
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
CENTRO DE ESTUDOS GERAIS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 
 

 

 

 

 

CLINIO DE OLIVEIRA AMARAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
O culto ao Infante Santo e o projeto político de Avis (1438-1481) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NITERÓI  
2008 



 
 
 

CLINIO DE OLIVEIRA AMARAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

O culto ao Infante Santo e o projeto político de Avis (1438-1481) 
 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em História da Universidade Federal Fluminense, 
como requisito parcial para a obtenção do Grau de 
Doutor. Área de concentração: História Social e 
das Idéias.  
 
 
 
 
 
 

 
Orientador: Profª Drª VÂNIA LEITE FRÓES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NITERÓI 
2008 



CLINIO DE OLIVEIRA AMARAL 
 
 
 
 
 

O culto ao Infante Santo e o projeto político de Avis (1438-1481) 
 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em História da Universidade Federal Fluminense, 
como requisito parcial para a obtenção do Grau de 
Doutor. Área de concentração: História Social e 
das Idéias.  
 
 

Aprovado em dezembro de 2008.  
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

___________________________________________________________________________ 
Professora Doutora Vânia Leite Fróes – Orientador 

Universidade Federal Fluminense – UFF  
 

___________________________________________________________________________ 
Professor Doutor Francisco José Gomes Silva 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
  

___________________________________________________________________________ 
Professor Doutor Carlos Roberto Nogueira  

Universidade de São Paulo – USP  
 

___________________________________________________________________________ 
Professor Doutor Edmar Checon de Freitas  
Universidade Federal Fluminense – UFF  

 
___________________________________________________________________________ 

Professor Doutor Roberto Godofredo Fabri Ferreira 
Universidade Federal Fluminense – UFF  

 
 

NITERÓI 
2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 
 

    À Professora Doutora Vânia Leite Fróes por ser a maior 
responsável pela redação desta tese.  

Ao meu amor… 
 
 



AGRADECIMENTOS 
 
 

Ao Professor Doutor Francisco José Gomes Silva pelas excelentes 
sugestões dadas no exame de qualificação.  
À Professora Doutora Lana Lage Lima pelas contribuições dadas no 
exame de qualificação. 
Ao CNPq pela concessão da bolsa de doutorado. 
À CAPES por ter viabilizado a bolsa sanduíche. 
À Cátedra Jaime Cortesão (USP) pela concessão do estágio em 
Portugal. 
Ao Professor Doutor José Marques pela colaboração dada em 
Portugal. 
À Professora Doutora Maria Helena da Cruz Coelho pela colaboração 
dada em Portugal. 
À Professora Doutora Maria de Lurdes Rosa pela ajuda dada em 
Portugal. 
Ao Professor Doutor João Luís Inglês Fontes por ter disponibilizado a 
sua produção bibliográfica, que muito contribuiu para esta tese. 
Ao Professor Doutor Jean-Claude Schmitt pelo auxílio dado em 
França. 
 
À minha amiga Rita Lina pela colaboração. 
À minha adorável Nina Amaral pelo seu carinho, amor e dedicação. 
Às minhas amigas Mirella de Abreu Fontes e Ana Carolina Lima 
Almeida pelo grande incentivo dado em todos estes anos. 
Aos amigos Quincas Rodrigues de Souza e Emir Portella. 
À família Martins pelo apoio dado em nossos anos de convivência. 
Ao Dom Mauro do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro por ter 
resolvido os meus problemas com o latim.  
Ao Dom José do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro por sua 
atenção e colaboração. 
Ao Padre Geraldo Gualandi da Administração Apostólica São João 
Maria Vianney de Campos dos Goytacazes por ter fornecido 
importantes informações sobre a história da Igreja. 
À Irmandade São Vicente de Paulo de Niterói pela cooperação nestes 
anos de convivência.  
Ao Senhor Geraldo L. de Campos pela tradução das AA.SS., que muito 
contribui para a redação desta tese. 
À Catarina Tinoco por ser uma leitora atenta. 
Aos meus pais e aos meus familiares. 
Aos colaboradores e amigos do Scriptorium – UFF.  
Aos meus professores da Aliança Francesa de Niterói. 
 

 
 

 
 
 



SUMÁRIO 
 
 
 
Lista das Abreviaturas  …………………………………………………………………... p. 08 
Lista de Ilustrações …………………………………………………………………... p. 08 
Resumo  p. 09 
Résumé …………………………………………………………………... p. 10 
Parte 1 …………………………………………………………………... p. 11 
   
Introdução ............................................................................................................................ p. 13 
   
Capítulo 1 As discussões em torno do Infante Santo…………………………………... p. 16 
1.1 Alguns aspectos sobre as relações entre a questão nacional e os estudos sobre 

d. Fernando……………………………………………………….................... 
 
p. 16 

1.2 Alguns aspectos da historiografia sobre a dinastia de Avis……………........... p. 21 
1.3 O Infante Santo e a historiografia – o estado atual das questões………........... p. 30 
1.3.1 O culto público e a ação política……………………………………………… p. 31 
1.3.2 O Infante Santo e a expansão – o problema de Tânger……………………….. p. 38 
1.3.3 As diferentes representações do Infante Santo………………………….......... p. 44 
1.3.4 A produção da memória de Avis – o papel do frei Álvares……………........... p. 49 
1.3.5 A revisão bibliográfica e o aparecimento de novos problemas………………. p. 51 
    
Capítulo 2 A dinastia de Avis: características do projeto político e 

socioeconômico………………………………………………………………. 
 
p. 67 

2.1 O projeto político de Avis – a ingerência na Igreja (1383-1455)…………….. p. 67 
2.2 O projeto político de Avis – a hegemonia peninsular e a expansão marítima 

(1385-1437)…………………………………………………………………… 
 
p. 76 

2.3 O projeto político de Avis – o seu revés (1437-1449)…………………........... p. 98 
   
Capítulo 3 A construção da santidade do Infante Santo através da narrativa do frei 

João Álvares…………………………………................................................. 
 
p. 114 

3.1 Trajetória biográfica do frei João Álvares……………………………………. p. 114 
3.2 A reforma do mosteiro de São Salvador de Paço de Sousa e a sua relação 

com o projeto de Avis………………………………………………………… 
 
p. 124 

3.3 A intertextualidade entre a hagiografia de Álvares e as obras caráter 
hagiográfico publicadas em Portugal…………………………………………. 

 
p. 137 

3.3.1 As edições do Trautado do século XV ao XX…………………………...........  p. 138 
3.3.2 Os autores que se basearam em Álvares para formular obras de caráter 

hagiográfico…………………………………………………………………... 
 
p. 141 

3.4 Os problemas em torno do Ms. Vat. 3634…………………………………….. p. 151 
   
Parte 2 …………………………………………………………………………. p. 156 
   
Capítulo 4 A questão da sacralidade de Avis por meio de d. Fernando e as suas 

relações com o culto ao projeto expansionista………………………........... 
 
p. 157 

4.1 A sacralidade e a historiografia………………………………………….......... p. 157 
4.2 O conceito de religião e a função do sagrado………………………………… p. 174 
4.3 As relações entre a origem do culto aos santos e a sacralidade 

monárquica……………………………………………………………………. 
 
p. 178 

4.4 O caso da sacralidade de Avis em d. Fernando……………………................. p. 190 
4.4.1 A santidade do Infante Santo em suas hagiografias……………………........... p. 190 
4.4.2 D. Fernando e a santidade dinástica……………………………………........... p. 209 
   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5 Os parâmetros para a compreensão da difusão do culto ao Infante Santo 
e as suas relações com a expansão de d. Afonso V em África…………….. 

 
p. 237 

5.1 Depois da luta fratricida (1449-1457)…………………………………………  p. 237 
5.2 A expansão no Norte da África (1458-1471)………………………………….  p. 250 
5.3 
5.4 

A expansão africana e a disputa pelas rotas comerciais do Marrocos………... 
Da guerra africana à guerra peninsular – “réquiem” de um império (1471-
1481)…………………………………………………………………………..  

p. 278 
 
p. 284 

   
Capítulo 6 Os indícios da produção de um santo dinástico…………………………… p. 289 
6.1 O mosteiro da Batalha e a dinastia de Avis (1388-1481)……………………..  p. 289 
6.2 O culto ao Infante Santo……………………………………………………… p. 301 
6.2.1 Os antecedentes: problemas e questões………………………………………. p. 301 
6.2.2 O desenvolvimento do culto após Alfarrobeira………………………………. p. 305 
6.3 A iconografia fernandina da Batalha e suas relações litúrgicas………………. p. 323 
6.3.1 As inter-relações da iconografia “batalhina”…………………………………  p. 331 
6.4 O estado atual dos conhecimentos sobre a iconografia fernandina…………... p. 341 
   
Conclusão …………………………………………………………………………. p. 352 
   
Referências Bibliográficas  ………………………………………………………………… p. 356 
Fontes Impressas ………………………………………………………………… p. 356 
Fontes de Arquivos ………………………………………………………………… p. 358 
Bibliografia ………………………………………………………………… p. 359 
Dicionários ………………………………………………………………… p. 373 
Catálogos  ………………………………………………………………… p. 374 



 
LISTA DAS ABREVIATURAS 

 
 
 

Abrev. Abreviaturas  
[s.d.] Sem data  
[s.l.] Sem local  
[s.m.] Sem mês  
[s.e.] Sem editora  
BPMP Biblioteca Pública Municipal do Porto  
IAN/TT Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo  
BNL Biblioteca Nacional de Lisboa  
BNRJ Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro  
BNF Bibliothèque Nationale de France  
BCUC Biblioteca Central da Universidade de Coimbra  
BNDL Biblioteca Nacional Digital de Lisboa  
AHCML Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa  
ADN Archives Départementales du Nord (Lille)  
Res. Reservados  
fol./fols. fólio/fólios  
ms. Manuscrito  
imp. Impresso  
cod. Códice  
Ch. Chancelaria  
OR Obras Raras  
AA.SS. Acta Sanctorum Junii Tomo I  
Ms. Vat. 3634 Manuscrito Vaticano 3634  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

 
Fig. 1 Portal principal de Santa Maria da Vitória p. 291 
Fig. 2 Detalhe do portal principal p. 291 
Fig. 3 Abóbada da Capela do Fundador p. 293 
Fig. 4 Detalhe da abóbada da Capela do Fundador p. 294 
Fig. 5 Tríptico (Museu Nacional de Arte Antiga, nº 1877) p. 324 
Fig. 6 Detalhe do tríptico (1º cena da visão) p. 325 
Fig.7 Detalhe do tríptico (2º cena da visão) p. 326 
Fig. 8 Túmulo do Infante Santo (Santa Maria da Vitória) p. 329 
Fig. 9 Ms. Vat. 3634 fol. 1r p. 331 
Fig. 10 Detalhes dos pés do Infante Santo (Ms. Vat. 3634 fol. 1r.) p. 332 
Fig. 11 AA.SS. (p.560) p. 333 
Fig. 12 Detalhe das AA.SS. p. 334 
Fig. 13 Edição das AA.SS. p. 335 
Fig. 14 D. Fernando (AA.SS. p.562) p. 337 
Fig. 15 D. Fernando Jerônimos (portal ocidental) p. 338 
Fig. 16 Políptico de S. Vicente ou Painéis de S. Vicente de Fora (Museu de 

Arte Antiga Lisboa) 
 
p. 341 

Fig. 17 Painel do Infante p. 342 
Fig. 18 Detalhe do Painel do Infante p. 342 
Fig. 19 Painel do Arcebispo p. 347 
Fig. 20 Painel da Relíquia p. 348 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Resumo 
 
 
 

Através da análise das hagiografias escritas sobre o d. Fernando, apresentam-se as 
características do seu culto. Ao enumerá-las, demonstra-se como a representação da santidade 
do Infante Santo foi construída com base em dois critérios que serviram para legitimar a 
expansão portuguesa durante o reinado de d. Afonso V (1438-1481).  Inicialmente, 
associaram-se os episódios de sua vida à trajetória de um mártir. Em seguida, a imagem do 
seu martírio foi vinculada ao projeto expansionista.  Objetiva-se demonstrar a relação entre o 
culto ao Infante Santo e a expansão portuguesa. 
 
1- Hagiografia, 2 – expansão portuguesa, 3 – d. Fernando, história 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Résumé 
 
 

À travers d’analyse des hagiographies écrites sur d. Ferdinand, on montre les caractéristiques 
de son culte. Ainsi, on présente comme la représentation de la sainteté d’Infant Saint a été 
construit à travers de deux aspects qui servent pour légitimer l’expansion portugaise durant le 
règne de d. Alphonse V (1438-1481). Au début, les événements de sa vie sont associés à la 
trajectoire d’un martyr. Ensuite, l’image de son martyre a été liée au projet expansionniste.  
On a comme but montrer le rapport entre le culte à l’Infant Saint et l’expansion portugaise.       
 
1 – Hagiographie,  2 – expansion portugaise, 3 – d. Ferdinand, histoire 
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Introdução 

 

Esta tese insere-se nas discussões do Scriptorium – UFF, vinculando-se às 

interrogações feitas sobre o poder régio.  Aliás, há algum tempo, esse laboratório vem 

produzindo dissertações e teses sobre essa temática.  Por essa razão, muitos dos problemas 

colocados ao longo deste trabalho têm origem em uma problematização comum, realizada 

junto aos pós-graduandos e aos professores que fazem parte desse grupo de investigação.       

 As proposições aqui relacionadas dizem respeito ao contexto político do final da idade 

média portuguesa, buscando compreender o jogo de interesses relativo aos descobrimentos, 

que estava presente na corte de Avis.   Em meio a esse contexto, tomam-se, como objeto de 

estudo, as representações da realeza portuguesa e o seu imaginário político através do culto ao 

Infante Santo, enfatizando-se uma história político-cultural.   

 Optou-se pela análise das manifestações da sacralidade da casa real por meio do culto 

ao Infante Santo.  Trata-se do oitavo filho de d. João I, nascido, em 1402, e morto em Fez, em 

1443.  Sua morte está ligada à recusa, por parte do Estado português, em devolver a cidade de 

Ceuta aos mouros. Desde as primeiras notícias de sua morte até o século XIX, foi cultuado 

como santo em Portugal.  Através da personagem santa em questão, problematizou-se a 

representação de santidade dinástica e, ao mesmo tempo, o modo pelo qual foi relacionada às 

questões políticas que envolveram o Estado português, a Igreja portuguesa, os descobrimentos 

e a Santa Sé, no período de 1438-1481.   A tese partiu da pressuposição de que, por meio do 

estudo da difusão do culto ao Infante Santo, seria possível mapear como se comportaram os 

grupos portugueses no que diz respeito à expansão. 

 A hipótese que norteou a investigação, aqui apresentada, pressupunha que o culto ao 

Infante Santo constitui um vetor da identidade nacional portuguesa ao mesmo tempo em que 

era uma forma de cultuar a própria casa de Avis.  Assim, ao mesmo tempo em que esse santo 

era venerado, venerar-se-ia também o projeto político expansionista de d. Afonso V.  Isso foi 

possível devido às inter-relações entre os principais elementos da santidade de d. Fernando e 

os principais tópicos de representação da casa de Avis.  Para melhor compreender esse 
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processo, estudou-se a forma como tal culto foi engendrado, ao longo do século XV, e as suas 

repercussões durante a modernidade. 

 Através da análise de um significativo número de fontes, apresentou-se como a 

representação da santidade desse santo dinástico foi sobreposta à imagem da dinastia de Avis.  

No entanto, de todos os documentos históricos usados, a hagiografia escrita pelo frei João 

Álvares, durante a década de 50 do século XV, sem sombra de dúvida, destacou-se como peça 

fundamental na construção do discurso de santidade de d. Fernando.  Para tanto, a tese foi 

dividida em duas partes. Na parte 1, os três primeiros capítulos contextualizam a produção 

acadêmica dedicada ao Infante Santo, o contexto político da primeira metade do século XV e, 

por fim, apresenta a função do frei Álvares como responsável por perpetuar a memória de 

santidade dessa personagem.      

 No capítulo 1, As discussões em torno do Infante Santo, fez-se um balanço das 

principais questões historiográficas relativas aos diversos momentos históricos, a partir do 

final do século XIX, para demonstrar como a historiografia representou a personagem.   Além 

disso, esboçaram-se alguns aspectos da produção sobre a dinastia de Avis, demonstrando 

como, em certo aspecto, os estudos relativos ao infante d. Fernando foram negligenciados.   

Por fim, apresentaram-se os principais problemas e questões levantados sobre o Infante Santo 

a partir da década de 90 do século XX.    

 O capítulo 2, A dinastia de Avis:  características do projeto político e socioeconômico, 

inicialmente, apresenta a análise das relações entre o projeto político desenvolvido por d. João 

I e a Igreja portuguesa, demonstrando os conflitos presentes entre esses dois poderes.  Em 

seguida, problematizaram-se as inter-relações entre a expansão portuguesa na África, os 

concílios da Igreja e as disputas na península Ibéria que envolveram os interesses 

expansionistas de Portugal e Castela, a partir do reinado de d. Duarte.   

Após demonstrar como a expansão portuguesa estava relacionada ao contexto da 

disputa pela hegemonia peninsular, apresentaram-se as circunstâncias em que se 

desenvolveram os preparativos para a campanha de Tânger e as repercussões da derrota 

portuguesa.  Por fim, discutiram-se os problemas decorrentes em Portugal devido à morte de 

d. Duarte, em 1438.  

O capítulo 3, A construção da santidade do Infante Santo através da narrativa do frei 

João Álvares, trata-se do encerramento da primeira parte da tese.  Para tanto, apresentou-se a 

importância desse frei, ao mesmo tempo em que se comprovou que a sua trajetória biográfica 

confunde-se com a vida do Infante Santo e, após a morte do seu senhor, o frei incumbiu-se, 

sob proteção da dinastia de Avis, de propagar a memória de santidade de d. Fernando.  Ao 
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analisar a biografia de Álvares, demonstraram-se como vários aspectos da reforma que ele 

implementou no mosteiro de Paço de Sousa podem ser relacionados ao projeto político de 

Avis.  Por último, apresentaram-se as relações intertextuais de sua hagiografia com as demais 

obras dessa natureza em Portugal. 

Na parte 2, encontram-se as reflexões teóricas relativas à sacralidade ibérica, bem 

como, a análise das fontes que compõem esta tese. Para tanto, foi necessário fazer uma 

exposição contextual acerca das décadas de 50, 60 e 70 do século XV. Por último, foram 

sumariadas algumas discussões sobre a iconografia de d. Fernando e a sua relação com o seu 

culto. 

No capítulo 4, As questões da sacralidade de Avis por meio de d. Fernando e as suas 

relações com o culto ao projeto expansionista, além de ser o primeiro capítulo da segunda 

parte da tese, teve a função de apresentar um debate historiográfico sobre as questões relativas 

à sacralidade monárquica.  Discutiram-se as singularidades ibéricas relacionadas às discussões 

sobre esse conceito.  Houve a preocupação teórica de delimitar, parcialmente, a 

problematização conceitual acerca do conceito de religião.  Por último, apresentou-se, com 

base na análise das hagiografias do Infante Santo como foi construía a idéia de santidade 

dinástica e as suas relações com a noção de religião monárquica.   

O capítulo 5, Os parâmetros para a compreensão da difusão do culto ao Infante Santo 

e as suas relações com a expansão de d. Afonso V em África, constitui-se como uma espécie 

de continuidade do capítulo 2, pois aborda o contexto político em Portugal depois de 

Alfarrobeira até o final do reinado de d. Afonso V.  Para tanto, analisou-se a expansão pela 

África e os grupos que estavam envolvidos nesse processo.  Em seguida, mapeou-se como a 

situação conturbada da época serviu como um outro elemento importante para a difusão do 

culto ao Infante Santo.   

No capítulo 6, Indícios de produção de um santo dinástico, apesar de trazer uma 

discussão sobre a iconografia fernandina, não pode ser visto como um capítulo de análise 

iconográfica, posto que se optou apenas por apresentar as principais questões sobre a 

iconografia desse santo.  Além disso, demonstrou-se como existe uma proximidade muito 

grande entre a hagiografia do Infante Santo, escrita por Álvares, e a representação 

iconográfica do santo no mosteiro de Santa Maria da Vitória. 

Enfim, na conclusão, apresentaram-se os limites desta tese e a sua possível 

contribuição para o estudo da representação da santidade de d. Fernando e as suas relações 

com o projeto político de Avis.       



 

 

 

 

 

Capítulo 1 – As discussões em torno do Infante Santo 

 

1.1 Alguns aspectos sobre as relações entre a questão nacional e os estudos sobre d. 

Fernando 

 

 Apresentar o lugar da personagem junto à historiografia é uma tarefa que 

inexoravelmente traz problemas históricos e historiográficos.  Da ínclita geração, ele foi e 

continua sendo o mesmo estudado.  Embora seja possível identificar os principais temas de 

pesquisa relativos a d. Fernando, eles, até recentemente, circunscreviam-se nos estudos sobre 

a dinastia de Avis e as suas relações com o processo de formação da identidade portuguesa.  

Assim, as investigações a seu respeito constituíam-se como um apêndice de uma problemática 

maior. Na realidade, ainda são poucas as investigações de caráter monográfico sobre ele.      

 A leitura da maioria da bibliografia concernente ao “mártir de Fez” indicou um padrão 

analítico.  A grosso modo, percebeu-se que, nos momentos de instabilidade política e social, 

foi comum a apropriação da história dos séculos XV e XVI por parte dos historiadores ou do 

poder, como referência de um passado próspero.  Esse processo discursivo, no caso do Infante 

Santo, também aconteceu no lugar onde ele teve o seu culto em Leiria – em Santa Maria da 

Vitória, ou mosteiro da Batalha, como é conhecido.   

Apesar da grande quantidade de pesquisas sobre a dinastia de Avis, uma parcela 

considerável insere-se em uma perspectiva historiográfica comprometida com a origem da 

nacionalidade portuguesa.  Portanto, questionava-se como as transformações trazidas pela 

instituição de Avis teriam contribuído para a formação do império colonial e como ele se 

ligava à criação do Estado.  

 No que pesem as diferentes propostas analíticas sobre d. Fernando, em um contexto 

mais lato, há de se considerar a função dos seus estudos no processo de discussão acerca da 

fundação e das (re)-fundações da nacionalidade portuguesa.  Para tanto, retomam-se os 

debates historiográficos a partir do século XIX.   No início desse século, Portugal sofreu 
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danos com a independência do Brasil1.  A partir de então, iniciar-se-ia um longo processo, 

porém inevitável, de desgaste da monarquia, cujo resultado levaria ao movimento republicano 

de 5 de outubro de 1910. 

 Durante as últimas décadas da sua existência, a monarquia lutou com afinco para 

reconstituir o seu império colonial.  Na ausência do Brasil, a África, há muito tempo 

transformada em um grande porto exportador de escravos, tornou-se a solução mais viável.  

No entanto, a alternativa, embora para os contemporâneos fosse viável, levava ao embate 

diplomático com a Inglaterra, em um momento de grande crescimento econômico e militar2.  

Na medida em que a situação européia ficava mais tensa a partir da guerra franco-prussiana, 

em 1870, a África constituía um valoroso objeto para os Estados industrializados europeus. 

 Devido à sua própria dinâmica, o capitalismo do século XIX transformou as teses 

portuguesas3 sobre a sua ascendência acerca da África em obsoletas.  A partir de então, 

impunha-se a lógica da força.  Segundo Saraiva, o maior embate diplomático português do 

século era tentar convencer os ingleses dos seus “direitos” históricos em relação ao 

continente.  Embora o país tenha obtido algum sucesso, mantendo territórios entre a Guiné e a 

Angola, não conteve a marinha de guerra britânica que foi, lentamente, apoderando-se de 

vários territórios de antiga ocupação lusitana.  Da incapacidade de manter a sua política 

colonialista na África, nasceu um dos germes que trouxeram à república.   

 
 
O próprio Eça confessava não saber o que é que se podia desejar e pedia, 
nessa carta, a Oliveira Martins que escrevesse um artigo a esclarecer.  Nessa 
mesma altura, o teatro da Alegria esgotou as lotações com uma apropósito 
(uma revista política) que tinha por título A Torpeza; a torpeza era o ultimato 
e toda a política da monarquia, considerada responsável pelo malogro da 
grande quimera africana.4   
 
 

                                                 
1 À guisa de contextualização das modificações em curso à época.  Cf. SARAIVA, José Hermano. História 

concisa de Portugal. [s. l.]: Publicações Europa-América, 21 ª ed., 2001.; BOXER, Charles R. O império 

marítimo português 1415 - 1825. São Paulo: Cia. das Letras, 2002. A primeira edição publicada em inglês é do 
ano de 1969, na Inglaterra. 
2 Cf. Em relação à política inglesa no século XIX. Cf. HOBSBAWM, Eric.  A era dos impérios. 1875-1914. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1988.; DAVES, Mike. Holocaustos Coloniais. Clima, fome e imperialismo na formação 

do Terceiro Mundo. Rio de Janeiro:  Record, 2002. Em relação aos movimentos da economia no século XIX. Cf. 
POLANYI, Karl.  A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 1980. 
3 Sobre as contestações aos direitos coloniais dos portugueses, é importante destacar que desde o século XVII, à 
época da independência da Holanda, as teses de Hugo Grócio (1583-1645) serviram de base aos demais Estados 
europeus para contestar os direitos dos países ibéricos sobre as suas colônias.  Para maiores informações sobre 
essa matéria. Cf. CHIARAMONTE, Jose Carlos. Nación y estado in iberoamérica. Buenos Aires: Sudamericana, 
2004.; KANTOR, Íris. Esquecidos e renascidos. Historiografia acadêmica Luso-americana. 1724 – 1759. São 
Paulo/Salvador: HUCITEC/UFBA, 2004.; MARTINEZ, Pedro Soares. História diplomática de Portugal. 
Lisboa: Verbo, 1992. Ver também a bibliografia por eles indicada.  
4 SARAIVA, José Hermano. História concisa… op. cit., p. 344.  Destaque do autor. 
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 A vaga liberal que varreu a Europa atingiu o reino português. Alguns anos antes do 

irônico escritor português, Eça de Queirós, pedir explicações a Martins, iniciou-se um 

processo, muito influenciado pelo pensamento anticlerical, que, aos poucos, aproximou-se do 

discurso republicano de extinção das ordens religiosas.  Em 1820, surgiram os primeiros 

decretos visando à extinção das casas religiosas claustrais.  Os decretos de 21 de agosto e de 

26 de outubro de 1822 dariam início formalmente ao fim das ordens monásticas5, punha-se 

fim ao secular processo de simbiose entre expansão, catequese e colonização.     

 Devido à influência católica, o projeto republicano trazia algumas contradições.  Se, 

por um lado, havia consenso sobre a associação da imagem da monarquia à decadência do 

império colonial, por outro, a faceta, anticlerical, era a parte que criava dissidências entre os 

adeptos dessas idéias.   

 Em 1880, durante as comemorações do 3º centenário de morte de Camões, ocorreram 

diversas manifestações republicanas.  Como Saraiva6 destacou, a escolha de Camões para 

símbolo da pátria em uma campanha republicana demonstrava a grande ambigüidade do 

movimento e a necessidade de conciliar a tradição à idéia de progresso subjacente ao conceito 

de república.  Mas, na ocasião, as noções republicanas foram representadas por:  “Camões, 

galeões, troféus, colónias, pretos, soldados, heróis, encanto da vida agrária.  E era na 

linguagem que mais facilmente podia ser entendida que o partido falava”7. 

 A ambivalência do movimento progressista em Portugal pôde ser percebida por meio 

da própria produção intelectual de um dos expoentes da política da cidade do Porto na 

segunda metade do século XIX e da história – Martins8.  Esse tão re-editado autor professava 

idéias reformadoras, mas, no que diz respeito à sua produção historiográfica, dedicou-se ao 

período áureo de Portugal.  Estudou a dinastia de Avis e, embora fosse reformador, não 

poupava adjetivos positivos para se referir aos membros dessa casa reinante.   

 Anos mais tarde, a forma violenta como foi iniciada a dissolução da monarquia, com o 

assassinato do rei e do príncipe herdeiro, em 2 fevereiro de 1908, levou, após a revolução de 

                                                 
5 Foi exatamente nessa conjuntura que o culto público prestado ao Infante Santo no mosteiro da Batalha entrou 
em decadência. Portanto, o processo de extinção desse mosteiro, de 17 de fevereiro de 1823, concluído em 19 de 
junho de 1834, pôs fim formalmente ao culto desse Infante.  Sobre esse processo. Cf. IAN/TT. Ministério das 

Finanças, Processo n° 21198.; CORREIRA, Vergilio.  Batalha. Estudo historico-artístico-arqueologico do 

Mosteiro da Batalha. Vol. I (1929) Vol. II (1931). Porto:  Litografia Nacional, 1929.; GOMES, António Saul 
Gomes. Vésperas Batalhinas. Estudos de  história e arte. Leiria: Edições Magno. 1997.  Quanto à análise do 
culto. Cf. cap. 6 desta tese. 
6 Cf. SARAIVA, José Hermano. História concisa… op. cit., pp. 346-347. 
7 Ibidem, p. 347. 
8 MARTINS, Oliveira.  Os filhos de D. João I. Lisboa: 6ª ed., A M Pereira Livraria Editora, 1936.  A primeira 
edição do livro ocorreu em 1891 e foi publicada pela editora Guimarães.  O livro conheceu inúmeras re-edições 
ao longo de todo o século XX.   



 19 

19109, à necessidade de “acalmação”. O país encontrava-se dividido politicamente e com 

graves problemas econômicos.  A proclamação da república não resolveu os problemas; à 

medida que se o movia do trem da história no século XX, evidenciavam-se as grandes 

diferenças econômicas e sociais entres os países industrializados da Europa e aquilo que havia 

sobrado do antigo império português. 

 Evidentemente, as idéias nacionalistas e a ação do Estado ajudaram a moldar o 

ambiente acadêmico português das primeiras décadas do século XX.  Difundiram-se as 

cadeiras de história nas universidades, foram criadas revistas especializadas, tudo para se 

produzir uma nova história que conjugasse o agro, presente, com o, doce, passado imperial.  

De modo análogo aos outros países ocidentais, a história imiscuía-se do caráter nacional, na 

verdade, acreditava-se que: 

 
 
‘ao ensino histórico incumbe o dever glorioso de fazer amar e de fazer 
compreender a pátria [...] todos nossos heróis do passado, mesmo envoltos 
em lenda... Se o estudante não leva consigo a viva lembrança por mil 
campos de batalha por nobres causas, se não aprendeu absolutamente o que 
custou o sangue e o esforço para constituir a unidade da pátria [...] e retirar, 
em seguida do caos de nossas instituições envelhecidas, as leis sagradas que 
nos fizeram livres, e não se torna um cidadão compenetrado de seus deveres 
e um soldado que ama sua bandeira, o instrutor perdeu seu tempo’.10          
 
 

Provavelmente, a conjuntura em que o país encontrava-se, dividido entre o seu 

passado colonial e seu futuro republicano incerto, tenha produzido a aproximação entre 

símbolos nacionais monárquicos à imagem nacionalista que a disciplina história ajudava a 

formar.  Como exemplo disso, cita-se a transformação do mosteiro da Batalha, em 1919, em 

lugar de homenagem ao soldado desconhecido.  A partir de então, ele passou a desempenhar a 

função simbólica de guardar a memória do soldado desconhecido.   

Nos momentos de crise, o mosteiro foi diversas vezes re-apropriado pelo poder 

político vigente para se legitimar.  Anos antes da criação desse túmulo, em 1901, foi ordenada 

a junção dos monarcas do século XV no panteão real.  No início do século XX, tentava-se 

passar a imagem da unidade do passado histórico.  Teria sido essa unidade que possibilitou a 

edificação de um grande império colonial.  Contudo, os monarcas do século XV nunca 

                                                 
9 Em relação à implantação da república em Portugal e às contradições subjacentes ao movimento. Cf. 
MEDINA, João. A democracia frágil: A primeira república portuguesa (1910-1226). In: TENGARRINHA, José. 
História de Portugal. Bauru/São Paulo/Lisboa:  EDUSC/UNESP/Instituto Camões, 2001, pp. 375-390. 
10 FERRO, Marc. O Filme. Uma Contra-análise da Sociedade? In: LE GOFF, Jacques e NORA, Piere. História: 

Novos Objetos. Vol. 3. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editor, 1995, pp. 199-215, p. 200.; Cf. LE GOFF, 
Jacques.  História e memória. Campinas: Editora da Unicamp, 4 ª ed., 1996, especificamente, entre as páginas 
535 e 549. 
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tiveram a pretensão de terem os seus túmulos próximos uns aos outros.  Pelo contrário, cada 

qual pretendia uma individualidade na morte, daí a opção pelo enterro separado dentro de uma 

unidade maior – o mosteiro da Batalha, cuja função era a de simbolizar a união e o poder dos 

monarcas de Avis.  

Apesar do declínio da tendência nacionalista na produção historiográfica ao longo do 

século XX, em Portugal, por causa das condições políticas do Estado Novo (1933-1974), 

houve condições para um maior controle sobre a escrita da história, atribuindo-lhe uma 

grande carga ideológica. Devido ao comprometimento do Estado com a política colonialista, 

evidentemente, há de se considerar como a dinastia de Avis foi transformada em parte da 

propaganda favorável ao colonialismo desse período, inclusive isso foi um mecanismo que já 

vinha sendo delineado desde o século XIX.   

Durante o Estado Novo, tentava-se projetar a imagem de que o Estado era grandioso 

porque detinha colônias.  Destaca-se o retorno ao continente africano produzido por Salazar, 

em 1950.  Como um dos ícones disso, Rosa11 citou o historiador António Brásio12 – o 

“historiador-missiólogo”, devido ao seu sonho de construir uma nova África portuguesa.  Esse 

processo era acompanhado pelo isolamento político de Portugal face à “Europa moderna” do 

pós-guerra, tão rejeitada pelos estadistas portugueses do período. 

Retomando-se o exemplo dado sobre o mosteiro da Batalha, considera-se pertinente 

ressaltar como ele, até 1974, foi sempre atrelado pelo poder ao domínio atlântico. Por causa 

do 25 de abril, a sua função ideológica perdeu o significado porque as teses contrárias à 

manutenção das colônias saíram vitoriosas e, aos poucos, o país fez uma nova opção 

identitária que o conduziria à reformulação de sua identidade através da reaproximação com a 

Europa.   

Até 1974, a Batalha tinha uma significação especial para um país cuja história estava 

atrelada ao domínio atlântico.   Após essa data, a imagem expansionista perdeu um pouco do 

seu significado.  Depois de constatar que a dinastia de Avis serviu por séculos como 

referência identitária, ficava a pergunta: por que ela foi tão apropriada historicamente?  Seria 

possível reconstituir, com o devido distanciamento, a história da dinastia e das suas 

personagens?  Certamente, o estudo do culto ao Infante Santo contribuirá para a 

problematização desses assuntos.   

                                                 
11 ROSA, Maria de Lurdes. Do “santo conde” ao mourisco mártir: usos da santidade no contexto da guerra norte-
africana (1415-1521). In: DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM. Novos mundos Portugal e a época dos 

descobrimentos. Ciclo de conferências de 24 de outubro de 2007 a 10 de fevereiro de 2008. Disponível em : 
<http://www.dhm.de/ausstellungen/neue-welten/pt/essays.html>. Acesso em: 10 de dezembro de 2007, p. 14.  
12 BRÁSIO, António. História e missiologia. Luanda: Instituto de Investigação Científica de Angola, 1973. 
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1.2 Alguns aspectos da historiografia sobre a dinastia de Avis 

 

Durante o período em que ocorreu uma aproximação entre a história e o Estado, por 

meio da função da ideologia nacional, houve um desenvolvimento da história institucional.  

Nessa perspectiva, Caetano13, embora tardiamente, transformou-se em um autor de referência.  

O estudo das relações institucionais da monarquia, através do conhecimento da documentação 

produzida pela administração central, com as regiões periféricas do reino, caracteriza, a 

grosso modo, a historiografia concernente à idade média portuguesa.  As pesquisas sobre a 

história institucional, a edição de fontes produzidas por esses autores, serviram de base para 

as gerações de historiadores a partir dos anos 70 do século XX14.   

 Ao investigar a história das instituições, Hespanha15 preocupou-se em compreender a 

representação da sociedade corporativa por meio dos aspectos simbólicos do corpo do rei 

como um paradigma da organização social.  Carvalho Homem16, através da prosografia, 

estudou a estruturação da instância central de poder, demonstrando como foi formado um 

corpo de servidores do Estado.  O autor17, em outra pesquisa, cujo referencial teórico pautou-

se em Georges Balandier, estudou o papel da imagem do rei e da monarquia, possibilitando 

aproximação da história institucional à história antropológica.   

 Com a inserção do diálogo com a antropologia, acrescentou-se uma outra 

possibilidade nas pesquisas sobre a formação do Estado.  Sob influência dessa tendência, 

Sousa18 discutiu o funcionamento das cortes portuguesas e o seu papel político nos séculos 

XIV e XV.  No segundo volume de História de Portugal
19, Mattoso20 apresentou uma 

                                                 
13 CAETANO, Marcello. História do direito português: fontes do direito público (1140-1495). Lisboa/São 
Paulo: Verbo, 2ª ed.,1985. 
14 FREITAS, Judite A. Gonçalves. Les chemins de l’histoire du pouvoir dans le médiévisme portugais (ca 1970- 
ca 2000). Centre d’études médiévales Auxerre. Études et  travaux 2003-2004. Auxerre: CEM, nº 8, pp.81-98, 
[s.m.]. 2003-2004.  No mapeamento executado sobre a produção da história política do país, foi confirmada essa 
tendência.  
15 HESPANHA, António Manuel. História das instituições – épocas medieval e moderna. Coimbra: Almedina, 
1982. 
16 HOMEM, Armando Luis Carvalho. Portugal nos finais da idade média: Estado, instituições, sociedade 
política. Lisboa: Livros Horizontes, 1990. 
17 Idem, O Desembargo régio (1320-1433). Porto: INIC, 1990. 
18 SOUSA, Armindo de. As cortes medievais portuguesas. 2 Vols., Porto: INIC-CHUP, 1990. 
19 MATTOSO, José (org.). História de Portugal – a monarquia feudal. Vol. 2, Lisboa: Estampa, 1994.  No 
volume 3 da coleção, intitulada  “No alvorecer da modernidade”, aparecem referências ao entendimento do rei 
como um modelo simbólico do poder. 
20 Recentemente, foi publicado um artigo cujo conteúdo traz informações sobre a produção desse autor. Cf. 
ROSA, Maria de Lurdes. Rumos da historiografia religiosa de JM. Revista Medievalista on line. Lisboa: IEM – 
Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, Ano 2, nº 2, pp. 1-15, [s.m.]. 2006. Disponível 
em <http://www.fcsh.unl.pt/iem/medievalista>. Acesso em: 17 janeiro de 2008. A autora expõe as pesquisas 
realizadas por Mattoso em relação ao tema da religiosidade medieval.  
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problematização acerca do papel da monarquia, especificamente, sobre a sacralidade régia21.   

