente porque as armas usadas têm um alcance e 

efeito limitados. (Keegan, 1976). Em Aljubarrota, o homem de armas usava as armas de mão 

que se referem no Anexo 2, pelo que a sua capacidade de matar ou ferir se limitava ao 

pequeno círculo centrado no seu próprio corpo. 

Impedidos de se esquivarem pela pressão dos flancos  e de recuarem pela pressão da 

multidão na sua retaguarda, os homens de armas castelhanos devem ter começado 

rapidamente a perder os combates, levando golpes e pancadas na cabeça e nos membros que, 

mesmo através  da armadura, eram suficientemente atordoantes para os fazerem largar as 

armas, perder o equilíbrio 

ou mesmo cair. Assim, em 

poucos minutos, alguns 

castelhanos estavam pelo 

chão, entravando ainda mais 

o movimento dos seus 

camaradas. 

Terá sido este um dos 

factores cruciais no 

desenvolvimento da batalha. 

Caso a maior parte da 

primeira linha castelhana se 

tivesse mantido equilibrada 

e capaz de usar as armas, a 

pressão das suas lanças 

poderia ter sido suficiente 

para vencer a “Batalha” de 

D. João I. Contudo, logo 

que os homens começaram 

a cair e até porque as lanças 
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castelhanas eram mais curtas, os que vinham na fila a seguir só podiam alcançar os 

portugueses passando por cima de corpos caídos. E dada a pressão da retaguarda, não teriam 

outra hipótese que não fosse fazer isso mesmo, tornando-se ainda mais vulneráveis a uma 

queda, pois um corpo humano não propicia uma plataforma estável na qual se possam firmar 

os pés, para além da rejeição psicológica em pisar os corpos de camaradas feridos e mortos 

(Keegan, 1976). 

Basicamente, toda esta dinâmica só podia ampliar o efeito de queda. 

Tudo isto se passou em pouco tempo. A pressão da multidão e o desespero dos que eram 

alvejados a partir dos flancos, devem ter obrigado os castelhanos a juntarem-se ainda mais. 

Dos lados, os arqueiros já deviam ter esgotado as setas e perante a possibilidade de serem 

atacados pelos homens de armas couraçados, a atitude racional era que fugissem ou 

dispersassem. Contudo os castelhanos não os atacaram e essa falha levou a que, pelo 

contrário, tenham sido os arqueiros a moverem-se de encontro aos flancos castelhanos 

(Lopes, 1977). Vendo os castelhanos caindo nas dianteiras das colunas, ao passo que os dos 

flancos retrocediam para dentro com medo das setas, os arqueiros aproveitaram a 

oportunidade que a confusão e a indecisão ofereciam. Pegaram em espadas, machados, 

alabardas, malhos e achas de armas e correram ao assalto concentrando-se em homens 

isolados ou caídos. 

A pressão da retaguarda, o bloqueio frontal e os ataques de flanco, devem ter iniciado aqui 

um violentíssimo movimento de compressão e de esmagamento do adversário, que era 

empurrado para os obstáculos, ao mesmo tempo que ia sendo chacinado pelos golpes das 

achas de armas, etc. Fernão Lopes (1977) refere que “muitos dos que jaziam mortos, não 

tinham ferida nenhuma”, pelo que é provável que tenham morrido esmagados e sufocados, 

como aconteceu no estádio de Heysel Park em…quando uma multidão, estimulada pelo 

pânico, se moveu em direcção a um obstáculo, comprimindo até à morte x pessoas que não 

encontraram, escapatória.  Dado o horror da situação, que a certa altura deve ter sido 

consciencializado por muitos castelhanos, nomeadamente quando, por qualquer razão, a 

bandeira do rei castelhano foi derrubada(Lopes, 1977), os castelhanos que ainda não tinham 

chegado ao contacto devem ter começado a hesitar e alguns deverão mesmo ter virado as 

costas ao combate. O colapso moral do adversário tem quase sempre o efeito de aumentar a 

agressividade de quem o confronta  (Keegan, 1976), e alguns portugueses sentiram que a 

batalha estava a pender para o seu lado. 
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Alguns berros de “já fogem”, (Lopes, 1977), ressoaram pelo exército português e foram 

repetidos num imenso urro que mais os galvanizou. 

Poucos exércitos conseguiriam manter o controle sob tão intensa pressão física e psicológica. 

Os soldados castelhanos começaram a refluir e a falta de comandamento fez o resto. O 

pânico contagiou-se e em poucos instantes os castelhanos fugiam desordenadamente (Lopes, 

1977), generalizando ao resto das tropas o sentimento de derrota e amplificando o desastre. 

10.5. O ataque aos trens  

Coincidindo com o ataque principal, o contingente da cavalaria ligeira do Mestre de 

Alcântara tinha entretanto logrado, com alguma dificuldade, contornar a posição a este da 

ribeira de Vale da Mala, e encontrado um caminho para os trens portugueses, ameaçando a 

retaguarda portuguesa (Fig. 

10.7). 

A força que protegia os 

trens era fraca e  

constituída, na sua maioria 

por besteiros e infantaria 

dos concelhos. Não tinha 

capacidade para deter a 

cavalaria e a situação 

chegou a ser preocupante. 

Na zona estavam 

concentrados os 

prisioneiros capturados 

minutos antes. 

Deficientemente vigiados e 

com armas espalhadas pelo 

chão, existia  a real 

possibilidade de se 

juntarem ao ataque da 

cavalaria ligeira, 
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subjugando os defensores. 

Terá sido esta a situação que precipitou a ordem para que os prisioneiros fossem mortos. Não 

deve ter sido uma decisão fácil, à luz da ética cavalheiresca vigente entre homens de armas 

(embora os besteiros e tropas concelhias não partilhassem desse espírito) e sobretudo da 

lógica de resgate que estava associada à captura de nobres. 

