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Foi graças à vontade política de Nuno Álvares Pereira, ao seu génio militar e à sua integridade que os
portugueses, na grande crise do século XIV, conseguiram derrotar as forças de D. João de Castela. E foi ele
quem guardou a nação independente, preparando-a para o novo tempo português de navegação e expansão
além-mar. Mas o que sabemos desta grande figura da nossa História que nas últimas décadas caiu no
esquecimento? Quase 600 anos após a sua morte, a canonização solene em Roma do Santo Condestável de
Portugal não deixou de causar espanto e de levantar velhas questões. Pode um chefe de guerra chegar aos
altares? Pode um santo ser guerreiro e um guerreiro ser santo? Nuno Álvares Pereira mostra-nos que sim. E
não por um qualquer arrependimento tardio, por uma troca aparentemente súbita e em fim de vida da cota de
malha pelo hábito de monge: entre as intrigas da corrupta corte fernandina e o poder e a glória da Casa de
Avis, nas horas difíceis da revolução de Lisboa e nas batalhas de Aljubarrota, Atoleiros e Valverde que
marcaram a Guerra da Independência, S. Nuno de Santa Maria sempre procurou ser, no espírito e na letra, o
cavaleiro perfeito, indo contra muito daquilo que, na guerra e na paz, era regra no tempo. Jaime Nogueira
Pinto reconstitui, no quadro da época, o carácter e o percurso excepcional de Nun'Álvares. Interpretando e
integrando a História portuguesa na História europeia medieval, marcada por convulsões político-sociais e
pela Guerra dos Cem Anos, e a partir de uma reeleitura actualizada as fontes tradicionais, o autor dá-nos uma
biografia viva e actualizada do pajem, do cavaleiro, do chefe militar e do homem de fé.