Apesar de abordar a questão, Ventura22, ao estudar a relação da clerezia com a dinastia de 

Avis, demonstrou como o Estado usurpou as prerrogativas do clero, pois, a partir de d. João I 

(1385-1433), as suas instituições colocaram-se como responsáveis pelo gerenciamento das 

liberdades eclesiásticas.   

Quanto aos conflitos entre os poderes senhoriais, laicos ou eclesiásticos, e as suas 

relações com a imposição da justiça régia, Alves23 investigou os choques de interesses entre 

os poderes senhoriais, os concelhos e os agentes régios nas regiões de Pombal, Soure, Ega e 

Rendinha24.  Indicou como o poder monárquico, através da ação dos seus agentes, conseguiu 

se impor, quer do ponto de vista simbólico, quer do ponto de vista da administração da 

justiça.  

Ao analisar as querelas na região, mostrou como ocorreram transformações 

expressivas, cujo resultado foi a imposição do poder régio na área.  Para corroborar a sua 

argumentação, foi formulada uma caracterização espacial da região.  Por isso, ela estudou o 

processo de povoamento o qual ajudou no entendimento das causas dos conflitos e dos 

mecanismos utilizados para a consolidação monárquica.  Entre as fontes analisadas, destacam-

se as cartas de perdão dadas pelos monarcas e emitidas no período, pois elas foram 

importantes para aumentar o poder do Estado. 

As abordagens históricas com viés institucional fomentaram o debate acerca da função 

de cada reinado no processo de formação do Estado25.   Entre os reis do período, d. Afonso V 

(1438-1481) configura-se entre os mais controversos; existem diversas posições.  Duarte26, 

                                                 
21 Como o tema implica-se diretamente com uma das hipóteses desta tese, optou-se por analisá-lo 
posteriormente. Cf. cap. 4 desta tese. 
22 VENTURA, Margarida Garcez.  Igreja e poder no séc. XV. Dinastia de Avis e liberdades eclesiásticas (1383-

1450). Lisboa: Edições Colibri, 1997. 
23 ALVES, Gracilda. Poder e sociedade na região de Pombal, Soure, Ega e Rendinha (1385-1481). Niterói, 
2001. Tese (Doutorado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2001. 
24 Analisando especificamente o papel da ordem de Cristo, como “intérprete” dos interesses monárquicos, 
Fernandes discutiu a inserção do poder monárquico com árbitro dos conflitos nessa região.  Embora a sua 
reflexão privilegie a segunda metade do século XIV, aludiu a importância dessa ordem para a dinastia de Avis. 
Cf. FERNANDES, Fabiano. O “reino de Deus e a espada do rei”: A formação do poder eclesiástico da Ordem 
de Cristo nas comendas de Ega, Soure, Redinha e Pombal, na primeira metade do século XIV. Rio de Janeiro, 
2005. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro. 2005. 
25 Embora não se constitua em um problema desta tese, sublinha-se que existem diversas abordagens sobre essa 
origem do Estado.  Para se obter maiores informações quanto às polêmicas da matéria. Cf. CRUZ COELHO, 
Maria H. da e CARVALHO HOMEM, Armando Luís de (coords.). A génese do estado moderno no Portugal 

tardo-medievo (séculos XIII-XV).), Lisboa: Ed. Universidade Autónoma, 1997. 
26 DUARTE, Luís Miguel. Justiça e criminalidade em Portugal medievo (1459-1481). Lisboa: FCG/FCT, 1999.  
Para ele, não se encontram páginas nem muito empolgantes nem elogiosas em relação a tal rei.  Seu estudo sobre 
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Serrão27, Caetano28, Saraiva29, Oliveira Marques30 e Armindo de Sousa31 divergem quando 

tratam do seu reinado.  Lopes Neto32, além de dialogar com esses autores, aprofundou a 

pesquisa bibliográfica concernente ao tema.  

Ela questionou os mecanismos de formulação da imagem de d. Afonso V, um rei que, 

por se adequar às prerrogativas medievais da utilização da justiça, teve a sua imagem 

associada à de rei justo e piedoso. Baseando-se na análise, principalmente, das Ordenações 

Afonsinas, a autora comprovou sua hipótese de que a justiça, como representação e como 

prática social, foi um dos elementos fundamentais para a instauração da ordem político-social 

no interior do reino.   

Os autores sumariados são apenas índices do volume e da complexidade da produção 

dedicada à história de Avis.  Apesar da diversidade analítica que eles representam, guardam 

algumas indagações em comum além de se reportaram ao mesmo período histórico.   

Basicamente, valorizaram quatro aspectos, a relação entre os poderes locais e as instituições 

monárquicas, a função do Estado como referência na constituição do sentimento nacional, os 

mecanismos simbólicos e práticos da sua imposição e a maneira de se auto-representar.   

Desses quatro, o último foi o menos problematizado pelo viés institucional devido às 

especificidades das fontes usadas e pelas escolhas metodológicas.   Provavelmente motivados 

por essa constatação, estabeleceram-se trabalhos cujos propósitos fossem responder às 

perguntas deixadas, ao mesmo tempo em que se fazia um esforço revisionista sobre a 

bibliografia dedicada ao tema.  

Além da temática institucional, desenvolveram-se investigações sobre a prosa de 

Avis.  Na execução dessas pesquisas, conceitos, como, por exemplo, imaginário33, memória34, 

                                                                                                                                                         
a formação do aparelho judicial português não conseguiu esclarecer satisfatoriamente o papel desempenhado por 
d. Afonso V na construção da imagem do rei como misericordioso e legislador.   
27 SERÃO, Joaquim Veríssimo. Afonso V. In: Dicionário de história de Portugal. Vol. I, Porto: Figueirinhas, 
1984, pp. 42-44.  Segundo esse autor, d. Afonso V foi responsável por atender aos interesses das grandes casas 
senhoriais em detrimento do patrimônio da casa real. 
28 CAETANO, Marcello. História do... op. cit. Segue a linha argumentativa de Serrão, porém apresenta uma 
crítica voraz ao monarca, fazendo até mesmo críticas de cunho moral. 
29 SARAIVA, José Hermano. História concisa… op. cit. Estabeleceu uma relação entre uma identificação da 
política nacional com os interesses da alta nobreza. 
30 OLIVEIRA MARQUES, António Henrique de. Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa: Presença, 
1987. Nessa obra, o autor relativizou a idéia de que o apogeu do senhorialismo implicou um recrudescimento do 
direito do povo.  
31 SOUSA, Armindo. D. Afonso V (1448-1481). In: MATTOSO, José. (org.). História de Portugal. op. cit., V. 
2. Faz uma análise bem mais complacente do reinado de D. Afonso V, pois buscou estudá-lo numa perspectiva 
psicológica, ou seja, afirmando que as circunstâncias de sua infância contribuíram para que ele se transformasse 
num rei instável e facilmente manipulável.     
32 LOPES NETO, Emmanuelle de Souza. Um rei justo para uma sociedade perfeita. Niterói, 2002. Dissertação 
(Mestrado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2002.  
33 LE GOFF, Jacques. L’imaginaire médiéval: essais. Paris : Gallimard, 1985. 
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maravilhoso35, advindos da historiografia francesa36 passaram a ser instrumentalizados  pelos 

historiadores. 

Rebelo37 estudou a concepção de poder, expressa por Fernão Lopes, levantando a 

questão do messianismo político introduzido pela revolução de Avis.  As particularidades 

discursivas, que associavam d. João I a um messias, trazidas pela revolução, ajudam a 

compreender a imagem que a monarquia de Avis fazia de si mesma.   

Referindo-se à produção textual sob patrocínio de Avis, especificamente, ao teatro 

vicentino, Fróes38 sustentou que a figura do rei deveria ser compreendida como uma 

referência identitária.  Portanto, o rei é um topos e o seu paço é um lugar de ordenamento do 

mundo e do reino. Para melhor esclarecer a relação entre o paço régio e a sociedade, entre os 

séculos XV e XVI, formulou o conceito de discurso do paço39.   

Cronistas como Fernão Lopes (1380-1460) e Gomes Eanes de Zurara (1420-1474) 

foram utilizados na investigação de Coser40.  Ela analisou as representações criadas para a 

última rainha da dinastia de Borgonha – Leonor Teles (1350-1386), esposa do rei d. Fernando 

(1367-1383) – e para a primeira rainha da dinastia de Avis, Filipa de Lancaster (1360-1415), 

casada com d. João I (1385-1433). A autora ainda constatou que a primeira rainha foi 

identificada com o reino de Castela enquanto a segunda foi relacionada ao reino português.  O 

modelo associativo teve origem na tradição cristã medieval que opunha Maria a Eva e tinha 

como propósito legitimar a dinastia de Avis. 

                                                                                                                                                         
34 Idem. Histoire et mémoire. Paris: Gallimard, 1988.   
35 Idem. O maravilhoso e o quotidiano no Ocidente medieval. Lisboa: Edições 70, 1990. 
36 A influência da historiografia francesa é muito forte nos estudos sobre idade média ibérica produzidos no 
Brasil.  Para ler outras informações sobre a historiografia ibérica brasileira. Cf. ALMEIDA, Ana Carolina Lima e 
AMARAL, Clínio de Oliveira. O Ocidente Medieval segundo a historiografia brasileira. Revista Medievalista on 

line. Lisboa: IEM – Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, Ano 4, nº 4, pp. 1-41, 
[s.m.]. 2008. Disponível em <http://www.fcsh.unl.pt/iem/medievalista>. Acesso em: 10 de agosto de 2008. 
Nesse artigo, os autores fizeram um sumário dos principais centros de pesquisa dedicados à idade média, bem 
como acerca das teses dedicadas a esse período, em especial, às relativas à idade média portuguesa que são 
muito influenciadas pela historiografia francesa do ponto vista teórico e metodológico.     
37 REBELO, Luís de Souza. A concepção de poder em Fernão Lopes. Lisboa: Livros Horizonte, 1983. 
38 FRÓES, Vânia L. Espaço e Sociedade em Gil Vicente: contribuição para um estudo do imaginário português 
(1502 – 1536). São Paulo, 1986. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986.; Idem. Era no Tempo do Rei – estudo sobre o 

ideal do rei e das singularidades do imaginário português no final da Idade Média. Niterói, 1995. Tese (Titular 
em História Medieval) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
1995. 
39 O conceito parte do pressuposto de que o paço régio constituía-se em um instrumento simbólico organizador 
da sociedade porque instituía um padrão social de conduta que definia os padrões da sociedade. Cf. Ibidem, p. 
125.     
40 COSER, Miriam Cabral. Política e gênero: o modelo de rainha nas crônicas de Fernão Lopes e Zurara 
(Portugal – Séc. XV). Niterói, 2003. Tese (Doutorado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas e 
Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2003. 
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Baseando-se no paradigma de análise semiótica de Courtés41, Santos42 investigou as 

Crônicas dos Reis, de Fernão Lopes, e comprovou a existência de uma idealização da 

realidade conhecida pelo cronista, ou seja, o imaginário das relações entre o rei e o povo de 

modo que o “real” fosse representado segundo os interesses de Avis.  No que pesem as 

ambivalências subjacentes a essas relações, demonstrou a presença de uma 

complementaridade entre o rei e o povo, porque, do ponto de vista discursivo, o soberano foi 

sustentado pelo povo, o qual continuou a colaborar com o soberano no processo de 

centralização monárquica. 

  Ferreira43 realizou um estudo comparativo das crônicas ibéricas produzidas nos 

séculos XIII e XV, visando a acompanhar o processo de construção do mito afonsino, o ato 

fundador da monarquia por Deus e suas progressivas modificações. Relacionou-as com o 

processo de construção da identidade nacional portuguesa. 

Posteriormente, com base nas investigações relativas à marcação do tempo, esse 

autor44, influenciado por Le Goff45, discutiu a mudança no seu uso e na sua percepção.  

Acompanhou a utilização cada vez mais freqüente do sistema abstrato de medição, cujo 

surgimento contribuiu para a diminuição do uso das referências naturais e levou ao 

aparecimento da medição mecânica do tempo.   

Ele comprovou que tal processo foi precoce em Portugal e ocorreu durante os 

primeiros anos da dinastia de Avis.  O pioneirismo na sua reorganização e na sua apropriação 

ligava-se, por meio do controle das atividades quotidianas, à utopia avisina que desloca a 

temporalidade para o futuro, promovendo assim uma idealização acerca do reino. 

 Accorsi Júnior46 analisou a prosa produzida no período de d. Duarte (1433-1438), 

buscando compreender o caráter civilizatório e legitimador desse discurso. Tomou como 

parâmetro teórico Nobert Elias.  Destaca-se sua proposta de compreender o jogo político da 

corte de Avis como um microcosmo da sociedade portuguesa à época, bem como sua 

                                                 
41 COURTÉS, Joseph. Analyse sémiotique du discours: de l’énoncé à l’énonciation. Paris : Hachette, 1991. 
42 SANTOS, Ângela Maria Oliveira de Carvalho. O rei e o povo nas crônicas de Fernão Lopes. Niterói, 1994. 
Dissertação (Mestrado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 1994. 
43 FERREIRA, Roberto G. Fabri. Ferreira. O papel do maravilhoso na construção da identidade nacional 

portuguesa – Análise do Mito Afonsino (séc. XIII-XV). Niterói, 1997. Dissertação (Mestrado em História Social) 
– Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1997.    
44 Idem. O tempo novo e a origem dos novos tempos: a construção do tempo e da temporalidade nos primórdios 
da dinastia de Avis (1370 a 1440). Niterói, 2003. 2 Vols. Tese (Doutorado em História Social) – Instituto de 
Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1999.  
45 LE GOFF, Jacques. Pour un autre Moyen Âge. Temps, travail et culture en Occident : 18 essais. Paris : 
Gallimard, 1977. 
46 ACCORSI JÚNIOR, Paulo. Do Azambujerio Bravo à Mansa Oliveira: a prosa civilizadora da Corte do rei D. 
Duarte (1412-1438). Niterói, 1997. Dissertação (Mestrado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas e 
Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1997. 
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perspicácia no sentido de apontar o lento processo de senhorização desenvolvido pelos filhos 

de d. João I e seus principais colaboradores, notadamente, o condestável d. Nuno Álvares. 

 Berriel47 indagou a produção simbólica dos franciscanos durante grande parte do 

século XV.  Tomou como objeto a estruturação da representação social de cristão, presente no 

discurso franciscano, para comprovar que ela se associava à noção de súdito.  Assim, segundo 

o autor, por meio da aproximação, os franciscanos delinearam um equilíbrio entre os poderes 

temporal e espiritual. Ressalta-se o fato de que o autor não tenha fixado o seu estudo apenas 

no campo das representações, uma vez que ele comprovou que a construção ideológica estava 

de acordo com o universo das práticas sociais, nas quais os reis de Avis e os frades menores 

apoiavam-se mutuamente.  

Queirós48 pesquisou a imagem produzida pelo cronista-mor de d. Afonso V, Gomes 

Eannes de Zurara, do infante d. Henrique (1394-1460), tomando como paradigma a figura 

real. Em suas conclusões, percebe-se que o discurso cronístico foi um suporte para a 

divulgação de modelos de príncipe, de rei e de súdito.  Tal estratégia contribui para a 

afirmação da identidade nacional portuguesa. 

A prosa de Fernão Lopes foi investigada por Dantas49, cujo estudo analisou a Crônica 

de D. Fernando, escrita por volta de 1436.  Para a autora, o cronista régio, fortemente 

vinculado à causa de Avis, teria produzido um paradigma que, ao mesmo tempo em que 

enunciava um modelo de realeza ideal, construía sua contrapartida na personagem de d. 

Fernando (1367-1383), último rei da dinastia de Borgonha.  

A pesquisa de Mello50 concentrou-se na relação entre as cerimônias e os rituais do 

poder régio e o processo de centralização monárquica.  Em seu trabalho, há um debate com as 

pesquisas de Mattoso51, especificamente, no que diz respeito às transformações sofridas no 

papel do rei, de Soria52, no que tange à função da cerimônia, e de Costa53, sobre a questão do 

                                                 
47 BERRIEL, Marcelo Santiago. Cristão e súdito: representação social franciscana e poder régio em Portugal 
(1383-1450). Niterói, 2007. Tese (Doutorado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007.   
48 QUEIRÓS, Sílvio Galvão de. Pera Espelho de Todollos Uiuos – A imagem do Infante D. Henrique na Crônica 

da Tomada de Ceuta. Niterói, 1997. Dissertação (Mestrado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas 
e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1997.   
49 DANTAS, Cláudia Côrrea. Dom Fernando, um príncipe imperfeito: análise de um contra-modelo de rei. 
Niterói, 1999. Dissertação (Mestrado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói. 1999. 
50 MELLO, Ieda Avênia de. Rituais e cerimônias régias da Dinastia de Avis: pacto e conflito na entronização de 
D.João II (Portugal-1438-1495). Niterói, 2007. Dissertação (Mestrado em História Social) – Instituto de Ciências 
Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007. 
51 MATTOSO, José. A nobreza medieval portuguesa – a família e o poder. Lisboa: Estampa, 1980. 
52 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (XIII—XVI). Madrid, 
Eudema, 1988.; Idem. Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara. Madrid: 
Nerea, 1993. 
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ritual.  Mello retoma as proposições de Amaral54 e de Lopes Neto55 sobre a relativização da 

idéia de que o governo de d. Afonso V teria representado um retrocesso no processo de 

centralização desenvolvido desde d. João I.  

O reinado de d. João II (1481-1495) foi estudado, do ponto de vista da articulação 

entre ação centralizadora e o imaginário régio, por Silva56.  Ela analisou as crônicas escritas 

nos séculos XV e XVI sobre esse rei, bem como a representação iconográfica da empresa real, 

cujo tema é o pelicano.  Assim, debateram-se questões de memória e de identidade, segundo 

os pressupostos da Nova História.  Estabeleceu-se um diálogo com o trabalho de Costa57 

devido à sua análise da simbologia do poder português.  Segundo a autora, a associação do rei 

à imagem do pelicano tinha como propósito legitimar o processo de centralização.  Ela 

recuperou o sentido desse animal para o imaginário cristão, demonstrando como ele 

representava o pai que se esforça para proteger sua prole. O animal também resgata a idéia do 

assistencialismo, que foi bastante incentivado por d. João II.  

A leitura dos autores que estudaram a prosa avisina indica temáticas comuns.  

Genericamente, sublinhou-se a importância da prosa de Avis como fonte histórica, a 

identificação de determinados topos identitários, a problemática da exibição do poder e a sua 

relação com a legitimidade discursiva da dinastia de Avis.  Entre esses aspectos, também se 

constatou que entre os referenciais identitários relacionados, as questões sobre o messianismo 

e a predestinação da casa real foram imagens demasiadamente fortes que se impuseram como 

temas para estudos em longa duração, pois transcenderam o recorte cronológico da dinastia de 

Avis.  Por isso, foram identificadas em outros momentos da história portuguesa, como, por 

exemplo, durante a restauração58.   

 Considerando-se, prioritariamente, o século XV como objeto de estudo, percebe-se 

que as temáticas abordadas pela história institucional e sobre a prosa de Avis tinham em 

comum a inquietação quanto à expansão marítima.  Afinal, ela se configura como um tema 

                                                                                                                                                         
53 COSTA, Rita Gomes. A corte dos reis portugueses no final da idade média. Lisboa: Difel, 1995. 
54 AMARAL, Clínio de Oliveira.  A construção de um Infante Santo em Portugal: (1438-1481). Niterói, 2004. 
Dissertação (Mestrado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2004. 
55 LOPES NETO, Emmanuelle de Souza. Um rei… op. cit. 
56 SILVA, Priscila Aquino. Entre príncipe perfeito e rei pelicano: os caminhos da memória e da propaganda 
política através do estudo da imagem de D. João II (século XV). Niterói, 2007. Dissertação (Mestrado em 
História Social) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007. 
57 COSTA, Rita Gomes. A corte… op. cit.; NIETO SORIA. José Manuel. Fundamentos ideológicos... op. cit.;  
Idem. Ceremonias de… op. cit.; BALANDIER, Georges. Le pouvoir sur scènes. Paris: Balland, 1980. 
58 Cf. BUESCU, Ana Isabel.  Memória e poder.  Ensaios de história cultural (séculos XV-XVIII). Lisboa: 
Edições Cosmos, 2000.; HERMANN, Jaqueline. No reino do desejado: a construção do sebastianismo em 
Portugal (séculos XVI-XVII). São Paulo: Cia. das Letras, 1998.  
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correlato.  Entre as décadas de 20 e 60 do século XX, a obra de Sérgio59 propôs uma relação 

entre a expansão marítima e a revolução de Avis, porque o movimento político teria levado à 

ascensão da burguesia. Cortesão60 dedicou-se exaustivamente ao tema. Concluiu que a 

expansão foi fruto das necessidades econômicas e do posicionamento geográfico lusitano, ao 

mesmo tempo em que defendeu a tese sobre o sigilo dos descobrimentos. Já Godinho61 

ressaltou o papel econômico dos descobrimentos, desprezando, se comparado a Cortesão, as 

questões geográficas. 

Apenas após a década de 1960, produziram-se trabalhos fora das perspectivas 

geográficas e econômicas.  Boxer62 introduziu, para explicar a era dos descobrimentos (1450-

1550), os seguintes elementos: 1) o empenho na cruzada contra os muçulmanos; 2) o desejo 

de se apoderar do ouro da Guiné; 3) a procura de Preste João; 4) a busca de especiarias63.  A 

partir de então, surgiram novas polêmicas em relação à empresa ultramarina. Uma das mais 

debatidas foi o caráter cruzadístico64 ou não da conquista do Atlântico.  Na década 80 do 

                                                 
59 SÉRGIO, António. Obras completas. Breve interpretação da história de Portugal. Edição crítica orientada por 
CHAVES, Castelo Branco; GODINHO, Vitorino Magalhães, GRÁCIO, Rui; SERÃO, Joel. Lisboa: Livraria Sá 
da Costa, 1983.   
60 CORTESÃO, Jaime. Os descobrimentos portugueses. Vols.I e II, Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 
Moeda, 1960.  
61 GODINHO, Vitorino Magalhães. A economia dos descobrimentos. Lisboa: Sá da Costa, 1962. 
62 BOXER, Charles R. O império… op. cit.  
63 Ibidem, p. 34. 
64 Sobre tal problemática Cf. ROSENBERGER, Bernard. La croisade africaine et le pouvoir royal au Portugal au 
XV siècle. In: ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME COLLECTION (nº 168).  Genèse de l’État moderne en 

méditerranée.  Approches historique et anthropologique des pratiques et des représentations. Paris: École 
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Para ler uma análise divergente Cf. THOMAZ, Luís Filipe F. R. De Ceuta a Timor. Lisboa: Difel, 1994. Para 
esse autor, a expansão marítima seria uma forma de projetar para a costa africana a nobreza que tinha colaborado 
com D. João I na luta contra Castela, cuja paz definitiva foi assinada em 1411, evitando que os grandes senhores 
feudais do país contribuíssem para o fim do tratado de paz selado entre os dois reinos.  Assim, não teria ocorrido 
a influência do ideal cruzadístico na expansão marítima portuguesa.  
Além dessas duas posições citadas, considera-se importante aludir à proposta de Erdmann. Para ele, durante o 
período do auge do movimento cruzadístico na Europa, entre os séculos XI, XII e XIII, a idéia de cruzada não 
causou grande impacto no imaginário português. A partir de meados do século XIII, o movimento teria 
começado a ganhar força, motivado pela maior proximidade dos papas com os reis portugueses e pela 
“nacionalização” da ordem dos templários por D. Dinis, em 1319, quando foi fundada a ordem de Cristo, cujo 
controle passou para as mãos do Estado.   
Portanto, depois da segunda grande cruzada Ibérica, em 1340, cujo resultado foi a vitória do Salado, devido à 
aliança dos reinos de Portugal, de Castela e de Aragão, as pretensões de reconquista dos mouros foram 
definitivamente frustradas.  Assim, há uma relação entre o desenvolvimento do ideal cruzadístico em Portugal e 
a conjuntura da guerra contra os mouros a partir do século XIII.  Cf. ERDMANN, Carl.  A idea de cruzada em 

Portugal. Coimbra: Instituto Alemão da Universidade de Coimbra, 1940. 
Sobre as relações de d. Dinis (1279-1325) com os cavaleiros templários e o contexto da dissolução da ordem na 
Europa. Cf. FERNANDES, Fabiano. O “reino… op. cit.. Quanto ao contexto da batalha do Salado e do governo 
de Afonso IV (1325-1357), bem como as suas relações com papado Cf. COSTA, Sabina dos Santos. O príncipe 

e o bispo – a boa governança segundo D. Álvaro Pais (Portugal/século XIV). Niterói, 2005, Dissertação 
(Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2005.     Sobre o conceito de cruzada, Cf. CARDINI, Franco. Guerra e cruzada In: LE GOFF, Jacques e 
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século XX, os trabalhos foram influenciados pela história cultural como, por exemplo, os 

estudos de Barreto65, Horta e Loureiro66, Albuquerque, Ferronha e Bethencourt67, que 

problematizaram os contatos culturais provenientes dos descobrimentos.   

 O desenvolvimento da história como disciplina acadêmica a partir do século XIX, a 

queda da monarquia, a passagem para a primeira república, o salazarismo, as guerras 

coloniais, a redemocratização e a opção pela comunidade européia sintetizam os “grandes 

eventos” da história política portuguesa a partir do século XIX.  Entre esse século e o início 

do XXI, os historiadores apresentaram as suas teses para explicar o passado nacional e a 

“vocação” atlântica do país.   

Como elemento chave disso, surgiria a história da dinastia de Avis.  Para compreendê-

la, a historiografia enveredou-se por diversos campos, a história institucional, a história 

econômica, a história cultural etc..  Embora apresentassem abordagens e conclusões que, às 

vezes, chegavam a ser completamente divergentes, percebeu-se como os ínclitos infantes 

foram tomados como agentes sociais e ícones da nacionalidade.   

Paradoxalmente, o menos expressivo deles, o infante d. Fernando, revelou-se como a 

personagem que, por razões que serão expostas ao longo desta tese, pudesse oferecer uma 

síntese não só dos problemas históricos relativos ao século XV, mas como alguém cuja 

trajetória68 de vida e, principalmente, de “morte” trouxesse à luz as ambivalências da história 

de Portugal entre o século XV e XXI. Assim, toma-se a sua “biografia”, de vida e de morte, 

segundo a proposta de 

 
 
fazer da personagem em questão o que consideramos, Pierre Toubert e eu, 
um sujeito ‘globalizante’ em torno do qual se organiza todo o campo da 
pesquisa.  Ora, que objeto, mais e melhor que uma personagem, cristaliza em 
torno de si o conjunto de seu meio e o conjunto dos domínios que o 
historiador traça no campo do saber histórico?69 
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65 BARRETO, Luís Filipe.  Descobrimentos e renascimento:  formas de ser e pensar nos séculos XV e XVI. 2ª 
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68 LE GOFF, Jacques. São Luís – uma biografia. Rio de Janeiro: Record, 1999.  
69 Ibidem, p. 21. 
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Parafraseando Le Goff70, o Infante Santo e não d. Fernando, vem participando, desde 

a sua morte, em 5 de junho de 1443, simultaneamente do econômico, do social e do político.  

O seu estudo obriga a repassar por todos os aspectos sumariados pela bibliografia 

anteriormente.   A história da apropriação das condições de sua morte e, por conseguinte, do 

seu culto revela aspectos interessantes da história do século XV e XX ao mesmo tempo.  No 

entanto, antes da análise dos mecanismos dessa apropriação, apresentar-se-ão as diversas 

maneiras como a sua biografia foi escrita.     

 
1.3 O Infante Santo e a historiografia – o estado atual das questões 

 

A primeira obra a moldar, após o nascimento da história como disciplina acadêmica, a 

sua representação foi a de Martins71, cujo texto reproduziu, em linhas gerais, a hagiografia 

escrita por Álvares72 e se transformou em referência para as primeiras investigações dedicadas 

ao “mártir de Fez”.  Por meio de uma esquematização, poder-se-ia dividir a produção 

historiográfica sobre o Infante Santo com base nos seguintes temas.  Primeiramente, estão as 

obras cujos principais problemas relacionavam-se à comprovação do seu culto público e sua 

inserção política na corte de Avis.  Acredita-se que as pesquisas relativas às relações entre o 

Infante Santo e a expansão marítima foram fortalecidas por causa das discussões engendradas 

pelo seu culto e pela reabilitação de sua função na história do século XV.  Assim, formou-se 

um campo de investigação cujo foco esteve no papel da expansão marítima na trajetória de 

vida da personagem e a sua relação com a expedição de Tânger em 1437.     

Podem-se considerar as pesquisas sobre a imagem do Infante Santo, ora representado 

como o mártir nacional ora como um oportunista que visava a enriquecer, também como um 

outro domínio de investigação.  O único consenso entre aqueles que advogam a representação 

do Infante Santo como mártir e como oportunista diz respeito ao papel desempenhado por 

Álvares nessas construções.  Por isso, um domínio importante de estudo acerca do “mártir de 

Fez” diz respeito à compreensão dos mecanismos utilizados pelo hagiógrafo para produzir a 

sua memória. Por último, apresentar-se-ão as investigações sobre o Infante Santo através da 

revisão bibliográfica do final do século XX.  Elas trouxeram a dimensão crítica quanto aos 

                                                 
70 Ibidem, et seq. 
71 MARTINS, Oliveira.  Os filhos… op. cit., p. 236. 
72 Não são conhecidas as datas exatas do seu nascimento e morte.  Porém, acredita-se que o seu nascimento 
ocorreu entre 1406 e 1408 e o seu falecimento, entre o final da década de 80 e o início da de 90 do século XV.  
Ele escreveu a primeira e a mais importante hagiografia sobre o Infante Santo.  Em relação às informações sobre 
a sua importância na produção da memória de santidade desse Infante. Cf. cap. 3 desta tese. 
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mecanismos de produção da memória e da santidade, engendrando, de forma explícita, a 

relação de propaganda entre Avis e essa santidade.    

 

1.3.1 O culto público e a ação política  

 

Até 192573, à exceção do trabalho de Martins74 e Dantas75, d. Fernando encontrava-se 

em uma situação de “esquecimento” em relação às pesquisas históricas.  Mas isso começou a 

mudar com as sucessivas publicações da Revista Brotéria
76 quando foi iniciada a reabilitação 

de sua imagem por Santos77.  Em 1927, após constatar o “desprezo nacional” em relação ao 

“mártir da pátria”, o jesuíta começaria um longo trabalho de investigação cuja evolução pôde 

ser lida nas páginas da revista e nos debates da Academia Portuguesa da História durante 

décadas.  

 Santos lamentou-se que graças aos historiadores da arte foi possível, na década de 20 

do século XX, retomar o debate à personagem. 

 
 
E comtudo o Príncipe constante que, do berço à sepultura, deu à sua terra o 
exemplo intemerato da mais austera virtude e do mais acendrado 
patriotismo, merecia hoje algo mais que ligeiras referências num capítulo da 
história nacional ou em monografia da arte. 
No Infante Santo não há penumbras, não há incertezas. É tudo luz vibrante 
de alvorecer e dia claro. Na larga lista de quantos topam nele, ao percorrer as 
páginas de nossa epopeia metropolitana e ultramarina, não se ouve uma voz 
discordante. A Fé e o Patriotismo conjugaram-se no seu coração virgem com 
um amplexo tão puro, tão harmonioso e indissolúvel, na paz como na guerra, 
da alcáçova de Lisboa ao ergástulo de Fez, que crentes ou descrentes, 
nacionais ou estrangeiros, curvam-se reverentes perante esta figura 

                                                 
73 Cf. SARAIVA, José. Os painéis do Infante Santo. Leiria: Tipografia Central, 1925. Por causa da relação da 
iconografia com o desenvolvimento de seu culto, optou-se por apresentar os problemas relativos à bibliografia 
dedicada ao estudo da iconografia fernandina em um capítulo à parte. Cf. cap. 6 desta tese.  
74 Cf. MARTINS, Oliveira. Os filhos… op. cit.  
75 DANTAS, Júlio. Os livros em Portugal na idade média. – A livraria do Infante Santo. Anais das Bibliotecas e 

Arquivos. Lisboa: Academia Portuguesa de História, Vol. II, pp. 101-109, [s.m.]. 1921.   
76 Trata-se da Revista de Ciências Naturais do Colégio S. Fiel, fundada, em 1902, pelos padres Joaquim da Silva 
Tavares, Carlos Zirmmerman e Cândido Mendes.  Na ocasião, dividia-se em três linhas editoriais: uma série 
botânica e uma outra de zoologia, mas ficou conhecida pela série de vulgarização, devido à presença freqüente 
de textos de expoentes intelectuais portugueses. Cf. LOPES, António. Roteiro histórico dos jesuítas em Lisboa. 
Braga: A.I: A.O, 1985. 
Destaca-se que nas suas publicações de vulgarização, nomes, como os dos padres Serafim Leite, Francisco 
Rodrigues, Domingos Maurício, Mário Martins etc., travaram acirrados debates sobre a história de Portugal, 
enquanto, lentamente, após 1928, com a ascensão de Salazar ao Ministério das Finanças e, pouco depois, em 
1932, a consolidação do seu poder que se estendeu até a sua morte, em 1968, “moldava” a produção acadêmica 
portuguesa.   
77 SANTOS, Domingos Maurício dos.  O Infante Santo e a possibilidade do seu culto canônico.  Brotéria – Fé – 

Sciências – Letras. Lisboa: [s.e.], Vol. IV, fasc. I, pp. 134-142, janeiro. 1927 e continuação, pp. 197-206, abril. 
1927.  
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maravilhosa. A espada do guerreiro pode entrelaçar-se, sem o mínimo 
desdouro, à palma do mártir.78 
 

    

Segundo essa perspectiva, o Infante Santo é um exemplo de amor à pátria que foi 

esquecido após a desagregação do império colonial português.  A sua investigação conseguiu 

sustentar os argumentos acerca da existência do seu culto.  Mencionou o fato de que, durante 

os séculos XV, XVI e XVII, o “mártir de Fez” era retratado do mesmo modo que os demais 

santos ligados às casas reinantes portuguesas.  Escreveu que o Santo Condestável79 e a 

princesa Joana (1452-1490) foram agraciados com o reconhecimento oficial do Papado, 

embora gozassem da mesma devoção popular que o Infante Santo80.  

Para resolver a contradição, o jesuíta recorreu à vontade divina a fim de explicar o 

motivo pelo qual um santo, que, segundo as prerrogativas canônicas, tinha o direito à chancela 

da Santa Sé, mas nunca o teve.  

 
 
No andamento dos processos canónicos, há por vezes intermitências 
misteriosas que só uma intervenção providencial, em vista da sua 
oportunidade em determinado momento histórico, parece explicar 
suficientemente. Não será êste o caso do último filho de D. João I? 
Não terá Deus reservado para os nossos dias e a esta sociedade tão ansiosa 
de reconstrução, não tanto económica e política, quanto principalmente 
moral, o soberano exemplo dêste modêlo incomparável que contribuiu para 
o rejuvenescimento da pátria [...]81 
 
 

O culto deveria servir como modelo para a juventude dos anos 20 do século XX, que 

não via perspectivas no futuro imediato82.  A leitura do artigo consegue, por um lado, acabar 

                                                 
78 SANTOS, Domingos Maurício dos.  O Infante… op. cit.,  p. 134. 
79 Filho ilegítimo de d. Álvaro Gonçalves Pereira, d. Nuno Álvares Pereira nasceu em 1360, veio para a corte aos 
13 anos e foi armado cavaleiro por d. Leonor Teles, com o apoio do Mestre de Avis, de quem se tornou amigo.  
Nomeado cavaleiro fronteiro da comarca de Entre-Tejo-e-Odiano, foi depois condestável do reino e mordomo-
mor, recebeu de d. João I os títulos de 2ª conde de Arraiolos, 3ª conde de Ourém e 7ª conde de Barcelos.  
Professou em 1423 na ordem das Carmelitas, tomando o nome de frei Nuno de Santa Maria e mandou edificar o 
convento de Santa Maria do Carmo, em Lisboa, onde viria a morrer, em 1431, já com fama de santo.  Desde o 
século XV, é objeto de culto, o que foi reconhecido pela Santa Sé, que o tornou beato em 1918.     
80 Embora Santos não dê essa informação, foi possível corroborá-la com uma fonte.  Trata-se de um opúsculo, 
escrito pelo frei Matias da Conceição, em 1677. Cf. CONCEIÇÃO, Frei Matias da. Códice Alcobacense. Lisboa, 
1677. Secção dos Ms., BNL, cota, códice alcobacense 108. Entre os fólios 71 e 142, encontra-se a Vida, 

sepultura e morte do Infante Dom Fernando.   
Destaca-se que a associação da santidade do Infante Santo à de outros membros da casa de Avis ainda foi 
anterior ao texto de Matias.  Na verdade, ao que tudo indica, isso ocorreu de forma explícita em uma outra obra 
no final do século XVI. ROMAN, Fray Hieronymo.Historia de los dos religiosos infantes de Portugal. Medina, 
1595. Secção de OR, BNRJ, cota, W2,1,19.     
81 SANTOS, Domingos Maurício dos.  O Infante… op. cit.,  pp. 134-135.  Destaque. 
82 Para ler uma descrição da sociedade européia. Cf. HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. O breve século XX 

1914-1991. São Paulo: Cia. das Letras, 1998.  Entre as páginas 113 e 143, o autor esboça a condição política  
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com qualquer dúvida quanto à existência ou não desse culto, por outro, ela instiga a interrogar 

o porquê da não chancela da Santa Sé.   

Após expor diversas provas documentais acerca do culto fernandino, Santos apresenta 

a sua tese, aceita por praticamente todos os historiadores, segundo a qual: “D. Fernando teve 

culto – ao menos não contestado – da última metade do século XV até pelo menos o último 

quartel do século XVII, na Batalha, e muito provavelmente também em Lisboa, ao menos no 

século XV”83.   

Ao mesmo tempo em que se defendia a existência do culto público, reivindicava-se a 

recondução do processo de canonização; Leite84 argumentou por isso, indicando a diocese de 

Leiria, onde jaz o Infante, como a responsável legal por essa reabertura. O texto baseia-se em 

grande parte nas evidências documentais apontadas por Santos.  Leite identificou, com 

precisão, os principais lugares de culto ao Infante Santo, indicando as duas ocasiões, no 

século XV, em 1451 e 1472, em que foram feitas celebrações litúrgicas para as relíquias do 

Santo. 