Se bem que a rendição esteja normalmente associada a um colapso moral, os prisioneiros 

eram orgulhosos homens de armas e não é muito fácil imaginá-los em pequenos grupos, 

aguardando passivamente que alguns elementos das tropas auxiliares lhes esmagassem o 

crânio com uma acha de armas. Todavia os cronistas não adiantam pormenores da execução, 

referindo apenas que ela ocorreu. 

O falhanço do ataque frontal castelhano e a fuga desordenada que se lhe seguiu permitiu que 

um contingente de 

infantaria de D. Nuno 

viesse em socorro dos 

trens, detendo o avanço da 

cavalaria do Mestre de 

Alcântara, o qual 

entretanto se apercebeu do 

fracasso do ataque frontal 

e deu ordem de retirada. 

Rechaçado o ataque, os 

portugueses exploraram o 

sucesso na frente de 

batalha, enviando uma 

força de cavalaria em 

direcção ao Chão da Feira, 

em perseguição dos 

castelhanos (Fig. 10.8). 

A partir daí não mais foi 

possível aos castelhanos 

qualquer reorganização, 
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assistindo-se ao “salve-se quem puder”. 

Os que estavam já a sul fugiram a esmo na direcção de Santarém, e os que estavam a norte 

refluíram para Azóia (Oliveira, 1988) e daí para Castela, ao longo do eixo do Mondego. 

Milhares de homens ficaram dispersos pela região, tentando esconder-se e atingir unidades 

amigas, tendo sido impiedosamente caçados e mortos pela população nos dias que se 

seguiram (Lopes, 1977). 

O rei de Castela fugiu também para Santarém, onde chegou cerca da meia-noite, embarcando 

depois para Lisboa e daí para Castela (Sandoval, 1872). 

A força do Mestre de Alcântara, uma das poucas que se manteve organizada e comandada 

conseguiu organizar e proteger a retirada de muitos milhares de homens para Santarém e 

Carlos de Navarra, a norte, recolheu e reorganizou muitas das tropas que ainda nem sequer 

tinham chegado ao campo de batalha. 

No total, segundo alguns estudiosos, devem ter morrido na batalha e nas escaramuças dos 

dias seguintes quase 10 000 homens (Oliveira, 1988) e os prisioneiros ascenderam a cerca de 

6 500. 

As baixas portuguesas, segundo o mesmo autor, deverão ter-se cifrado em cerca de 600 

homens. 

10.6. Rescaldo  

Como era prática da época, o exército vencedor manteve-se na posição durante três dias 

(Lopes, 1977) e terá naturalmente reforçado a organização do terreno, pelo que é razoável 

acreditar, como é referido por Oliveira (1988), que algumas das escavações posteriormente 

encontradas no campo de batalha, tenham sido completadas após a mesma 

No dia seguinte, à luz do dia, um contingente português executou um assalto bem sucedido 

ao que restava dos trens castelhanos e os restantes dedicaram-se, como era hábito à colheita 

de despojos dos cadáveres 

A guerra não acabou em Aljubarrota e prosseguiu nos anos seguintes até porque, como 

vimos, o conflito se inseria em lutas mais vastas, mas a batalha foi um decisivo ponto de 

viragem. 
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Imediatamente a seguir, forças portuguesas conduziram acções de soberania em vários 

pontos do país e levaram a guerra ao território castelhano. A Inglaterra atacou na Galiza, o 

rei de Castela obteve novos apoios da França e D. João I estreitou os laços com a Inglaterra, 

firmando o Tratado de Windsor e casando com D. Filipa de Lencastre. 

Nas décadas seguintes sucederam-se combates, escaramuças e tratados de paz inconclusivos 

até que, quase 100 anos depois, é uma Castela à defesa que, em Toro, numa reviravolta da 

História, bate por sua vez o invasor português . 

É hoje claro que, malgrado todo esse anos de luta, um dos momentos em que 

verdadeiramente tudo se definiu, uma das encruzilhadas da História, aconteceu nesse fim de 

tarde de 14 de Agosto de 1385, na cumeeira de Aljubarrota (Bessa, 1988). 

O país que emergia desse período de lutas era agora outro. Vale a pena recorrer a Toynbee 

(1946) para perceber de que modo a luta havia forjado uma geração de gente ousada cujas 

energias tinham agora de ser canalizadas para outros projectos, capazes de aglutinar os 

interesses e ambições de todos os estratos sociais.  

Isso contribuiu para a consolidação da identidade nacional e inaugurou uma era de 

mercantilismo burguês, purgando o reino do provincianismo aristocrático que lhe tolhia o 

desenvolvimento e tendia a aceitar o domínio estrangeiro (Bessa, 2003). 

As conquistas africanas e a saga das descobertas foram naturais sequências cujas 

consequências mudaram o mundo (Barata,1988). 

Para Russell (2000), Aljubarrota foi também uma das batalhas decisivas da História porque a 

derrota portuguesa teria correspondido em poucas semanas à unificação peninsular sob o 

domínio de Castela e esta e a França, poderiam então esmagar a Inglaterra. 

Para Castela, a derrota de Aljubarrota deixou sequelas duradouras, atrasando a sua 

assumpção como potência dominante da península ibérica e empurrando para muito mais 

tarde a expulsão dos muçulmanos do reino de Granada.  
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11. CONCLUSÕES E ENSINAMENTOS 

Como já antes se disse, esta batalha encontra-se razoavelmente bem documentada por três 

cronistas principais (Fernão Lopes, Pero Ayala e Jean Froissart) mas, em muitos detalhes, 

divergem nas descrições, o que é compreensível dado que, não estando comprometidos com 

uma qualquer deontologia profissional que lhes impusesse rigor e imparcialidade, narravam 

os factos de acordo não só com os seus  naturais preconceitos, valores e  interpretações, mas 

também com as fidelidades e lealdades àqueles de quem dependiam ou enalteciam. A 

“verdade” incontestável, se é que pode existir tal coisa, é pois uma meta inacessível, e isto é 

ainda mais notório no estudo da História. 

