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PRÓLOGO
S Tiago, o "Mata Mouros", não é o Apostolo que figura no "Pórtico da
Glória", da catedral de Compostela. Mestre Mateo esculpiu-o sentado no mainel
que divide o arco central sem qualquer atributo bélico mas apenas munido do
bordão de peregrino. O seu rosto exprime grande serenidade ao mesmo tempo
que exibe um pergaminho com a inscrição Misit me Dominus (Enviou-me o
Senhor).
A referência ao "guerreiro destruidor de infiéis cujo favor e ajuda os christãos nas
batalhas muitas vezes receberam. . . aos quais apparecia resplandecente em um cavallo
branco, armado de armas luzentes e que feria aos inimigos de Christo com uma espada
refulgente" 1, teve origem numa lenda segundo a qual na noite da véspera da
batalha de Clavijo, ocorrida em 23 de Maio de 844, o rei Ramiro teve um sonho
em que S. Tiago apareceu montado num cavalo branco prometendo-lhe que o
ajudaria a vencer os árabes. No dia seguinte a batalha foi ganha pelos cristãos.
A partir daí, a monarquia asturo-leonesa consagrou S. Tiago como patrono na
luta contra o invasor2 e incrementou o culto ao Apóstolo que se havia iniciado
alguns anos antes com o episódio da descoberta do seu túmulo no lugar de Iria
Flávia , na Galiza. Este acontecimento teve como figura central um eremita
chamado Pelayo vivendo em S. Feliz de Lovio, na Galiza e que contemplou o
aparecimento nocturno de ‘luminárias’ sobre um bosque. O bispo Teodomiro
resolveu então indagar e dirigiu-se ao local onde encontrou um pequeno
oratório sobre uma arca marmórea que identificou como sendo o túmulo do
Apóstolo ali sepultado depois do barco que trazia o seu corpo desde a Palestina
onde havia sido morto por Herodes ter dado à costa galega.
O descobrimento do jacente de S.Tiago ou ‘inventio’ (Mattoso, 1995:315) que se
pode situar entre os anos 820 e 834 (idem, idem) justificou a construção de uma
igreja sobre o local promovida pelo rei das Astúrias Afonso II, o Casto. Outros
templos dedicados a S. Tiago se ergueram em todo o noroeste peninsular. É de
862 a dedicação ao Apóstolo da Igreja do Neiva pelo bispo Nausto conforme se
pode ler na inscrição existente naquela paroquial. Outras se lhe seguiram e em
1071 após o restauro da Diocese de Braga, ‘só na região de entre Lima e Ave, o
número de
(…)
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P.e DIOGO DO ROSÁRIO: "Flos Sanctorom" Vol II, Lisboa 1870
No Codex Calixtinus alude-se a um episódio ocorrido nas vésperas da conquista de Coimbra por Fernando Magno, em
9 de Julho de 1064, segundo o qual um bispo grego de nome Estêvão que acompanhava o exército cristão teria
admoestado uns fiéis que imprecavam o Santo como ‘Santiago, bom cavaleiro’, pois que, insistia o prelado esse
Apóstolo era pescador e não cavaleiro. O estatuto mesteiral de pescador parece não ter agradado, igualmente ao próprio
S. Tiago que, logo Na noite seguinte, apareceria ao prelado e o advertiria severamente dizendo: ‘Estevão, filho de Deus,
que quisestes que me chamassem não cavaleiro mas tão só pescador, eis que apareço a ti para te advertir que não voltes
a duvidar que sou cavaleiro e campeão de Deus, e que vou à frente dos cristãos na sua luta contra os sarracenos’ (in
SAUL ANTÓNIO GOMES-Coimbra e Santiago de Compostela, ‘Revista Portuguesa de História’, t. XXXIV (2000), pp.
463).
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