 
 
Assim começou o culto do Infante Santo, tendo como centro, como é natural, 
o mosteiro da Batalha, estendendo-se também a outras partes, em especial 
Guimarães e a Lisboa, com altares da sua invocação, missas celebradas em 
sua honra, romagens populares, milagres atribuídos à sua intercessão, etc. 
Exactamente como se fazia com outros personagens ilustres, mortos também 
em odor de santidade, e hoje beatificados pela Igreja, como Nun’ 
Álvares, a princesa ‘Santa’ Joana, irmã de D. João II, as beatas Teresa, 
Sancha e Mafalda, etc.85 
 
 

 O culto ao “mártir de Fez” sobreviveu à revelia ou com alguma conivência da Igreja, 

até depois da constituição de Urbano VIII, em 1634.  Portanto, tal como Santos havia 

defendido anos mais cedo, o caso do Infante Santo fazia parte do caso dos santos de culto 

imemorial, que a constituição desse papa excetuava, pois já vinham sendo cultuados, em 

pública forma há muito tempo.    

Em 1991, em mais um ciclo de debate comemorativo, a vida do Infante Santo esteve 

sob apreciação dos especialistas.  Na ocasião, em um encontro sobre a história dominicana em 

                                                                                                                                                         
européia.  Especialmente, nas páginas 113-114, ele afirmou, ao comentar o embate ideológico do final do século 
XIX e do início do século XX: “[…] esses valores (liberalismo) só tinham sido contestados por tradicionalistas 
como a Igreja Católica Romana, que ergueu barricadas defensivas de dogmas contra as forças da modernidade 
[…]”. Ibidem, p. 114.; Idem. Tempos interessantes. Uma vida no século XX. Cia. das Letras, 2002.  Nesse livro, 
de caráter biográfico, o próprio especialista menciona como a igreja católica levantou-se contra a modernidade.      
83 SANTOS, Domingos Maurício dos.  O Infante (continuação)… op. cit., p. 197. 
84 LEITE, António. Poderá ser canonizado o Infante Santo? Brotéria. Revista Contemporânea de Cultura. 
Lisboa: [s.e.], Vol. LXXI, ns°. 2-3, pp. 249-253, agosto/setembro. 1960. 
85 Ibidem, pp. 250-251. 
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Portugal, as evidências sobre o seu culto na Batalha foram esquematizadas em função das 

fontes existentes.  Em uma comunicação dedicada ao culto fernandino, Cristiano86, além de 

comprovar os inúmeros indícios do culto público ao infante d. Fernando, fez uma apreciação 

da documentação existente na chancelaria de d. Afonso V e nos depósitos na Torre do Tombo 

para onde foram levados os documentos do mosteiro da Batalha após o seu fechamento. 

Com base nesses novos indícios, comprovou-se que a veneração ao Infante Santo 

esteve intimamente ligada a esse mosteiro.  Segundo o autor, ainda subsistiam indícios do 

culto até 1834, praticamente quatro séculos de adoração pública. 

 
 
Esse culto sobreviveu à proibição das festas em sua honra, pelo Bispo de 
Leiria, D. Martim Afonso Mexia (1605-1615), ‘por não ser o Infante 
beatificado nem canonizado’, e às rigorosas determinações da Constituição 
‘Coelestis Hierusalem’, do Papa Urbano VIII, em 5 de Julho de 1634, 
proibindo o culto a pessoas que não tivessem sido ao menos beatificadas 
pela Igreja, a não ser que se provasse um culto imemorial. 
São sinal disso as referências à prática devocional feita pelos religiosos 
dominicanos do próprio mosteiro da Batalha, a edição da vida de D. 
Fernando, nos Acta Sanctorum dos bolandistas, etc.87  
 
 

 Em linhas gerais, delinearam-se três formas de venerá-lo.   “As manifestações cultuais 

ao Infante D. Fernando podem resumir-se fundamentalmente em três categorias: as 

celebrações propriamente litúrgicas, as manifestações de piedade popular e a veneração em 

imagens esculpidas e pintadas”88.  

 Santos engendrou a idéia que se chocava com algumas fontes, principalmente, com as 

escritas por Pina (1440-1522), cronista de d. Manuel (1495-1521).  Até a publicação de 

Santos, os historiadores baseavam-se apenas nas fontes cronísticas dos séculos XV e XVI, por 

isso, não encontravam referências à ação política de d. Fernando. Porém, isso mudou com a 

análise do espólio de d. Gomes, cujo conteúdo demonstrou como o Infante Santo participou 

da política89 durante o reinado de d. Duarte90.   

                                                 
86 Cf. CRISTIANO, Luciano Coelho. O culto do Infante Santo D. Fernando no mosteiro da Batalha resumo. 
Separata de: Actas do III Encontro sobre História Dominicana. Tomo I. Porto: Arquivo Histórico Dominicano 
Português, Actas Separata 23, janeiro.1991. 
87 Ibidem, p. 90. Destaque. 
88 Ibidem. 
89 Essa idéia foi comprovada em outro artigo publicado por essa revista, mas foi acrescido de anexos 
documentais, transformando-se em um livro para as comemorações do V centenário de morte do Infante d. 
Henrique em 1460.  Cf. SANTOS, Domingos Maurício dos.  D. Duarte e as responsabilidades de Tânger (1433-

1438). Lisboa: Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960.  
90 Anos mais tarde, Santos retomaria o problema no último artigo que publicou sobre o Infante Santo.  Cf. Idem. 
O Infante Santo D. Fernando na Flandres e na Alemanha.  Brotéria – Fé – Sciências – Letras. Lisboa: [s.e.], Vol. 
XV, pp. 101-122, [s.m.]. 1968. No artigo, abordou o impacto causado na mentalidade do Infante pelas grandes 
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O fundo documental estudado comprovou a existência de correspondências periódicas 

entre d. Duarte e o irmão.  Em sua maioria, as cartas foram escritas pelo secretário do Infante 

Santo, frei Álvares, e trazem elementos de corroboração da casa de d. Fernando.   

 
 
D. Fernando, como a maioria das personagens categorizadas do seu tempo, 
numa época em que o Papado exercia sôbre a Europa profunda influência 
não só religiosa mas política, manteve com a côrte pontifícia relações que 
sob êsse duplo aspecto, pelos vestígios ainda existentes e conhecidos, não 
devem ter sido insignificantes. 
O contacto de carácter político girou sobretudo à volta do mestrado de Avis 
e da sua plena independência de influxos espanhóis, à volta das cruzadas e à 
volta do cardinalato que, de-certo, lhe foi oferecido ou agenciado mas sem 
efeito, fôsse qual fôsse o motivo.91 
 
  

Ele teria ou não recebido o convite para ser cardeal?  Santos92 concluiu que a 

participação no casamento da irmã viabilizou que o Infante Santo ganhasse espaço na corte.  

Além disso, há de se considerar a sua ascensão ao mestrado da Ordem de Avis (1434-1443) e 

as boas relações entre a Santa Sé e o reino português. 

 
 
Descoroçoado com o triste espectáculo do Ocidente, retalhado pela heresia, 
pela ambição dos estados em dissolução fragmentária, pela relaxação dos 
costumes, pela indisciplina eclesiástica, de que o concílio de Basilea dava o 
mais triste exemplo, e, sobretudo, pela onda avassaladora e bárbara da 
invasão turca, que, em sucessivas investidas, ia galgando sobre as 
desmanteladas províncias do império grego, o Papa lobrigava em Portugal, 
intemerato na fé e na obediência ao pontificado romano, um ponto de apoio 
apreciável para restauração da Cristandade.93 
 
 

 A conjuntura era favorável para estreitar os laços com o Papado.  Talvez isso explique 

o motivo pelo qual o papa Eugênio IV(1431-1447) tenha tido um relacionamento tão bom 

com a ínclita geração.  O papa, naquela ocasião, precisava obter ajuda contra a invasão turca.  

Para aumentar a fidelidade do reino, nesse momento, oferecer o cargo de cardeal a um 

príncipe parecia plausível.  Segundo a hagiografia escrita por Álvares, d. Gomes, que 

                                                                                                                                                         
comemorações que ocorreram, em 1430, quando a sua irmã, d. Isabel (1397-1471), casou-se com Filipe III, 
duque da Borgonha (1419-1467).  Foi a primeira atribuição diplomática de d. Fernando, pois foi incumbido de 
liderar a esquadra portuguesa que conduziu a ínclita infanta ao casamento.    
91  Cf. Idem.  O Infante Santo e a Cúria Pontifícia.  Brotéria – Fé – Sciências – Letras. Lisboa: [s.e.], Vol. I, 
n.ºX, pp. 20-28, [s.m.]. 1930, p. 20. 
92 Idem. O Infante Santo cardial.  Brotéria Revista Contemporânea de Cultura. Lisboa: [s.e.], Vol. XIX, fasc. 1, 
pp. 31-38, julho. 1934.  
93 Ibidem, p. 31. 
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mantinha boas relações com d. Fernando, assim, ter-lhe-ia proposto, em nome do papa, a 

função.   

Como parte de sua atividade junto à corte, está a sua participação juntamente com d. 

Pedro (1392-1449) em uma confraria, dedicada a Santo Antônio em Lisboa.  Santos ofereceu 

provas documentais disso94.  Ao estudar o Arquivo da Biblioteca Mediceo-Laurenziana, de 

Florença, na ocasião, inédito, ele demonstrou como d. Duarte, com a colaboração de d. 

Gomes, vinha metodicamente diminuindo as liberdades eclesiásticas do clero e que, muitas 

vezes, para conseguir isso solicitava a sujeição jurídica diretamente da Santa Sé.  Dessa 

forma, quando não era possível tomar para si o direito, entregava-o para o Papado, 

enfraquecendo o clero local. Isso aconteceu exatamente com a capela, dedicada a Santo 

Antônio, na Sé de Lisboa, por meio de uma petição impetrada pela municipalidade95.    

O papa Eugênio IV concedeu o privilégio, atendendo à solicitação dos homens bons da 

cidade, mas “não isentou da jurisdição pessoal, quanto ao clero, a capelinha de S. António, 

posta sob o padroado do município de Lisboa”96.  O autor interpretou o privilégio como prova 

da pujança do culto antonino na cidade.  Em 1437, os vereadores, o procurador e os homens 

bons redigiram um documento97 cujo propósito era de solicitar ao papa que intercedesse em 

favor do término das obras na capela.   

 Como pano de fundo das construções, estavam as querelas envolvendo o município de 

Lisboa e o arcebispo da cidade, d. Pedro de Noronha, “em virtude da querela famosa travada 

com o seu antecessor, d. Diogo Álvares”98.  Evidentemente, as relações entre o município e a 

clerezia local não eram amistosas.  Por essa razão, compreende-se o pedido de isenção 

protagonizado por d. Gomes, que servia aos interesses laicos de Portugal99.     

 Quando, em 1435, d. Gomes retornou para Portugal, após cumprir outra missão 

diplomática para o rei, trouxe consigo as liberações pedidas anteriormente.   Pouco tempo 

depois, outro filho de d. João I, o Infante Santo, enviou, através de d. Gomes, solicitações à 

Santa Sé um extenso rol de pedidos, entre os quais se encontrava uma súplica para que fossem 

                                                 
94 Idem.  O município de Lisboa e o culto de Santo António no século XV.    Brotéria. Revista Contemporânea 

de Cultura. Lisboa: [s.e.], Vol. XVIII, fasc. 6, pp. 387-396, junho. 1934.  
95 AHCML. Pasta de Santo Antonio. Breve nº 1, fols. 1r-3v. 
96 SANTOS, Domingos Maurício dos.  O município…, p. 392. 
97 Biblioteca Mediceo-Laurenziana de Florença. Fondo Ashburnam, Cod. 1792 (1716), fol. 52r, Vol. I. Apud. 
Ibidem, p. 390.  
98 Ibidem, p. 391. Sobre as polêmicas que envolveram o clero português no século XV, sobretudo, na região 
Norte do país. Cf. MARQUES, José. A arquidiocese de Braga no século XV. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa 
da Moeda, 1988.  No livro, o autor estuda as ações de bispo de Braga, d. Fernando da Guerra, demonstrando as 
diversas disputas existentes no interior do clero português.   
99 Segundo Ventura, o abade era odiado por grande parte do clero português. Cf. VENTURA, Margarida Garcez. 
Igreja e… op. cit.   
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dadas indulgências especiais para os atos de culto prestados em seu oratório privado.  Nesse 

lugar, estavam duas relíquias famosas do Infante Santo, o lenho da cruz e um pedaço do couro 

da cabeça de Santo Antônio. O seu próprio envolvimento e de outros indivíduos ligados à 

casa reinante são indícios capazes de explicar como a capela também foi transformada em 

lugar de culto ao Infante Santo posteriormente. 

 
 
[...] ou a capela de S. António acolhia então pessoas isentas dos direitos 
paroquiais, ou, o que é provável, tinha já erecta alguma confraria com 
privilégios canónicos ou graças espirituais, lucráveis em condições que a 
requerente desejava satisfazer em sua própria casa, em algum mosteiro 
feminino, ou em outro qualquer logar conveniente. 
A piedade dos fiéis foi até instituir missas quotidianas e aniversários solenes 
nêste pequenino templo, e o município de Lisboa assumiu, por vezes, a 
responsabilidade na execução dêsses legados pios. A mais notável de 
semelhantes instituições é, certamente, a da celebérrima duquesa de 
Borgonha, D. Isabel, feita em favor do Infante Santo, D. Fernando. Constava 
ela duma missa quotidiana de sufrágio e de um aniversário solene no dia da 
morte do infante, 5 de Iunho, com orações especiais de comemoração por D. 
João I, e D. Filipa de Lencastre, bem como um memento pela própria 
duquesa instituidora. Esta enviou, à câmara de Lisboa, D. Fr. João Álvares, 
abade de Paço de Sousa, secretário e piedoso biógrafo do mártir de Fez, o 
qual munido de afectuosas recomendações de D. Afonso V, datadas a 2 de 
Novembro de 1471, lavrou as escrituras competentes, a 18 do mesmo mês e 
ano. A duquesa, com o capital de 124.000 reais brancos correntes, 
estabelecia uma renda perpétua, para a câmara se desempenhar do piedoso 
encargo.100 
 
 

As análises sobre as evidências documentais do culto foram importantes porque 

corroboraram uma série de informações sobre a trajetória do Infante Santo, que só conheciam 

base documental na hagiografia escrita por Álvares.  A postura de Santos de publicar as fontes 

foi importante para ampliar o acesso às pesquisas e fomentar o debate acerca da personagem.   

Inegavelmente, o jesuíta, a longo prazo, conseguiu o seu objetivo, pois, a partir dos 

seus artigos, outros autores engajaram-se na investigação, contribuindo para tirar d. Fernando 

do “anonimato”. Subjacente ao debate sobre o culto, surgiu d. Fernando político.  Isso foi 

relevante porque incentivou uma revisão quanto ao episódio de Tânger e ampliou as opções 

de análise.  Abria-se, então, um outro campo de investigação sobre o Infante Santo.  Passou-se 

a questionar a relação da empresa malograda de Tânger, de 1437, em função de sua relação 

com um plano mais amplo – o da expansão marítima e da disputa nascida entre Castela e 

Portugal pelo ultramar.   

                                                 
100 SANTOS, Domingos Maurício dos.  O município… op. cit.,  p. 393. 
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Ironicamente, a reabilitação da personagem histórica através da problematização de 

sua inserção social, durante o século XV, passou a alimentar o sentimento do nacionalismo.  

Portanto, às vezes, esses artigos reproduziam, explicitamente, que o país havia contraído uma 

dívida moral com d. Fernando, e reconduzi-lo à santidade seria uma forma de reabilitar a 

consciência nacional no século XX.  Por essa razão, por várias vezes, a bibliografia 

reproduzia a idéia de que o Infante Santo deveria ser tomado como um exemplo para a 

sociedade portuguesa101.  A maior lacuna deixada por essa bibliografia diz respeito ao fato de 

que, embora tenha comprovado o culto, não o analisou, deixando em aberto diversas 

interrogações quanto à sua relação com a dinastia de Avis.   

 

1.3.2 O Infante Santo e a expansão – o problema de Tânger  

 

Com a publicação de obras de síntese, tentava-se apresentar os problemas da história 

portuguesa e construir uma história nacional capaz de resgatar a contribuição de Avis para a 

formação do império colonial.  Para tanto, tomavam-se como base as edições de fontes 

realizadas a partir do século XIX, das quais, Herculano102 foi considerado uma referência.   

Em 1937, foi publicada uma obra103 cujo teor pretendia narrar a história da expansão 

portuguesa pelo mundo.   Em seu primeiro volume, apresentou a ação portuguesa no 

Marrocos, na qual mencionava a morte de d. Fernando como uma trágica ocorrência da 

empresa ultramarina.  As contribuições contextuais dadas por Santos foram pouco exploradas, 

principalmente, no que diz respeito à atuação de d. Gomes.  

Albuquerque104, décadas depois da publicação do texto de Baião sobre o Marrocos, 

voltou a escrever sobre a participação do Infante Santo na incursão em Tânger.  

 
 
A passagem do personagem D. Fernando da semi-obscuridade histórica ao 
panteão dos heróis nacionais – aureolado, para mais, com a palma do 
martírio – deve-se, antes de tudo, ao imaginário popular, que fez do 
ambicioso príncipe, que optou por uma supostamente proveitosa aventura 
africana para suprir o que considerava uma fortuna insuficiente, e acabou 
abandonado numa masmorra marroquina por imperativos da razão de 
estado surda aos sucessivos pedidos de comiseração, assim temos o Infante 

                                                 
101 Cf. nota 81.  
102 Um grande expoente disso foi Alexandre Herculano, em cuja produção encontra-se a publicação da 
Portugaliae Monumenta Historica e da obra, em vários volumes da história de Portugal, editada entre  1847 e  
1853. 
103 BAIÃO, António; CIDADE, Hernani e MURIAS, Manuel.  História da expansão portuguesa no Mundo. 3 
Vols. Lisboa:  Edições Ática, 1937-40. 
104 ALBUQUERQUE, Luís de e DOMINGUES, Francisco Contente. Dicionário de história dos descobrimentos 

portugueses. 2 Vols. Lisboa: Círculo de Leitores, 1994.  
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Santo voluntariamente imolado no altar da Fé da Pátria, exemplo de 
devoção e patriotismo.105  
 
 

Apesar de o tempo ter passado, escreveu-se mais sobre a sua representação, depois de 

morto, do que acerca de sua efetiva participação na organização e execução da expedição 

derrotada em 1437.  Na realidade, reproduziam-se as principais idéias da bibliografia 

dedicada ao tema da expansão sem adicionar novos dados.  Embora esse texto tenha sido 

publicado na década de 90 do século XX, ainda não tinha sido produzida nenhuma pesquisa 

de caráter monográfico a respeito da personagem.   

Conforme escrito anteriormente, parte da historiografia mantinha uma postura 

ufanista, que pode ser exemplificada através das publicações de Rocha Martins106 e 

Andersen107.  Durante o período salazarista, isso foi acentuado, notadamente, no que dizia 

respeito ao Infante Santo. Aliás, essa tendência marcou as comemorações do seu V centenário 

de morte, em 1443, quando Lopes108 deu a sua contribuição aos debates. No artigo, ao discutir 

a expansão e o papel de cada um dos agentes sociais envolvidos, propôs-se uma interpretação 

psicológica para compreender as ações de d. Fernando. 

A sua argumentação baseava-se nas “frustrações” da personagem em relação às honras 

dos seus irmãos.  O autor remarca, por exemplo, que d. Fernando tinha 13 anos à época da 

conquista de Ceuta.  Isso inviabilizou a sua participação na campanha, que culminou com a 

entrega da ordem de cavalaria aos seus irmãos.  Assim, d. Duarte, d. Pedro e d. Henrique 

receberam de forma honrosa o título. 

 Anos mais tarde, d. Pedro parte pela Europa com funções diplomáticas importantes.  

Em meio ao quadro familiar, d. Fernando, sentia-se inferiorizado perante as honrarias dos 

seus irmãos.  Provavelmente, o sentimento de inferioridade teria sido determinante para a sua 

participação na organização da campanha de Tânger, cujo resultado foi o seu cativeiro e 

morte. 

 
 
Foi quási seis anos de duro cativeiro que êle conquistou a auréola do martírio 
com que nós os portugueses lhe nimbámos a fronte. Cinco longos anos de 
corajoso sofrer, seriam sobejo para desencardir e clarificar almas negras de 
pecado, quanto mais para apagar ligeiros salpiques de humanas ambições, 
que mais nenhuma outra pecha se conheceu no infante. Enfrentou sem uma 

                                                 
105 Ibidem, p. 413, Vol. I. Destaque. 
106 MARTINS, Rocha. O Infante Santo. Lisboa: F.J.R. Martins, 1928.  
107 ANDERSEN, Maria J. Pires da Bandeira de V. Abreu. Amor pátrio: O Infante Santo. Lisboa: Bertrand 
(Irmãos) LTDA, 1936. 
108 LOPES, Félix. O Infante Santo no quinto centenário da sua morte.  Boletim Mensal: Missões Franciscanas e 

Ordem Terceira. Braga: Colégio das Missões Franciscanas, Ano XXXVI, nº 7, pp. 161-167, julho. 1943. 



 40 

queixa ou desalento os martirizantes trabalhos do cativeiro; assistiu 
resignado ao desabar de tôdas as esperanças de redenção: as côrtes que 
resolveram não entregar Ceuta; D. Duarte que o estimava tanto e não o 
deixaria morrer cativo, mas que se fina de melancolia e remorso… E na sua 
fisionomia moral nem mesmo nos dias torturados da doença, no meio dos 
opróbrios e cansaços, nas horas de lancinantes saüdades, nem mesmo então 
apareceu o mais pequenino facto que fôsse como ríctus de arrepiado 
desfalecer. Pelo contrário, mais o corpo lhe sucumbia e se lhe mirrava, mais 
a alma lhe crescia em vigor e fortaleza, tanto que chegava para si e para os 
outros distribuir.109  
 
 

Seguindo a perspectiva argumentativa de Santos, Lopes afirmou que o manuscrito110 

encontrado em Roma, que foi enviado ao papa Paulo II (1464-1471) pela duquesa da 

Borgonha para iniciar a sua canonização formal, tinha a função sim de encomendar a 

canonização do Infante, mas não obteve sucesso.   

Lopes ainda sustentou que, no século XV, a ínclita geração era dotada de uma 

mentalidade cruzadística111.  Portanto, toda a descendência de d. João I via-se incumbida da 

missão de proteger a cristandade contra, naquele momento, a ameaça muçulmana. Por essas 

razões, para se compreender o motivo do cativeiro e morte do Infante, dever-se-ia 

problematizar a conjuntura ocidental. 

 
 
Pois é nas exigências de salvar a cristandade que é preciso procurar 
explicação para factos na aparência tão desumanos como a recusa de 
entregar Ceuta para libertar D. Fernando. A cristandade valia bem as 
angústias que dilaceraram o coração de D. Duarte, como valia bem o 
martírio do Infante Santo. Noutra perspectiva as bulas de 3 e 29 de 
Dezembro de 1442 a colocar Ceuta sob a protecção papal e a conceder 
indulgências aos seus habitantes, seriam marteladas carniceiras de desumano 
requinte, no moribundo cativo que àquela hora agonizava as últimas dores 
do martírio.112 
 
 

 Ao discutir o contexto português, ressaltou-se a influência dos franciscanos na corte de 

Avis e o papel que os mesmos desempenharam nos descobrimentos. Atestava-se ainda a 

especial piedade franciscana do d. Fernando que pôde ser afiançada em seu testamento, no 

                                                 
109 Ibidem, pp.163-164. 
110 Ms. Vat. 3634.. In: SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da vida, acçoens e gloriosa 

morte do senhor D. Fernando – chamado o Infante Santo. Coimbra: Universidade de Coimbra. A fotocópia do 
manuscrito original encontra-se na Secção dos Res., BCUC, cota, fot. 69. A tradução não reproduziu o fólio 1 no 
qual há uma representação iconográfica do Infante Santo. O título que está estampado no manuscrito é 
Martyrium et Gesta Infantis Domini Ferandi. Para outras informações sobre o manuscrito. Cf. cap. 3 desta tese.  
111 Ele menciona o considerável volume de bulas papais endereçadas aos reis portugueses do período, bem como 
os privilégios que as mesmas davam ao Estado para usar rendimentos eclesiásticos contra o inimigo da fé. Cf. 
LOPES, Félix. O Infante… p, 165. 
112 Ibidem, pp. 165-166. 
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qual deixou especiais doações aos conventos franciscanos, bem como demonstrou a sua  

inclinação para cultuar pessoas influenciadas pela espiritualidade dos franciscanos.  Vale a 

especial menção à sua devoção a São Luís, rei de França113.   

O movimento de publicação de novas fontes sobre a expansão acirrava os debates. 

Embora não tivesse o Infante Santo como foco de suas investigações, Saraiva114 escreveu um 

artigo em cujo conteúdo nota-se a influência das publicações de Santos na Revista Brotéria
115.  

Ele se referia ao fundo documental de Florença e criticava Pina como fonte histórica.  Dessa 

forma, ele representou os eventos em Tânger como sendo a primeira grande contradição do 

discurso de Avis.  Através das ambivalências detectadas, os historiadores poderiam chegar às 

causas da expansão e aos grupos sociais envolvidos.  

 Saraiva defendeu d. Henrique, que havia sido, segundo Santos, o responsável pela 

humilhante derrota.   Para tanto, estudou uma das cartas do fundo de Florença.  Segundo o 

autor, a partir do momento em que Pina fora “desacreditado”, havia espaço para novas 

interpretações acerca do papel exercido por cada filho de d. João I. 

 
 
A carta do Infante D. Henrique confirma inteiramente esse ponto de vista. O 
Infante não faz mais que responder ao que o Rei lhe pergunta; e é de 
presumir que, se ele fosse o autor da ideia, D. Duarte não lhe teria mandado 
perguntar o que pensava dela. Foi talvez por compreender que este 
documento era inconciliável com a versão da Crónica, que Pina o omitiu, 
dizendo que o Infante, por movedor do caso, era suspeito, e como tal não 
dava voz.116 
 
 

 D. Duarte, quando consultou o irmão, já havia tomado a decisão favorável à guerra.  

Desse debate, importa destacar que a tendência a desentendimentos, então existentes, foi 

acentuada nas cortes de Leiria, em 1438.  A contribuição deixada pelo autor foi a de lançar 

dúvidas com relação à postura de d. Pedro na ocasião.  Para ele, o parecer contrário dado pelo 

duque de Coimbra foi falsificado por Pina.  Ele sustentou que, embora d. Pedro tenha 

criticado a empresa em Tânger, teria ajudado.  

                                                 
113 O autor, ente as páginas 166 e 167, discrimina os nomes dos franciscanos influentes na corte de Avis. Cf. 
Ibidem.   
114 SARAIVA, José Hermano. Uma carta do Infante D. Henrique e o problema das causas da expansão 
portuguesa no norte da África. Ethnos Revista do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia. 
Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia, Vol. III, pp. 319-345, [s.m.]. 1948. 
115 Esses artigos foram condensados em uma publicação de 1960.  Cf. SANTOS, Domingos Maurício dos. D. 

Duarte… op. cit. Nas suas argumentações, no capítulo 1 do livro, refutou a utilização de Pina como fonte. Cf. 
Ibidem, p. 9.  
116 SARAIVA, José Hermano. Uma carta… op. cit., pp. 320-321. 
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Após apresentar tal idéia, começou a enunciar o lugar onde todas as fontes foram 

produzidas.  Demonstrou como grande parte da documentação sobre isso vem de uma só 

“classe”, a nobreza ligada à monarquia117.   Para comprovar a sua tese, ele cita o parecer do 

infante d. João (1400-1442), em cujo conteúdo encontra-se uma exposição dos dois lados da 

questão. Da leitura de seu parecer, puderam-se notar dois tipos de argumentações antagônicas. 

Aqueles que levaram em consideração argumentos do tipo lógico foram contra a empresa, 

devido aos gastos, aos riscos e ao retorno incerto dos investimentos feitos.  Contudo, aqueles 

cuja mentalidade ainda era de homem da cavalaria viam na luta africana uma forma de servir 

a Deus e, portanto, a guerra era uma obrigação moral e religiosa. 

 
 
Entre estes dois blocos de razões, o Infante declarava não querer decidir. De 
um lado estava a classe a que ele próprio pertencia, reclamando do rei 
benesses que ele, na Pátria, não lhe podia dar, e apresentando, como 
alternativa para o acrescentamento de seu estado, a expansão guerreira em 
África; estavam igualmente as razões espirituais da Igreja, e o espírito 
belicoso a que a etiqueta cavaleiresca dava forma e consciência; do outro 
estava o sentimento de quantos não tirariam lucro da guerra, mas o auriam 
das actividades da paz. Um apurado tino político levava o cauteloso príncipe 
a não marcar posição em nenhuma das facções cujos interesses, cada vez 
mais antagónicos, haviam de provocar as perturbações que se seguiram à 
morte de D. Duarte, e repercutir-se depois nos trágicos acontecimentos de 
1449. Apenas se pressente uma secreta adesão à primeira ordem de razões, à 
qual dá, no seu articulado, a primazia, e que apresenta de forma mais 
aliciante; do mesmo modo foi discreta e conciliadora, ainda que de declarada 
adesão ao partido de D. Pedro, a sua acção durante as lutas que levaram à 
regência do Duque de Coimbra.118 
 
 

 Quanto ao parecer de d. Henrique, explicitam-se os motivos arrolados pelo Navegador 

para a guerra.  Toda a defesa que Saraiva fez dele se baseava na idéia segundo a qual d. 

Henrique, como homem do seu tempo, via na luta contra o muçulmano uma possibilidade de 

exercer a sua função social e de classe de cavaleiro.  Para tanto, destacou a suntuosidade em 

que foram içadas as velas dos navios em Lisboa em direção à costa africana, lembrando que 

eles vestiam a cruz dos cruzados.   

Esse imaginário deve ser considerado para uma análise isenta da carta do infante d. 

Henrique.  O cuidado para demonstrar a existência desse tipo de mentalidade tem como 

objetivo comprovar que não se pode deixar de considerar as noções de cavalaria para explicar 

a expansão.  Na época, somam-se a esse imaginário as noções de cruzada ainda presentes e 

estimuladas pelo papado.  

                                                 
117 Cf. Ibidem, p. 326. 
118 Ibidem, p. 327. 
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As modernas investigações permitem pensar que, por detrás do espírito 
cavaleiresco, tal como ele se apresenta no século XV, estava a crise 
económica de uma classe que, nascida numa sociedade cuja principal riqueza 
era a fundiaria, se sentia perder a consistência material e a influência política 
numa sociedade que se ia apoiando sobre uma economia muito diversa. As 
quebras da moeda, o aumento do metal precioso amoedado, alta dos preços, 
o desenvolvimento das possibilidades do trabalho e o afluxo às cidades, 
eram funestos para aqueles cuja importância social estava ligada à terra, e 
cujas fontes de rendimentos se viam afogadas por contratos perpétuos, cuja 
actualização os reis impediam ou condicionavam. As coisas estavam ‘postas 
em tamanha carestia, que aquelles, que ham de manteer fazenda ou estado de 
qualquer graao de honra, nom podem chegar a aver essas coisas, sem mui 
grande desbarato do que ham’, dizia o preâmbulo da Lei das Sesmarias. Os 
novos potentados não dominavam só a riqueza, apoderavam-se também da 
política. Os nobres eram assim compelidos a exercer também o seu mester, 
que era o das armas, ou a tentar, na emigração aventurosa, refazer a vida.119 
 
 

A explicação trazia a noção de que a empresa de Tânger foi um capítulo da disputa 

entre a nobreza e a emergente burguesia.  Assim, d. Fernando teria sido sacrificado devido à 

manutenção da hegemonia política da burguesia. Os autores do período tentavam confrontar 

as posições dos ínclitos infantes para depreender as causas da expansão.   

 As suas contribuições para o conhecimento do Infante Santo estão relacionadas aos 

três temas principais que o estudo de d. Fernando sintetiza.  Os autores demonstraram como, 

independente da derrota, a tentativa de invadir Tânger dizia respeito às disputadas de 

interesses os quais estão na base para o entendimento das causas da expansão ultramarina.  

Eles problematizam o conceito de cruzada, argumentando que a ameaça turca, teria 

contribuído para o florescimento de uma mentalidade cruzadística a qual foi incorporada pela 

nobreza portuguesa ligada à casa de Avis.  E, por último, travaram um acirrado debate sobre 

as fontes disponíveis, notadamente, acerca das “contradições” de Pina, levando-os a 

“desacreditar” no cronista.   

 Apesar de terem contribuído para uma melhor contextualização da expansão 

portuguesa, identificou-se uma tendência entre esses autores de estabelecer uma explicação 

para o fenômeno expansionista de forma mecanicista.  No fundo, defendem que seria 

possível, ainda no século XV, mapear com certa precisão a posição da burguesia e da nobreza.  

Acredita-se que a relação entre os grupos sociais seja um pouco mais complexa, levando a 

nobreza a ter uma posição que oscilasse entre a “mentalidade cavalheiresca” e a “burguesa”; 

os próprios ínclitos infantes são exemplos dessa “ambigüidade”.  Sustenta-se que o debate 

                                                 
119 Ibidem, p. 341. 
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quanto à fidedignidade de Pina é pouco profícuo.  Portanto, apontar as contradições e os 

“plágios” do cronista não produziu grande resultado para a contextualização da expansão.  

 

1.3.3 As diferentes representações do Infante Santo  

 

 Até o século XIX, existia unanimidade na representação de d. Fernando, que era visto 

como um santo por causa do seu sacrifício pela nação.  Evidentemente, que o declínio do seu 

culto o conduziu ao ostracismo durante a maior parte do século XIX.  Como ele era um santo 

dinástico, a sua imagem foi desgastada à medida que a monarquia e o império colonial 

entraram em colapso.  Embora obscurecido, durante o século XX, ele foi reconduzido à 

“santidade”.   

Durante boa parte do século XX, houve duas formas de representá-lo.  A primeira diz 

respeito às impressões de Dantas120.  As suas conclusões baseavam-se no estudo da biblioteca 

pessoal do infante d. Fernando, descrita em seu testamento121. 

 
 
Este príncipe, orgulhoso, perdulário, mas escrupuloso, formalista, frio como 
a mãe inglesa, singular figura sobre a qual se tem feito, até hoje, mais 
agiografia do que história, rodeou-se dum esplendor que contrastava com a 
sobriedade dos irmãos, adquiriu hábitos de dissipação que as próprias rendas 
da administração do mestrado de Avis não comportavam, lançou-se nas 
mãos dos judeus Abravanel e Jacob Maçou, a quem pediu dinheiro 
emprestado, empenhou as pratas da sua casa, – e, num dado momento, 
reconhecendo que a ‘pouquidade dos bens que tinha’ (palavras suas) não 
chegava para a opulência em que pretendia viver, associou-se ao infante D. 
Henrique e arrancou a êsse pobre neurasténico que era o rei seu irmão, o 
consentimento para a empresa de Tanger, por ele considerada como 
uma forma de criar riqueza e de resolver o seu caso pessoal.122  
 
 

 Essa versão não conseguiu impor-se às demais.  Entretanto, devido aos ataques à 

imagem do rei d. Duarte, contribuiu para criar uma polêmica sobre o seu reinado, cuja 

descrição na historiografia portuguesa oscilou entre a de um perspicaz governante e a de um 

inexpressivo e deprimido rei123.   Apesar de se embasarem em outras fontes, houve outros 

autores que seguiram essa linha argumentativa sobre o Infante Santo.    

                                                 
120 DANTAS, Júlio. Os livros em Portugal na idade média. – A livraria do Infante Santo. Anais das Bibliotecas e 

Arquivos. Lisboa: Academia Portuguesa de História, Vol. II, pp. 101-109, [s.m.]. 1921.   
121 Cf. IAN/TT. Testamento D. Fernando. Gaveta 16, maço 2, doc. 13.  
122  DANTAS, Júlio. Os livros… op. cit., p. 102. Destaque. 
123 Recentemente, foi editada uma biografia desse rei na qual o autor apresentou as reservas feitas a Pina ao 
mesmo tempo em que as relativizou.  Também expôs o seu reinado levando em consideração todos os temas que 
já foram esboçados para d. Duarte.  Este livro, sem dúvida, até o momento, é o que mais se aproximou do 
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Dinis124, que foi um dos editores críticos da Monumenta Henricina, critica a dimensão 

demasiadamente trágica dada à derrota de 1437.  Para ele, isso ocorreu pela comoção gerada 

pelo modo como d. Fernando foi morto.  Devido ao fato de ter se tornado tema “obrigatório” 

entre os historiadores, ele também levantou questões quanto à utilização de Pina.  Embora 

tenha feito isso, introduziu ao debate da morte do Infante Santo a tese da existência da razão 

de Estado. 

 O seu estudo de uma nova fonte125 serviu para contradizer a idéia, até então aceita por 

praticamente todos, de que o Infante Santo ter-se-ia oferecido em sacrifício para salvar a 

possessão portuguesa de Ceuta.  Na realidade, ele implorou ao irmão para que fosse solto 

imediatamente.      

 
 
Valeram-lhe, ao infortunado Infante Santo, em semelhante conjuntura, a 
encendrada fé e a plena confiança em Deus e na Virgem Maria, a 
entornarem-lhe na alma precisa resignação cristã, que livra do desespero. 
Torturavam-lha também os sofrimentos do pessoal em reféns e  da sua 
comitiva e bem assim das respectivas esposas, mães e filhos, por ele 
recomendados carinhosamente ao Regente do Reino. Poderosa razão de 
Estado e a má fé dos Sarracenos compeliram, enfim, D. Fernando ao 
sacrifício da própria vida, entre Ceuta e Tânger, entre o primeiro degrau da 
nossa expansão a norte da África. Mas ele constituiu fermento de mais 
fagueiras conquistas ultramarinas, a acrescentarem a Pátria Portuguesa.126        

 

Em artigo posterior127, Dinis escreveu sobre as últimas ações de d. Fernando.  

Problematizou a elaboração do seu testamento, abordando o seu rendimento.  Havia uma idéia 

consolidada na historiografia de que os rendimentos de sua casa senhorial fossem 

insuficientes.   Dinis reafirmou isso, ao mesmo tempo em que demonstrou o destino dado aos 

bens durante a execução do testamento, em 1448, por d. Pedro. 