Todavia é sempre possível completar as versões existentes com esclarecimentos de pormenor 

que se podem deduzir de cuidadosas leituras do terreno e dos contextos, feitas com lentes 

“militares” e extrair algumas conclusões, no fundo modelos explicativos que ambicionam ser 

“verdadeiros” enquanto novos factos e análises os não ponham em causa. 

A informação histórica e geográfica sobre a utilização dos eixos decantados neste trabalho e 

acumulada a partir deste processo político-militar (tabela 11.1), revela elevada utilização 

(42% das vezes) e moderada correlação positiva (0,293) entre a utilização do eixo do 

Mondego e o sucesso da invasão, medida pela chegada ao objectivo decisivo. É verdade que 

a correlação é superior na utilização do eixo do Tejo, mas trata-se de um resultado sem valor 

estatístico porque o eixo foi utilizado apenas uma vez no período entre 1147 e 1812 (por 

Junot, em 1807), e o sucesso ficou a dever-se apenas à inexistência de qualquer oposição. 

Enfim, há aqui um padrão cuja compreensão representa conhecimento, propicia um bom 

nível de segurança e previsibilidade (Bação, 2005) e descobre uma espécie de fatalismo 

geográfico que importa compreender. 

Tabela 11.1-Eixos de Aproximação: percentagem de uso e correlação entre uso e sucesso 

Eixo Correlação Uso 
Mondeg
o 0,293 42% 
Alentejo -0,248 37,5%
Tejo 0,361 4% 
Minho -0,218 12,5%
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11.1. No domínio da Geopolítica e da Geoestratégia 

Considerando de forma lata o conceito de "geopolítica" como aquele que tem a ver com o 

modo como o poder influencia e é influenciado pela geografia e pelo ambiente geográfico no 

qual se inscrevem os actores, do processo político-militar que pivoteou em torno da batalha 

de Aljubarrota podem-se extrair conclusões de índole política e militar, ligadas à influência 

da informação geográfica, cujo alcance a História validou nos séculos seguintes: 

• Usando ao nível local, os instrumentos conceptuais da escola  anglo-saxónica  de 

geopolítica (Mahan, 1890), notamos que o “poder continental” ibérico aparece normalmente 

ligado à “potência continental”; Portugal, embora porfie na  tentativa de manter a 

neutralidade, acaba normalmente por se ligar à potência marítima, como se pela  fronteira 

terrestre portuguesa passasse também a fronteira entre as potências marítima e continental. 

Portugal parece assim encontrar-se no caminho da conflitualidade  geopolítica, e face a este 

fatalismo geográfico a neutralidade tem-se revelado sempre muito difícil de manter. A 

“potência marítima” precisa de Portugal para levar a guerra ao interior e este padrão, que se 

começou a desenhar neste período, foi especialmente marcante nas guerras napoleónicas e, já 

no séc. XX, no quadro da guerra fria, na perspectiva do confronto  ideológico entre o bloco 

liderado pela URSS (potência continental) e o bloco liderado pelos USA (potência 

marítima). A potência continental, pelo seu lado, tem normalmente interesse em negar o uso 

da plataforma portuguesa ao poder marítimo, para impedir que este progrida para o interior e 

para, no mínimo, flagelar a navegação que se lhe opõe. 

O dilema português é sempre o mesmo: se tomar o partido da potência continental corre o 

risco de ser atacado pela potência marítima; se se aliar ao poder marítimo incorre na 

possibilidade de ser invadido pela potência continental, ou por algum seu aliado. A título de 

exemplo, veja-se este extracto da Directiva de 12 de Novembro de 1940, de Hitler: 

“ Secção III -Serão reunidas forças para marchar sobre Portugal no caso de a Inglaterra aí 

desembarcar. As unidades para tal designadas internar-se-ão em Espanha ….” 

(Santos, 1991) 

Normalmente o poder político em todas as épocas acaba por aliar-se, ostensiva ou 

discretamente à potência marítima (Inglaterra, Estados Unidos), mas tem havido sempre 
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forças internas que procuram reverter essa posição (aliando-se a Castela, França, Alemanha, 

URSS, etc.) 

A verdade é que a aliança com o poder continental encerra perigos evidentes ao nível da 

soberania e da independência porque,  mesmo que a potência continental seja vencedora, a  

identidade política portuguesa  tenderá a esbater-se face a uma  Espanha centralista. 

Isto é uma constante da nossa História e, se bem que alguns autores considerem que este 

modelo conceptual necessita de ser reformulado à luz do mapa das civilizações (Huntington, 

1996) e do alcance do projecto europeu, verifica-se ainda hoje, sendo inegável que  os 

contornos dessa linha de força começaram a desenhar-se no período em estudo. Nos 

conflitos, reais ou potenciais, com potências continentais, o inimigo encontra-se sempre a 

Leste, por força da própria geografia, e para lhe fazer face há que consolidar fronteiras e usar 

estratégias diplomáticas que envolvam a possibilidade de o atacar em duas frentes, ou o 

recurso ao apoio da potência marítima numa acção conjugada com as modalidades de acção 

anteriores. Assim se compreendem, no período em estudo, as alianças de D. Fernando e D. 

João I com a Inglaterra.  

• A importância do Atlântico: O mar é o elemento que recorrentemente aproxima os 

interesses de Portugal dos interesses da potência marítima, e foi também ele que permitiu ao 

país ser a potência marítima durante um breve período da História lançando, exactamente 

após (e em consequência) o processo político que este trabalho descreve, o projecto colonial 

concretizado nos vários ciclos do Império. 