Acredita-se que esse tenha sido o primeiro artigo que tenha indicado algumas ações de 

reformulação da memória de Avis ocorridas durante o governo de d. Afonso V. Dinis 

questionou o porquê da preservação apenas dos testamentos dos reis d. João I e d. Afonso V, e 

dos infantes d. Henrique e d. Fernando; as demais peças testamentais foram “perdidas”.  
                                                                                                                                                         
“verdadeiro” reinado de d. Duarte. Cf. DUARTE, Luís Miguel. Reis de Portugal. D. Duarte réquiem por um rei 

triste. Lisboa: Temas & Debates, 2007.   
124 DINIS, António Joaquim Dias.  Carta do Infante Santo ao Regente D. Pedro, datada da Masmorra de Fez a 12 
de Junho de 1441. Anais da Academia Portuguesa de História. Lisboa: Academia Portuguesa de História.  Vol. 
15, Série 15, pp. 151-174, abril. 1965. 
125 Cf. IAN/TT. Carta do Infante Santo ao Regente D. Pedro. Miscelânea manuscrito da livraria, nº 111, fols. 
117r-118v.  Ela  foi publicada por Dinis. Cf. DINIS, António Joaquim Dias.  Carta do… op. cit. 
126 DINIS, António Joaquim Dias.  Carta do… op. cit., p. 174.  Destaque. 
127 Idem. Em torno dos testamentos do Infante Santo. Separata de: Ultramar – Revista da Comunidade 

Portuguesa e da Actualidade Ultramarina Internacional. Lisboa: [s.e.], nº 40, Vol. X, pp. 70-88, 2º trimestre. 
1970. 
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Sintomática conservação, afinal os testamentos de d. Duarte e do regente d. Pedro 

desapareceram com os volumes da chancelaria afonsina relativos aos anos de 1447 e 1448.   

 
 
Julgamos não convir a uma das facções das lutas da regência do reino, nos 
anos de 1438 a 1449, aduzir-se aquele texto eduardino em abono da rainha 
D. Leonor como regente do reino, na menoridade de seu filho D. Afonso V. 
Pelo que, pode o facto de explicar o sumiço do testamento do el-rei D. 
Duarte.128 
 
 

 Como d. Afonso V, após Alfarrobeira, expropriou os bens do Duque de Coimbra, seria 

então conveniente que não existissem herdeiros para reclamar os seus direitos.  A atitude do 

rei talvez explique o desaparecimento dos documentos da chancelaria, pois eles abrangiam os 

últimos anos da regência.  No período, o regente criticou d. Afonso V.  Isso pôde ser atestado 

pela existência de uma carta, escrita por d. Pedro, em de 15 de setembro de 1448129, que 

admoestava o rei, denunciando como ele estava sendo levado por intrigas e por maus 

conselhos. 

 Coincidência ou não, são conhecidos de d. Henrique dois testamentos.  O primeiro 

redigido, em 1 de março de 1436, foi denominado pelo autor como ‘testamento de 

circunstância ou de urgência’, pois foi confeccionado para caso falecesse em combate na 

invasão de Tânger.  O Navegador almejava agradar ao rei, conseguindo apoio para a 

expedição.  É um simples alvará; foi escrito e assinado pelo próprio d. Henrique, em 

Estremoz, e ali confirmado pelo rei.  Nomeou d. Fernando (1433-1470), filho de d. Duarte, 

como herdeiro.  Deixou explícita a necessidade de se preservar um terço de todos os seus bens 

para encomendar a sua alma. 

 O seu segundo testamento tem outra característica.  Ele é composto por dezessete 

peças, escritas no outono de 1460, última estação da sua vida, e foram datadas da Vila do 

Infante no Algarve.  Dentre os diplomas, há um, escrito de próprio punho, em 28 de outubro, 

o qual d. Henrique denominou de testamento propriamente dito. 

 
 
Cotejando esta última peça do testamento henriquino com o do irmão D. 
Fernando de 1437, talvez se descortine entre eles um certo paralelismo 
ideológico, nas disposições feitas e providências assumidas pelos dois 
irmãos que, aliás, sempre se entenderam bem. No testamento de D. Henrique 
não vemos a lista dos servidores, que se encontra no de D. Fernando. Tendo, 
porém, o Navegador muitíssimo mais pessoal, não lhe seria fácil organizar 
aquela ou, se organizada a tinha, incluí-la em seu testamento. Uma outra 

                                                 
128 Ibidem, p. 75. 
129 Cf. Ibidem, nota 37, p. 76. 
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divergência topamos no testamento fernandino a qual não existe no 
henriquino: uma série de doações de bens móveis a igrejas, conventos e 
pessoas particulares e que, à míngua do inventário do espólio fernandino em 
1448, nos permite reconstituir sofrìvelmente, segundo cremos, o rico recheio 
em 1437 da capela de D. Fernando e bem assim o da sua biblioteca 
particular. Já o mesmo não sucede com o espólio do infante D. Henrique em 
1460.130  
 
 

 No que diz respeito às doações, no testamento conhecido de 1437131, do Infante Santo, 

existia uma cláusula indicando a necessidade de liquidar os passivos antes de efetuar as suas 

últimas vontades.  Havia uma deliberação para o ressarcimento de cobranças que ele, como 

mestre da Orem de Avis, havia feito, mas que, após ter conselho com pessoas eclesiásticas e 

com os letrados, tomou-as por ilegais.   

Para tentar comprovar a redação do segundo testamento, o autor citou trechos da 

missiva132 nos quais se faziam alusões às dívidas contraídas por d. Fernando junto a um 

mercador judeu, Cristóvão Xalóm133.  Segundo o que se pôde ler da carta, existiam pedidos ao 

regente para que as dívidas fossem pagas em Lisboa, pois o mercador encontrava-se falido, 

por ter-lhe ajudado. 

Quanto ao judeu, registra-se, ainda no Marrocos, a sua morte sem ter recebido os 

empréstimos concedidos.  Sabe-se que o seu irmão, Francisco Axalón, recebeu, anos mais 

tarde, a quantia emprestada.  Mas foi preciso a intervenção da rainha Maria de Aragão, a qual 

enviou uma carta ao regente, solicitando a quitação dos débitos134. 

 
 
Em conclusão. Em 18 de Agosto de 1437 o infante D. Fernando, filho de el-
rei D. João I, pouco antes da sua partida para Tânger, fez testamento, em 
Lisboa, o qual analisámos sumàriamente. Parece que em 1443, portanto 
cinco anos antes de seu falecimento em Fez, o Infante Santo redigiu ou 
mandou redigir novo testamento e mais dois codicilos ou apensos ao mesmo, 
segundo entendemos. E, na mesma data, pelo mercador maiorquino 
Cristóvão Axalón os mandou ao regente D. Pedro. O portador faleceu, 
porém, em Marrocos, na viagem para Portugal, de diarreia. Esses mesmos 
textos ou segundo via dos ditos devem ter chegado às mãos do regente do 
reino. Desconhece-se o seu conteúdo e apenas consta, documentalmente, que 
no testamento em causa havia alusão à dívida do infante a Cristóvão Axalón, 
a qual aquele mandava saldar. Parte dela foi satisfeita pelo regente D. Pedro, 
cremos que ainda em 1443, mas da liquidação da maior parte do débito se 
incumbiu o mercador genovês Tropel de Vivaldi, residente em Lisboa, o 

                                                 
130 Ibidem, pp. 77-78. Na nota 41, há indicações de bibliografia sobre a livraria do Infante Santo. 
131 Existem indícios documentais, correspondência entre o Marrocos e Portugal, que comprovam a realização de 
um segundo, durante o cativeiro.  Porém, encontra-se desaparecido.   
132 Cf. IAN/TT. Carta do… ms. cit.; DINIS, António Joaquim Dias.  Carta do… op. cit.  
133 Em relação a essa personagem. Cf. Ibidem. 
134 A carta da rainha foi publicada. Cf. DINIS, António Joaquim Dias.  Em torno... op. cit., p. 85. 
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qual, decorridos dezasseis anos, ainda a não havia pago ao herdeiro ou 
herdeiros de Cristóvão Axalón. É possível que haja sido satisfeita em 1459. 
Não encontrados até agora os referidos testamento e codicilos do Infante 
Santo de 1443, ignoramos totalmente quais as derradeiras disposições 
fernandinas.135  
 
 

Embora Dinis não tenha feito julgamentos morais sobre a imagem do d. Fernando, as 

informações publicadas fomentaram a visão crítica sobre o Infante Santo.  A segunda forma 

de representar a imagem de d. Fernando, que foi e continua sendo a mais importante, deixou 

em segundo plano as contradições de sua biografia e reverberou as posições de Santos, mas 

em um tom menos ufanista.  A perspectiva tomou as exempla produzidas por sua hagiografia 

para questionar a inserção histórica da personagem.  Assim, em 1991, foi publicado um outro 

artigo em que, embora tivesse como objeto a obra do renascentista d. Jerônimo Osório, bispo 

do Algarve, analisou a representação do Infante. 

 Torrão136 demonstrou como d. Fernando era considerado no século XVI em exemplo 

para o reino.  Para comprovar isso, analisou o tratado De gloria, publicado por Osório, em 

Coimbra, em 1549.  O livro foi dedicado ao rei d. João III (1521-1557).  Na obra quinhentista, 

encontrava-se uma referência a uma personagem marcante da história da dinastia de Avis.  

Como o nome indica, o objetivo da obra é o tema da glória, pois Osório parte do pressuposto 

de que, além de alguns aspectos pretensamente negativos, ela é um bem para a humanidade, 

desde que seja inserida em uma perspectiva cristã137.  

 À moda de Platão e Cícero, Osório constrói um diálogo opondo as personagens umas 

às outras.  Dessa forma, foi estabelecido um diálogo entre Agustín e o próprio Osório, 

mediado por um terceiro cujo nome é Jean Matal.  Osório, para comprovar que a glória é uma 

coisa boa, procura um exemplum da história de Portugal no qual até mesmo um inimigo da fé 

foi capaz de reconhecer a gloriosa dignidade de um perfeito cristão.        

  Segundo Torrão, o humanista português descreveu o cerco a Tânger até o momento do 

seu revés, que ele atribuiu a uma traição.   Assim, menciona a derrota e a conseqüente prisão 

do Infante Santo.   Nessa parte do texto, Osório apresenta Lazareque, cujo nome verdadeiro 

era Abu Zacaria Yahia al-Uttasi.  Ele ocupava o cargo de governador de Fez.  O seu poder 

advinha do fato de que, na ocasião da luta por Tânger, ocupava a regência em nome do Sultão 

                                                 
135 Ibidem, p. 84. Destaque. 
136 TORRÃO, João Manuel Nunes. O Mouro Lazeraque e o Infante D. Fernando: um exemplum de D. Jerónimo 
Osório. Biblos Revista da Faculdade de Letras. Coimbra: Universidade de Coimbra. Vol. 67, pp. 223-237, 
[s.m.]. 1991. 
137 Ibidem, p. 224. 
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Alaque, que tinha um ano de idade quando ocupou o trono, em 1420.  Lazareque faleceu em 

1448.  Na visão dos portugueses, tratava-se de um homem sem palavra e perigoso.   

 Na argumentação de Osório, não interessa a vida ou a morte do Infante Santo. O que o 

bispo evidenciava foi a postura adotada pelo mouro após ser informado da morte do cativo.   

 
 
Ora, tendo a sua morte sido anunciada ao tirano, conta-se que ele ficou em 
silêncio bastante tempo, como que perturbado por um assombramento, e que, 
por fim, proferiu estas palavras: ‘Na verdade, se este homem não se tivesse 
mostrado tão hostil e inimigo dos preceitos de Maomé, deveria ser 
cumulado, por todo o sempre, de louvores divinos. Com efeito, ele foi 
notável em toda a espécie de honestidade. Eu, porém, sempre admirei, 
sobretudo, três das suas virtudes. De facto, diz-se que ele nunca se manchou 
com nenhum prazer sexual, nem nunca mentiu na sua vida e sempre adorou 
a Deus com mais ardente piedade’.138 
 
 

Torrão enfatiza que Osório, embora tivesse inúmeras figuras para ilustrar a sua 

argumentação, escolheu uma figura notória da história de Portugal.  No texto, pôde-se 

perceber que o historiador português buscou fazer uma análise da intertextualidade existente 

entre a obra do bispo do Algarve e as obras de Pina e frei Álvares; as polêmicas acerca da 

fidedignidade de Rui de Pina foram colocadas em segundo plano. 

 No que pesem as visões contraditórias, esses autores, além de trazer novas fontes para 

o debate, focaram-se especificamente na personagem do Infante Santo.  Embora não tenham 

produzido estudos monográficos, preocuparam-se, tal como Santos, em conhecer a trajetória 

de vida de d. Fernando.  Por isso, avaliaram os seus rendimentos através da análise do seu 

testamento.  Nesse ponto, reafirmaram a visão consagrada pela historiografia até aquela 

ocasião de que o Infante Santo teria acompanhado o Navegador para aumentar os seus 

rendimentos.  O problema é que os autores deixaram em segundo plano as inter-relações 

presentes entre o episódio de Tânger, as navegações e o cativeiro e morte do “mártir de Fez”.  

No fundo, discutiram o seu testamento, ou melhor, os seus testamentos e as suas posses, 

descontextualizando-os de um processo maior.   

 

1.3.4 A produção da memória de Avis – o papel do frei Álvares 

                                                 
138 OSÓRIO, Dom Jerónimo. O tratado da glória. In: TORRÃO, João Manuel Nunes. D. Jerónimo Osório e o 

tratado da glória. Edição crítica. 2 Vols. Coimbra: [s.e], 1991. Apud. Ibidem, p. 229.   
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Trata-se, como expressou Fontes139, do guardião da memória.  A hagiografia escrita 

por esse frei configurou-se na peça mais importante no estudo do Infante Santo.  Como Fontes 

demonstrou, a edição de documentos realizadas por Calado140 possibilitou o conhecimento do 

papel desempenhado pelo frei na construção da memória de santidade de d. Fernando.  

A partir de 1958, esse autor começou a publicar diversas informações sobre o 

secretário do Infante Santo141.  Ao mesmo tempo, passou a polemizar com Santos142, até então 

o mais importante estudioso de d. Fernando, acerca da suposta última carta de d. Fernando 

escrita em  Fez.  No entanto, para além das questões intrínsecas ao estudo do diploma, Calado 

trouxe certezas ao estudo da personagem em questão. 

Embora citasse as visões “negativas”, que já tinham sido escritas sobre o Infante 

Santo, o pesquisador ressaltou que o único consenso da historiografia estava relacionado ao 

seu culto público143.  Estabeleceu-se um consenso, mesmo que isso não cessasse as 

discussões.  Ao investigar o testamento, Calado ressaltou a inquietação religiosa da 

personagem em adquirir livros de caráter religioso, salientando esse traço da personalidade do 

Infante Santo que ainda se encontra pouco explorado pela historiografia. 

Ao entrar em contato com a produção epistolar de d. Fernando, em grande parte 

assinada pelo seu secretário, biógrafo e  hagiógrafo, Calado prosseguiu as suas pesquisas no 

final da década de 50 e no início dos anos 60 do século XX, produzindo o principal estudo 

crítico144  já elaborado acerca do frei Álvares.  Ao publicá-lo, trouxe à tona inúmeros 

documentos inéditos, bem como uma edição crítica da hagiografia do Infante Santo, escrita 

nos anos 50 do século XV, pelo seu secretário. 

                                                 
139 FONTES, João Luís Inglês. Percursos e memória: Do Infante D. Fernando ao Infante Santo. Cascais: 
Patrimonia, 2000, p. 122 et seq. 
140 CALADO, Adelino de Almeida. Subsídios para a bibliografia do Infante Santo. Separata de: Arquivo de 

Bibliografia Portuguesa. Coimbra: [s.e.], Ano III, – ns° 13-14, pp. 5-27, [s.m.]. 1958. 
141 Trata-se do frei João Álvares.  
142 SANTOS, Maurício Domingos Gomes dos. A última carta do Infante Santo e a falência do seu resgate.  Anais 

da Academia Portuguesa de História. Lisboa: Academia Portuguesa de História, Série II, Vol. 7, pp. 9-32, 
[s.m.]. 1956.  No artigo, Santos teria apresentado uma carta dele redigida no cativeiro.  Naquela ocasião, a 
missiva tinha sido encontrada por Santos, na Torre do Tombo, mas estava perdida devido à ineficiência do 
sistema de catalogação.  No artigo, o autor retomou as suas idéias centrais, já expostas, sobre as condições da 
empresa de Tânger e dos principais envolvidos.  Além disso, discutia aspectos de diplomática, apresentando uma 
série de hipóteses sobre a carta, dentre as quais a de que se tratasse, talvez, de uma falsificação.  
143 CALADO, Adelino de Almeida. Subsídios para... op. cit., pp. 5-6. 
144 Idem. Frei João Álvares Obras. Edição crítica. Frei João Álvares. Tratautado da vida e feitos do muito 
vertuoso S.or Infante Santo. Vol.I e Cartas e traduções. Vol. II. Coimbra: Editora da Universidade de Coimbra, -
1959-60.  Devido à sua importância e fidedignidade, optou-se por usar essa edição da hagiografia de d. Fernando 
nesta tese.  
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Em 1964, Calado145 publicou um livro dedicado ao estudo de Álvares, mas trouxe 

novas contribuições para aqueles que se dedicavam às pesquisas sobre d. Fernando.  Nesse 

livro, foi citado um fundo documental146 cujo teor também atestava Guimarães como um 

outro lugar de culto ao Infante Santo.  

 A discussão em torno de d. Fernando, até às publicações de Calado, assentava-se nos 

problemas causados pela derrota de Tânger, na documentação coeva existente sobre tal 

matéria e nas causas da expansão marítima.  Possivelmente, a década de 60 do século XX foi 

a mais enriquecedora no que diz respeito à introdução de novas fontes para o seu estudo.   

  As pesquisas sobre o secretário de d. Fernando possibilitaram perceber, com exatidão, 

como ele foi responsável pela memória do “mártir de Fez”.  Além disso, Calado demonstrou a 

forma pela qual a dinastia de Avis através de d. Henrique, d. Afonso V e a duquesa da 

Borgonha apropriaram-se da memória de santidade.  Como peça fundamental desse processo 

e apropriação e uso político, estava a produção textual do frei Álvares.  No que diz respeito à 

identificação de fontes sobre d. Fernando, Calado deixou uma lacuna, talvez a única que ainda 

se encontra em aberto, pois, embora tenha feito pesquisas sobre Ms. Vat. 3634, não conseguiu 

descobrir quem foi o seu autor.  Limitou-se a apresentar a semelhança estrutural entre o texto 

latino e a hagiografia escrita por Álvares.  

 

1.3.5 A revisão bibliográfica e o aparecimento de novos problemas  

 

As mais recentes pesquisas sobre o Infante Santo têm em comum o fato de fazer uma 

revisão bibliográfica e tomar o texto de Álvares como foco de suas reflexão.   Fizeram 

também a associação entre a casa de Avis e esse santo.  Assim, nascia uma perspectiva crítica 

cuja argumentação visava a demonstrar os mecanismos de produção dessa santidade e como 

ela foi capitalizada por Avis.   

 Dentre os autores pesquisados, destaca-se que, em 1994, Braga147 associou a casa de 

Avis a uma tentativa de utilizar a santidade do “mártir de Fez” como mecanismo de 

                                                 
145 CALADO, Adelino de Almeida. Frei João Álvares. Estudo textual e literário-cultural. Coimbra: Editora da 
Universidade de Coimbra, 1964.  Embora o texto tenha sido publicado nesse ano, o autor declarou que parte do 
seu conteúdo já havia feito parte das discussões acadêmicas, sobretudo, em Coimbra, onde Calado realizou 
pesquisas entre os anos 1954 e 1957, sob supervisão de Costa Pimpão.  A edição de 1964 foi acrescida de uma 
introdução e algumas alterações recomendadas por Costa Pimpão e por Manuel Lopes de Almeida. 
146 Cf. IAN/TT. Colegiada de Guimarães Documentos Eclesiásticos e Pontifícios. Caixa 40, maço 5, doc. 20.  
Quanto à relação do diploma com o culto do Infante Santo. Cf. cap. 4 desta tese. 
147 BRAGA, Paulo Drumond. O mito do “Infante Santo”.  Ler História. Lisboa: Fim do Século, Vol. 25, pp.3-10, 
[s.m.]. 1994.  
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legitimação. Mas apresentou uma simplificação porque escreveu o “mito de santidade” ficou 

quase inalterado até os dias de hoje, década de 90 do século XX. 

Em relação ao ponto mais controverso sobre o Infante Santo, a canonização, Braga 

limitou-se a afirmar que o códice do Ms. Vat. 3634 não era uma petição que visava à sua 

canonização.  Ele teria sido escrito entre os anos de 1467-69 pelo capelão do infante d. 

Henrique, Pero Vasques, e tinha como propósito acompanhar o pedido de autorização da 

celebração de missa realizado pela infanta Isabel, a duquesa de Borgonha.   No entanto, não 

mencionou nenhuma evidência para corroborar as afirmações; ao que tudo indica, não fez um 

estudo histórico-filológico do manuscrito e não apontou quais seriam as suas fontes para tais 

conclusões. 

Na realidade, questionava as causas da santidade atribuída à personagem.  Para tanto, 

escreveu que: 

 
 
[...] D. Fernando surge igualmente como santo. Muito do que atrás ficou 
expresso nos revela que assim o encararam praticamente desde a sua morte. 
O infante aparece retratado com as cores da santidade em Frei Luís de 
Sousa, Jorge Cardoso e naturalmente na Acta Sanctorum. De milagres por 
sua intercessão obrados muitos falam. João Álvares, ao bom estilo das 
hagiografias, insere uma lista, havendo referências genéricas ao mesmo em 
Rui de Pina, Damião de Góis, Jerónimo de Ramos, Duarte Nunes de Leão, 
Frei Luís de Sousa, Manuel Faria de Sousa e Pedro de Mariz. 
No nosso século, alguns autores encararam com seriedade as possibilidades 
de D. Fernando ser elevado aos altares. A começar no citado Domingos 
Maurício, em 1927, passando por António Leite, jesuíta, como o anterior, e 
Alfredo de Matos, escritor local da Batalha. 
Mártir do Reino e da Cristandade, é pois como nos surge. D. Fernando. 
Todos estariam, eventualmente, interessados, no forjar dessa imagem. 
Em primeiro lugar, a Coroa e a família real portuguesas, mostrando que um 
dos seus se oferecera ao cativeiro, como Cristo à morte, recusando-se sempre 
a alienar a parcela mais preciosa do Algarve de Além-Mar. Nas novas 
investidas sobre o Marrocos haveria, assim, legitimamente, uma 
componente de desagravo aos padecimentos e morte injusta do 
benjamim de D. João I. 
Fora do espaço português, o Papado, constantemente sobressaltado pela 
ameaça islâmica, via Otomanos, e que não escondera em 1453 os seus 
desejos de fazer renascer a cruzada, incrementava o fabrico de novos 
fantasmas anti-muçulmanos.   
De volta a Portugal, o mosteiro da Batalha e a Colegiada de Guimarães, 
estreitamente ligadas à dinastia de Avis, a messiânica, a predestinada, 
não desprezavam a possibilidade de fazer de D. Fernando um santo, 
sobretudo o primeiro, uma vez albergava as suas relíquias.148  
 
 

                                                 
148 BRAGA, Paulo Drumond. O mito… op. cit., p. 7.  Destaque. 
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Apesar das simplificações relativas ao Ms. Vat. 3634, ele indicou que seria importante 

problematizar as relações entre esse santo e a casa dinástica da qual fazia parte. Novas 

questões sobre esse manuscrito foram propostas no início da década seguinte. 

Em 2001, foi defendida uma tese de doutorado, ainda inédita, no Instituto de Estudos 

Clássicos da Universidade de Coimbra, por Rebelo149, cuja proposta era fazer um estudo 

filológico do Ms. Vat. 3634.  Trata-se do códice que acompanhou o pedido de canonização do 

Infante Santo.  As informações dadas comprovam a proximidade entre Portugal e a Borgonha 

e uma atuação conjunta junto à Santa Sé. 

Rebelo150, único especialista português que, após Boaventura151, estudou o códice, 

afirmou que ele foi concluído no início da década de 70 do século XV.  O estudo filológico 

relacionou a redação ao universo cultural francófono.  Para comprovar isso, repassou alguns 

dados, como, por exemplo, as informações que envolvem a duquesa e o papa Paulo II. 

 
 
[...] podemos reduzir o terminus ante quem para 10 de Janeiro de 1470, data 
em que o Papa Paulo II assina uma bula, a pedido de D. Isabel, Duquesa da 
Borgonha, concedendo indulgências a todos os que visitassem a Capela de 
Santo António, onde ela havia instituído celebrações na solenidade da morte 
de D. Fernando. Pela mesma ocasião o Sumo Pontífice terá dado autorização 
à Duquesa de Borgonha para mandar celebrar uma missa quotidiana na 
Capela de Santo António por alma de D. Fernando e seus pais. Em 
Novembro de 1471, quando muito, os Portugueses tomaram conhecimento 
público dessas duas bulas, pois foram os próprios ducais e respectiva 
autorização pontifícia confirmados por carta de D. Afonso V, datada de 2 
Novembro de 1471. Dois dias depois manda El-Rei, por alvará régio, ao 
corregedor e oficiais da cidade de Lisboa que concluam o acordo com a 
Duquesa da Borgonha e o executem sem mais delongas. A 18 de Novembro, 
foi o compromisso assumido pelos regedores e oficiais lisboetas por meio de 
um contrato formalmente celebrado.152  
 
 

 Subjacente ao estudo filológico, foi ressaltado que a casa de Avis logo se aproveitou 

da morte do Infante Santo para usá-lo como propaganda.  Talvez grupos distintos tenham 

disputado o seu culto como forma de auto-afirmação.  Após a sua morte, d. Pedro, como 

                                                 
149 REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et Gesta Infantis Domini Ferandi. Edição crítica, Tradução, 
Estudo Filológico 2 Vols. Coimbra, 2001, 2 Vols. Tese (Dissertação de Doutoramento) – Instituto de Estudos 
Clássicos da Faculdade de Letras, Coimbra: 2001. 
150 Ibidem. 
151 Cf. nota 110 deste capítulo. 
152 REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit, pp. 835-836, Vol. II. Destaque. Quanto à carta 
aludida de d. Afonso V. Cf. IAN/TT. Chancelaria de D. Afonso V. Livro 21, fol. 8r. Em relação ao contrato. Cf. 
AHCML. Livro 1º de Contratos. fol. 7v, doc. 5.  Ele foi publicado por Braamcamp. Cf. BRAAMCAMP, 
Anselmo Freire. Archivo Historico Portuguez. Lisboa: Calçada do Cabra, Vol. VI, n° 1 e 2, janeiro/fevereiro. 
1908. Secção dos Res., BPMP, cota, PD – 675r, pp. 438-442.     
Provavelmente, Rebelo equivocou-se quanto à data de 1470, na verdade, o papa emitiu a bula em 10 de janeiro 
de 1471. Cf. nota 178, cap. 4 desta tese.     
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regente, já teria utilizado o tema do martírio do seu irmão como forma de propaganda.  Após 

Alfarrobeira, d. Afonso V e o seu tio, o Navegador, fizeram o mesmo.  Além disso, existem 

fortes indícios sobre a ação da duquesa de Borgonha para a promoção do culto canônico do 

seu irmão. 

 
 
Por um lado, o facto de não existir em Portugal qualquer documento alusivo 
ao Martyrium et Gesta…, nem sequer ao seu envio para Roma, é mais um 
argumento a favor de uma circulação indirecta do códice, i. e., tudo leva a 
crer que o texto tivesse sido efectivamente solicitado por alguém residente 
no estrangeiro, com uma intensa actividade diplomática, a ponto de o poder 
remeter para Roma a todo momento. 
A personalidade mais indicada para o fazer seria efectivamente D. Isabel, 
Duquesa da Borgonha. Todavia, na copiosa bibliografia sobre a Borgonha, 
não lográmos encontrar qualquer referência à biografia latina de D. Fernando 
ou a algo que dissesse respeito à sua elaboração.153 
 
 

 A pesquisa de Rebelo teve um propósito filológico e não histórico. Relacionar, 

documentalmente, a elaboração do texto latino à duquesa de Borgonha não constituía um 

objetivo central. Ele mesmo declarou que se limitou, nessa pesquisa, ao material impresso. 

“Não pudemos consultar toda a documentação a este respeito. Na maior parte dos casos 

limitámos a nossa pesquisa à documentação impressa, a qual não deixar de ser, só por si, 

considerável”154.   

 Em 2003, devido às comemorações, realizadas em Santarém, do aniversário do VI 

centenário da morte do Infante Santo, no seminário promovido pelo concelho de Santarém, 

especialistas sistematizaram os conhecimentos relativos ao tema.  No entanto, na ocasião, 

Rebelo, que também apresentou comunicação, narrou da seguinte maneira o desfecho de 

Tânger: 

 
 
O desfecho infeliz da guerra de Tânger exigiu o sacrifício supremo de um de 
seus mais generosos filhos. Em Tânger, Portugal não só ganhou um mártir, 
um santo, cujo sacrifício preservou o Infante D. Henrique da morte certa e o 
tornou menos Africano e mais Navegador. 
Com o desastre de Tânger, Portugal renasce das cinzas e dá início a um dos 
capítulos mais gloriosos da sua História, levando a cruz da Ordem de Cristo 
aos quatro cantos do mundo.155 
 
 

                                                 
153 REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit., p. 837, Vol. II. 
154 Ibidem, nota 31, p. 838, Vol. II. 
155 Idem, A vida do Infante Santo. Apelação: Paulus, 2003, p. 77. 
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 As colocações do autor foram provenientes de sua investigação de doutorado.  No que 

pese a sua tradução do Ms. Vat. 3634, ele não conseguiu estabelecer a autoria do manuscrito.  

A sua maior contribuição deve-se à identificação da relação entre a duquesa da Borgonha e a 

elaboração do texto.  Porém, ainda está em aberto a história do manuscrito.   

 A investigação mais completa publicada sobre d. Fernando foi a dissertação de 

mestrado de Fontes156 em cujo prefácio Krus, ao destacar a importância dos estudos 

biográficos, apontou a necessidade de se ampliar as pesquisas sobre a personagem, porque ele 

continua sendo o ínclito infante menos estudado. Fontes estudou os mecanismos de produção 

de memória, sobretudo, no que dizia respeito ao Trautado de vida feitos do muito vertuoso 

senhor Ifante Dom Fernando escrito pelo frei Álvares, no início da década de 50 do século 

XV.   

 Ele objetivou compreender o papel do biógrafo do Infante Santo, inclusive após ter 

assumido a direção do mosteiro de Paço de Sousa157, em 1461, na produção da memória de 

santidade do “mártir de Fez”.  Segundo Krus, trata-se de uma investigação relevante porque 

aborda um campo de pesquisa pouco explorado em Portugal158. 

 A sua pesquisa demonstrou como a obra de Álvares condicionou as posteriores 

narrativas sobre d. Fernando.  Do seu texto, depreender-se-ia a imagem de um mártir cuja 

vida foi perdida na luta contra o infiel em solo magrebino.  Essa herança foi capitaneada por 

aqueles que advogavam pela expansão norte-africana, notadamente, o rei d. Afonso V e o seu 

tio, d. Henrique. 

Ao mencionar a bibliografia relativa ao Infante Santo, que foi sumariada em grande 

parte neste capítulo, criticou-a, visto que ela o investigou através dos episódios da derrota em 

Tânger. Isso deixou em segundo plano o questionamento sobre a inserção política do infante 

nas cortes de d. João I e d. Duarte. Dessa constatação, nasceu a necessidade de se construir o 

percurso biográfico do Infante Santo para, em seguida, também rediscutir, porque, até então, 

apenas Calado havia entrado nesta seara, a ação do frei Álvares. 

 Fontes demonstrou a maneira pela qual a santidade da personagem ligava-se à 

percepção da morte e do seu sofrimento como provas do martírio sofrido em nome da fé.  No 

entanto, escreveu: 

 

                                                 
156 FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit. 
157 Idem. Frei João Álvares e a tentativa de reforma do mosteiro de S. Salvador de Paço de Sousa, no século XV. 
Separata de: Lusitania Sacra, Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa, nº 10, 2ª Série, pp. 217-302, 
[s.m.]. 1998. Esse autor foi o primeiro a remarcar a importância da instituição na construção da memória do 
Infante Santo.  
158 KRUS, Luís. Prefácio. In: FONTES, João Luís Inglês.  Percursos e… op. cit., p. 7. 
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[…] esses aspectos (do sofrimento e do martírio) virão a marcar o evoluir 
gradual do seu culto e favorecer os aproveitamentos posteriores da sua 
biografia em benefício da dinastia de Avis e da prossecução duma política de 
conquistas no Norte da África.  Porém, o desenvolvimento destes últimos 
aspectos e o próprio contexto onde se valorizarão os modelos veiculados no 
Trautado, remetendo para um século de mutações, em que os progressos em 
direcção à modernidade se articulam com inesperados regressos a valores e 
modelos arcaizantes, faz parte dum caminho apenas encetado e a percorrer 
em novas peregrinações.159 
 
 

 Como o próprio autor afirmou, não foi possível, de forma satisfatória, a compreensão 

dos mecanismos da difusão de sua santidade.  Apesar disso, destacou um condicionante da 

produção da imagem do Infante Santo.  Não se pode negligenciar o fato de que a sua 

hagiografia foi escrita por um membro da Ordem de Avis e da casa de d. Henrique com a 

colaboração de d. Afonso V.  Isso a coloca no campo dos vitoriosos de Alfarrobeira. 

 Além da importância dada ao cativeiro como determinante no reconhecimento do seu 

martírio, Álvares deixou indícios de outros aspectos de sua vida.  Uma das pistas seguidas por 

esse autor, a sua casa senhorial, conduziu a uma revisão da idéia consagrada de que d. 

Fernando fosse um inexpressivo infante, destituído de bens.  Fontes cotejou as informações 

lacônicas deixadas por Álvares com outras fontes e mapeou o patrimônio da personagem160.    

 A formação patrimonial do Infante Santo, ao contrário do que a historiografia havia 

proposto, deve ser considerada no bojo das políticas desenvolvidas por d. João I, a partir de 

1408, cujos propósitos eram o de dotar os seus filhos de bens condizentes com a 

grandiosidade da nova dinastia161.  Estabeleceu-se uma conexão entre o aumento patrimonial, 

conseguido por d. Fernando, e a política da realeza para obtenção de terras aos demais 

infantes162.   

                                                 
159 FONTES, João Luís Inglês.  Percursos e… op. cit.,, 2000, p. 13. 
160 Cf. Ibidem, p. 17.; Idem. A Casa senhorial do Infante D. Fernando. Media Aetas. Morar tipologia, funções e 
quotidianos da habitação medieval. Separata de: Media Aetas. Lisboa: nº 3 e 4, pp. 103-139, [s.m.]. 2000/2001. 
161 “[…] a realeza tanto atribuiu aos infantes, com base nas sisas cobradas aos concelhos, subsídios anuais 
prefixados (os assentamentos), como lhes estabeleceu vastos patrimónios de terras, seja comprados pelo 
monarca, como efectivamente veio também a acontecer, provenientes do próprio conjunto de imóveis detidos 
pela Coroa, ao mesmo tempo que ainda procurou reforçar os seus senhorios através da alienação de inúmeros 
direitos e monopólios reservados ao monarca ou, no que se tornou prática comum, pela obtenção, em seu 
proveito, dos mestrados das ricas Ordens Militares de Cristo, de Santiago e de Avis. 
Ora, no fundo, foi a mesma estratégia que foi seguida por D. João I em relação ao infante D. Fernando. Com 
efeito, e como refere Frei João Álvares, o monarca destinou-lhe, em data impossível de precisar, um 
assentamento anual cuja quantia nos é, hoje, desconhecida, com vista ao seu sustento e aos de sua casa e, desde 
finais de Agosto de 1429, procurou formar e consolidar o seu património”. Idem. Percursos e… op. cti., pp. 26-
28. 
162 “[…] hereditariamente a vila de Salvaterra com o seu termo, jurisdição e o padroado da respectiva igreja, 
juntamente com a lezíria do Romão e os direitos régios sobre o campo de Sacarabotão, ambos pertencentes ao 
termo de Santarém, reservando para si a correição e alçada, os direitos régios sobre o pescado, a dízima das 
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 A tendência observada em d. João I foi prosseguida pelo seu sucessor. O autor ainda 

ressaltou que em relação a Salvaterra de Magos, d. Duarte anexou o seu termo os termos de 

Romão e Sacarabotão, retirando-os da jurisdição de Santarém a exceção de algumas 

categorias profissionais.  Embora isso tenha sido alvo de questionamentos pelos procuradores 

enviados às cortes de Santarém, em 1436, o rei manteve as suas doações.  

 Das ações de d. Duarte nesse sentido, a obtenção do mestrado da Ordem de Avis junto 

à Cúria Pontifícia, em 9 de setembro de 1434, através da bula Sincere deuotionis,  emitida por 

Eugênio IV, deve ser entendida como um passo considerável na consolidação patrimonial do 

Infante Santo.  Ela foi negociada pelo abade de Florença, d. Gomes.  Na verdade, não foi um 

acordo fácil, o representante português viu-se, por diversas vezes, obrigado a insistir com o 

papa para vencer as objeções feitas por ele.  No fundo, ao que tudo indica, convenceu-se por 

meio do compromisso português de auxiliar em uma expedição pontifícia de caráter 

militar/religioso163. 