No fundo, o predomínio do vector marítimo na orientação externa portuguesa resulta não só 

da presença do mar, mas essencialmente do afastamento estratégico em relação ao poder 

continental (Teixeira, 2003), que mergulha raízes nos tempos da colonização romana e nas 

características do domínio visigótico, povo germânico que, oriundo das grandes planícies 

continentais, acabou por se fixar nas planuras da  Meseta Ibérica, a zona que mais se 

assemelhava aos seus locais de origem. A própria Reconquista, lançada das montanhas 

asturianas por uma nobreza de raiz visigótica, parece poder estabelecer um nexo de 

causalidade entre essa origem e a mentalidade continental que virá a caracterizar, ao longo 

dos séculos, o poder dominante em Espanha (Nogueira, 2006), sempre centrado em Madrid. 

Relativamente à defesa do território, o mar tem sido utilizado preferencialmente em acções 

de transporte de forças ou em acções conjuntas com o combate terrestre.  
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Os exemplos abundam, desde os que se verificaram no período em estudo, ao transporte das 

forças do Prior do Crato para Peniche, por Drake, em 1589, ou do exército do Duque de Alba 

pela esquadra do Marques de Santa Cruz, de Setúbal para Cascais, em 1580, etc. 

A importância do mar como eixo de aproximação pode avaliar-se pelas numerosas fortalezas 

que, ao longo dos séculos, foram construídas no litoral e nas ilhas, para defesa da fronteira 

marítima, mas especialmente no período dos Filipes, quando Portugal integrava a potência 

continental e eram frequentes os ataques por mar pela potência marítima da época.  

• A modelação baseada em regras utilizada neste trabalho, decantou caminhos de menor 

custo para o objectivo estratégico (Lisboa), generalizados para eixos de aproximação, que 

coincidem notavelmente com os que nesta campanha foram utilizados e que a História 

posterior confirmou em dezenas de ocasiões. Trata-se do eixo do Mondego, e das suas 

variantes depois de Coimbra, do eixo do Tejo e do eixo do Alentejo. Todos estes eixos foram 

analisados no trabalho, podendo-se concluir que o eixo do Mondego foi desde sempre o mais 

utilizado, embora a evolução dos meios aponte, a partir das invasões francesas, para cenários 

que privilegiam o eixo do Alentejo, uma vez que, face a esses meios, diminui o valor do rio 

Tejo como obstáculo, aumentando, pelo contrário, as dificuldades do eixo do Mondego e das 

suas variantes longitudinais, particularmente nos acessos imediatos a Lisboa, desde que 

negada a utilização de auto-estradas. 

• Lisboa é o objectivo estratégico decisivo para quem pretenda obter o poder sobre 

Portugal e é sobre esta cidade que convergem todas as acções militares decisivas que visam 

tomar o poder. Verificou-se isso nas guerras com Castela, no período em estudo, na crise de 

1580, durante as campanhas da Restauração, nas Invasões Francesas, etc. Lisboa foi sempre, 

fundamentalmente pelo seu porto,  “cabeça de gigante num corpo de pigmeu”, que permitiu a 

Portugal lançar “braços pelo mundo transatlântico” (Martins, 1988). 

• Esboça-se já com alguma nitidez a importância do triângulo de expectativa estratégica 

Tomar-Abrantes-Santarém. Foi naquela época que começou a  tornar-se claro que a partir 

daquela região se podia mais facilmente balancear forças e acorrer com mais  rapidez a 

qualquer ponto do território nacional onde a ameaça se concretizasse. Até aí, os conflitos 

tinham uma natureza geográfica diferente, eram normalmente decorrentes da formação do 

país, feita geralmente de Norte para Sul, contra os mouros em regressão. 
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É a essa luz que se pode compreender a concentração das forças portuguesas em Abrantes, 

aguardando que se definisse a progressão castelhana e planeando a resposta. É também a essa 

luz que se pode compreender o interesse dos castelhanos pela praça de Santarém, como 

plataforma de balanceamento de forças para lançar o assalto a Lisboa. 

A área central balizada pelo triangulo Tomar-Abrantes-Santarém é pois uma zona de 

expectativa estratégica cuja posse é fundamental ao defensor para, a partir daí,  manobrar 

forças a Sul ou a Norte do Tejo, opondo-se a um inimigo que use qualquer dos eixos de 

aproximação possíveis, jogando sempre por linhas interiores. 

Este facto foi repetidamente confirmando ao longo da história, e ainda hoje é nessa região 

que se encontra a maior concentração de meios militares operacionais.  

11.2. No domínio da Táctica e da Estratégia 

Neste domínio o factor marcante do sucesso português foi a conjugação de uma atitude 

estratégica ofensiva com  uma postura defensiva ao nível táctico.  

Salientam-se: 

• A nível estratégico, a opção portuguesa de procurar o combate, forçando a decisão no 

local e momento que lhe eram convenientes, e posicionando-se sempre em locais que 

efectivamente barrassem a progressão castelhana e que, simultaneamente, pudessem 

anular ou reduzir as vantagens castelhanas (superioridade numérica, superior mobilidade 

e elevado poder de choque) 

• A ascensão da infantaria e o declínio da cavalaria decantaram um conceito de batalha 

baseado na organização defensiva das infantarias pesada e ligeira, em conjugação com 

um minucioso aproveitamento das circunstâncias geográficas 

• A importância do poder de fogo da infantaria ligeira que repousava na besta e sobretudo 

no arco galês, cuja cadência de tiro, conjugada com um aturado treino dos atiradores a 

tornavam uma arma capaz de desequilibrar o combate. 

• O tiro flanqueante, um conceito inovador largamente usado na batalha e que foi decisivo 

para o seu resultado. 
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• Em contraponto, as tácticas ofensivas da cavalaria revelaram-se completamente 

inadequadas às características do terreno e do inimigo, ignorando a geografia e lançando-

se ao assalto, completamente a descoberto, em massas compactas de combatentes cuja 

inércia tornava muito difícil agilizar a manobra por injecção de ordens. 