 Entre as comarcas estremenha e alentejana, formou-se o seu patrimônio.  Para esse 

autor, a localização do processo foi importante porque fazia parte da preocupação régia em 

controlar a região central do país, onde a corte circulava com freqüência. Na região, afluíam 

várias vias de comunicação terrestre, fluvial (Salvaterra164) e marítima (Atouguia165), que 

                                                                                                                                                         
coisas entradas por mar de fora do reino e a confirmação dos tabeliães. Mais tarde, a 23 de Junho de 1431, D. 
João I ainda concedia ao Infante a vila da Atouguia da Baleia, com todas as suas rendas e direitos em sua vida, 
acrescendo-a, a 10 de Fevereiro do ano seguinte, pela doação, também vitalícia, do padroado da igreja de S. 
Leonardo, sita na mesma vila. 
[…] Após a morte de D. João I, o novo monarca continuaria a política seguida pelo pai em relação a 
favorecimento do irmão, não apenas lhe confirmando toas as anteriores doações régias por ocasião da realização 
das Cortes de Leiria-Santarém de 1433, como alargando o seu património com novas concessões, ao mesmo 
tempo que desenvolvia esforços destinados a obter-lhe o cargo de administrador do mestrado da Ordem de Avis. 
Deste modo, tanto lhe concedeu, em data que desconhecemos, as ilhas das Berlengas e do Baleal como, a 23 de 
Outubro de 1434, o privilégio de poder realizar franca anual em Salvaterra de Magos por oito dias, a começar a 
10 de Setembro, isentando os que nela participassem do pagamento de metade da sisa, excepto no caso da venda 
de vinho de taberna, carne de talho e herdades ou outros bens de raiz. Determinava ainda o diploma, para além 
da proibição que os corregedores ou meirinhos régios aí fizessem correição durante a realização da feira, que a 
todos aqueles que a ela fossem, pelo tempo que ela durasse, não lhes fossem tomadas as bestas ou albardas ou 
impostos quaisquer serviços, não podendo ser demandados por quaisquer malefícios ou dívidas que não tivessem 
então ocorrido e sendo-lhe concedida autorização de porte de armas e de circulação com qualquer tipo de 
animal”. Ibidem, pp. 28-29. 
163 Cf. Ibidem, p.30. 
164 Utilizando o foral de 1455, esse autor comentou a sua situação econômica.  Tratava-se de uma vila 
intermediária que fazia a ligação entre o interior e o litoral e um ponto relevante na travessia do Tejo, por isso, 
tornava-se uma localidade privilegiada.  Por ela, passavam tráfegos fluvial e terrestre cujos mercadores traziam 
produtos vindo do reino e do exterior. Segundo a bibliografia consultada por esse autor, a situação teria 
contribuído ainda para o desenvolvimento da produção de cereais e pecuária nas terras do termo, o que 
potencializou ainda os seus recursos cinegéticos e piscícolas. Cf. Ibidem, p. 31 et seq. 
165 Passou a ser conhecida, no final do século XV, como da Baleia, esse autor não teve acesso ao original da 
doação recebida. Mas inferiu que o Infante tenha recebido conjuntamente os direitos pertencentes ao monarca 
relativos à caça da baleia e ao pescado.  A sua conjectura advém do fato de que d. Fernando recebeu as ilhas do 
Baleal e das Berlengas.  Para outras informações sobre a composição patrimonial do Infante. Cf. Ibidem, bem 
como a bibliografia citada.   
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possibilitavam unir as terras do Infante Santo aos importantes centros urbanos como Lisboa e 

Santarém, bem como as demais comarcas do reino.   

Ainda fazia parte das doações acrescidas com o recebimento da Atouguia, o direito do 

encoutamento do reguengo de Peniche e dos termos da Atouguia e da Lourinhã feitos por d. 

João I.  Segundo Fontes, os objetivos de d. Fernando eram reforçar os rendimentos de sua 

casa e, ao mesmo tempo, ligar-se aos circuitos de escoamento de produtos através de rotas 

cujos caminhos levassem aos importantes mercados dos centros urbanos.  A partir de 1434, 

devido ao mestrado de Avis, os bens das comarcas estremenha e alentejana foram acrescidos 

pelo rico patrimônio dessa ordem.  Com base nesses dados, Fontes propôs que se interprete as 

queixas patrimoniais, explicitadas no testamento do Infante Santo, de outra maneira.  Assim, 

refutou a interpretação mecanicista segundo a qual ele teria embarcado para Tânger porque 

visava a aumentar os seus rendimentos166.  

Além das novas informações biográficas, notadamente, relativas à composição 

patrimonial e à vida do infante antes do embarque para Tânger, a dissertação de Fontes focou, 

como uma das hipóteses centrais, uma discussão conceitual com Calado sobre a forma como o 

texto do Trautado foi classificado pelos autores.  Na realidade, sustentou que o texto de 

Álvares traz os topoi desde há muito tempo vigentes da escrita hagiográfica medieval167.  Por 

isso, ele não pode ser compreendido como uma crônica168, para Fontes, trata-se de uma 

hagiografia169.  Entre outros argumentos apresentados para sustentar a hipótese, destacou-se a 

intertextualidade entre o Evangelho de São João e o Trautado. 

 Ao analisar o texto de Álvares, expuseram-se as idéias do sofrimento e da 

predestinação ao martírio como o núcleo da vita.  Portanto, tal como as hagiografias do 

período, o Infante Santo era um predestinado ao martírio.  O modelo de santidade expresso 

enquadrava-se na tipologia proposta por Vauchez170, pois 

                                                 
166 Para maiores detalhes sobre essa questão. Cf. Ibidem; Idem. A Casa… op. cit. Nesse artigo, o autor trouxe 
novos elementos para corroborar a sua argumentação sobre o fato de o Infante Santo procurar se afirmar como 
um grande senhor. 
167 Cf. Idem. Percursos e… op. cti., p. 167.  Esse autor dedicou o capítulo 7 de sua dissertação à exposição dos 
tópicos hagiográficos presentes no texto de Álvares sobre d. Fernando.  Cf. Ibidem, cap. 7, pp. 163-198. 
168 Como se concorda com esse autor, ao longo desta tese, o texto de Álvares será tomado como uma hagiografia, 
e, por essa razão, não será chamado de crônica e sim como a hagiografia escrita por Álvares.  
169 “Este facto determina, apesar de todas as suas aproximações ao relato cronístico anteriormente focadas, o 
carácter essencialmente hagiográfico do Trautado. Com efeito, a sua função é eminentemente cultual, visando 
permitir, por um ‘tratamento’ integrado e intencional dos elementos biográficos deste homem singular (sem que 
isso implique um falseamento dos dados facultados), o reconhecimento do mesmo como um santo, um 
‘companheiro dos anjos’, e, logo, da sua biografia como uma biografia sagrada”. Ibidem, p. 169. 
170 VAUCHEZ, André Beata Stirps’ : Sainteté et lignage en Occident aux XIIIe et XVe siècles. In : ÉCOLE 
FRANÇAISE DE ROME. Famille et parenté dans l’Occident médiéval.  Actes de : Colloque de Paris organisé 
par l’École Pratiques des Hautes Études en collaboration avec le Collège de France et l’École Française de 
Rome. Paris, 6-8 juin 1974. Paris : École Française de Rome, pp. 397-407, 1974. ; Idem. La sainteté en Occident 
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o autor salienta a permanência, em finais da Idade Média, e um pouco por 
toda a Cristandade, duma concepção linhagística e aristocrática da santidade, 
a qual tinha já profundas raízes na Alta Idade Média e se encontrava 
amplamente difundida na mentalidade comum. Esta tendia a atribuir à 
nobreza ou à realeza um prestígio que lhe advinha, não apenas do seu poder 
político ou da sua riqueza, mas também de um certo carisma, um conjunto de 
dons físicos e morais, de méritos e de virtudes, que passava de geração em 
geração e que uns, mais do que outros, sabiam fazer frutificar. André 
Vauchez constata ainda a espantosa sobrevivência destas concepções nos 
últimos séculos da Idade Média, estimulada por determinadas dinastias em 
proveito próprio, sobretudo num período em que, particularmente nos países 
mediterrânicos e graças à acção do Papado, que tendia a contestar a 
associação do poder temporal ao domínio do sagrado e, de modo 
determinante, à influência das Ordens Mendicantes, se difundira um novo 
perfil de santidade mais personalizado e fundado na prática da pobreza e na 
humildade.171  
 
 

 Destacou-se ainda como havia uma proximidade entre frei Álvares e as casas de 

observância mendicantes, as quais ele sempre procurou beneficiar.  Na hagiografia, todo o 

sofrimento que esse santo passou desde a sua infância encontra a sua contrapartida no 

sofrimento voluntário, aceito como uma ascese, cujo resultado foi a potencialização de uma 

devoção intimamente ligada à eucaristia, à exaltação sobre a humanidade de Cristo.  Assim, o 

sofrimento adquiriu um caráter de combate espiritual cujo ápice foi o cativeiro. 

 Na sua conclusão, esse autor fez um panorama dos principais aspectos que ainda não 

foram estudados sobre o tema.  

 
 
[…] continua por fazer um estudo sistemático do culto promovido em 
torno do Infante, por nós apenas aflorado, e que parece ter-se 
circunscrito aos círculos mais próximos da realeza e a templos a ela 
intimamente associados (Batalha, igreja de Santo António em Lisboa e 
em Santa Maria da Oliveira, no burgo guimaranense), sendo 
imprescindível inventariar  e confrontar os diferentes indícios da sua 
existência (literários, litúrgicos, iconográficos…) e detectar os seus pontos 
de intersecção com  o domínio mais vasto de uma série de outros cultos 
relacionados, quer com santos ligados a uma memória de confronto com os 
muçulmanos (S. Vicente, Mártires de Marrocos, cavaleiros participantes na 
conquista de Lisboa…), quer com outras figuras intimamente associadas à 
realeza, desde Afonso Henriques ao Condestável Nuno Álvares Pereira ou à 
Princesa Santa Joana.  Seria ainda importante aprofundar todo o 
contexto posterior à redacção do Trautado, que possibilitou outras 
apropriações e aproveitamentos da memória de D. Fernando como 
mártir e príncipe virtuoso, sobretudo as relacionadas com promoção da 

                                                                                                                                                         
aux Derniers siècles du Moyen Age. D’après les procès de canonisation et les documents hagiographiques. 
Rome : École Française de Rome, 1981. Essa discussão será desenvolvida no capítulo 4 desta tese. 
171 FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit., nota 38, pp. 173-174. 
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dinastia de Avis e de toda uma política de continuidade das conquistas 
em solo magrebino.172   
 
 

 Em 2004, apresentou-se uma dissertação173 cuja proposta visava a demonstrar a 

maneira como a imagem de d. Fernando foi construída em Álvares e, como, poder-se-iam 

encontrar intercessões entre o hagiógrafo e o cronista Zurara. Percebeu-se que essa construção 

foi baseada na noção das exempla medievais.   

 Por essa razão, os temas da predestinação, do sofrimento constituíram a base dessa 

representação de santidade.  Mapeou-se como expressões desses campos semânticos estão 

presentes na hagiografia de Álvares para retratar o biografado.   No que diz respeito às 

intercessões, notou-se uma expectativa por santidade na comparação dos discursos dos dois 

autores. Na verdade, depreende-se que o frei, devido às circunstâncias de vida do Infante 

Santo, teria sistematizado e ampliado as características que já estavam presentes no cronista.  

Ambos compartilhavam de concepções históricas semelhantes.  Para eles, o texto 

deveria produzir imagens que deveriam servir de exemplo às gerações futuras, portanto, o 

“autor” tinha sua função social ligada à vulgarização de modelos de comportamentos para os 

súditos.  No que toca aos aspectos “metodológicos”, eles elaboravam as estórias baseando-se 

em um processo que tinha como principal objetivo levantar testemunhos de pessoas que foram 

contemporâneas aos fatos narrados174.   

 O fato de que eles comungavam dessas concepções ajudou a esclarecer alguns 

mecanismos propagandísticos.  Integram o universo discursivo desses autores símbolos que 

desempenham a função de anunciar os grandes feitos da monarquia.  Entre eles, os mais 

recorrentes são visões, aparições da Virgem Maria e São Miguel.   

 A preocupação em salientar o apego que os membros da casa de Avis tinham em 

relação à relíquia do lenho da cruz é forte.  A relíquia teria ajudado no nascimento do Infante 

Santo175. Na realidade, isso significa que Álvares retomou uma temática bem recorrente na 

obra de Zurara. Na Crônica da tomada de Ceuta
176, há uma seqüência em que a rainha d. 

                                                 
172 Ibidem, pp. 202-203. Destaque. 
173 AMARAL, Clínio de Oliveira.  A construção… op. cit.  Um aspecto negativo dessa dissertação foi o de não 
ter estabelecido um debate historiográfico com as investigações portuguesas sobre o Infante Santo publicadas a 
partir do final dos anos 90 do século XX.  Por isso, ela se apresentou lacônica em alguns aspectos que tinham 
sido analisados por Fontes e Rebelo. 
174 No que diz respeito às testemunhas, o modelo dos cronistas portugueses assemelhava-se bastante ao método 
de Heródoto. Cf. MOMIGLIANO, Arnaldo. História e biografia. In: FINLEY, Moses I. O legado da Grécia. 

Uma nova avaliação. Brasília: UNB, 1998, pp. 181-210. 
175 Cf. AMARAL, Clínio de Oliveira.  A construção… op. cit., nota 20, p. 136. 
176 Cf. ZURARA, Gomes Eannes de. Crónica da tomada de Ceuta por El Rei D, João I. In: PEREIRA, Francisco 
Maria Esteves. Introdução e notas. Lisboa: Imprensa da Universidade de Coimbra, 1915. 
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Filipa demonstra bastante apreço a essa relíquia.  Tal peça adquiriu uma importância tão 

grande que foi deixado em testamento para os filhos177. As alusões ao lenho da cruz, tanto 

numa obra quanto noutra, reforçam o caráter sagrado conferido aos membros da casa de Avis.  

A crença em relíquias representava “um tesouro ativo que pode gerar proteção e 

benefícios”178. A recorrência desse objeto atesta o objetivo dos autores de vivificarem o poder 

de Deus, como o grande protetor da monarquia de Avis.  

 O modo de narrar as visões também foi bastante semelhante.  Elas têm a função de ser 

um ponto de contato direto entre os membros da monarquia e Deus.  Esse tipo de intercessão 

nas fontes pode ser dividido em dois grupos; o primeiro se refere ao grande número de sonhos 

e visões que relatam as glórias portuguesas, como, por exemplo, as visões e os sinais que 

anunciaram a vitória dos portugueses em Ceuta179.  O segundo grupo de visões diz respeito ao 

anúncio da iminência de morte dos membros ilustres (a rainha180 e d. Fernando181).  A 

diferença mais significativa nas duas narrativas é no tocante ao arcanjo São Miguel, que surge 

para avisar d. Fernando de sua morte.  Mas isso se explica pela própria função que lhe foi 

atribuída, é um defensor da Igreja contra as forças malignas do islamismo.   

A maior interseção discursiva, entre esses autores, aborda a motivação da expansão 

ultramarina portuguesa. Segundo eles, toda história dos descobrimentos era explicada por 

duas noções básicas – o serviço de Deus e a expansão da fé católica.  Expressões desse 

mesmo campo semântico aparecem em ambos.  Ceuta, segundo Zurara, fora conquistada para 

expandir a fé cristã e expulsar o inimigo muçulmano do Norte da África182.  O discurso é o 

mesmo em relação à expedição de Tânger em Álvares.  É interessante sublinhar que tanto 

Zurara quanto o frei estavam escrevendo praticamente no mesmo período, a década de 50 do 

século XV, sob tutela do rei d. Afonso V e também do d. Henrique.     

Eles reconstituem a história do reino desde d. João I, estabelecendo um pacto entre 

esse rei e Deus.  Fazem uma releitura do discurso que legitimou a aclamação do Mestre de 

Avis que, naquele momento, associava-o a um messias libertador dos povos.  Zurara e 

Álvares reformulam o discurso que inicialmente legitimou d. João I, no sentido de imputar a 

idéia de que a expansão marítima já tivesse feito parte da vontade de Deus na aclamação do 

Mestre de Avis.  Assim, veicula-se a premissa de que todos os descendentes de d. João I 

tivessem que continuar uma missão que foi dada por Deus ao fundador da dinastia de Avis. O 

                                                 
177 Cf. AMARAL, Clínio de Oliveira.  A construção… op. cit., nota 64, p. 112. 
178 LE GOFF, Jacques. São Luís… op. cit., p. 130. 
179 Cf. AMARAL, Clínio de Oliveira.  A construção… op. cit., cap. 3, passim. 
180 Cf. Ibidem, nota 66, p. 113. 
181 Cf. Ibidem, cap. 4, nota 58, p. 151. 
182 Cf. Ibidem, cap. 3, passim. 
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não cumprimento dessa colocaria a estabilidade do reino em jogo; afastar-se da causa era 

como desobedecer a Deus.  

A elaboração da história portuguesa, na primeira metade do século XV, em relação aos 

descobrimentos, está indissociavelmente relacionada a uma missão sagrada dos portugueses, 

servir a Deus na luta contra o infiel mouro, mesmo que isso custasse a vida de um infante que 

se sacrificou como Cristo para servir de exemplo sobre a importância da manutenção da luta 

na África.  É bom lembrar que esse ato do Infante Santo ocorreu em nome do serviço de 

Deus, uma das expressões mais corriqueiras nas fontes durante o reinado de d. Afonso V.  Ela 

confere uma sacralidade às ações do nascente Estado português, mormente no que diz respeito 

à expansão ultramarina.  Esse cânone discursivo transforma os portugueses, sobretudo, d. 

Fernando e d. Henrique, em heróis dispostos a enfrentar todos os perigos para a expansão da 

fé católica183.   

Existem semelhanças na estrutura narrativa desses autores. No tocante às 

representações de alguns membros da casa de Avis, eles usam expressões do mesmo campo 

semântico para designá-los.  Todos, excetuando d. Pedro, são adjetivados com expressões 

lugares-comuns da santidade e com as categorias de representação do sagrado cristão de Le 

Goff184 o sagrado, o religioso, o sacerdotal e o taumatúrgico.  No entanto, se para as 

expressões lugares-comuns não há uma hierarquização das personagens, o mesmo não pode 

ser afirmado para as categorias do sagrado cristão.  De todas as personagens adjetivadas por 

meio dos lugares-comuns, d. João I, d. Henrique e d. Fernando foram os únicos a serem 

representados com as quatro categorias do sagrado cristão.   Isso indica a existência de uma 

hierarquia discursiva cujas razões são múltiplas.  Mas pode ser explicada pelo fato de que 

cada um deles desempenhou, na estrutura narrativa dos autores, uma função específica, capaz 

de articular toda a propaganda avisina, presente nos textos, em torno das três personagens.       

D. João I, na pena de Zurara, representa o fundador dos novos tempos em Portugal; 

portanto, sua imagem deveria ser elaborada fundamentalmente por meio do modelo de 

representação de rei perfeito que açambarcasse todo o universo simbólico presente nesses dois 

grandes grupos, apresentados anteriormente.   

Devido ao papel desempenhado na história de Portugal, sobretudo, em relação à luta 

contra Castela (1385-1411), o rei teve sua imagem trabalhada no sentido da valorização da 

                                                 
183 Cf. Ibidem,  caps. 3 e 4, passim.  
184 LE GOFF, Jacques. Aspects religieux et sacrés de la monarchie française du Xe au XIIIe siècle. In : 
BOUREAU, Alain et INGERFLOM, Claudio-Sergio (orgs.).  La royauté sacrée dans le monde chrétien. Actes 
de : Colloque de Royaumont, mars 1989. Paris: EHESS, 1992, pp. 19-28.; LE GOFF, Jacques. São Luís… op. 
cit.  
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sua atuação guerreira. Assim, d. João I estava no imaginário português visceralmente ligado a 

essa função.  Por essa razão, Zurara valeu-se desse imaginário para relê-lo e adicioná-lo à 

expansão marítima.  Esse cronista transcende à questão da guerra contra Castela e projeta 

também a guerra contra os mouros.  Por causa disso, a principal função atribuída a esse rei diz 

respeito ao campo semântico do religioso, ligado ao combate contra os mouros.  

Já d. Henrique teve sua vida toda ligada à expansão ultramarina. Os autores elevaram-

no à categoria de principal patrocinador da empresa marítima portuguesa, preservando a 

imagem de sua atuação política185.  Talvez os maiores responsáveis por isso tenham sido esses 

dois autores, Zurara, por ter-lhe creditado toda a conquista de grande parte da África, e o frei 

Álvares, por ter-lhe “absolvido” de culpa no desastre de Tânger.  A principal representação 

dentro das categorias do sagrado cristão que lhe fora atribuída ligava-o ao campo semântico 

do sacerdotal.  Tudo o que tinha feito fora com um objetivo “nobre” de catequizar os guinéus. 

Dessa maneira, mesmo os seus desacertos políticos foram perdoados pela grande vontade que 

tinha em levar o cristianismo à África.  

Em todos os personagens descritos por Zurara, há uma espécie de aproximação de suas 

ações, como agentes políticos, com uma perspectiva de moldá-los à história dos 

descobrimentos, como grande causa do nascente Estado português.  Portanto, existe um dado 

de realidade que versa sobre as ações políticas de cada um desses elementos e um dado da 

construção histórica do cronista.  Em Zurara, isso foi feito ressaltando que os atores da 

expansão eram guiados pela vontade de Deus, e que todos eles estavam dispostos ao martírio 

por essa causa.  Já com Álvares, o processo foi muito semelhante, ele narra a história de um 

homem que teve sua vida ligada à empresa ultramarina e morreu em conseqüência disso; esse 

era o dado de realidade.  Ao descrever a vida do d. Fernando, o frei a insere nos elementos 

discursivos de Zurara usando, por exemplo, a idéia do serviço a Deus, e adicionando a 

voluntariedade do Infante Santo em morrer por essa causa. 

Na hagiografia, Álvares explica o motivo pelo qual o infante aceitou seu destino 

trágico186.  A seqüência traz também duas palavras importantíssimas para a compreensão do 

significado histórico do martírio da personagem.  O “mártir de Fez” entregou-se para salvar as 

gentes de sua “lei e nação”.  A aparição do substantivo lei remete-nos para a organização, 

incipiente ainda, do Estado português.  O termo nação refere-se ao lugar de nascimento.  A 

junção dos dois denota um espaço físico comum de nascimento submetido a uma lei e a um 

                                                 
185 Sobre a participação política desse personagem na primeira fase dos descobrimentos portugueses. Cf. 
AMARAL, Clínio de Oliveira.  A construção… op. cit., cap.  2. 
186 Cf. Ibidem, nota 55, p. 150. 
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rei cristão.  Cabe ainda lembrar o papel importantíssimo da justiça para a formação do Estado 

português.   

 Através de um esforço para produzir um balanço sobre os estudos hagiográficos 

realizados em Portugal, Sobral187 também comentou sobre o contexto atual das pesquisas 

sobre d. Fernando. Ao comentar a publicação de número 6 da revista Hagiographica, cujo 

objetivo era fazer um balanço das publicações sobre hagiologia nos últimos 30 anos, Sobral 

percebeu que, comparando Portugal a países, como, por exemplo, França, Espanha, Inglaterra, 

Itália e Bélgica, o seu país não havia desenvolvido satisfatoriamente esse tipo de investigação.  

Em Portugal, a primeira visão de conjunto foi realizada por Rosa188, que abordou a 

evolução da atenção dada às hagiografias desde o final do século XIX até as publicações mais 

recentes realizadas por Nascimento189 e Mattoso.  O “atraso” pode ser explicado pela carência 

de instrumentos de pesquisa, como, por exemplo, o inventário dos testemunhos, repertórios 

bibliográficos e dicionários críticos de santos190.  

Embora Sobral cite a publicação do Dicionário da literatura medieval galega e 

portuguesa, como um avanço, ela remarcou as suas lacunas.  As investigações hagiológicas 

têm focado a crítica às fontes, não considerando os mecanismos de recepção desses textos.  

No caso do Infante Santo, isso se configura como uma constante na maior parte dos autores 

que o analisou.  

Para cobrir lacunas deixadas, a autora propôs que se passe a compreender a tradição 

hagiográfica, sobretudo, na segunda metade do século XV, como sendo portadora de uma 

função social capaz de modelar as tensões sociais.  Nesse sentido, seria interessante aumentar 

as investigações acerca das relações entre os textos hagiográficos, o contexto social e a 

intertextualidade presente nas hagiografias com outras fontes, como, por exemplo, os 

cronistas do período.  
                                                 
187 Cf. SOBRAL, Cristina. Hagiografia em Portugal: balanço e perspectivas. Revista Medievalista on line. 
Lisboa: IEM – Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, Ano 3, nº 3, pp. 1-18, [s.m]. 
2007. Disponível em <http://www.fcsh.unl.pt/iem/medievalista>. Acesso em: 17 janeiro de 2008. 
188 Cf. ROSA, Maria de Lurdes. Hagiografia e santidade. In: AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.). Dicionário de 

história religiosa de Portugal. Vol. C-I. Lisboa: Círculo de Leitores/CEHR da UCP, 2000, pp. 326-335.; Idem. 
A santidade no Portugal medieval: narrativas e trajectos de vida. Lusitania Sacra. Lisboa: CEHR e UCP. Vol. 
XIV, pp. 369-450, [s.m.]. 2001. 
189 Cf. NASCIMENTO, Aires do. Hagiografia. In: TAVANI, Giuseppe e LANCIANI Giulia (orgs.). Dicionário 

de literatura medieval galega e portuguesa. Lisboa: Caminho, 1993. 
190 No caso do Infante Santo, nas pesquisas realizadas para a elaboração desta tese, não foram encontradas 
informações de dicionário de santos em língua portuguesa. Para referências em outras línguas. Cf. 
BÉNÉDICTINS DE PARIS. Le bienheureux Ferdinand de Portugal – Confesseur († 1443). In : Ibidem. Viés des 

saints et des bienheureux selon l’ordre du calendrier avec l’histoire des fêtes. Tome VI. Juin. Paris : Librairie 
Letouzey et Ané, 1948, pp.96-97.; DUBOIS, Jacques. Conclusion. In : BÉNÉDICTINS DE PARIS. Viés des 

saints et des bienheureux selon l’ordre du calendrier avec l’histoire des fêtes. Tome XIII Supplément – Table 
générale. Paris : Librairie Letouzey et Ané, 1959, pp.7-15.; THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA. Disponível 
em <http:newadvent.org/cathen/>. Acesso em: 21 agosto de 2008.  
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Como tema importante nos estudos hagiológicos, ela citou a utilização da morte como 

um mecanismo político de se produzir mártires.  Nesse sentido, o Infante Santo configura-se 

como um caso paradigmático. 

 
 
Compreender o fenómeno da sua santificação obrigará ao cruzamento de 
fontes como Rui de Pina, que nos mostra um Infante insatisfeito com a sua 
posição social e com os seus proventos materiais, do diário de Nicolau 
Lanckman, embaixador alemão que, em 1451, assiste às festas celebrativas 
do casamento da infanta D. Leonor com Frederico III e testemunha a 
comoção pública, a que ele próprio não fica alheio, perante o discurso 
narrativo do martírio encomendado a um letrado e incluído no programa 
oficial das festas (Leonor de Portugal, 37, 39), e o Trautado, iniciado nesse 
mesmo ano por Fr. João Álvares. Aí vemos um Infante objectivamente 
hesitante na sua decisão de morrer pela pátria em nome de Deus e cuja 
atitude martirial não se deduz das palavras ditas (onde sobressaem o medo 
da morte e do sofrimento e o desejo de ser resgatado) mas apenas da 
interpretação das suas intenções pelo biógrafo: “Como aquele que de bõõa 
vontade consentyra de dar sua vida em nome de Deus e por livramento de 
todos, ele se ofereçeu e pos em arrefem” (p. 26). Fr. João Álvares constrói a 
santidade do Infante declarando-se autorizado conhecedor dos seus 
pensamentos, e condicionando toda a leitura do texto à chave por ele mesmo 
oferecida no prólogo. Numa elaboração retórica notável, sugere o 
paralelismo e equivalência simbólica entre a morte do Infante e a de Cristo, 
entre ele próprio e João Evangelista, entre o seu próprio texto e a verdade 
secretamente revelada ao discípulo preferido na Última Ceia: “eu que fuy 
dos chamados e escolhidos pera o convite postumeiro, onde em lugar de pam 
se comeu amargura… sobre o regaço do Senhor me acostey, onde me 
muytos sagredos forom revelados…” (p. 4). Assim, pelo testemunho ocular e 
pelo estatuto de confidente privilegiado, o companheiro do Infante valida o 
seu retrato hagiográfico, atribuindo-lhe credibilidade inquestionável.  
Mas pouco do talento literário de Fr. João Álvares teria tido consequências 
sociais se o Infante D. Henrique, seu novo protector, não tivesse 
encomendado a escrita da obra depois de explicitamente ter promovido o 
culto ao irmão morto, cuja prisão gerara grave crise política, levando à 
ameaça de cisão social e à comoção colectiva pelo sofrimento do jovem 
Infante, sacrificado às estratégias políticas ultramarinas. Em 1451, recebera 
D.Henrique os restos mortais do irmão, venerando-os com o responso pelos 
mártires, presidindo às cerimónias com missa de Plurimorum martirum e 
instituindo missa diária na capela da Batalha (pp. 106-107). Também a 
Duquesa D. Isabel de Borgonha assume o papel de defensora da santidade do 
irmão e de provável divulgadora da sua vida e morte na Europa.191 
 
 

 Como exemplo de análise funcional das hagiografias, a autora citou a pesquisa de 

Fontes porque, nesse tipo de análise, torna-se imprescindível o estudo de recursos não 

hagiográficos e a sua contextualização com base nos princípios da história social.  Segundo 

                                                 
191 SOBRAL, Cristina. Hagiografia em Portugal… op. cit., pp. 14-15. 
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Sobral, isso foi feito, parcialmente, por esse autor, embora ele não tenha, conforme declarou 

em sua conclusão, conseguido avançar muito nos estudos sobre o culto ao Infante Santo. 

 Os autores expostos neste último item introduziram novas questões as quais tiveram 

por mérito romper com o mito do mártir nacional e direcionaram os seus esforços para o 

entendimento dessa construção ideológica.  Ao mesmo tempo, retornaram a um ponto 

essencial, independentemente do propósito, sobre os estudos dedicados ao Infante Santo, pois 

evidenciaram o texto de Álvares como sendo basilar.  Não se pode compreender a inserção 

histórica de d. Fernando sem antes passar pelo legado desse frei.   

Também demonstraram a grande proximidade existente entre a difusão da idéia de 

santidade e o projeto de legitimação da dinastia de Avis.  Entretanto, como lembrou Fontes192, 

existem três aspectos cujas pesquisas ainda não os abordaram de um modo convincente.  

Trata-se do culto, incluindo uma análise iconográfica, e os seus desdobramentos, a relação do 

culto com o processo de apropriação do sagrado realizado por d. Afonso V e, por último, as 

ligações entre a santidade do Infante Santo e o projeto expansionista português a partir da 

segunda metade do século XV.  

Por essas razões, nos próximos capítulos desta tese, os problemas relativos ao culto e à 

expansão africana serão analisados, através do pressuposto de que a imagem de santidade do 

Infante Santo foi sobreposta à imagem da monarquia.   Assim, criaram-se as condições para 

que, a partir da segunda metade do século XV, o culto ao “mártir de Fez” fosse, ao mesmo 

tempo, o culto a um santo dinástico e à sua família e ao seu projeto de Estado em sua versão 

expansionista.  Para tanto, torna-se importante esclarecer aspectos contextuais da primeira 

metade do século XV que teriam contribuído para uma crise de legitimidade da qual o culto 

ao Infante Santo nasce como uma solução simbólica importante.    

                                                 
192 Cf. nota, 172.   



 

 

 

 

 

Capítulo 2 – A dinastia de Avis: características do projeto político e 

socioeconômico 

 

2.1 O projeto político de Avis – a ingerência na Igreja (1383-1455) 

 

 A revolução de Avis trouxe rupturas e permanências em relação ao período anterior.  

Na realidade, algumas ações centralizadoras que vinham sendo executadas desde o início do 

século XIV foram relidas segundo a espiritualidade1 de Avis, que mantinha profunda relação 

com a necessidade de se reformar a Igreja, ao mesmo tempo em que se realizavam 

transformações econômicas por causa da conquista do Atlântico.  Desde a ascensão de d. João 

I, em 1385, houve uma aproximação entre a causa política da nova dinastia e a causa da Igreja 

Romana.  Isso fez com o reino se auto-representasse como obediente à Igreja Romana e sua 

aliada na luta contra as heresias.  

 Fazia parte das intenções de d. João I ampliar os poderes régios em relação aos 

concelhos, aos senhores leigos e eclesiásticos.  No que diz respeito ao clero, a ação avisina foi 

completamente pautada na concepção que os seus reis tinham sobre o seu ofício.  Durante o 

período da reconquista, a dinastia de Borgonha havia constituído a representação da 

monarquia como protetora da Igreja.  Com a casa de Avis, a noção de proteção foi ampliada 

                                                 
1 O projeto político de Avis tem relação com o contexto conturbado do final do século XIV e do início do XV, 
porque, após o cisma, de 1378 até a eleição de Martinho V (1417-1431), em 1417, no concílio de Constança, a 
autoridade eclesiástica foi demasiadamente questionada.  A aproximação da dinastia de Avis à causa romana 
marca algumas ações dos reis portugueses que repercutiram na Igreja nacional.  Devido às circunstâncias criadas 
no último quartel do século XIV, a ordem do dia nos assuntos temporais e espirituais era o cisma, o castigo das 
heresias e a reforma da Igreja.  Os concílios de Pisa, em 1409, de Constança, de 1414 a 1418, e da Basiléia, de 
1431 a 1445, transformaram a expressão reforma da “cabeça e dos membros” do clero em lugar comum.  A 
grosso modo, a inserção portuguesa nesses concílios teve como propósito afirmar a sua postura de apoio 
incondicional à causa de Roma e, ao mesmo tempo, demandava que o Papado respaldasse as suas medidas 
cerceadoras dos poderes eclesiásticos em Portugal. Cf. VENTURA, Margarida Garcez.  Igreja e poder no séc. 

XV. Dinastia de Avis e liberdades eclesiásticas (1383-1450). Lisboa: Edições Colibri, 1997, p. 11.  Sobre o 
contexto europeu da época. Cf. GUENÉE, Bernard. L’Occident aux XIV

e
 et XV

e
 siècles – Les États. Paris : PUF, 

1971. Em relação à história dos concílios. Cf. MINNERATH, Roland. Histoire des conciles. Paris: PUF, 1996. 
Outras informações sobre a espiritualidade de Avis e as suas relações com o culto do Infante Santo serão dadas 
posteriormente. Cf. caps. 4 e 6 desta tese. 
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semanticamente e passou a integrar as noções de “vigilância” e de “controle”2.  Tal atitude foi 

facilitada pelo clima de crise nas instituições eclesiásticas do Ocidente. 

 Houve na prosa produzida por essa dinastia a consolidação de determinadas idéias-

força acerca da função régia.  Segundo os reis do período, reservavam-se ao clero as orações, 

o ensino, a direção espiritual e a administração dos sacramentos aos fiéis.  Porém, a clerezia 

deveria dar testemunhos de retidão moral, vida devota, humildade e desprendimento dos 

bens3.   Como as concepções políticas engendradas por Avis colocavam d. João I como o 

messias, cuja função era salvar Portugal dos cismáticos castelhanos e dos maus clérigos4, 

rapidamente, criou-se a noção segundo a qual a realeza deveria zelar pelas almas dos seus 

súditos.  Do ponto de vista jurídico, isso foi traduzido na imposição de uma legislação, as leis 

jacobinas5, que visavam à subordinação de todos os súditos, inclusive da Igreja, para que a 

realeza zelasse pela ordem e justiça de modo a evitar a danação das almas dos seus súditos.      

 A ação restritiva do Estado fez com que o clero protestasse, argumentando que colocá-

lo sob proteção do rei feria o princípio da liberdade eclesiástica segundo o qual a Igreja era 

dotada de privilégios irrevogáveis.  No entanto, do ponto de vista dos reis do período, não 

havia vexação das liberdades da Igreja; apenas fazia parte do ofício de rei definir quais os 

privilégios que seriam dados ao clero.   

 Existiu uma coerência nas ações de d. João I, d. Duarte, d. Pedro, durante a sua 

regência (1441-1448), e de d. Afonso V, no que diz respeito ao clero.  Por um lado, 

impuseram duras restrições às liberdades eclesiásticas, por outro, passaram a defender a 

imagem de que cabia ao Estado uma série de funções sacerdotais que, lentamente, conferiam 

à realeza uma sacralidade.   

 Eles almejavam uma reforma da Igreja, acompanhada do fortalecimento do poder 

régio.  Tal objetivo tinha como embasamento jurídico o conceito de ofício de rei, segundo o 

qual cabia ao mesmo zelar pelos seus súditos por meio do cuidado das suas almas.  Os 

                                                 
2 VENTURA, Margarida Garcez. Igreja e… op. cit. 
3 Cf. Ibidem, p. 40. 
4 Sobre o messianismo de Avis. Cf. Ibidem.; Idem. O messias de Lisboa – um estudo de mitologia política 

(1385-1415). Lisboa: Edições Cosmos, 1992.; REBELO, Luís de Souza. A concepção de poder em Fernão 

Lopes. Lisboa: Livros Horizonte, 1983. 
5 Um conjunto de quarenta artigos, publicados pelo doutor Diogo Martins, em dezembro de 1419, que se baseou 
nas concordatas realizadas por D. Dinis, oferecia preceitos jurídicos universais, segundo o estado de cada 
categoria social.  A grande novidade trazida foi a fixação da justiça régia e dos seus oficiais como última 
instância em todos os assuntos, sobretudo, eclesiásticos. Cf. VENTURA, Margarida Garcez. Igreja e… op. cit., 
p. 54. 
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escritos6 de d. Duarte são importantes para a compreensão da perspectiva de reforma de Avis 

no que diz respeito à clerezia7. 

 
 
No Leal Conselheiro a via da reforma da Igreja é o caminho da renovação 
interior dos fiéis cristãos, leigos e clérigos. Não se fala nesta obra dos bens 
ou benefícios, ou das jurisdições eclesiásticas, senão para criticar o 
demasiado apego dos clérigos tíbios a tais privilégios. A única vez que D. 
Duarte sai desse campo é para cuidar da boa ordenação da liturgia, 
concretamente de sua capela, pois ajudará ‘boa devaçom’.8 
 
 

 No campo da justiça, nota-se que as leis jacobinas foram bastante eficientes na 

limitação jurídica e econômica da Igreja.  Todos os assuntos materiais do clero foram 

encaminhados aos tribunais seculares, restringindo os poderes do mesmo ao campo espiritual.  