• A rapidez e rigor da inversão do dispositivo durante a Batalha de Aljubarrota, mantendo a 

iniciativa do lado português, mas dando a impressão ao adversário que era ele quem a 

detinha, impelindo-o ao combate, como o comando português claramente desejava. 

• A satisfatória coordenação do movimento de ruptura da vanguarda, e a sua articulação 

com o movimento das alas e do 2º escalão. 

11.3. O terreno 

• Aos níveis estratégico e operacional, a posição escolhida pelos portugueses para dar 

combate, garantiu uma máxima exploração dos pontos fracos do inimigo. Para alem de 

interceptar a progressão castelhana num ponto onde ainda lhe era possível fazer opções 

quanto ao itinerário para Santarém (seguir para Leste, por Porto de Mós, ou para Sul, por 

Rio Maior), estava muito afastada de fronteira terrestre, obrigando a um grande 

alongamento das linhas de comunicação que, naquele local, já se estendiam por quase 250 

km, o que afectava a  mobilidade, flexibilidade e prontidão ao exército castelhano. 

• Durante toda a campanha, as opções da coluna  castelhana foram ditadas pela escolha dos 

itinerários mais fáceis e rápidos para atingir Santarém, fazendo alterações apenas em 

função do conhecimento de bloqueamentos  levados a cabo pela força portuguesa. Assim 

sendo, todos os movimentos foram previsivelmente canalizados pela topografia. 

• Os movimentos do exército português assentaram sempre num judicioso aproveitamento 

do terreno, escolhendo sucessivas posições que barravam, nos locais militarmente mais 

adequados,  a progressão castelhana. Foi sempre evidente a  intenção de dar combate e 

impedir a progressão castelhana.  

• A nível táctico, a escolha criteriosa do terreno onde dar combate, a par de uma leitura 

correcta da probabilidade relativa de adopção da modalidade de acção castelhana, levou a 

que o potencial relativo de combate, que à partida era muito vantajoso para os 
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castelhanos, pela simples consideração dos dados da ordem de batalha, se equilibrasse e 

pendesse até para o lado português, no momento e local decisivos. 

• A escolha e preparação do terreno conferiu uma nítida vantagem e maximizou o potencial 

de combate da força portuguesa, apoiando-lhe os flancos nas ribeiras de Vale de 

Madeiroso e Vale da Mala, permitindo-lhe barrar a progressão com as frentes possíveis 

em face dos efectivos disponíveis, canalizando as extensas frentes de ataque castelhanas 

para um espaço exíguo, completamente inadequado à tipologia e métodos de combate das 

forças atacantes, retardando-as, desorganizando-as e expondo-as mais tempo ao tiro 

flanqueante dos arqueiros e besteiros, que se viria a  revelar decisivo. 

• As linhas de água nas quais se apoiaram os flancos da força portuguesa, apesar de não 

muito profundas, impediram que os flanqueamentos tentados pela cavalaria ligeira 

castelhana  pudessem, em tempo útil, afectar  o resultado da batalha. 

• O terreno escolhido pela força portuguesa permitiu também ao comando português, 

alterar rapidamente o dispositivo, sem mudança de táctica.  Quer se tenha tratado de uma 

contingência devida à manobra castelhana, e discutimos a improbabilidade dessa 

hipótese, quer uma jogada psicológica previamente antecipada, a cumeeira de Aljubarrota 

revelou-se o terreno ideal para a prosseguir. 

• A perseguição popular que, na sequência da batalha, se abateu sobre pequenos grupos  de 

combatentes castelhanos, só possível em função de um terreno propício a este tipo de 

acções guerrilheiras, prenunciou o que mais tarde viria a acontecer na Guerra dos Sete 

Anos, na insurreição contra Junot e ao longo dos flancos de Massena, na sua progressão 

pelo Eixo do Mondego. De facto toda a região interior a Norte do Tejo, dadas as 

características do terreno, é propícia a este tipo de acções, o que confirma também a ideia 

de que os eixos que correm nestas zonas, malgrado os excelentes itinerários penetrantes, 

perderam importância relativamente às amplas zonas abertas da região alentejana e face a 

cenários modernos. 
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ANEXO 1 – A ORGANIZAÇÃO MILITAR PORTUGUESA 

 

À época a que se reportam os factos, os combatentes “profissionais” tendiam a coincidir 

socialmente com os detentores do poder económico e político. Os comandantes pertenciam à 

nobreza ou ao alto-clero, não existia um exército permanente e a hoste “nacional” era apenas 

um agrupamento temporário, ad hoc, constituído em função da campanha em causa e que 

pivoteava em torno de 5 componentes: 

• A Guarda do Rei, composta por algumas dezenas de lanças e uma centena de besteiros.  

• Os combatentes recrutados pelos nobres. Basicamente a nobreza recrutava homens de 

armas nos seus próprios domínios senhoriais e recebia do rei uma quantia proporcional ao 

número de “lanças” que apresentava e um soldo pelo seu próprio empenhamento no 

combate. Esta componente contribuía para a hoste régia com cerca de 3200 lanças 

(Gomes 1995). 

• As ordens religiosas militares (Santiago, Avis, Hospital e Cristo) que, em conjunto, 

recrutavam cerca de 300 lanças (Monteiro, 2003). 

• Os cidadãos livres dos concelhos. Os concelhos forneciam aquantiados (homens que em 

função das suas posses, se obrigavam a ser incorporados nas operações com equipamento 

completo) e besteiros do conto, uma milícia nacional organizada por D. Dinis e que se 

agrupava em unidades regionais de dimensão variável, consoante a população (Moreno, 

1991). 

• Um número variável de mercenários e cadastrados à procura de reabilitação  

Em condições normais poder-se-ia esperar mobilizar cerca de 10 a 12 000 homens (Santos, 

2003), efectivo considerável num país que, na altura, teria uma população de pouco mais de 

1 milhão de pessoas e que, mutatis mutandis, corresponderia hoje a cerca de 100 000 

homens. 