Na realidade, o projeto político de Avis foi sustentado por três pilares, uma voraz ação 

centralizadora9, que visava a generalizar a justiça régia, enfraquecendo os demais poderes; a 

tentativa de criar, por meio da expansão africana, elementos que aglutinassem a sociedade 

em torno da luta contra o infiel e da conversão das suas almas. E, por último, um intenso 

programa de propaganda cuja intenção era a de reescrever a história do reino, com vistas a 

sacralizar os atos do Estado, por meio da tentativa de apropriação de funções estritamente 

                                                 
6 Segundo Ricard, o Leal Conselheiro deve ser entendido como « […] l’ouvrage n’est pas seulement un traité de 
psychologie et de morale, il est aussi comme le vade-mecum du grand seigneur et du souverain chrétien, dont 
l’auteur a voulu sa faire le ‘loyal conseiller’.  Il se rattache par là à un autre courant que le courant didactique des 
‘sommes des péchés’; il est une des dernières expressions de l’esprit de chevalerie; il n’appartient pas seulement 
à la littérature savante, mais à la littérature aristocratique.  Au crépuscule du moyen âge, D. Duarte nous donne 
un manuel du roi chrétien, modeste devancier du grand manuel du chrétien qu’Erasme devait écrire en pleine 
Renaissance et qui eut la fortune que l’on sait dans certains milieux de la Péninsule hispanique ». RICARD, 
Robert. Études sur l’histoire morale et religieuse du Portugal. Paris/Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1970, p. 81. Destaque do autor.    
7 Além de d. Duarte seria importante considerar a teorização feita por d. Pedro acerca do ofício régio.  Para ele a 
benfeitoria era a base da comunidade política, porque não há ordem política sem amor, assim, ele era a chave 
cuja função era a de conservar a comunidade política.  Como a ordem política vinha do amor divino, caberia ao 
rei zelar pela vontade de Deus.  Segundo Ricard, existiam cinco itens que devem ser considerados na concepção 
de poder desse Infante.  
« 1º – le pouvoir in abstracto vient de Dieu et doit par conséquent être considéré comme un fait naturel, comme 
un remède à notre état d’imperfection et de péché; 
2º – le pouvoir in concreto peut être dévolu au prince de différentes façons, mais celles-ci requièrent toujours le 
consentement du peuple; 
3 º –  le roi exerce une charge, ofício, dont la fin est de procurer le bien du peuple et dont il est responsable 
devant Dieu; 
4º – le roi a comme obligations particulières de faire régner la justice, de gouverner selon le droit et de respecter 
les prérogatives, foros, de la nation; 
5º – le roi doit être entouré d’un conseil où soient représentés les trois états de la nation ». Ibidem, p. 124. 
Destaque do autor. 
8 VENTURA, Margarida Garcez. Igreja e… op. cit.,  p. 53. 
9 Quanto aos detalhes da ação legislativa de Avis. Cf. Ibidem.; CAETANO, Marcello. História do direito 

português: fontes do direito público (1140-1495). Lisboa/São Paulo: Verbo, 2ª ed.,1985. 
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sacerdotais ao campo de ação régio e da sobreposição da imagem do Estado às imagens 

sagradas do cristianismo.  

 Durante o período da reconquista, a elaboração da representação do rei como guerreiro 

teria contribuído, no plano das representações, para transformá-lo no principal servidor 

divino.  Na conjuntura política, após a revolução de Avis, a monarquia transformava-se na 

instituição que mais servia a Deus, bem como aquela cuja obrigação era a de zelar pelo 

serviço divino.  Disso, vem o conceito de ofício do rei como alguém que detinha ascendência 

sobre a Igreja.    

A atuação normativa dos reis do período, embora abordasse temas anteriormente 

conhecidos, na maioria das vezes, usurpava poderes e definia uma esfera de atuação profana.  

Entretanto, havia um paradoxo – a esfera profana era revestida de um caráter sagrado.  Da 

noção medieval segundo a qual o poder real emanava da vontade divina, nasceu, ou foi 

intensificado pela prosa avisina, o conceito de que o rei era o vigário de Deus que havia 

recebido uma missão na terra10.  Assim, o monarca passava a ter que prestar contas ao 

Criador.  

 Ao receber a dignidade real das mãos de Deus, os reis teriam que garantir o bem 

comum.  Segundo Garcez11, existiu uma unanimidade no modo de conceber a dignidade régia 

de d. João I até d. Afonso V.  Subjacente à função régia, estava a obrigação de proceder como 

pai e pastor dos seus súditos. Assim como o próprio Deus sacrificou o seu filho para assegurar 

a salvação do seu rebanho, cabia ao rei dar provas do seu amor incondicional ao seu povo 

através dos seus sacrifícios12.  

 
 
Esse amor manifestar-se-á, por parte do rei, na busca da ‘Pax e Justia’ no seu 
sentido cristão, isto é, fundamentada na transcendência divina e na 
correspondência do homem à graça através da procura das virtudes. Daí que 
o rei manifeste o seu amor pelo povo cuidando de tudo aquilo que importe à 
salvação das almas dos súbditos e reprimindo todos os costumes que vão 
contra a de Deus, de tal modo que não incorram na ira divina.13  
 

                                                 
10 Na época da reconquista, o conceito de missão ainda estava muito associado ao combate aos infiéis.  A partir 
de Avis, o seu campo semântico foi estendido, passando a integrar a expansão africana, após a conquista de 
Ceuta, a conversão de novas almas, a saúde moral do reino, devido à preocupação reformadora.  Cf. VENTURA, 
Margarida Garcez. Igreja e… op. cit.  Com relação a esse conceito vinculado à expansão atlântica e à imagem do 
infante santo. Cf. AMARAL, Clínio de Oliveira.  A construção de um Infante Santo em Portugal: (1438-1481). 
Niterói, 2004. Dissertação (Mestrado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004.   
11 VENTURA, Margarida Garcez. Igreja e… op. cit., p. 75.  
12 Nos anos 40 do século XV, Portugal sacrificou um filho para garantir a luta contra o mal, o infiel muçulmano. 
Essa idéia está muito nítida na iconografia e no culto ao Infante Santo.  Cf. caps. 4 e 6 desta tese. 
13 VENTURA, Margarida Garcez. Igreja e… op. cit., p. 77. 
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 O rei passava a ter o direito de cuidar dos negócios da Igreja, porque, segundo a 

realeza, não havia desrespeito às liberdades eclesiásticas; o rei apenas corrigia os desvios 

daqueles cujas funções eram zelar pela alma dos súditos.  Defender a Igreja e cuidar da 

salvação do povo eram as principais atribuições do Estado.  Nelas, nota-se uma linha tênue 

entre as esferas temporal e espiritual; existia mesmo uma interdependência entre esses 

campos. 

 Para Portugal quatrocentista, é necessário problematizar alguns acontecimentos a fim 

de se chegar à compreensão do ofício de rei.  O próprio processo que instituiu a dinastia de 

Avis aproveitou-se da divisão da cristandade para dar legitimidade a d. João I.  Houve uma 

aproximação entre a luta do Mestre de Avis e a luta contra os cismáticos.  O primeiro cronista 

da nova dinastia foi hábil em tirar proveito da conjuntura internacional. 

 
 
[...] Fernão Lopes insere a ladaínha de Todos os Santos, adaptando-a a 
Portugal. Numa interpretação de índole milenarista, o Mestre de Avis é 
Cristo e D. Nuno Álvares é S. Pedro. E, tal como Cristo mandou os seus 
apóstolos chefiados por Pedro, pregar o Evangelho por toda a terra, assim D. 
João ‘emviou NunAllvarez e seus companheiros preegar pollo rreino ho 
evamgelho portuguees’. Esse Evangelho tinha um conteúdo bem específico: 
‘que todos creessem e tevessem firme ho papa Urbano seer verdadeiro pastor 
da egreja, fora de cuja hobediencia neh~uu salvarse podia’.14 
 
 

 A forma como cronista narrou os fatos que firmaram d. João I como rei de Portugal 

indubitavelmente contribuiu para sacralizar, de forma direta, a nova dinastia.  A legitimação 

ocorria à revelia da própria Igreja; ela não fazia o papel de mediadora como ocorria na França 

e na Inglaterra.  

 
 
A sacralidade do Mestre é uma certeza que vinha ganhando força: logo a 
seguir às cortes de Coimbra, Aljubarrota será o juízo de Deus. D. João I 
voltou a fundar o reino, à semelhança de Afonso Henriques e, tal como 
aquele rei teve por si Cristo em Ourique – a primeira formulação do 
‘milagre’ parece ter tido lugar à volta de 1415 – D. João I teve-o em 
Aljubarrota. Mais tarde o inimigo de Portugal será o mouro, tal como no 
tempo da reconquista, e de novo a segurança política da cristandade se 
confunde com a missão do rei e do reino.15 
 
 

 Certamente, esse tipo de sacralização repercutiu no modo como Avis lidou com a 

clerezia e na maneira como estabeleceu suas relações com os outros reinos ocidentais.  A casa 
                                                 
14 Ibidem, p. 80. 
15 Ibidem, p. 82. 
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reinante tinha sido escolhida por Deus, isso lhe conferia um extraordinário poder cujo 

resultado prático foi a grande intromissão nos assuntos considerados espirituais pelo clero.  

Cabia ao rei governar o reino, baseando-se em suas convicções sobre o bem comum, mesmo 

que isso diminuísse os privilégios da clerezia.   

 Ao longo da primeira metade do século XV, devido à guerra constante na África e à 

postura normativa dos reis avisinos somada ao seu caráter messiânico, difundido pela prosa de 

Avis, criavam-se circunstâncias cada vez mais propícias à legitimação dessa dinastia. “A 

sacralidade régia é peça importante na imposição do poder régio perante as outras forças 

políticas. Autonomizada do poder espiritual, essa sacralidade torna-se um ponto de referência 

imprescindível para compreender as relações da dinastia de Avis com o clero”16.        

 Após a década de 20 do século XV, eram comuns as queixas do clero contra a ação 

arbitrária da monarquia.  D. Duarte foi alvo de várias reclamações, por controlar as “chaves” 

dos concelhos e da vida senhorial, das finanças e da justiça17.  Para a realeza, assuntos, como, 

por exemplo, excomunhões, padroados, testamentos, direito de asilo, mesmo que 

interferissem na vida clerical, não podiam ser considerados como prerrogativas da Igreja.  

 Durante a primeira metade do século XV, existem marcos temporais que ajudam a 

compreender a ação centralizadora avisina.  Para o reinado de d. João I, consideram-se dois 

marcos temporais importantes.  O primeiro, 1385-1411, foi caracterizado pelo conflito com 

Castela e pela tentativa, bem-sucedida, do Mestre de Avis de aglutinar vários grupos, 

inclusive o clero em prol da causa de Avis.  Ele transformou o seu paço em um espaço de 

distribuição de mercês aos colaboradores por meio de privilégios materiais e jurídicos. 

 O fim do conflito com Castela, em 1411, e a conquista de Ceuta, em 1415, marcam o 

início de uma nova etapa na qual o projeto político de Avis passou a considerar 

deliberadamente o além-mar como um espaço de atuação.  Embora a expansão não tenha 

conseguido o mesmo sucesso aglutinador que outrora a reconquista obtivera, porque sempre 

houve vozes contrárias à sua realização, ela desempenhou um papel importantíssimo na 

legitimação dinástica, pois reafirmava as noções de missão e de predestinação da casa 

reinante.  Essas idéias, mais tarde, seriam apropriadas pelo culto ao Infante Santo.   

À medida que os portugueses navegavam pela costa do Atlântico, novos problemas 

somavam-se às querelas internas com o clero.  A sua subordinação ao Estado já não podia 

mais ser vista como uma questão isolada, pois 

 

                                                 
16 Ibidem, p. 87. 
17 Ibidem, p. 88. 
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[...] a questão das liberdades eclesiásticas enreda-se com a da reforma e com 
a da sagração; estes assuntos ‘trocavam-se’, frente ao papa e ao concílio, 
pela preponderância sobre Castela na posse das dioceses de fronteira, nas 
Canárias e em toda a África, sendo Tânger o maior trunfo projectado por 
D. Duarte.18   
 
 

 A partir 1433, o processo de centralização, que já vinha sendo delineado desde as leis 

jacobinas, havia levado Portugal à luta peninsular pela hegemonia comercial do Norte de 

África e da costa africana.  A disputa com o clero colocava-se, a partir de então, em uma nova 

perspectiva, porque o projeto de Avis para consolidar d. João I tinha viabilizado a inserção 

portuguesa nas questões comerciais ibéricas intermediadas pela Santa Sé, que vinha sendo 

fustigada nos concílios de Constança e da Basiléia.    

 As disputas pelos padroados do aquém e além-mar, comprovam como a primeira 

metade do século XV pode ser analisada por meio do entrelaçamento da expansão 

marítima, da centralização e da crise de legitimidade da Igreja Romana.  Assim, o 

desentendimento entre a realeza e a clerezia adquire um outro significado, porque o padroado, 

da maneira como foi exercido no século XV, traz à tona uma das várias formas utilizadas pelo 

Estado para controlar a Igreja.  A partir de d. Duarte, ele foi usado como um meio régio de 

exercer a sua presença jurisdicional em todo o território, mesmo naqueles que pertenciam aos 

mosteiros e às igrejas. 

 
 
As igrejas e mosteiros de padroado, quer o patrono seja o rei quer outro leigo 
poderoso, são zonas de descontinuidade no espaço do território, zonas em 
que a concretização dos conceitos de posse e de jurisdição se torna ambígua 
pela existência de zonas de interpenetração do poder régio do poder 
eclesiástico. 
O fundamento do padroado sobre uma igreja ou mosteiro provinha da 
fundação e o fundador transmitia aos seus herdeiros, como propriedade da 
família, os direitos dela derivados. 
Nos começos desta instituição o fundador tinha direito de apresentar ao 
bispo a pessoa para ser provida no benefício, podendo zelar para que as 
rendas fossem aplicadas segundo a vontade que presidiria à fundação. Se o 
beneficio fosse ‘curado’ ficaria a cargo do clérigo, para além dos cuidados 
materiais, o encargo espiritual da igreja ou mosteiro; mas se o beneficio 
fosse ‘sem cura’ o clérigo recebia, sem qualquer encargo, as rendas do 
beneficio.19 
 
 

                                                 
18 Ibidem, p. 102. Destaque. 
19 Ibidem, p. 177. 
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 Para essa autora, o sistema podia ser definido pelo direito de apresentação, embora 

seja sabido que o padroeiro tivesse outras prerrogativas além dessa.  Entre elas, podem ser 

sublinhadas como importantes as dos direitos de aposentadoria, comedoria, colheita e jantar.  

É importante mencionar o direito à cobrança do dízimo para o casamento das filhas, para 

armar os filhos cavalheiros ou para retirá-los do cativeiro. 

 Apesar do padroado não ser uma exclusividade régia, pois o mesmo podia ser 

adquirido por herança, doação ou compra, ele deve ser analisado como parte ativa do processo 

de afirmação régia e como um fenômeno de territorialização em relação ao clero e à fidalguia.  

Ao patrono cabia o direito de exoneração dos priores e abades.  Tais ações inseriam-se no 

conceito de proteção do mosteiro ou da igreja. 

Paulatinamente, todas as questões relativas ao padroado foram sendo controladas pela 

justiça régia, aumentando consideravelmente os poderes do chanceler, dos desembargadores, 

da Relação, dos conselheiros dos reis, inclusive dos próprios infantes que receberam o direito 

de padroado de algumas igrejas.  A dinastia de Avis tratou da matéria como uma questão 

política de suma importância, porque associou o poder sobre as terras ao poder acerca das 

igrejas.  

 
 
[...] D. João I, D. Duarte e D. Afonso V (ou o regente), porque da linhagem 
dos primeiros reis de Portugal, eram herdeiros do padroado das numerosas 
igrejas e mosteiros por eles fundados em terras conquistadas aos mouros. O 
rei, era, por esta via, não só padroeiro mais importante do reino, mas o 
padroeiro de todas as sés catedrais edificadas sobre as mesquitas do infiel 
expulso.20 
 
 

Para o projeto político de Avis, “o rei assume-se como responsável pela Igreja do 

reino e pela salvação dos súbitos, numa relação ambígua de proteção e intervenções 

abusivas”21.  Os bens eclesiásticos eram tratados como assuntos do rei e do reino, eles podiam 

até financiar empreitadas do Estado, como, por exemplo, a conquista e a manutenção de 

Ceuta.   

 
 
Ceuta impunha elevados custos financeiros suportados pelos povos e pelos 
próprios prelados, os quais poderiam dar o seu assentimento à cobrança de 
diversos impostos para esse fim. D. João I recorreu também à aplicação em 
Ceuta dos rendimentos eclesiásticos da Ordem de Santiago, do arcebispado 
de Lisboa e de outros bispados, da câmara apostólica e de muitos mais.22 

                                                 
20 Ibidem, p. 180. 
21 Ibidem, p. 241. 
22 Ibidem, p. 252. 
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As terras conquistadas aos mouros ou de qualquer outro infiel passavam a se envolver 

nas questões políticas internas23 de Portugal.  A posse das terras no além-mar era motivo de 

controvérsias entre os reinos ibéricos.  Além disso, a questão do padroado das igrejas das 

terras conquistadas, a partir da década de 30 do século XV, vinha somar-se a essa disputa, 

porque os representantes do clero de Portugal e de Castela disputavam o controle das novas 

dioceses fundadas nas áreas de expansão.   

Acredita-se que os caminhos políticos dos portugueses não coincidiram com os do 

reino de Castela.  Na verdade, houve, até mesmo, um grau de competição entre esses reinos.  

A conquista de Ceuta serve como um referencial nas disputas políticas deles.  No xadrez 

peninsular, a manutenção da autonomia política portuguesa era um dado a ser considerado 

pelos grupos detentores do poder político em Portugal24.  Assim, durante boa parte do século 

XV, os reis portugueses buscaram criar um equilíbrio político, através de casamentos com os 

familiares dos reis de Aragão como forma de contrabalançar o poder de Castela.   

D. Duarte, filho de mãe inglesa, casou-se com uma princesa aragonesa, d. Leonor de 

Aragão (1402-1445).  A estratégia de alianças matrimoniais, segundo Ricard25, interessava 

tanto aos portugueses como aos aragoneses, porque juntos podiam fazer frente aos 

castelhanos.  Mas essa opção contribuirá para, posteriormente, aumentar a situação de crise 

política instaurada no reino após a morte de d. Durate em 1438. 

Em meio a essa conjuntura conflituosa, aconteciam os concílios da primeira metade do 

século XV. Assim, ao mesmo tempo em que se debatia a reforma da Igreja, discutiam-se os 

litígios ibéricos em torno dos problemas gerados pela empresa ultramarina.  Logo, torna-se 

                                                 
23 Houve diversas ações da realeza para aumentar o controle da justiça do reino.  Embora não se trabalhe com 
uma perspectiva da história no direito, vale destacar a sua ação centralizadora, sobretudo, nos coutos 
eclesiásticos, no direito de asilo, na cobrança dos impostos (independentemente da sua natureza), nas obrigações 
militares, no controle das capelas, das albergarias, dos hospitais, do pedido de esmolas, na utilização do 
beneplácito régio, nas restrições do uso de armas por clérigos, na relação com os judeus, nas punições das 
mulheres que serviam aos clérigos etc.. Em todas essas matérias, os oficiais régios agiam de forma abusiva, no 
entanto, isso não interessava ao rei, mesmo que fosse um abuso ou um desrespeito ao direito consuetudinário. 
Como os agravos impetrados contra o rei demonstram, ele se beneficiava em qualquer circunstância, nos 
momentos em que eles (os oficiais) cumpriam o seu papel, consolidava-se a figura da monarquia como 
responsável pela justiça.  Nos casos de arbitrariedade, o mesmo acontecia à medida que o rei fazia a correção, 
atendendo aos queixosos.  Assim, a figura do rei extrapolava as relações sociais existentes e sempre a sua 
decisão prevalecia, mesmo que isso ferisse a lei.  Aliás, essa prerrogativa colocava-o acima de tudo, sendo o 
único que, por mercê ou esmola, poderia ser executor e legislador ao mesmo tempo.  Também, de um modo 
geral, comprova-se a existência de um protocolo dos oficiais régios para responder aos agravos; eles diziam que 
o estado clerical não asseguraria o uso do direito canônico e que a matéria, independentemente da sua natureza, 
iria para foro profano. Cf. Ibidem.     
24 Cf. RICARD, Robert. Études sur… op. cit.  
25 Ibidem, pp. 17-18. 
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importante, para a compreensão do projeto de Avis, o estudo das relações internacionais 

durante esse período.  

 

2.2 O projeto político de Avis – a hegemonia peninsular e a expansão marítima (1385-

1437) 

  

 Os últimos anos do governo de d. João I foram marcados pelas repercussões da 

concordata assinada em Santarém, em 142726, entre os procuradores régios e o clero, que 

conseguiu amenizar as tensões, mas não conteve o processo centralizador.  Ao contrário, 

durante a primeira metade do século XV, foram comuns as queixas do clero em relação aos 

abusos régios. Nas cortes de 1455, há várias reclamações impetradas pelo clero contra a 

realeza, novamente, a principal reclamação dizia respeito aos abusos régios27.   

 Sabe-se que d. Duarte tinha voz ativa no governo do seu pai desde 141328. Portanto, é 

provável que ele tenha participado das negociações com os principais representantes 

senhoriais (leigos e eclesiásticos) do reino e estivesse a par da falta de consenso relativa ao 

continente africano.  O seu irmão, d. Pedro, durante as suas viagens entre os anos de 1425 e 

142829, manteve-se atento ao contexto político e administrativo do seu reino.  Por isso, tentou 

convencer o futuro rei sobre a necidade de mudanças.  Isso foi evidenciado em uma carta 

enviada de Bruges, nos primeiros meses de 1426, através da qual se criticava a administração 

do reino.  Propunham-se reformas no clero, pois acreditava ser necessário melhorar os 

critérios da escolha dos seus membros para evitar abusos.  Sugeria-se a criação de instituições 

para formar quadros para a Igreja e, para tanto, exemplificavam-se, como instituições 

modelos, os colégios de Oxford e Paris.   

A carta demonstra uma preocupação com a disciplina religiosa e com a organização da 

Igreja.  A mesma inquietação em relação à Igreja pôde ser notada nas sugestões dadas para 

otimizar a força do aparelho estatal.  Evidenciam-se recomendações para diminuir o poder dos 

senhorios leigos e eclesiásticos, através do fortalecimento da justiça régia.  

Em sua carta, d. Pedro criticou a insistência na manutenção de Ceuta por causa do 

crescimento das despesas para a sua defesa.  Mas, ao que tudo indica, a posição do futuro 

regente era minoritária porque existem evidências, dos últimos meses de governo de d. João I, 

                                                 
26 VENTURA, Margarida Garcez. Igreja e… op. cit; ALMEIDA, Fortunato de. História da Igreja em Portugal. 
Desde a Aclamação (1385) até a morte do cardeal rei D. Henrique (1580). Tomo II. Coimbra: Editor Fortunato 
de Almeida, 1924.      
27 Quanto ao contexto português depois de Alfarrobeira. Cf. cap. 5 desta tese.      
28 SOUSA, Armindo de. As cortes medievais portuguesas. 2 Vols. Porto: INIC-CHUP, 1990, p. 346, Vol. I.  
29  Sobre as suas viagens e a sua produção intelectual. Cf. RICARD, Robert. Études sur…. op. cit.   
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que comprovam que a hipótese da conquista de novos territórios em África já estivesse em 

pauta há algum tempo.  

Após o seu regresso, d. Pedro, em conjunto com os seus irmãos, continuou a atuar em 

favor dos interesses de sua dinasitia, apesar das suas divergências em relação à expansão 

africana.  A relevância de sua ação pôde ser mensurada através do casamento de sua irmã.  

Presumivelmente, ele, ao passar pela Flandres, entre os anos de 1425-26, tivesse, a pedido do 

seu pai, tentado uma aliança com a Borgonha, por meio de um casamento30.  Mas, à época, as 

negociações não foram profícuas.  No entanto, em 16 de dezembro de 1428, chegou a 

Portugal uma embaixada31, que não foi imediatamente atendida pelo rei, porque ele estava em 

Estremoz para receber a comitiva de Aragão que trazia d. Leonor para o seu casamento com o 

príncipe herdeiro.  Apenas em 13 de janeiro, os representantes estrangeiros puderam expor 

para d. João a sua intenção de pedir em casamento, em nome do duque da Borgonha (1419-

1467), a sua filha Isabel.  d. João I encarregou os seus 4 filhos legítimos, d. Duarte, d. Pedro, 

d. Henrique e d. Fernando e o seu filho bastardo, Afonso, conde de Barcelos, de acertarem os 

termos do contrato.  Em 11 de junho de 1429, as cláusulas estavam prontas e foram 

ratificados em Lisboa, em 24 (?)32 de julho33.     

No dia 25 de julho, em Lisboa, ocorreu a cerimônia de casamento por procuração.  

Jean Roubaix esposou Isabel de Portugal em nome do duque da Borgonha, na presença do rei, 

dos infantes e de inúmeros prelados, cavaleiros, escudeiros, damas, donzelas e pessoas de 

grande status.  D. João I disse que a partir de então a aliança estava selada e começou a 

preparar o embarque de sua filha34.  Sommé comprovou que o casamento possibilitou para 

                                                 
30 Para maiores informações sobre as negociações desse período. Cf. SOMMÉ, Monique. Isabelle de Portugal, 

duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au XV
e
 siècle.  Villeneuve d’Ascq (Nord) : Presses 

Universitaires du Septentrion, 1998, p. 24 et seq.    
31 Cf. BNF. Manuscrites portugaises. nº 10, fols. 105r-129v.  
32 Apesar de alguns autores apontarem para esse dia. A indicação do manuscrito é diferente.  Ela indica o dia 23 
de junho como sendo o dia da ratificação. Cf. ADN, B 425, 15560 bis.  
33 Para maiores detalhes da forma de pagamento do dote, Cf. SOMMÉ, Monique. Isabelle de… op. cit., p. 30. 
34 No dia 29 de setembro de 1429, houve um missa solene na catedral de Lisboa, no dia seguinte, ela partiu 
acompanhada de d. Fernando que esteve no comando de aproximadamente 2000 pessoas que se dirigiram para 
Flandres.   Ela chegou ao porto de Écluse em 25 de dezembro desse ano. 
Sommé expôs as festividades que foram feitas na Borgonha para receber Isabel de Portugal.  Ela citou ainda a 
criação da ordem militar do Toison d’or, fundada  em 10 de janeiro de 1430, para homenagear a nova duquesa da 
Borgonha.   Ressalta-se o fato de que, durante os oito dias de celebrações, houve uma ocasião em que a Isabel foi 
homenageada devido à sua linhagem.  Nas festividades do dia 8 de janeiro de 1430, todo o cerimonial foi 
organizado de modo a honrar a nova duquesa.  O próprio Filipe, o Bom, não participou da procissão para 
assinalar o seu desejo de honrar a sua esposa. 
« Les honneurs rendus à la nouvelle duchesse de Bourgogne lors de son mariage ont dépassé tout ce qui s’étai vu 
jusqu’alors en Bourgogne en pareille circonstance.  Ils s’expliquent, certes, par l’origine royale d’Isabelle et le 
prestige de la famille d’Avis, mais surtout par la volonté de Philippe le Bon de démontrer aux invités de toute 
origine, et particulièrement aux Portugais, qui allaient ensuite regagner leurs pays, l’étendue de sa fortune et de 
ses possessions.  C’est ce que prouvent les thèmes de la décoration du palais et des entremets le jour de l’entrée 
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Portugal a criação de uma feitoria em Flandres, pois Pedro Eanes, antigo preceptor da 

princesa, passou a negociar e é apresentado nos documentos com status de funcionário 

régio35.   

No que diz respeito à década de 30 do século XV, o tema do embate com os mouros, 

apesar das diferentes posições defendidas pelos infantes, voltou a ser discutido entre os altos 

dignatários. Segundo De Witte36, o projeto que tinha a predileção de d. João I era o de 

organizar uma expedição que visasse à conquista do reino de Fez.  Essa programação esteve 

sob análise durante o ano de 1433 e a morte do rei não a retardou. Quando o reino de Castela 

rejeitou a colaboração lusitana nos assuntos de Granada, rapidamente, d. Duarte voltou-se 

para a conquista de Tânger.  

Aos 22 dias de abril de 1433, de Torres Vedras, o conde de Arraiolos (1406-1454), 

enviou um parecer no qual abordava diversos temas que marcariam o governo de d. Duarte.  

Em seu conteúdo, apresentavam-se assuntos debatidos desde as cortes de Santarém, em 1430.    

 
 
Muy alto e honrrado poderoso senhor. O conde daRoylos enuio beijar uosas 
mãos e encomendar em uosa merçe a qual eu creo ser lembrada como 
mandastes no Sardoal que uos enujase o trelado dos escritos que dera no 
conselho de Santarem e em comprymento de uoso mandado o enuyo a uosa 
merçe sem palaura ader nem myngoar por que a questão que foy proposta 

                                                                                                                                                         
de la duchesse à Bruges.  La création de l’ordre de la Toison d’or au beau milieu des fêtes du mariage était aussi 
symbole de l’affirmation de sa puissance.  Les réjouissances terminées, le duc emmena son épouse pour la 
présenter aux grandes villes de la Flandre, et d’abord à Grand.  Isabelle était prête à collaborer efficacement  
à l’exercice du pouvoir ». Cf. Ibidem, p. 39. Destaque. 
35 Além do fomento ao comércio trazido por esse casamento, ressalta-se a participação da duquesa nas 
negociações que envolveram a Borgonha, França e a Inglaterra.  Mas a informação mais relevante disso diz 
respeito à preocupação que ela teve de manter d. Duarte, na ocasião rei de Portugal, informado sobre essas 
questões.  Ela própria envolveu-se nos debates que conduziram aos termos de paz em Arras, em 21 de setembro 
de 1435. Apesar de o tratado ter trazido a paz com a França, ele não evitou a guerra contra a Inglaterra.  Por 
causa do clima de hostilidades entre a Inglaterra e a Borgonha, em 17 de novembro, cinco navios portugueses, 
que estavam na Flandres, foram capturados pelos ingleses. A bordo de um deles, encontravam-se cartas de d. 
Constança, condessa de Barcelos, endereçadas à duquesa de Borgonha, cujos conteúdos provam a troca de 
informações de caráter político entre a duquesa e o seu irmão.  A ação inglesa foi usada pelo duque da Borgonha 
como motivo para declarar guerra à Inglaterra em 19 de fevereiro de 1436.  
Embora os portugueses fossem presos aos ingleses pelo tratado de Windsor, em função dos laços dinásticos, 
Portugal optou por ajudar a Borgonha.   Esse episódio serve para comprovar que, embora Isabel de Borgonha, 
tenha se enraizado, ele nunca deixou de agir para defender os interesses de seu país natal.  Aliás, ela sempre 
manteve um grupo de portugueses muito próximos dela durante toda a sua vida.  A análise do fundo documental 
relativo à duquesa em França, notadamente, o ADN, comprova a sua estreita relação com o seu país de origem. 
Essa afirmação foi corroborada por duas outras pesquisas realizadas sobre a personagem em questão.  Cf. 
Ibidem.; PAVIOT, Jacques. Portugal et Bourgogne au XV

e
 siècle (1384-1482) : Recueil de documents extraits 

des archives bourguignonnes. Lisbonne/Paris : Centre Culturel Calouste Gulbenkian et Commission Nationale 
pour les Commémorations des Découvertes Portugaises, 1995.  Destaca-se ainda o fato de que esses autores, ao 
contrário da pesquisa realizada nesta tese, acessaram outros fundos documentais relativos à Isabel de Borgonha, 
os quais comprovam as suas relações estreitas com Portugal durante toda a sua vida.             
36 Cf. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles pontificales et l’expansion portugaise au XVe siècle. Revue 

d’Histoire Ecclésiastique. Louvain: Université de Louvain, Tome XLVIII, pp. 683-718, [s.m.]. 1953, pp. 693-
694.  
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per uosa merçe, he esta: / se era bem do Jfante dom Anrrique uoso Jrmão 
açeptar a amigal composição que lhe era cometyda da parte delrey de 
Castela e do mestre d’Alcantara com çertas condiçoens a uosa merçe sabe, 
da qual a resposta que per mym foy dada se segue/37 
 
 

 Ele fez uma exposição sobre como seria interessante a expulsão dos mouros de 

Granada, porque a considerava um serviço a Deus e uma forma de cessar a ameaça 

muçulmana na região, bem como um modo de recuperar um território que fora retirado dos 

cristãos de forma ilegítima.  Ele analisou o contexto político peninsular, mencionando a 

aliança firmada entre Portugal e Aragão, devido ao casamento de d. Duarte com d. Leonor, 

em 1428.  A proximidade portuguesa dos infantes aragoneses melhorava as condições do seu 

reino em face aos demais reinos.  Para o conde, colaborar com Castela na expulsão dos 

mouros de Granada poderia ser útil, mas isso deveria ser feito sem que houvesse qualquer 

desentendimento entre os reinos cristãos peninsulares.     

 Como Portugal era aliado dos reinos de Aragão e de Navarra, o conde temia que o 

auxílio à Castela causasse algum desgaste nas relações entre Portugal e essas monarquias, 

porque tinham pretensões na conquista de Granada.  Assim, a invasão deveria ser feita de 

modo consensual por meio de uma “liga” que envolvesse os reinos (de Portugal, Castela, 

Aragão e Navarra), para expulsar os mouros do continente europeu definitivamente.  Além 

das questões peninsulares, o conde menciona o casamento da infanta d. Isabel, que foi 

debatido nas cortes de Santarém, em 1430.  O matrimônio inseria-se na política de alianças 

realizadas por d. João I, intermediadas por d. Pedro38, e que caracterizariam as relações 

diplomáticas de Portugal até a década de 70 do século XV. 

 Como a constituição de uma grande liga cristã para lutar contra os mouros de Granada 

era muito difícil, o conde aconselha prudência no assunto dos infiéis.  Aludiu, em sua carta, a 

necessidade de manter o equilíbrio entre os reinos da Espanha.  Ele comprova que essa 

matéria foi debatida nas cortes de Santarém, em 1430, e veio à tona um ano depois, em 1431, 

por intermédio, provavelmente, do bispo de Burgos, Afonso Garcia de Santa Maria39, que 

negociou para que as pazes entre Portugal e Castela fossem reafirmadas.   

Devido à proximidade com Aragão, causada pelo casamento de d. Duarte, Portugal 

tentava encontrar uma política de equilíbrio e fazer frente aos outros poderes peninsulares.  

                                                 
37 IAN/TT. Parecer do conde Arraiolos. Manuscrito da livraria, nº 1928, fols. 59-68, fol. 59r.  Publicado por: 
SANTOS, Domingos Maurício dos. D. Duarte e as responsabilidades de Tânger (1433-1438). Lisboa: Comissão 
Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960, pp. 73-76. 
38 Cf. SOMMÉ, Monique.  Isabelle de… op. cit.  
39 SANTOS, Domingos Maurício dos.  D. Duarte… op. cit., p. 20 et seq.  Aliás, foi ele quem, posteriormente, 
redigiria o agravo castelhano contra a bula Rex regum, de 8 de setembro de 1436. 
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Nesse contexto, o controle de novos territórios na África sugeriria uma forma de desequilibrar 

o sistema político regional e, talvez, produzir a hegemonia de um reino sob os demais.  Mas 

isso não era algo consensual entre os conselheiros de d. João I.  

 O próprio conde de Arraiolos colocou-se contra qualquer iniciativa bélica em território 

africano.  Para ele, existiam duas justificativas para a guerra contra os muçulmanos, ou isso 

seria feito para prestar um serviço a Deus ou por fama.  Em ambos os casos ele foi contrário.  

Através desses argumentos, sublinhou a inviabilidade de se servir a Deus na luta contra o 

muçulmano, sem que houvesse um desequilíbrio das forças políticas da Espanha, sugeriu 

ainda que se fizessem obras de misericórdia, evitando lutas, a não ser que se estabelecesse um 

consenso entre os principais interessados.     

O conde de Barcelos (1377-1461) teve uma postura muito semelhante a do conde de 

Arraiolos.  Em Guimarães, aos 19 dias do mês de maio de 1433, enviou uma carta ao rei na 

qual dava a sua opinião sobre a guerra em África, advertindo-o em relação aos danos 

causados pela posse de Ceuta40. 

 
 
[…] Ora uejamos, se este feyto toma das tres boas ou das outras: das 
poueitosas nom he, por que se seguem loguo grandes despesas em muytas 
guysas.  Prymeyramente, pedido que se nom pode escusar, do qual uem 
muytos çhoros, muytas mas oraçoens. Uede se a geral gente sera ysto 
proueytosso; çerto nom, mas he muyto proueytosso a terra, quando forom os 
lauradores apurados, e yso mesmo offiçiaens que todos ou a mayor parte 
som besteyros; e, se tomarem galyotes, asaz creo que dyraom ysto 
geralmente, em especial o que toqa a uos perder a boa uontade do pouo, da 
qual de razom uos nom podeis escapar, per que de duas nom se pode errar; 
ou asy he que deste feyto descaireis ou não; […] 
[…] E ja uos uedes o dano de Çepta / Ora olhay, se mais carrego tomaseis, 
como o poderyeis soportar. […] Çerto, a perda dos bons homens […] Asy 
que a mim nom pareçe seruiço de Deus e ao mundo nom se pode dizer 
bondade per que bondade he huma uirtude a que todas boas obras seruem, a 
qual ganha este nome depois do feito […]41 
 
 

                                                 
40 Vale ressaltar que meses após a redação dessa carta, d. Duarte convocou cortes que ocorreriam em Leiria-
Santarém, durante os meses de novembro e dezembro, para que os estamentos jurassem fidelidade ao novo rei, 
cuja aclamação ocorrera no dia 15 de agosto. Provavelmente, elas tiveram início no dia 4 de novembro, em 
Leiria, e foram encerradas em Santarém, seguramente, antes do dia 16 de dezembro. Cf. SOUSA, Armindo de. 
As cortes… loc. cit.  
41 IAN/TT. Conselho do conde de Barcelos. ms. cit., fols. 69-73v.  Publicado por: SANTOS, Domingos 
Maurício dos.  D. Duarte… op. cit., pp. 76-78. 
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 O conde de Barcelos aludiu aos gastos, ao insucesso de Ceuta, à necessidade do 

aumento dos impostos e ao desperdício de homens para manter a conquista42.  Na verdade, a 

sua carta era uma resposta dada a uma outra missiva recebida, no dia 30 de abril, por meio da 

qual o rei comunicava-lhe as suas intenções de colocar sob o comando de d. Henrique uma 

armada para lutar contra os muçulmanos.  Pelo conteúdo da sua resposta, ainda não havia 

consenso sobre o destino das forças lideradas por d. Henrique.   

Ao que tudo indica, d. João I, com a anuência de d. Duarte, tinha convicção de que, 

devido ao contexto peninsular e à guerra constante em Ceuta43, era necessário traçar outra 

estratégia no que dizia respeito ao continente africano, que ao mesmo tempo em que 

auxiliasse Ceuta, firmasse a posição lusitana em relação às Canárias e às demais ilhas 

atlânticas.     

Da cidade de Lisboa, aos 4 dias de junho de 1433, o conde de Ourém (1403-1478) 

manifestou a sua posição sobre a guerra contra os mouros.  Novamente, os problemas 

financeiros e a situação política da Espanha foram abordados. Colocou-se contra a cobrança 

de qualquer imposto extraordinário pela realeza para custear qualquer campanha bélica. 