Havia uma organização militar embrionária que repousava no labor legislativo de D. Dinis, o 

qual, para além de medidas de restauro e construção de fortificações, fez publicar o 
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Regimento de Guerra, contendo princípios de orgânica e táctica, e nacionalizou as ordens 

militares, evitando que os seus mestrados se situassem em Castela (por exemplo, a Ordem de 

Cristo, resultou da “nacionalização” da parte “nacional” da Ordem dos Cavaleiros 

Templários) 

Em tempo de guerra, o rei nomeava por vezes fronteiros-mores (uma espécie de 

comandantes militares operacionais) que tinham poderes de excepção nas regiões para as 

quais eram nomeados, entre os quais a tutela da acção dos próprios alcaides, normalmente 

nobres nomeados pelo rei e, no fundo os depositários da força nas respectivas regiões, tanto 

em tempo de guerra, como em tempo de paz (Duarte, 1999). 

Quanto ao treino, a destreza individual dos cavaleiros, era apurada na caça, torneios e justas 

e os besteiros  do conto eram também submetidos a alguns treinos periódicos. 

Face a tudo o que se conhece, pode considerar-se que se estava perante uma aproximação a 

um serviço militar geral e obrigatório, do tipo colectivo.  

Na organização para o combate, apesar das inovações que as tácticas inglesas estavam a 

introduzir, a unidade de referência era ainda a “Batalha” de cavalaria, uma unidade de 

tamanho variável, constituída por “Pendões”, cada um dos quais com cerca de 30 lanças. 

Para simplificar, podemos ao longo deste trabalho assumir o termo “Batalha”, para designar 

cada um dos diferentes escalões completos (de ataque ou defesa) de cada Exército. 
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ANEXO 2 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO. A QUESTÃO DOS TRONS. 

Em ternos de armamento, e equipamento, já atrás 

deixámos algumas indicações genéricas, mas Fernão 

Lopes (1977) dá-nos descrições completas do 

equipamento do Rei e do Condestável. Todavia, no 

geral, passa a ideias de que os portugueses estavam 

bastante mal equipados no que toca a armaduras e 

cotas de malha. 

A cavalaria ligeira peninsular usava normalmente 

capacete, cota de malha, lança, espada e dardos. 

(IAEM, 1994). Os peões (camponeses e mesteirais)  

usavam equipamento variável, que podia incluir  

lança, cutelo, adaga, machado curto, espaldeira, 

gorgeira e escudo, mas por vezes se limitava a  

chuços, machado, forquilhas, etc. Era raro possuírem 

armamento completo. 

 Em Aljubarrota, por exemplo, os peões estavam fracamente armados, muitos deles 

descalços. 

«pobremente e mal armados, porque o que tinha cota não tinha coudel e o que tinha panceira não 

tinha bracelotes, e muitos deles bacinetes sem caras, assim que todas as suas armas, sendo 

repartidas como cumpria, não armariam o terço da gente, em tanto que dizem aqueles que os viram 

que não pareciam os nossos acerca deles senão um pouco de escárneo de ver».  

(Lopes, 1977) 

Da Crónica del Rei D. João I da boa memória (Lopes, 1977) basicamente podemos concluir 

que o armamento defensivo utilizado pela maioria dos portugueses eram os bacinetes 

(Fig.A2.1) para protecção da cabeça, (alguns dos quais tinham viseira móvel), camais de 

malha para protecção do pescoço, cotas de malha, lorigas e brigandinas para protecção do 

tronco, braçais em placa metálica, fraldões e panceiras em malha ou placa metálica, para 

proteger o baixo ventre, loudéis de cabedal para amortecer os golpes dos adversários e 

escudos triangulares, de madeira forrada a couro ou metal. 

Fig. A2-1-Bacinete metálico. 
(Museu Municipal de Pinhel, 2006) 
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A maioria dos combatentes não estava assim completamente equipada, se bem que houvesse 

outros, particularmente os mais ricos ou 

nobres, que dispunham de peitoral (Fig A2.2), 

arnês de pernas, luvas e outras peças do arnês 

metálico. 

Os castelhanos estavam mais bem equipados 

(Froissart, 1931) e, ao nível dos homens de 

armas, os arneses estavam vulgarizados. As 

próprias montadas estavam bem equipadas, 

muitas delas completamente protegidas com 

lorigas e cabeçadas. 

Quanto a armamento ofensivo, no exército 

anglo-luso a infantaria ligeira, estava 

equipada com arco galês (os ingleses) e besta 

(Fig. A2.3), cujos projécteis (flechas e 

virotões) foram utilizados com galhardia e 

sem restrições. O arco galês tinha um alcance prático de cerca de 180 metros e uma cadência 

de tiro que podia chegar às 12 setas por minuto, com 

atiradores muito experimentados. 

O alcance prático da besta podia chegar aos 200 metros, mas 

o seu carregamento era muito mais lento, necessitando por 

vezes de alguns acessórios para o efeito (manivelas, 

alavancas, etc.). Os atiradores mais proficientes conseguiam 

cadências de tiro de 5 virotões por minuto. 

Estes projécteis eram perfeitamente capazes de furar as cotas 

de malha e, mesmo quando isso não acontecia, podiam fazer 

penetrar no corpo do inimigo alvejado, os anéis metálicos da 

cota. 

A pequenas distâncias e em determinados ângulos, a 

velocidade terminal dos projécteis permite trespassar 3 cm de 

madeira de carvalho e perfurar uma folha de aço (efeito 

Fig. A2.3-Besteiro armando a 
sua besta (Universidade do 

Minho, 2005) 

Fig. A2.2-Peitoral do séc. XV-XVI 
(Museu Alberto Sampaio Guimarães, 2006) 
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“ponta de estilete”) (Keagan, 1990), pelo que nem as armaduras asseguravam protecção 

completa. 