Quanto à possibilidade de se enviar um auxílio ao reino de Castela em uma eventual 

reconquista de Granada, o conde Ourém afirmou que o rei de Portugal esperasse que Castela 

fizesse a solicitação, pois, nos momentos em que os portugueses ofereceram esse tipo de 

colaboração, as mesmas foram rechaçadas.  Ainda apresentou uma advertência interessante – 

embora a guerra contra os mouros fosse um serviço a Deus, os gastos com tal empreitada 

poderiam ser perigosos, pois “gastardes as gentes e os aueres de uoso reyno por acreçentardes 

                                                 
42 O seu comentário baseava-se no fato de que os portugueses estivessem, desde 1419, tendo dificuldades para 
manter o controle sobre a cidade.  Em agosto de 1419, um exército mouro cercou-a; ela só pôde resistir graças à 
ajuda militar enviada de Portugal, comandada por d. Henrique.    
A partir da primeira incursão moura para recuperá-la, os portugueses começaram a pressionar a Santa Sé para 
mantê-la.  Por essa razão, destaca-se a publicação por Matinho V da bula Decens esse videtur 4 de abril de 1419.  
Trata-se de uma carta de recomendação e de uma autorização papal, que permitia aos cristãos portugueses 
circular livremente pelos reinos da Espanha e comprar cavalos, armas e todos os materiais necessários à defesa 
dessa cidade.   
O texto pode ser considerado como uma intromissão direta da Santa Sé, porque o comércio de armas e cavalos 
entre portugueses e castelhanos estava interditado desde o tratado de paz de 31 de outubro de 1411.  Já a bula Ab 

eo qui humani, de 26 de março de 1419, denuncia o esforço da monarquia portuguesa para aumentar o número 
de combatentes em África.   Ao contrário do que aconteceu em Portugal, logo após a conquista de Ceuta, na 
década de 30 do século XV, não havia mais um clima de entusiasmo inicial.  Provavelmente, por essa razão o 
conde tenha destacado o custo financeiro para mantê-la. Cf. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1953)… 
op. cit., pp. 693-694.  
43 Durante a década de 20 do século XV, a estratégia usada para protegê-la, basicamente, consistiu em pedir 
auxílio a Santa Sé. « À la demande du roi, Martin V accordait pour sept ans une indulgence plénière (omnium 

peccatorum suorum… plenam remissionem) in articulo mortis à tous ceux qui se rendraient à Ceuta et y 
séjourneraient pour défendre la ville. Sur les instances du souverain ce privilège fut prolongé par deux fois dans 
le courant de 1419 pour des périodes successives d’abord de dix ans (bulle nº 7), puis huit ans (nº 8), de façon à 
constituer une période globale de vingt-cinq ans ». Ibidem, p. 694.  
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o poder e honra daqueles que nom som bem uosos amigos, a mym pareçeo sempre que a uosa 

principal tençom de fazer guerra a mouros foy por seruiço de deus”44.     

O conde de Ourém sublinhava que, dada a situação das finanças do reino, seria 

interessante que os gastos com um eventual combate fossem custeados pela casa de d. 

Henrique.  Tomando como referência as últimas décadas das relações entre Portugal e 

Castela, questionava-se, de uma forma bastante direta, até que ponto d. João I deveria confiar 

nas boas intenções do reino vizinho. 

Provavelmente, aos 8 dias de maio de 143345, o infante d. João46, mestre da Ordem de 

Santiago, foi enfático para expressar o seu descontentamento com a hipótese de se fazer 

qualquer conflito contra os muçulmanos.  Tal como os seus antecessores, questionou a 

capacidade financeira do reino para custear a expedição e advertiu sobre o perigo da cobrança 

de impostos extraordinários.   

 Para corroborar os seus argumentos, o mestre de Santiago ainda ressaltou que existia, 

além da guerra, uma outra forma de lidar com o infiel.  Propunha que se intensificasse o 

trabalho missionário na região47.  Caso os cristãos conseguissem convertê-los por bem, seria 

um grande serviço prestado a Deus, pois não se enviariam almas ao diabo.  O infante d. João 

aludiu ao próprio conceito de ofício régio, tal como os reis de Avis compreendiam-no, uma 

vez que lembrava ao monarca a sua missão de proteger as almas dos seus súditos.  Perder 

homens em combate sem que os mesmos tivessem direito a um enterro cristão poderia 

contribuir para a danação da alma deles e, por conseguinte, prejudicaria o próprio reino.    

 Esse infante, do mesmo modo que o conde de Ourém, lembrou o perigo que uma 

guerra na África poderia causar à segurança interna do reino.  Ele escreveu que os reinos 

                                                 
44 IAN/TT. Conselho do conde d’Ourém. ms. cit., fols. 73v-78v. Publicado por: SANTOS, Domingos Maurício 
dos.  D. Duarte… op. cit., pp. 78-80. 
45 Não existem elementos que identifiquem o lugar e a data em que a carta foi escrita.  Cf. SANTOS, Domingos 
Maurício Gomes dos.  D. Duarte… op. cit, p. 82.  Esse autor afirma que existem duas possíveis datas para a sua 
redação (8/05/1433 ou 29/09/1433).  Como os demais pareceres foram redigidos no primeiro semestre do ano, é 
possível que o feito pelo infante d. João não tenha fugido à regra.  
46 IAN/TT. Voto e conselho do infante d. João sobre se el-rei deve ou não fazer guerra aos mouros de 

Benamarim. ms. cit., fols. 44v-52v. Publicado por: SANTOS, Domingos Maurício dos.  D. Duarte… op. cit., pp. 
80-83.   
47 Seria aceitável que ele estivesse fazendo menção às atividades de evangelização executadas pelos portugueses 
desde o início dos anos 20 do século XV.  Em 6 de setembro de 1420, os arcebispos de Lisboa e de Braga, 
executando a comissão recebida do papa Martinho V, dois anos mais cedo (bula Romanus pontifex), 
transformam a mesquita muçulmana de Ceuta em catedral de uma nova diocese.  Estava sob jurisdição da nova 
catedral o reino de Fez, que abrangia as regiões mais próximas ao mar do reino de Granada.  Coube ao bispo do  
Marrocos, frei Aymaro, antigo confessor da rainha d. Filipa, a administração da nova diocese.  O processo de 
constituição e crescimento do clero em Ceuta esteve relacionado às bulas Romani pontificis e Gracie divine 

Premium, de 5 de março de 1421. Além delas, houve a bula In eminenti specula, de 2 de junho de 1420, cujo teor 
abordava a edificação de um convento de observância franciscana que foi construído por d. Pedro. Cf. DE 
WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1953)... op. cit., p. 695. 
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vizinhos, naquele momento, considerados amigos, poderiam, facilmente, transformarem-se 

em inimigos.  Trata-se de uma menção ao reino de Castela.  Assim, seria um péssimo negócio 

arriscar o reino para se obter conquistas na África.   

 Lembrava que nada podia ser feito contra os mouros de Granada sem que houvesse um 

acordo com Castela, ou pelo menos uma licença para isso, embora ele não confiasse nesse 

reino.   A preocupação com a conjuntura política peninsular foi comum a todos os grandes 

senhores do reino; o problema é que havia divergências quanto à forma de mover as peças 

portuguesas no xadrez político regional. 

 Como d. Duarte foi o principal colaborador do pai, durante a década de 20 do século 

XV, e teve um papel importante na concordata com o clero, conjectura-se que o seu governo 

tenha sido marcado por uma continuidade do projeto desenvolvido anteriormente.  Desde o 

início, tomou medidas para aumentar os poderes da realeza em relação aos poderes senhoriais.  

As leis mentais, de 1434, comprovam sua atenção ao crescimento do poder senhorial.  Por 

isso, legislou acerca das doações realizadas pelo Mestre de Avis durante as campanhas contra 

Castela.  O seu principal intuito era o de restringir o acúmulo fundiário por parte da nobreza.  

Através da lei, ele passou a reconhecer o direito dos herdeiros apenas do sexo masculino e de 

forma direta48.  

 O projeto de Avis, que vinha sendo desenvolvido, conduziu a uma complicada disputa 

internacional em relação à expansão marítima.  Um dos episódios que marcou o governo de d. 

Duarte foi o cerco de Tânger.  Grande parte da historiografia49 o analisou como sendo a 

imposição da vontade de d. Henrique e do seu irmão, d. Fernando.  No entanto, a campanha 

deve ser vista dentro do contexto desse projeto, que começava a tentar uma hegemonia 

peninsular, através de uma aproximação da Santa Sé e da incorporação de territórios 

estratégicos na África.  Aliás, os pareceres, anteriormente citados, comprovam como no final 

do reinado do Mestre de Avis era construída a hipótese de se ampliar a ação portuguesa no 

além-mar e, se possível, afastar os muçulmanos da península. 

A história da expansão marítima não pode ser descarnada das disputas que vinham 

ocorrendo no concílio da Basiléia.  Com d. Duarte, a política expansionista não só foi 

incentivada, como obteve alguns sucessos importantes, como, por exemplo, a passagem do 

                                                 
48 Cf. VENTURA, Margarida Garcez. Igreja e… op. cit. 
49 Para ler sobre os debates historiográficos sobre esse episódio da história de Portugal, Cf. SANTOS, Domingos 
Maurício Gomes dos.  D. Duarte… op. cit.  Recentemente, essa discussão foi retomada para contextualizar a 
biografia de d. Duarte. Cf. DUARTE, Luís Miguel. Reis de Portugal. D. Duarte réquiem por um rei triste. 
Lisboa: Temas & Debates, 2007.   
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cabo Bojador em 143450.  Aos poucos, os portugueses prosseguiam costeando o litoral 

africano e estabelecendo contatos comerciais.  A ampliação territorial lusa começava a se 

chocar com os interesses de Castela, principalmente, no que diz respeito ao controle do 

arquipélago das Canárias.   

 Durante o concílio da Basiléia, notou-se a existência de uma intensa movimentação 

diplomática, envolvendo os agentes portugueses e os castelhanos, para pressionar o papa 

Eugênio IV a conceder benefícios relativos ao Atlântico para um dos dois lados litigantes.  

Assim, Tânger surge como uma estratégia política, que já vinha sendo discutida desde os 

últimos anos do reinado de d. João I51. 

 Devido à complicada situação internacional, o governo de d. Duarte foi caracterizado 

por uma grande movimentação diplomática na qual se destacou o nome do abade de Florença, 

d. Gomes, que além de ter contribuído na reforma da Igreja portuguesa foi um importante 

agente junto à Santa Sé.  A partir de 1436, intensificaram-se as ações diplomáticas, que, 

provavelmente, já vinham sendo discutidas antes mesmo do início das cortes de Évora 

(1436)52, e impuseram o projeto da conquista de Tânger através da outorga de um pedido e 

meio para custear os seus gastos.  Uma vez determinados o alvo e a estratégia, Portugal 

colocou-se à procura de legitimidade, solicitando uma bula53 de cruzada e tentando assegurar 

a posição portuguesa em relação ao Atlântico.   

 Em abril de 1436, na cidade de Évora, d. Duarte havia conseguido aprovar um pedido 

extraordinário de imposto para financiar a campanha de Tânger.  Logo em seguida, em 24 de 

julho, enviou uma embaixada liderada pelo conde de Ourém aos representantes papais a 

Bolonha para apresentar as suas intenções e solicitar privilégios. 

 A expansão atlântica imiscuía-se com as pretensões de diversos reinos em relação às 

Canárias, as quais, há algum tempo, eram disputadas por reinos com inserção comercial no 

Mediterrâneo.   

 
 
Independentemente da conquista temporária do arquipélago pelos genoveses, 
no primeiro quartel do século XIV ou pouco depois, a verdade é que, a 12 de 
Outubro de 1345, D. Afonso IV o reivindicou para si como redescoberto 
pelos portugueses, contrariando a concessão arbitrária dele a D. Luís de La 

                                                 
50 Cf. ZURARA, Gomes Eanes de. Crónica de Guiné. In: BRAGANÇA, José de. Segundo o manuscrito de 

Paris: edição modernizada. Lisboa: Civilização Brasileira, 1937, cap. IX, p. 54, no qual há uma descrição 
detalhada da passagem desse obstáculo natural sob o comando de Gil Eanes.   
51 Cf. SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos.  D. Duarte… op. cit.  
52 Cf. Ibidem.; SOUSA, Armindo de. As cortes… op. cit., p. 348, Vol. I.    
53 Para ter acesso a um estudo completo sobre as bulas publicadas no período que diziam respeito à expansão 
portuguesa. Cf. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1953)... op. cit. 
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Cerda, por bula de Clemente VI, de 15 de Novembro de 1344. A 
redescoberta parece ter sido feita à volta de 1336. O rei de Castela também 
protestou. Ambos os monarcas afirmavam o seu direito, embora Afonso XI, 
em bases jurídicas mais frágeis. Em 1390, os aragoneses abordam as 
Canárias e [a] fazem presa. Em 1393, gentes de Sevilha, Biscaia e 
Guipuzcoa, sob o comando de Gonzalo Perez Martel, com licença de 
Henrique III, renovam a presa e Henan Perez, filho de Martel, vem a tornar-
se senhor das ilhas. Seguem-se, àquela, outras expedições até à de Gadifer de 
la Salle e João de Bethencourt, em 1402. Revoltados os expedicionários, 
Henrique III auxilia Bethencourt e concede-lhe o título de rei das Canárias 
em 1403, mas como feudatário da coroa castelhana. Voltando às ilhas, em 
1404, e abandonado por Gadifer de la Salle, Bethencourt busca outros 
colonos em França e, em 1405-1406, nomeia seu lugar tenente o sobrinho 
Maciot de Bethencourt. A 26 de Junho de 1412, renova a sua menagem a D. 
João II. Em 1418, os direitos de ambos são vendidos ao Conde de Niebla. 
Henrique de Guzman. Como havia mais ilhas para ocupar, D. João II 
concede-as, em 1420, a Afonso Casaus ou de las Casas, doação confirmada 
por Martinho V, a 2 de Maio de 1421. Guzman não se conformou, 
disputando a concessão, até que, em 1430, cedeu os direitos a Guillen de las 
Casas, filho de Afonso. Entretanto, em 1424, D. Henrique, tentara, por seu 
lado, a conquista e ocupação da Grã-Canária.54 
 
 

 Desde 1425, d. Henrique, com a colaboração do seu pai, tentava apoderar-se da região 

e o fez em 1427 e 1434; na última vez, contou com o explícito apoio de d. Duarte.  A tentativa 

de 1434 ocasionou contundentes reclamações de Castela.  O embaixador desse reino, Afonso 

Garcia de Santa Maria, acompanhado do bispo Fernando Calvetos, de Rubicón, e do frei João 

de Baeza, vigário-geral dos franciscanos da observância das Canárias, denunciaram que os 

portugueses haviam desrespeitado as orientações do Papado contra a escravização dos 

indígenas da região de Laçarote55. 

   Assim que tomou ciência do agravo impetrado por Castela, d. Duarte peticionou, por 

meio de d. Gomes, uma reclamação de que o impedimento das ações portuguesas nas 

Canárias prejudicava Portugal e os seus interesses em Ceuta. Obter a colaboração papal, por 

meio de uma bula de cruzada análoga a que seu pai havia recebido, em 1418, para a defesa 

Ceuta, tornava-se imprescindível.  O projeto de Avis carecia de uma legitimação que se 

contrapusesse aos interesses de Castela; foi nesse contexto que a expedição de Tânger nasceu.   

 No ínterim de julho a setembro de 1436, a embaixada lusitana conseguiu pressionar o 

papa a fazer-lhe concessões em termos muito semelhantes às realizadas em 141856.   Com a 

                                                 
54 SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos.  D. Duarte… op. cit, p. 17. 
55 Cf. Arquivo Vaticano. Reg. Vat. 373, fol. 78v, Apud. Ibidem, p. 18 et seq. 
56 Apesar da semelhança de conteúdo, a bula de 1418 foi publicada em um contexto completamente diferente do 
da década de 30 do século XV.  Na ocasião, ainda havia um otimismo causado pela conquista de Ceuta, em 21 
de agosto de 1415.  Além disso, Castela ainda não havia reivindicado direitos sobre a expansão.  
No que diz respeito à tomada da praça, destacam-se dois elementos interessantes.  O primeiro é o fato de que d. 
João I só enviou representantes ao concílio de Constança, aberto desde 5 de novembro de 1414, depois de ter 
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publicação da primeira versão da Rex regum
57, em 8 de setembro de 1436, d. Duarte tinha o 

direito de subjugar em África sarracenos e et alios infideles, que ameaçassem os cristãos, 

bem como tomar as terras por eles ocupadas.  O papa concedia o direito sobre todas as 

cidades que fossem “libertadas”, com as suas respectivas rendas.  Isso significa dizer que a 

bula dava plenos poderes ao reis portugueses sobre quaisquer territórios que estivessem sob 

controle dos infiéis, muçulmanos ou não58.  

 A reação de Castela foi imediata, os seus embaixadores protocolaram queixas cujos 

conteúdos versavam acerca do caráter arbitrário da concessão papal de 8 de setembro.  

Eugênio IV encontrava-se em uma situação embaraçosa perante o concílio de Basiléia e temia 

a perda da colaboração dos reinos ibéricos.  Por isso, embora tivesse certa predileção por 

Portugal, buscou manter uma política de equilíbrio para não perder o auxílio de nenhum dos 

reinos.   

 O papa, em 6 de novembro de 1436, promulgou uma nova versão da bula anterior, 

intitulada Romani Pontificis, por meio da qual tentava uma política mais imparcial59.  O seu 

conteúdo reservava o direito de Portugal subjugar as regiões pagãs do arquipélago, portanto, o 

reino deveria respeitar as áreas onde os castelhanos já tivessem fixado algum tipo de 

colonização.    

 A contestação ao texto pontifical de setembro teria sido feita com base no parecer do 

bispo de Burgos, Afonso Garcia de Santa Maria.  Segundo Santos60, a argumentação de 

Castela para rechaçar o texto tinha como ponto chave o direito de d. João II (1406-1454) 

                                                                                                                                                         
realizado esse feito militar.  O outro dado diz respeito ao fato de que a delegação portuguesa, que chegou em 1 
de junho de 1416, foi recebida solenemente e o porta-voz português, Dr. Gil Martins, aproveitou a ocasião para 
reverberar o feito do seu rei.  Nota-se, claramente, a intenção propagandista da coroa lusitana.   O discurso 
representa um eco do pensamento otimista do Mestre de Avis.  Seria dentro desse contexto que foi publicada a 
bula Rex regum, de 4 abril de 1418, pelo novo papa Martinho V, antes da sua partida de Constança.  O papa 
prescreveu aos bispos e outros ordinários que eles fizessem preces de cruzadas todas as vezes em que um 
soberano estivesse preparando uma cruzada.  Concedeu ainda indulgência plenária a todos os que se envolvem 
na organização de uma cruzada, bem como assegurou ao reino de Portugal que as terras conquistadas dos infiéis 
passariam ao controle desse rei. Trata-se, na realidade, de um modelo clássico de bula de cruzada, o qual serviu 
de paradigma para as publicadas ao longo do século XV.   
No contexto da bula de 1418, não se pode escrever que ela tenha sido uma ação do papa para garantir os 
interesses portugueses em África em detrimento das pretensões de Castela.  Segundo De Witte, as manifestações 
de Castela acerca da África datam de 1436.   
Em 3 de julho de 1418, houve também a publicação de uma autorização papal que permitia ao rei d. João I fazer 
comércio com os mouros.  Segundo esse autor, há uma conexão entre a bula precedente e essa concessão.  A 
própria argumentação portuguesa para solicitar essa concessão deixava explícita a intenção de se utilizar o 
comércio como meio de obter informações estratégicas para serem usadas na guerra contra os infiéis. Cf. DE 
WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1953)… op. cit., p. 688 et seq. 
57 Arquivo Vaticano. Arm. XXXI, fol. 54, Apud. SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos.  D. Duarte… loc. 
cit. 
58 Ibidem. 
59 Cf. Ibidem. 
60 SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos.  D. Duarte… op. cit., p. 20. 
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sobre o arquipélago, o que também assegurava-lhe a posse das terras do continente africano.  

Do ponto de vista de Castela, a possessão das Canárias necessariamente garantiria privilégios 

em todos os territórios africanos61.  Entretanto, Eugênio IV abordou os assuntos 

separadamente.   

Embora o Papado fizesse uma distinção entre a questão das Canárias e a expansão 

atlântica, d. Duarte, devido às abruptas mudanças que vinham ocorrendo nas últimas décadas 

na Santa Sé, buscou reforçar a sua presença no Atlântico.  As pretensões castelhanas sobre as 

Canárias constituíam uma nítida ameaça à expansão portuguesa. 

 
 
Era manifesto o perigo de Ceuta. A melhor maneira de o conjurar consistia 
em não esmorecer nos preparativos de Tânger e pugnar, quanto e até onde 
fosse possível, por manter no status quo a posição portuguesa das Canárias, 
aproveitando a manifesta indulgência de Eugénio IV.62      
 
 

A atuação diplomática portuguesa prosseguiu durante o ano de 1437 e foi comprovada 

pela publicação da bula Praeclaris tuae, de 25 de maio, cujo teor concedia aos reis 

portugueses o direito de comercializar com os infiéis; a única exceção dizia respeito aos 

produtos que pudessem ser utilizadas para fins bélicos.  O comércio direto era uma boa 

oportunidade para que os portugueses tomassem conhecimento de novas rotas comerciais.   

 Santos63, por meio do estudo dos fundos documentais do Papado, conseguiu 

comprovar a tese, com a qual se concorda, do envolvimento direto de d. Duarte nos 

preparativos para a conquista de Tânger.  Além disso, foi possível notar, no complicado jogo 

diplomático quatrocentista, uma postura ambígua do papa Eugênio IV, que, embora 

resguardasse os direitos castelhanos quanto às Canárias, concedia privilégios aos portugueses 

que abriam precedentes para futuras reivindicações na região. 

 Do ponto de vista das relações internacionais, Tânger colocava-se como um 

importante passo para a consolidação do projeto expansionista de Avis.  Contudo, 

internamente, os seus preparativos traziam à tona desentendimentos alimentados desde a 

invasão da cidade de Ceuta.  Embora d. Duarte viesse, desde a década de 20 do século XV, 

desenvolvendo um programa centralizador que conjugava a diminuição dos poderes senhorias 

à expansão, aproximando-se, muitas vezes, dos interesses comerciais das principais cidades 

do reino, ele não havia conseguido unanimidade.   

                                                 
61 Cf. Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Cf. Ibidem. 
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 A diversidade das opiniões, entre os principais do reino, sobre a guerra na África 

evidenciava o início das fraturas que iriam levar aos episódios da luta pelo regimento, após a 

morte de d. Duarte, e à Alfarrobeira.  Apesar das cortes de Évora terem conseguido a 

aprovação financeira necessária aos preparativos militares, não produziram consenso entre os 

seus participantes no que diz respeito à realização da expedição.   

 Desde o final da década de 20 do século XV, os condes de Arraiolos, de Ourém e o 

infante d. João colocavam-se contrários à expansão.  À época das cortes de Évora, outro 

membro da dinastia de Avis foi contrário à empresa planejada.  Em sua exposição, d. Pedro 

menciona que o assunto da continuidade da expansão africana já havia sido discutido 

anteriormente, pois diz – “[…] e tão bem por que sey que, semdo eu fora deste Reino, que 

vosa merçe em vida del Rei meu senhor e padre, que deus aja temdo com meus jrmãos he 

sobrinhos sobre este caso comselho, ffostes acomselhado que esta guerra se não deuja de 

fazer, […]”64. 

 A sua afirmação demonstra como as questões do final do reinado de d. João I estavam 

diretamente relacionadas ao governo de d. Duarte.  A conjuntura de uma acirrada competição 

entre os reinos peninsulares e as ambigüidades de Roma foram decisivas para as atitudes de d. 

Duarte; apesar de não ter a colaboração dos seus principais aliados, elegeu Tânger como 

estratégia de legitimação, ciente da grande oposição existente.   

A argumentação do Duque de Coimbra foi extremamente contundente. 

 
 
Asi que este comoçimento prinçipal da pasajem falece. / Mas posto caso que 
passasejs he tomasejs Tangeer he Alcaçeer he Arzila, queria, senhor saber, 
que lhe fareis, por que pouoardelas com reino tam despouoado he tão 
minguado de gemte como he este voso, he jnposivel; / he, se o quiseseis 
fazer, seria torpe comparacam, como de quem perdese bõa capa por mão 
capelo, pois hera certo perderse Portugal he não se ganhar dafriqua […] 
[…] E, pera jsto, ao menos a uos comueria estardes primeiro ao exame com 
uosos jmiguos pera, em voso alto juizo e comselho, cotejardes uoso poder, 
gemtes he forças com as suaas e asi estardes a comta com uosa fazemda, 
reinos he vasalos, pera saberdes ho soprjmento he ajuda que uos ffarãão, e 
como vo la faram qua, por manejra quererejs ffazer esta pasajem, que a 
guera dela, amtes que a façaes ao jmiguo, ficaraa primeiro com uosos 
vasalos e naturaes. / Eu senhor vi esta empresa dafriqua e Belamarim por tão 
ardua he dificultosa que a uos he aos reis despanha, todos jumtos com uoso 
poder e postos em huum acordo, daria bem que fazer, quamto mais a uos / 
soo que, ajnda que a comquistases, não teries gemte com que a pouaseis 
he sostemtaseis, nem fortalezas em que a defemder. / Polo qual, senhor, 

                                                 
64 IAN/TT. Voto e conselho do Infante D. Pedro sobre se el-rei deve ou não fazer guerra aos mouros de 

Benamarim. Gaveta 2, maço 7, doc. nº 2. Publicado por: SANTOS, Domingos Maurício dos.  D. Duarte… op. 
cit., pp. 83-84. 
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comcrudo que meu pareçer he que, agora nem em alguum tempo, vosa 
merce se não deue amtremeter nesta guera dafriqua […]65 
 
 

 D. Pedro, além de corroborar as posições contrárias que antecederam as cortes de 

Évora, demonstrou como existiam problemas políticos entre os reinos da península.  Todas as 

fontes citadas aludem à frágil paz existente.  Além disso, as questões do além-mar eram vistas 

como contínuas aos desdobramentos internos de cada reino.  Por essa razão, todos aqueles que 

foram contrários à expansão salientavam que a guerra contra os muçulmanos deveria ser um 

empreendimento em conjunto, mas não havia consenso entre as casas dinásticas sobre isso.  

Ao contrário, ao que tudo indica, acreditavam que o maior poder sobre os territórios africanos 

asseguraria uma hegemonia na península, viabilizando a colaboração de Roma.  

 Através de um texto, escrito em Estremoz, no ano de 1436, no qual o infante d. 

Henrique contradizia os opositores à expansão atlântica, são evidenciadas as divisões no seio 

da ínclita geração.  Diferentemente dos demais, o Navegador insistia na tradição cristã 

portuguesa que sempre enviava sinais para anunciar os grandes feitos do reino.  Segundo a 

sua perspectiva, os eventos da história recente comprovavam a inclinação divina em lhes 

ajudar nessa realização.  “E da guerra dos mouros ser seruiço de deus nom ha que duujdar, 

pois a jgreja o detrimyna e per os grandes milagres e por as coronjcas he autorizado e todolos 

bons çertamente lho crem; e porem o bem nom he esforço com as muytas razões que tem, 

pois que a fe e pratica abasta”66. 

 A defesa mais contundente em favor da expansão africana ficou a cargo do próprio d. 

Duarte.  Ele evidenciou como as questões conjunturais do seu governo convergiam para os 

problemas gerados pelas querelas sobre o Norte da África e sobre as ilhas atlânticas.  D. 

Duarte expôs treze motivos acerda da conquista de Tânger que trariam benefícios ao reino. 

 Inicialmente, demonstrou como a organização da campanha havia sido importante 

para a obtenção de privilégios papais, os quais poderiam aumentar caso ele fosse bem-

sucedido.   As bulas de cruzadas constituíam capitais políticos perante os reinos peninsulares.  

No que diz respeito ao segundo motivo: 

 
 
[…] por continuar o bom proposito e uontade que sobre esto auja o dito 
senhor rey e claramente mostraua em esta forma que o, per graça de deus, 
encaminhey, e com menos poder fazia delo figura de o poer em obra, na qual 

                                                 
65 Ibidem, passim. Destaque. 
66 IAN/TT. Voto e conselho do Infante D. Henrique sobre se el-rei deve ou não fazer guerra aos mouros de 

Benamarim. ms. cit,, fols. 126v-132v. Publicado por: SANTOS, Domingos Maurício dos.  D. Duarte… op. cit., 
pp. 85-86. 
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vontade ate a fym de seus dias continuou e, finalmente, desto foram as 
derradeyras palauras que nos bem pode falar; e per muytas uezes nos disse 
taes palauras que muyto nos costrangião a proceder a esta conquysta […]67 
 
 

 O rei demonstrou a existência de uma coerência entre a política desenvolvida por seu 

pai e a expansão africana.  Além disso, d. Duarte lembrou o perigo de uma nobreza ociosa ou 

de que a mesma começasse a solicitar licença para deixar o reino e se envolver em outras 

campanhas militares.  Aliás, vale lembrar que o próprio infante d. Fernando, aliado de d. 

Henrique, havia feito esse tipo de pedido, mas não obteve sucesso.   

 A guerra em África poderia ser uma estratégia para que Portugal conseguisse manter a 

sua neutralidade em face da guerra dos cem anos.   O rei temia ser solicitado por um dos dois 

lados do conflito.  Como se tratava de uma guerra entre cristãos, julgava-se um desserviço a 

Deus.  Segundo esse racioncínio, a guerra era inexorável, portanto seria melhor que ela fosse 

contra os inimigos da fé católica.  

 D. Duarte pressupunha que os mouros passavam por momentos de tribulações 

políticas internas, as quais facilitariam as suas intenções.  Também demonstrou o mesmo tipo 

de “certeza”, apresentado por d. Henrique, de que Deus, devido às vitórias obtidas para a 

manutenção de Ceuta até aquele momento, almejava que a região norte-africana fosse 

“libertada”.   

 No final de sua exposição, d. Duarte ressaltava a importância estratégica para a 

manutenção de Ceuta e a diminuição dos gastos com a guerra na região.  Ele aludiu à 

importância de se conquistar, além de Tânger, as cidades de Arzila e Alcácer, para garantir a 

sua hegemonia.  Em seguida, apresentou o argumento segundo o qual, como havia obtido a 

maioria nas cortes de Évora, estava autorizado a dar continuidade aos preparativos, mesmo 

que eles não fossem consensuais.   

 E à medida que esses preparativos de campanha de Tânger foram sendo 

providenciados, após as cortes de Évora, as relações com Castela tornavam-se mais tensas.  

Durante os primeiros meses do ano de 1437, antigos problemas com o clero voltaram à tona.  

A partir de então, o principal foco de tensão já não era com o clero português, mas dizia 

respeito à tentativa do clero castelhano de obter o direito de visitação em paróquias 

portuguesas.   

 
 

                                                 
67 IAN/TT. Razões por que el-rei se demoveu a fazer guerra aos mouros. ms. cit. fols. 152 et seg. Publicado por: 
SANTOS, Domingos Maurício dos.  D. Duarte… op. cit., pp. 95-97. 
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Os prelados de Tuy, Ciudad Rodrigo e Badajoz possuíam, em época recuada, 
jurisdição sobre terras portuguesas. Os inconvenientes de tal alçada, com o 
carácter que esta assumia nesses séculos, são palmares. 
Quando, em 1378, rebentou o cisma do Ocidente, a Espanha seguiu o anti-
papa. Portugal, depois de algumas tergiversações, manteve-se fiel. As terras 
portuguesas sujeitas aos prelados espanhóis, com a conivência, e até 
incitamento, dos eclesiásticos de aquém e além fronteiras, que se furtavam a 
reconhecer Clemente VII, negaram-lhes obediência e, desta forma, 
começaram a ter, de facto, administração própria.68     
 
 

 D. Duarte manteve a política do seu pai, tentou, de todas as formas possíveis, ter sob 

controle eclesiástico português as regiões solicitadas por Castela, para evitar a intromissão 

estrangeira.  Há registros de várias queixas impetradas por Portugal durante o ano de 1437.  

Na maior parte delas, o rei, por intermédio de d. Gomes, queixava-se, veementemente, ao 

papa, pois tinha informações segundo as quais os castelhanos vinham solicitando a devolução 

da jurisdição dos bispados mencionados69. 

 As tentativas castelhanas ocorreram durante o conturbado período do concílio da 

Basiléia.  A postura portuguesa favorável ao papa na questão das anatas aumentou o prestígio 

político de d. Gomes, transformando-o no representante português na Santa Sé.  Assim, nas 

vésperas de uma nova viagem do abade de Florença ao concílio, d. Duarte  escreveu-lhe uma 

carta70, em 29 de janeiro de 1437, na qual exigia a solução definitiva do litígio de modo 

favorável a Portugal.  O rei pretendia anexá-los ao bispado de Ceuta. 

 
 
Idem apresentarlhees a outra carta que faz mençom dos beens dos bispados 
que som em [Portugal-cancelado] estes nossos regnos os quaees nos nos 
contentamos que estem no estado que ataa gora (sic) esteuerom, pois o santo 
padre os nom quer anexar ao pobre bispado de Cepta, a quall coussa nos 
pareçia muyto honesta. E por quando nos sabemos que se alguma mudança 
destes beens se fezesse se segujriam mujtos escandollos asy dos meestrados 
como do arcebispado de Lixboa, outrosy dalguuns bispados de Castella que 
foram ja sogeitos ao arcebispado de Bragaa, a nos praz e asy lhe sopricamos 
que por fugujr (sic) guerras e danos tenporaaes que mantenha os dectos 
beens dos bispados no estado que senpre esteuerom da çisma per acaa. E 
desto seede auisado que se sentirdes alguum dos castelãaos requererem o 
contrairo de nossa entençom que logo auisees ao santo padre que nom faça 
nenhuma novjdade nos dectos beens. E asy avisarees a nos dizendo-lhe 
como antre nosso regnos nunca foram tam grandes fundamentos de discordia 
como forom em as guerras pessadas. E por o grande tenpo que som 
apartadas nom se poderiam escusar muj grandes escandollos se sobresto se 
fezesse alguma enouaçam.71    

                                                 
68 SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos.  D. Duarte… op. cit., p. 29. 
69 Cf. Ibidem. 
70 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. 1792, Vol, I, fols. 8r-10v. Apud. Ibidem, pp. 31-33.  
71 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. fols. cits., Apud. Ibidem, p. 31. 
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 Valendo-se da postura ambígua do papa, Castelha passou a reivindicar uma série de 

direitos.  Além de almejar a jurisdição dos bispados, o reino demandou ainda as jurisdições 

das ordens de Avis, cujo mestrado estava em posse do infante d. Fernando, e da Ordem de 

Santiago, cujo mestrado estava nas mãos do infante d. João. Aos poucos, essa monarquia 

também desejava estender os seus direitos das Canárias à cidade de Ceuta.  Mais uma vez, a 

coroa castelhana associava os seus direitos no arquipélago ao direito sobre Ceuta. 

 A resposta de d. Duarte foi extremamente enfática, ele ameaçou abandonar a luta 

contra os infiéis e fazer qualquer coisa para defender os interesses do seu reino.  Enviou a d. 

Gomes outra carta na qual ameaçava usar a força; ela data de 26 de maio de 1437. 

 
 
[...] E segujndose o contrairo, o que Deus nom praza, e que mandem que 
todauja as leteras pasem, d’apellaçom nem d’agrauo nom tomees nem 
cureees de segujr pera o conçelho, se nom soomente poderees dizer ao 
papa e cardeaaes e apertadamente que de sua sentença apellamos pera 
Deus e que em nossos dias tal cousa a nosso boo poder nom entendemos 
consentjr em nossos regnos e com a espada na maão, se neçessario for, o 
entendemos de defender. E per aquj poderees auer por de fyndo o decto 
fecto, teendo por çerto que em este caso nom queremos estar senom asy 
como estamos. E com a graça de Nosso Senhor Deus, sobre esta tençom 
entendemos trabalhar o mays que podermos.72 
 
 

 Em outra carta, cuja data é desconhecida, o rei comunica ao papa a sua intenção sobre 

uma nova conquista em África, mas ameaça desistir caso tomasse qualquer atitude favorável a 

Castela. 

 
 
[...] E ajnda ao presente, com a ajuda de noso Senhor Deus, mandamos 
meus irmãaos, o Ifante dom Enrrique e o Ifante dom Ferando e o conde 
d’ Arayollos, meu sobrjnho, e outros fidalgos de meus regnos que pasam 
per todos de XV [mil] homeens, antre os quaes hirom quatro mjl de caualo 
contra os infyees, de que nos conuem çesar ou leixar de todo, sse tal 
mandado pasa, o que sera mujto contra serujço de Noso Senhor Deus e 
bem da chrjstandade. E nom solamente nos nom serjamos toruado desta 
guerra, mays ajnda elrrej de Castella nom seria da de Graada, porque, tanto 
que antre nos guerra he, elle nom pode acodjr nem obrar em outra parte.73 
 
 

 As ameaças do rei português foram eficazes em relação à questão dos enclaves 

eclesiásticos.  A argumentação de d. Duarte baseava-se na idéia de que o fim da guerra na 

                                                 
72 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., fols. 10r-12r. Apud. Ibidem, p. 37. Destaque. 
73 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., fols. 14r-16v. Apud. Ibidem, p. 39. Destaque. 
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África traria danos para Castela e para o Papado.  Em relação ao primeiro, advertia-os que, se 

os portugueses deixassem a África, os mouros teriam melhores condições para auxiliar os 

muçulmanos de Granada e, quiçá, permitir uma nova expansão muçulmana na península.  Ao 

segundo, dizia-se que a luta contra o infiel seria substituída por uma luta entre cristãos, 

aumentando a ira divina contra o mundo europeu.   

 Portugal, por meio dos seus embaixadores no concílio da Basiléia, barganhava o 

auxílio contra Castela em troca da fidelidade ao papa nas questões mais polêmicas, mas, em 

contrapartida, exigia incondicional apoio.  O reino português não abriria mão da jurisdição 

diocesana dos bispados em litígio, porque eles estavam sob seu controle desde a época do 

cisma.  A partir de junho de 1437, a pressão portuguesa em relação ao papa cresceu 

significativamente, como comprovam as cartas de 25 e 27 desse mês, enviadas ao concílio da 

Basiléia. 