Havia também fundas e dardos, armas fisicamente pouco eficazes contra tropas couraçadas, 

mas que não exigiam técnica apurada e 

contribuíam para o choque psicológico tendo em 

vista quebrar a coesão e organização do 

adversário. 

Os homens de armas estavam equipados com 

lanças, piques e alabardas, para manter o inimigo 

à distância e para o empurrar para os fossos e 

covas de lobo. Quando se via o “branco” dos 

olhos do adversário e se chegava ao corpo-a-

corpo, as armas de haste eram deitadas ao solo e 

cediam lugar às armas de choque (maças de 

armas, machados e martelos) e às armas brancas 

(espadas, adagas, punhais, cutelos etc.). 

As maças de armas (Fig. A2.4), cujo peso se 

concentrava na extremidade móvel, actuavam pelo 

choque, mas dispunham de saliências aguçadas 

capazes de, se brandidas em amplos movimentos, amolgar e até abrir buracos nas armadura e 

bacinetes metálicos. 

O armamento da força castelhana era idêntico, se bem que melhor e mais abundante e, 

segundo alguns autores, haveria ainda alguns trons (Lopes, 1977). Todavia não é provável 

que tais armas tivessem sido utilizadas na batalha. 

Basta recordar que cada trom pesava duas toneladas e que tinha de ser transportado numa 

plataforma puxada por gado (Santos, 1979). 

Destinavam-se ao assédio às muralhas de Lisboa e, dada a velocidade de progressão 

castelhana a partir de Celorico, a coluna não deveria transportar tais armas. 

Aliás, mesmo que, por absurdo, as transportasse, dificilmente teriam tido tempo para chegar 

à frente, com toda a palamenta que era necessária para o seu uso (projécteis, pólvora, etc.)  

Fig. A2.4-Maça de armas 
(Museu Alberto Sampaio Guimarães, 2006) 
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Na verdade, se tais armas tivessem estado presentes  na batalha, teriam sido capturadas, pois 

não é crível que tropas em debandada conseguissem calmamente desmontar os trons, atrelá-

los aos carros de bois e encaminhar-se pachorrentamente para Sul, sobretudo, quando se sabe 

que a cavalaria portuguesa lançou uma exploração do sucesso que chegou pelo menos até ao 

Chão da Feira. 

Ora não há reportes de captura de tais armas o que se pode considerar muito estranho dado 

que, se efectivamente tivessem sido capturadas, o seu tamanho e características eram 

susceptíveis de captar a atenção geral de cronistas como Fernão Lopes, que aliás dá conta 

minuciosa de outros despojos bem menos valiosos. 
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ANEXO 3 – QUADRO DE MOVIMENTO 

O quadro de movimento  que se apresenta  é relativo ao dia 14 de Agosto de 1385, foi elaborado em folha de cálculo  e sumariza os movimentos da 

coluna castelhana  e seus elementos principais, desde a área de bivaque em Azóia, até ao ponto de irradiação das tropas em Chão da Feira, ponto no qual 

abandonaram a ordem de marcha e assumiram as posições de batalha. Como pontos intermédios contém a zona onde houve o 1º contacto visual com a 

1ª posição portuguesa e a zona de Calvaria, onde houve um alto para reconhecimentos. 

Os dados técnicos utilizados são os que se conhecem e que foram citados por vários autores , referenciados neste trabalho, particularmente o General 

Alcide de Oliveira (1988). 

Dados técnicos considerados nos cálculos 
 
Velocidade itinerária média da cavalaria - 6 a 7 km/hora 
Velocidade itinerária média da infantaria - 4 a 5 km/hora 
Etapa média diária de um Exército combinado - 20 a 25 km 
A Cavalaria deslocava-se normalmente em duas  colunas, com cerca de 3 metros entre  cavalos, em profundidade. 
A Infantaria deslocava-se normalmente em 3 colunas, com  cerca de 1,5 metros entre cada homem, em profundidade 
Fenómeno do alongamento - 30 % 
Distância média entre carretas - 4 metros 
O gado desloca-se de forma caótica mas para efeitos de cálculo considerou-se deslocamento em 3 colunas, sem distância entre cabeças de gado. 
Alto na Calvaria - 02H30 
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Tabela  A3.1-Quadro de Movimento 

     PIrrd (Chão Feira) Calvaria Batalha Azoia 
  Nº Prof(m) Vel TE' Chegada Fim Dist Chegada Fim Dist C F Dist Saída 
Cavalaria Pesada 6000 11699 6000 1:58 17:00 18:58 1500 13:00 14:58 3500 12:24 14:22 6000 11:23 
Cavalaria Ligeira 1900 3504 7000 0:30 18:58 19:28 1500 14:58 15:28 3500 14:22 14:53 6000 13:30 
Besteiros do Rei 500 325 4000 0:04 19:28 19:33 1500 15:28 15:33 3500 14:53 14:58 6000 13:22 
Trens de  combate 350 2727 3000 0:55 19:33 20:28 1500 15:33 16:28 3500 14:58 15:53 6000 12:56 
Besteiros 3000 1950 4000 0:29 20:28 20:58 1500 16:28 16:58 3500 15:53 16:23 6000 14:22 
Infantaria 6000 3900 4000 0:59 20:58 21:57 1500 16:58 17:57 3500 16:23 17:22 6000 14:52 
Infantaria 4500 2925 4000 0:44 21:57 22:42 1500 17:57 18:42 3500 17:22 18:06 6000 15:51 
Gado 4000 3467 3000 1:10 22:42 23:52 1500 18:42 19:52 3500 18:06 19:16 6000 16:05 
Besteiros 2300 1495 3000 0:30 23:52 0:22 1500 19:52 20:22 3500 19:16 19:47 6000 17:15 
Trens de campanha 350 2727 3000 0:55 0:22 1:17 1500 20:22 21:17 3500 19:47 20:42 6000 17:45 
Besteiros 2300 1495 3000 0:30 1:17 1:48 1500 21:17 21:48 3500 20:42 21:12 6000 18:40 
Gado 4000 3467 3000 1:10 1:48 2:58 1500 21:48 22:58 3500 21:12 22:22 6000 19:11 
Infantaria 4500 2925 3000 0:59 2:58 3:57 1500 22:58 23:57 3500 22:22 23:22 6000 20:21 
Total   42606   10:57                     
               

TE'-Tempo de escoamento em horas e minutos 
Prof-Profundidade da coluna em metros 
Vel-Velocidade média de deslocamento, em  metros/hora 
PIrrd-Ponto de Irradiação 
Tempo entre chegada do primeiro homem  da cavalaria ao Chão da Feira e o início da chegada dos trens de combate-02H36 
Profundidade média da coluna em deslocamento - 42 km 
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ANEXO 4 – HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DOS EIXOS ENTRE 1147 E 1812 

Tabela A4.1-Histórico de utilização dos eixos entre 1147 e 1812 

Ano Alentejo Mondego Tejo Minho Resultado  
1147 0 1 0 0 1  
1199 0 1 0 0 0  
1293 0 1 0 0 0  
1336 0 0 0 1 0  
1369 0 0 0 1 0  
1372 0 1 0 0 1  
1380 1 0 0 0 0  
1384 0 1 0 0 1  
1385 1 0 0 0 0  
1385 0 1 0 0 0  
1580 1 0 0 0 1  
1589 0 0 0 0 0  
1641 1 0 0 0 0  
1650 1 0 0 0 0  
1658 1 0 0 0 0  
1661 1 0 0 0 0  
1663 0 1 0 0 0  
1665 1 0 0 0 0  
1807 0 0 1 0 1  
1809 0 0 0 1 0  
1810 0 1 0 0 0  
1810 0 1 0 0 1  
1811 1 0 0 0 0  
1812 0 1 0 0 0  

Total 9 10 1 3 6  
       
 Eixo Correlação Uso (%)    
 Mondego 0,293 41,7    
 Alentejo -0,248 37,5    
 Tejo 0,361 4,2    
 Minho -0,218 12,5    
        

Os valores "1" nas colunas dos eixos, representam utilizações desse eixo 
Os valores "1" na coluna "Resultado" representam êxito (atingir Lisboa) 
Os valores "0" na coluna "Resultado" representam fracasso  
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ANEXO 5 – SIGNIFICADO DE ALGUNS TERMOS MILITARES 

Alcance Prático:  Distancia a que uma arma é habitualmente utilizada. 

Área de Interesse: Conjunto das partes da área de operações nas quais um comandante pode 

influenciar directamente as operações pelo emprego dos meios à sua disposição, e áreas 

adjacentes onde se situem os objectivos das operações planeadas ou em curso. Abrange áreas 

ocupadas pelas forças do inimigo que possam prejudicar o cumprimento da missão. 

Ataque frontal: Forma  de manobra ofensiva em que se ataca o inimigo ao longo de toda a 

frente. 

Ataque Principal: Ataque que é dirigido para o objectivo cuja conquista mais facilita o 

cumprimento da missão. A este ataque é dada prioridade na atribuição de meios, eixos ou 

zonas de acção. 

Ataque secundário: Ataque que deve contribuir para o sucesso do ataque principal, e cuja 

finalidade pode ser, conquistar terreno que facilite o lançamento do ataque principal, fixar o 

inimigo, enganar o inimigo quanto à localização do ataque principal, obrigar  ao 

empenhamento das reservas inimigas, ou evitar o reforço do inimigo na zona do ataque 

principal. 

Covas de lobo: Fossos cavados no solo  frente a uma posição defensiva, normalmente 

disfarçados com vegetação, de  molde a provocar a queda dos cavalos atacantes, quebrando o 

seu ímpeto e coesão. 

Objectivo decisivo: Terreno cuja conquista ou controlo oferece uma nítida vantagem e que, 

uma vez conquistado ou controlado, materializa o cumprimento da missão. 
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Obstáculo: Elemento natural ou artificial que pode ser utilizado para demorar, canalizar, 

desgastar, ou destruir o inimigo. 

Penetração:  Forma de manobra ofensiva  que consiste em concentrar o máximo de 

potencial num ponto da frente  inimiga,  visa romper rapidamente as posições defensivas do 

inimigo, deslocar forças através da brecha e conquistar objectivos na sua retaguarda. 

Ponto de Irradiação: Local facilmente referenciável no terreno e facilmente acessível , no 

qual as unidades divergem para os seus pontos de destino. 

Potencial de Combate: Valor resultante da combinação dos meios materiais e força moral 

de uma unidade. 

Teatro de Operações : Parte do  espaço terrestre marítimo e aéreo envolvido em operações 

de guerra, necessária às operações militares ofensivas ou defensivas e às tarefas 

administrativas e logísticas delas decorrentes. 

Trajectória Mergulhante: Trajectória de projécteis cuja componente vertical é superior à 

componente horizontal. Consideram-se “mergulhantes” as trajectórias de projécteis que são 

lançados de modo a alcançarem o melhor compromisso entre altura e alcance, como granadas 

de morteiro, mísseis balísticos, setas lançadas a cerca de 45ª, etc. 

Trens: Conjunto dos elementos que visam a execução do apoio de serviços 

(reabastecimento, transporte, manutenção, serviços de campanha, evacuação e 

hospitalização, administração de pessoal e financeira). 

Trons: Peças  primitivas de artilharia de ferro forjado  ou bronze, de carregar pela boca,  

alma lisa, que disparavam projécteis de pedra ou bolas de metal de calibres superiores a 20 

mm, sob o impulso dos  gases da explosão da pólvora colocada no tubo Envolvimento: 

Ataque dirigido sobre o flanco ou retaguarda das posições defensivas do inimigo. 