 
 
[…] por que uos rogamos e encomendamos que por nossa parte djgaaes a 
sua santjdade que nom seja aazo de nos tirar do boo preposito, em que somos 
posto, a enuyar como de fecto enuyamos os meus muyto amados Irmãaos 
dom Enrique e dom Fernando e o conde d’Arrayolos, meu sobrinho, aas 
partes d’Africa com quatro mjl de caualo e outra jente de pee e beesteiros 
por exalçamento da ffe catolica e acreçentamento da christantede; mas 
que aa sua santydade praza nos leixar estar nos termos que senpre 
esteuemos, como a sua santjdade nos escripto ha, que fazendosse alguma 
noujdade seria aazo dantre nos e elrrej de Castella auer guerra e por sse 
escusarem os males que sse della segem (sic), segundo que escripto uos 
auemos, nos deuya lejxar estar em paz que por as rendas dos dectos 
bispados, posto que a nossos naturaaes seja dados, […]74 
 
 

 Na mesma carta de 25 de junho, d. Duarte orienta  d. Gomes a seguir as posições do 

papa no concílio da Basiléia75.  Ao mesmo tempo, ressaltou como tradicionalmente o reino 

português colocava-se obediente à Santa Sé.  

 Na carta do dia 27 de junho de 1437, o rei abordou o tema das ordens militares de 

Santiago e de Avis, porque, além das pretensões castelhanas sobre os bispados citados 

anteriormente, consolidavam-se as intenções acerca dos mestrados de Avis e Santiago.   

Novamente, o rei ameaçou acabar com os preparativos para Tânger, pois se considerava 

traído.  É interessante ressaltar que d. Fernando, o segundo homem nos preparativos de 

Tânger, controlava o mestrado da Ordem de Avis.  O título o envolvia diretamente na disputa 

com Castela, visto que ele não estava disposto a lidar com uma futura ingerência estrangeira 
                                                 
74 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., Vol. II, fols. 29r. Apud. Ibidem, p. 42. 
Destaque. 
75 Cf. Ibidem. 
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sob a jurisdição diocesana em relação à sua ordem militar.  O mesmo passava-se com a 

Ordem de Santiago.   

 Em cartas endereçadas ao bispo do Porto e embaixador no concílio da Basiléia, d. 

Antão Martins de Chaves, o rei também reafirmava o seu tom ameaçador.  Na ocasião, 

destacou o seu receio de que a Ordem de Calatrava continuasse a reinvindicar o direito de 

visitação às ordens militares portuguesas.        

 
 
Idem da letera enpetrada per o meestre da Qella traua (sic) pera poder 
uysytar o meestrado d’Aujs muy nos maravjlhamos de taaes noujdades 
seerem fectas em esse conçilio, parecendonos que em al se nom fundam 
saluo em poer zizanya antre os princepes. Quem poderjia consentir que onde 
o meestrado d’Avjs, da memoria dos homens, nunca foy visitado e que 
agora que o tem o meu mujto amado irmãao dom Fernando deuesse 
seer uegitado per o mestre da Quella traua nos o nom consentirjamos 
por todo noso poder, mayormente onde o decto meestrado he jsento per 
letera papal. Porem vos rogamos que lho digaaes que de tal pensamento sse 
alongem e nom queyram levantar cousas que nunca foram fectas em tempo 
de nossos predeçesores.76 
 
 

 Através das cartas de d. Duarte, declaravam-se, em pública forma no concílio, os 

preparativos para a invasão de Tânger.  Eles foram transformados em instrumentos políticos 

de pressão sobre o papa.  Portugal reivindicava o seu passado de defensor da cristandade, ao 

mesmo tempo em que ressaltava a sua fidelidade à causa romana.  Com base nesses 

argumentos, tentava-se neutralizar a ação diplomática de Castela para reduzir a ascensão 

portuguesa sobre a África e impor uma ascendência sob parte do clero português.    

No dia 29 de junho, d. Duarte escreveu uma nova missiva77 ao seu embaixador, na 

qual se colocava junto às posições papais, mas, implicitamente, deixava transparecer que 

almejava uma contrapartida da Santa Sé.  Ao mesmo tempo, insistia-se no fato de que Castela 

não parecia ser um reino confiável, porque nem sempre colocara-se sob a obediência do 

“verdadeiro papa” 78.  Por isso, atender às suas reinvindicações poderia ser perigoso devido, 

segundo o rei português, à possibilitade de esse reino trair a causa romana. 

                                                 
76 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., Vol. II, fols. 13-14v. Apud. Ibidem, pp. 44-45. 
Destaque. 
77 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., Vol. II, fol. 46. Apud. Ibidem, pp. 45-46. 
78 « L’ambassade portugaise ayant à sa tête le comte de Ourém, cousin germain du roi, quitta Lisbonne à la fin de 
janvier 1346 et arriva le 24 juillet à Bologne où séjournait alors la cour pontificale.  Dom Duarte avait voulu que 
ses représentants avant de se  rendre au concile allassent saluer le pape Eugène IV comme chef légitime de 
l’Église. Cette démonstration de fidélité, encore que sincère, n’était pas absolument désintéressée. L’occasion 
avait paru bonne à la cour portugaise pour solliciter du pape diverses faveurs dont deux seulement sont à retenir 
ici : l’octroi d’une bulle de croisade et la concession de la conquête des îles Canaries ». DE WITTE, Charles-
Martial. Les bulles (1953)… op. cit., pp. 698-699. 
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 Apesar dos esforços diplomáticos portugueses, as petições de Castela, talvez devido à 

ajuda dos cunhados de d. Duarte, começavam a surtir algum efeito.  A autonomia da Ordem 

de Avis e Santiago estava, efetivamente, ameaçada.  Logo nos primeiros dias de julho, os 

agentes portugueses no concílio trataram de comunicar o rei da iminente vitória diplomática 

castelhana.    

Ao tomar conhecimento disso, d. Fernando enviou ao seu irmão um documento, 

datado de 8 de setembro de 1391, segundo o qual o papa Bonifácio IX (1389-1404) havia 

concedido à Ordem de Avis total isenção em relação à Ordem Calatrava, que reivindicava o 

direito de visitação junto à Santa Sé.  No diploma, encontrava-se a expressão ad perpetuam 

rex memoriam. Portanto, tal concessão não poderia ser revogada, mesmo que o assunto fosse 

relativo à doutrina, caso que não se aplicava às disputas de jurisdição.    

O “aparecimento” da doação mudava um pouco a situação portuguesa.  Rapidamente, 

d. Duarte enviou nova carta79  a d. Gomes e ao bispo do Porto para que eles tomassem as 

devidas providências no sentido de apresentar o translado do diploma que havia sido 

descoberto por d. Fernando.  Acompanhava o translado do documento uma autenticação do 

protonotário apostólico e tesoureiro da Sé de Lisboa, Gonçalo da Silveira.  Também teria 

participado do processo de “autenticação” do diploma o deão dessa sé, João Rodrigues80.    

 Em seguida, d. Duarte escreveu para o embaixador e bispo do Porto81.  Na realidade, o 

rei solicitava que ele ressaltasse o fato de que o concílio de Constança havia deliberado que os 

documentos apostólicos, realizados durante o cisma, pelos papas da Igreja Romana fossem 

validados e não poderiam ser alvo de impugnações posteriores.  Portanto, como o mestrado de 

Avis havia sido isentado, a Ordem de Calatrava não tinha fundamento legal para reinvindicar 

o direito de visitação.   

 A documentação apresentada por d. Fernando assegurou, pelo menos no foro 

canônico, a vitória de Portugal.  A última carta do rei relativa a essa matéria foi escrita em 

agosto de 1437, praticamente, nas vésperas da partida para a campanha de Tânger.  Em seu 

conteúdo, encontra-se um agradecimento a d. Gomes, ao mesmo tempo em que eram feitos 

pedidos para que ele continuasse a defender os interesses portugueses na Santa Sé.   As ordens 

                                                 
79 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., Vol. I, fol. 19r. Apud. SANTOS, Domingos 
Maurício Gomes dos.  D. Duarte... op. cit., pp. 46-47.   
80 Ibidem, p. 46. 
81 Cf. Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., Vol. II, fol. 49r. Apud. Ibidem, pp. 46-47. 
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de Avis e Santiago, dois importantes braços armados e financeiros82 da expansão portuguesa, 

estavam protegidas.   

Da análise do conjunto dessa correspondência foram tiradas duas conclusões.  Por um 

lado, houve uma veemente defesa das ordens militares de Avis e de Santiago.  O rei não 

admitia a possibilidade de elas serem entregues à jurisdição de Castela ao mesmo tempo em 

que ele não abriu mão dos seus interesses no Marrocos, notadamente, na conquista de Tânger.  

Por outro, não houve uma defesa tão acirrada pelos direitos sobre as Canárias83.  

 Como a situação das ordens misturava-se aos problemas relativos à expansão, uma 

solução definitiva demorou a acontecer.  Após a derrota de Tânger e a morte de d. Duarte, no 

ano seguinte, chegaram os primeiros embaixadores castelhanos a Portugal para tratar do 

assunto.  Talvez, visassem a aproveitar-se da conturbada situação vivida no reino lusitano84 

para colocar em prática as suas intenções.  Afinal, o reino vizinho tinha sido desmoralizado, o 

que, evidentemente, colocou em cheque um dos argumentos de d. Duarte de que a invasão de 

Tânger era um serviço prestado à cristandade e aos outros reinos peninsulares, pois lhes traria 

segurança.     

 Apesar das dificuldades, d. Duarte havia conseguido obter uma série de sucessos em 

seus poucos anos de governo.  Administrava o seu programa centralizador, negociando os 

problemas dele resultantes.  Embora não contasse com o apoio irrestrito dos seus irmãos, as 

suas respectivas oposições não lhe causavam grandes problemas.  Tinha ao seu lado a 

colaboração de d. Henrique, mestre da Ordem de Cristo, e de d. Fernando, mestre da Ordem 

de Avis, além de ter um bom relacionamento com os segmentos urbanos das principais 

cidades do reino.  Vinha desenvolvendo um programa de restrição ao poder do clero nacional 

que, paradoxalmente, muitas vezes, contava com a ajuda do Papado por meio da ação de d. 

Gomes. 

 Todas essas ações eram acompanhadas de certa continuidade do discurso messiânico 

introduzido pelo seu pai.  O próprio teor das cartas citadas demonstra como d. Duarte era 

bastante hábil no que diz respeito às ações para sacralizar o seu governo.  Em toda a polêmica 

                                                 
82 Ressalta-se o fato de que d. Henrique, d. Fernando e d. João tiveram participação, de uma forma ou de outra, 
nas ações de conquista da África.  A bula In apostolice dignitatis specula, de 8 de outubro de 1418, reconhecia o 
infante d. João como mestre da ordem de Santiago.  Esse reconhecimento fazia parte do processo de levar parte 
das receitas das ordens militares portuguesas para o auxílio da manutenção de Ceuta.  Embora se tenha 
conhecimento que o infante d. Henrique obteve a administração da ordem de Cristo, De Witte não conseguiu 
acessar essa nomeação devido ao desaparecimento do original.  Cf. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles 
(1953)... op. cit., p.696. 
83 Ibidem, p. 707. 
84 A situação só foi definfitivamente resolvida por d. Afonso V, em 27 de julho de 1452, após intensas 
negociações com o papa Nicolau V (1447-1455). Cf. SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos.  D. Duarte... 
op. cit. p. 49. 
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que se envolveu com Castela, sempre conseguia passar a imagem de que Portugal era, de fato, 

o reino escolhido por Deus para proteger a cristandade.  Aliás, não foi ao acaso que, em 1434, 

d. Duarte promoveu Fernão Lopes cronista mor do rei, cuja produção consolidou a imagem 

messiânica de seu pai. 

 Segundo Fonseca, definem-se as suas ações através de uma ideologia, pautada no 

modelo familiar: 

 
 
em que partindo da bartardia do fundador da dinastia, aponta para o perfil de 
unidade dinástica que constituíra, assim, a imagem da família de Avis. Por 
isso, não é por acaso que, no ambiente de corte, se desenvolveu toda uma 
mitologia à volta da unidade entre pais e filhos. Formulada pela primeira vez 
nas instruções que D. Duarte redige para o sermão a fazer nas exéquias do 
pai, retomado no capítulo 98 do Leal Conselheiro (intitulado Da prática que 

tínhamos com el Rei, meu senhor e Pai, cuja alma Deus aja), vai ser pouco 
tempo depois incorporada por Fernão Lopes na sua Crônica de D. João I. 
Assim, esta unidade familiar confere à morte santa do fundador da 
dinastia um carácter fundacional: se atrás de D. João se encontra a sua 
família, se a sua memória é também memória da dinastia, o rei santo 
santifica a dinastia, e o rei exemplar exemplariza a dinastia, isto é, a 
morte do rei transforma-se em ponto de referência da morte de todos os 
membros da família real.  
[…] Os termos em que a nomeação (de Fernão Lopes) é feita marcam, com 
efeito, uma direção que reforça a doutrina esboçada no ano anterior, quando 
da morte do pai. Com efeito, na carta de nomeação de Março de 1434, 
escreve o monarca que Fernão Lopes deve poer em caronica as estórias dos 

reis qua antigamentee em Portugal forom. Esso mesmo os grandes feitos e 

altos do mui vertuoso e de grandes vertudes El Rei, um senhor padre, cuja 

alma Deus aja. É a primeira vez que a monarquia assume, de forma tão 
explícita, a elaboração de uma história geral do reino como programa 
oficial, […]85 
 
 

 No ínterim entre a conquista de Ceuta, em 1415, e a expedição de Tânger, em 1437, 

existiu uma grande coerência nas ações estatais. Elas foram alicerces na centralização 

monárquica, na expansão marítima, que tinha como propósito a hegemonia peninsular, e em 

um forte programa de propaganda, cuja principal intenção era a de sacralizar os membros da 

casa reinante e as ações do Estado.  Ao mesmo tempo, delimitavam-se, nessa propaganda, as 

linhas que conduziriam à difusão da idéia de que a linhagem fosse protegida por Deus. Tema 

fundamental utilizado na formulação da representação de santidade de d. Fernando 

posteriormente.    Certamente, durante esse período, embora tenham existido problemas, não 

                                                 
85 FONSECA, Luís Adão da. Política e cultura nas relações luso-castelhanas no século XV. Península Revista de 

Estudos Ibéricos. Porto: Universidade do Porto Faculdade de Letras – Instituto de Estudos Ibéricos, nº 0, pp. 53-
61, [s.m.]. 2003, pp. 55-56. Destaque.   
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há dúvidas quanto aos sucessos portugueses, mas o içar das âncoras das naus em direção a 

Tânger, em 23 de agosto de 1437, irá contribuir para grandes mudanças no projeto de Avis. 

 

2.3 O projeto político de Avis – o seu revés (1437-1449) 

 

 Em Portugal, em meio ao intenso debate diplomático, desde janeiro de 1437, recolhia-

se o pedido e meio, aprovado nas cortes de Évora no ano anterior.  Há indícios de que d. 

Duarte teria tentado, através de doações86 a d. Pedro, cooptá-lo para a empresa africana.  

Todos os movimentos sobre a empresa eram comunicados a d. Gomes.  Alguns testemunhos 

chegaram a declarar que a mesma ocorreria ainda em maio daquele ano.   

Rodrigo Anes Vilela, ouvidor do rei, enviou uma carta a d. Gomes, em 22 de maio de 

1437, na qual apresentou alguns detalhes dos preparativos da armada que se montava para 

invadir Tânger.  

 
 
[…] El rej nosso senhor faz prestes sua armada, aa moor pressa, que sser 
pode, em tanto que afirmom a partida sseer per todo o mes de Julho. E antre 
tanto nom cessam de passar [cauallos-cancelado] fidalgos com suas gentes e 
cauallos e armas para Cepta, onde os senhores Ifantes ham de 
desenbarcar e de hi averem ssua conquista pera onde os Deus 
encamjnhar e o consselho tem ordenado, o quall ajnda nom he 
deuulgado. Naujos pera esta armada nom çessom de vijr e ssom ja dauante a 
çidade ataa L e esperam que passem de cento, porque ham de passar mujtas 
gentes, das quaes ssom certos quatro mjll de cauallo e estes requerem outra 
mujta gente. El rey com o senhor Ifante dom Pedro, partida a frota, partem 
pera o Algarue e hi estarem (sic) ataa auerem boo recado de sseos irmãaos e 
suas gentes e açerca da estada alla o Senhor Ifante dom Anrique presumen 
seer per tenpo bem tres ou quatro anos e asy ficam suas terras encamjnhadas 
e o conde Dom Pedro sse uem de Çepta porque dizem que he mujto doente. 
Do que Deus ao diante sobre este fecto ordenar de bom, a elle prazendo, eu 
uollo entendo logo notificar.87 
 
 

 É importante ressaltar que a carta antecede em menos de um mês a investida 

diplomática de d. Duarte para neutralizar os interesses de Castela.  Como o rei português 

havia soliticado a vinda de navios de outras regiões da Europa, as notícias dos preparativos 

portugueses já tinham sido veiculadas.  Portanto, quando ameaçou a pôr fim a eles, 

presumivelmente, o papa não deve ter considerado como um blefe.   

                                                 
86 IAN/TT. Chancelaria de D. Duarte. Livro 1, fol. 137v. 
87 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., Vol. I, fol. 187r. Apud. SANTOS, Domingos 
Maurício Gomes dos. D. Duarte... op. cit., pp. 52-53. Destaque. 
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Por isso, infere-se que a expedição de Tânger88, aos poucos, menos que isso não 

tivesse sido pensado de forma intencional, passou a ser usada como um mecanismo de pressão 

junto à Santa Sé.  Além disso, ao que tudo indica, ainda não havia sido divulgado o destino 

final da frota.  Provavelmente, a única certeza que se tinha era a de que os portugueses iriam 

fazer guerra contra os infiéis, o que, no plano das representações políticas, reforçava a 

imagem que d. Duarte tentava projetar de sua dinastia.   

Três dias após a carta citada, Lopo Martins deu outras informações ao abade de 

Florença. 

 
 
Em esta terra nom ha outras nouas que de contar seiam, saluo que se fazem 
prestes quanto mais podem pera esta armada. E el rej e a rainha e o ifante 
dom Anrique e o ifante dom Joham estam em Lixboa e outros mujtos 
fidalgos e partensem (sic) alguns delles pera Çepta quanto mais podem [...]89 
 
 

 Durante o mês de junho, a corte encontrava-se em Lisboa, preparando a expedição.  

Foi nesse mês que d. Henrique recebeu, oficialmente, a função de governador da armada, ao 

mesmo tempo em que d. Pedro retirava-se para o Porto, com a função de controlar a 

movimentação das tropas das províncias de entre Douro e Minho, Beira e Trás-os-Montes.  

No entanto, sempre ocorria um problema com o frete dos navios90; provavelmente, a partida 

foi adiada diversas vezes em função disso.  Portugal não conseguia obter o número de navios 

que julgava suficiente para embarcar os combatentes.   

 No dia 12 de julho, realizou-se a cerimônia, em Lisboa, da proclamação da bula de 

cruzada concedida pelo papa, em setembro do ano anterior91.  Após as celebrações, enviou-se, 

em 17 de julho desse mês, ao bispo de Viseu, d. Luís, e a d. Gomes um detalhado relato sobre 

as mesmas. 

 
 

                                                 
88 De Witte defende, ao contrário de Santos, autor com o qual se concorda, que na visão de d. Duarte e de d. 
Henrique a conquista de Tânger tinha razão própria de existir, a qual não estava, necessariamente, ligada a uma 
disputa com Castela em relação às Canárias.  Cf. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1953)... op. cit., p. 
715. 
89 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., Vol. I, fol. 110r. Apud. SANTOS, Domingos 
Maurício Gomes dos. D. Duarte... op. cit., p. 53. 
90 Após a derrota portuguesa em Tânger, em 1437, o rei português apontou como, talvez, a principal causa da 
derrota a falta de navios para transportar os combatentes.  Ao fazer isso, queixou-se de ter enviado à Borgonha 
uma galé, em julho de 1436, sob o comando de Álvaro Brito para auxiliar na guerra contra a França.  Cf. 
PAVIOT, Jacques. Portugal et… op. cit., p. 37. 
91 Trata-se da bula Rex regum de 8 de setembro de 1436, que conferiu aos preparativos da expedição um caráter 
de cruzada. A sua publicação indica uma continuidade da colaboração da Santa Sé para com o Estado português.  
Para De Witte, esse documento era uma simples réplica da bula concedida ao rei d. João I, em 1418. Cf. DE 
WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1953)... op. cit., pp. 699-700. 
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[…] saberdes a maneira que teuemos em o publicar da cruzada, uos 
çerteficamos que, sesta feira, XI dias deste mes, nos e a rrainha minha 
molher e os ifantes meus yrmaaos fomos a Santa Maria do Carmo e hi 
ouujmos huuma preegaçom de frey Martinho, em a qual foy probricada a 
letera da cruzada com as indulgençias  em ella conthudas, decrarandose em 
ella que pera o domingo se fezessem prestes os que a ouuessem de filhar, a 
qual acabada ouujmos huuma missa rezada da Virgem Maria; hi era toda 
proçisom da cidade com a gayolla que trazem dia de corpo de Deus e 
todollos ofeçiaaes e çirios per aquella guisa que uaao no sobredecto dia. Na 
gaiolla, era posto o relligairo da Cruz que nos o padre santo [riscado-peruos] 
enujou e a letea da cruzada e huuma bandeira do santo conde com que elle ia 
fora em alguums boos feitoos. Dally nos partimos com a proçisom e fomos a 
see; tanto que chegamos, o bispo de Çepta que hi era reuestido em pontefical 
na proçisom sobio ao pulpedo e fez huum breve sermon de guisa que todos 
aujam dauer as indulgençias da cruzada e como se pera ello aujam de 
correger e ally beenzeo todos mostrando hi a bulla per cuja autoridade o 
fazia. Esto acabado, daquelles cruzes beentas pos ao Ifante dom Anrrique, ao 
Ifante dom Ferando e ao conde d’Arrayollos e ao bispo d’Euora. E todollos 
outros, despois desto começou sua missa da cruz. Outro si, prazendo a Deus, 
teemos ordenado que dia de Santiago os sobredectos ajam denbarcar e 
naquelle dia da see leuaremos com proçisom o dectoo relligairo da cruz, o 
qual odenamos que meus irmaaos leuem por sua bandeira e assi partirom 
prazendo a Deus e, […]92   
 
   

 D. Duarte, ao mesmo tempo em que, internamente, investia em uma sacralização da 

expedição por meio das cerimônias da publicação da bula de cruzada concedida pelo papa 

anteriormente, meticulosamente mantinha o concílio da Basiléia informado de suas ações, 

projetando a imagem de rei protetor da cristandade.  Até então, tudo o favorecia.  Na Santa Sé 

a repercussão foi boa.  Pelo menos, é o que se pôde depreender da carta que frei Timóteo, 

agente do abade d. Gomes, escreveu, comentando a circulação das notícias vindas de Portugal 

sobre a expedição que se preparava contra os infiéis.  

 
 
O cardeal de Piacenza, amigo de Portugal, como já notamos, ouvindo a 
leitura da carta do monarca, pediu ao monge, que a traduzisse em latim, o 
que ele fez, no seu próprio e faceto dizer, ‘satis et eleganter et devote’. 
Lendo, depois, a relação, ficou tão satisfeito, que a passou a outras pessoas 
da corte. O beneditino, vendo tão bom acolhimento, não ficou por aqui e, 
quando isto escrevia ao seu D. Abade, trabalhava por a relação chegar às 
mãos do Papa e dos outros cardeais, a fim de tão ilustre proceder de D. 
Duarte ser conhecido, [...]93 
 
 

 Rapidamente, os objetivos portugueses começariam a mudar.  Demorou um pouco 

para que as primeiras notícias da derrota chegassem a Portugal.  Com base na análise do 

                                                 
92 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., Vol. II, fols. 15r-16v. Apud. SANTOS, 
Domingos Maurício Gomes dos. D. Duarte... op. cit., p. 55. 
93 Ibidem, p. 56. 
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fundo italiano citado, Santos94 estimou que os cerca de 10 500 combatentes portugueses 

foram facilmente derrotados.  Encontra-se nesse arquivo uma intensa correspondência entre 

os agentes portugueses e o Papado, através do qual se infere as repercussões negativas para o 

projeto político de Avis. 

Toda a imagem de uma dinastia unida em torno de um projeto salvacionista ruíra, em 

poucas horas, nas praias de Tânger. Uma série de equívocos, principalmente, do líder da 

expedição criaram uma situação ignóbil.  Provavelmente, d. Henrique subestimou a 

capacidade defensiva dos mouros.  Ele deixou a artilharia pesada em Ceuta, ignorou medidas 

de segurança etc..  Vários líderes da campanha foram penalizados, mas obtiveram o perdão no 

final do reinado de d. Duarte e durante todo o reinado de d. Afonso V95. 

 Existe no espólio de d. Gomes um relato bastante detalhado das operações portuguesas 

em Tânger. Acredita-se que um expedicionário, presumivelmente, Rui Gomes da Silva, 

alcaide-mor de Campo Maior, tenha enviado para Lisboa, no início de outubro, uma descrição 

sobre as movimentações militares na cidade.  De Lisboa, as informações foram repassadas 

para d. Gomes pelo deão dessa cidade, João Roiz. 

 
 
Primeiro dia deste mes d’Outubro ueerom os mouros açequa do arrayall, os 
quaees deziam que eram seis mjl de caualo. E per çerca da porta da 
Enxouuja e dos da terra, mjl e quatoçentos de cauallo. O Ifante e estes outros 
senhores sayram fora do arrayall e ordenarom suas batalhas e meterom 
quatroçentos de cauallo deante pera trauarem com elles. O[s] mouros ujnham 
em çinquo ou seis batalhas assy ordenadas. Os dectos quatroçentos de 
cauallo trauarom com elles escaramuça mujtas vezes em tall gujssa que aa 
derradejra os nossos nom poderom ssofrer os mouros e uoluerom as costas 
muj rigamente (sic) e uierom dar em huma ponta da auengarda onde era o 
conde d’Ayrroyolos (sic) em tall guissa que o ffecto esteue aly huum pouco 
em balança por que a ueenguarda foy rrota. O conde e a ssua bandeyra foy 
mall aconpanhada; elle entrou aly assaz ualentemente contra os mouros e 
açertouse com lhuum que era capitoom delles e derrybouo. Entanto uoltarom 
todolos nossos que eram daquella parte e segjrom (sic) hum pequeno 
dencalço, no quall morreram ataa XIIII ou XV mouros. A rreguarda nom se 
moueo e por emtom nom sse fez mais. Despois desto, aos II dias do decto 
mees ueerom todolos mouros per aquella medes gujssa como da primeira e o 
Ifante sayo fora do arrayall com suas batalhas ordenadas per aquella medes 
gujsa como da primeira. E leixou em guarda do arrayal do decto arreall 
Dyego Lopez de Ssousa e Joham Aluares Pereira e Joham Pereira. E tanto 
que os decto(s) senhores fforom açeerca dos mouros, o Ifante determjnou de 

                                                 
94 Ibidem, p 59. 
95 Com d. Afonso V, iniciar-se-ia uma reformulação do projeto de Avis o qual contemplasse os “erros” e 
“divisões” do passado em torno do resgate da memória do reino e da celebração do culto ao mártir nacioanl, o 
Infante Santo. Quanto ao projeto de produção de memória realizado por d. Afonso V. Cf. FRÓES, Vânia Leite. 
Le Cardinal du Portugal: célébration de la vie et mémoire de la morte à Florence au Quattrocento. COLÓQUIO 
INTERNACIONAL, 2005, Roma. Anais do Colóquio Internacional: A igreja e o clero português no contexto 
europeu. Lisboa: Universidade Católica: Centro de Estudos de História Religiosa, 2005, pp. 257-266.  
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pelejar com elles e moueo logo a auenguarda e dessy a rreguarda e toda a 
outra jente. Os mouros sse deteuerom hum pouco; dessy uoluerom as costas 
a ffogir bem desordenadamente e as nossas batalhas lhe segujrom o encalço 
bem huma legoa e mea e esso meesmo o marychal e o capitam que erom na 
guarda da Ribeira com a jente do maar contra huma gram parte dos mouros, 
os segujrom assy muj bem e dos que aquj forom mortos eu nom o sey;[…] 
[…] Outrossi se soube que o capitam desta jente era Lazeraque. E em estas 
coussas eu me açertey senpre onde era o conde d’Arrayollos, o quall vos 
faço çerto que he huum notauell pessoa e muj auto pera este ofiçio. Outrossy 
uos faço saber que em aquella ora que mouerom contra os mouros 
pareçeo sobre a metade da ujlla huma muy grande cruz alua como 
humm cristall, esto em vista de tres myll pessoas que ficarom no arreall, 
os quaees se uerom senpre em giolhos ataa que sse desfez. Prazera a 
Deus que muj çedo sse poera aly a uera cruz a seu seujço. Os ifantes e o 
conde escrepeuem esto a elrrey; sse o seu recado nom for tam agynha bem 
lhe podees dar estas boas nouas, […]96 
 
 

 A narrativa informava como a situação dos portugueses pioarava com o passar dos 

dias, até o momento do revés definitivo, quando passaram de sitiantes à condição de sitiados. 

No entanto, mesmo em condições adversas, os sinais divinos não os abandonaram.  O relato 

do aparecimento da cruz talvez seja o prelúdio do martírio do infante d. Fernando.  Durante a 

década de 50 do século XV, a narrativa foi retomada para comprovar como Deus havia 

escolhido um português para se sacrificar pelo projeto expansionista.      

 As notícias de uma iminente derrota correram em Portugal, causando um grande 

alvoroço.  Segundo as notícias levadas para a Itália, houve um ensaio de enviar socorro, 

liderado pelos infantes d. Pedro e d. João, pelo conde de Barcelos, pelos arcebispos de Braga 

e de Lisboa, mas, devido às condições meteriológicas, o auxílio chegou tarde. Em dezembro 

de 1437, toda a cristandade havia sido informada da desmoralizante derrota portuguesa, que 

os forçara a assinar um auto de capitulação aos 17 dias de outubro de 1437, no qual d. 

Fernando ficou como garantia da posterior entrega da cidade de Ceuta.  O termo tinha como 

função assegurar o retorno dos portugueses em segurança, pois eles não tinham condições de 

se defenderem mais.    

Logo após d. Duarte tomar consciência dos resultados da expedição, iniciou-se um 

debate em Portugal que perdurou e, até mesmo após a sua morte, foi acentuado.   Em Castela, 

houve movimentações para tentar libertar o infante d. Fernando.  O reino vizinho ofereceu 

soldados e dinheiro ao Estado português para tentar libertar o prisioneiro.  Além disso, fez 

ameaças econômicas a Sala bem Sala, senhor de Fez, dizendo que o comércio na região seria 

interrompido.  D. Duarte teria feito o mesmo tipo de ameaça.  Da parte dos outros reinos 

                                                 
96 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., Vol. I, fol. 160r. Apud. SANTOS, Domingos 
Maurício Gomes dos. D. Duarte... op. cit., pp. 60-61. Destaque. 
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cristãos, houve apenas declarações para que Portugal não entregasse a cidade, mas não houve 

nenhuma oferta concreta.   

Aos 15 dias do mês de dezembro de 1437, um português, cubiculário do papa, 

escreveu de Bolonha para Florença. 

 
 
Outrosi me he decto que ueerom em quarenta dias e que (huum) delles ueem 
de Tanger e que era em companhya de Joham Nunez irmaão do bispo de 
Ujsseu. Dizem bem que de Portugall e do Algarue uay mujta gente em 
ssocorro dos nossos e que uay o Iffante dom Pedro eo Iffante dom Joham e 
ho conde de Barcellos, o arcebispo de Lixboa e ho de Bragaa e outros 
mujtos. Aqui sse diz que o conde de Cepta he finado de ssua morte. Outrosi 
o bispo d’Euora he finado, nouas ajnda nom muj certas. Eu uos [peço] de 
merçee que nom mostrees esta carta por que eu escrepuo de maa uontade tais 
nouas como estas, [...]97 
 
 

 As notícias da derrota portuguesa correram a Europa.  No dia 17 de dezembro, d. 

Gomes obteve informações, através do chantre de Braga, que havia saído de Bolonha, as quais 

se referiam ao reino português como “pobre e desventurado”.   Além das notícias sobre o que 

havia acontecido na África, começavam a circular que a rendição havia levado ao cativeiro o 

infante d. Fernando.  Toda a construção ideológica portuguesa sobre a existência de uma 

missão divina de que o reino deveria ser o protetor da cristandade desgastava-se.     

  Os termos da rendição e as repercussões negativas pela Europa do destino português 

marcaram as cortes de Leiria, convocadas, extraordinariamente, para debater o impasse criado 

pelo aprisionamento do ínclito Infante.  Talvez, pela primeira vez na história de Portugal, 

debatiam-se, de forma separada, os interesses da casa reinante, que via nessa prisão uma 

“agressão” à honra da dinastia, e os interesses de outros grupos que estavam dispostos a 

sacrificar um membro da família real para manter os seus objetivos africanos.  Tal situação 

levou à decisão, que, mais tarde, foi amplamente usada pela propaganda de Avis, de que o d. 

Fernando teria sido sacrificado por um projeto maior da cristantade.  Por isso, aceitou a morte 

com resignação98.    

                                                 
97  Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., Vol. I, fol. 116r. Apud. SANTOS, Domingos 
Maurício Gomes dos. D. Duarte... op. cit., p. 62. 
98 Embora essa idéia tenha se fixado, ela não condizia com a realidade, pois o Infante, posteriormente, escreveu 
ao, então regente do reino, d. Pedro implorando para que fosse resgatado.  Cf. IAN/TT. Carta do Infante Santo 

ao Regente D. Pedro. Miscelânea manuscrito da livraria, nº 111, fols. 117r-118v.  No final do fol. 118v, o 
Infante escreveu de forma explícita que desejava ser libertado.  Essa carta encontra-se publicada em: DINIS, 
António Joaquim Dias.  Carta do Infante Santo ao Regente D. Pedro, datada da Masmorra de Fez a 12 de Junho 
de 1441. Anais da Academia Portuguesa de História. Lisboa: Academia Portuguesa de História.  Vol. 15, Série 
15, pp. 151-174, abril. 1965.  Curiosamente, os autores que se ocuparam do Infante Santo durante o século XV 
não fizeram qualquer menção sobre esse texto, apesar de ser muito provável, como propôs Dinis, que a carta se 
encontrasse nos arquivos do mosteiro de Santa Maria da Vitória, onde o santo tinha culto. 
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 Aos 25 dias de janeiro de 1438, inciaram-se as cortes, que duraram, aproximadamente, 

12 dias.  Segundo um mercador da cidade do Porto, Afonso Anes, houve o embate de diversas 

posições, conforme relatou ao abade d. Gomes. 

 
 
As nouas desta terra som estas: da desauentura de Tanger e do que se ala fez 
nom uos faço mençom por que ia o ala saberees; mas do conselho que elrey 
teue com seus irmaaos e com os prelados e com os do seu conselho e com os 
poboos fuj em esta gujsa: em Leirea, fez suas cortes e começouas a XXV de 
Janeiro. E durando huuns XII dias, primeiramente prepos a seus irmaaos e 
aos do seu conselho que lhes pareçia em razom da prisom do Ifante dom 
Fernando seu irmaao que lhe requeriam por elle Cepta que hera o que sobre 
ello ouuesse de fazer. Dizesse que o Ifante dom Pedro e alguuns do conselho 
disserom que era bem de se dar Cepta por o Ifante. O Ifante do Joham e o 
conde de Baçellos e seu filho o conde d’Araiollos disserom com alguuns do 
conselho que per outra gujsa era bem que se remjdiasse a tirar o Ifante da 
prisom mas que todauja Cepta nom se desse. Despois fuj preposto aos 
prelados e todos concordarom que era bem que se desse Cepta por o Ifante. 
Despois fuj preposto aos concelhos e todos concodarom que era bem que se 
desse Cepta por o Ifante, afora os de Lixbooa e os desta çidade do Porto e 
alguuns dos logares do Algarue que disserom que nom deuja de desfazer em 
seu estado nem na coroa do reino, pois que ia era titolada no senhorio, por 
liurar seu irmaao; que per outro modo o liurasse. E o que fuj perposto da 
parte delrey e o que todos responderom fuj per escripto e gardou elrey as 
repostas de todos e diselhes que se podia tornar pera suas casas quando 
qujsessem sem lhes mais dizer.[…] 
[…] O Ifante dom Anrique por obedecer ao mandado delrey seu senhor que 
lhe mandou per madamento que veese a elle se parteu de Cepta e chegou ao 
Algarue e dizem que nom vem mais que ataa Beia. Elrey uaj la pera falar 
com elle e logo se torna pera a rainha que mandou hir Aujs. E o Ifante 
tornase pera o Algarue e dizem alguuns que se ha de tornar a Cepta; do que 
mais ha de seer nom se diz.[…] 
[…] Dizem que elrey de Castella escrepueu a Elrey meu senhor de como lhe 
pesaua mujto da desauentura que ouuerom seus primos e da prisom do 
Ifante; que lhe era dito que avia de seer dada Cepta por elle; que lhe rogaua 
que ho nom fezesse; que se o podesem tirar per rendiçom que elle era prestes 
ao ajudar pera ello.99 
 
 

 O conteúdo das informações enviadas ao abade de Florença comprova como o reino 

ficou completamente dividido em relação ao resgate do infante d. Fernando.  Além disso, o 

próprio autor da carta declarou que era contrário à entrega de Ceuta, porque havia “coisas” 

importantes lá, embora ele não as tenha mencionado, porque afirmou que o abade sabia da 

existência “dessas coisas”.  Apesar de ser uma demasiada simplificação, talvez, o mercador 

fosse contra a entrega porque temia perder o acesso às rotas comerciais da região, mas não há 

indícios para corroborar essa inferência, apenas a declaração lacônica do autor da carta.  

                                                 
99 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Fondo Ashburnam. Cod. cit., Vol. I, fol. 147r. Apud. SANTOS, Domingos 
Maurício Gomes dos. D. Duarte... op. cit., pp. 65-66. 
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Quatro meses após o término das cortes em Leiria, chegaram à cúria, no dia 15 de 

junho de 1438, as últimas e definitivas informações acerca do desenrolar de Tânger.  Nessa 

data, ocorreram preces públicas, prescritas pelo papa, para que houvesse a libertação de d. 

Fernando100.   Tânger havia sido utilizado como instrumento de pressão perante o papa e o 

concílio da Basiléia; o insucesso em sua conquista, necessariamente, repercutiria no jogo de 

forças entre os reinos peninsulares.  Portugal não poderia mais argumentar acerca da sua 

“função” de protetor da cristandade.      

 Alguns meses após as preces públicas, o projeto político de Avis sofreria mais um 

duro golpe, cujos desdobramentos levariam o reino à guerra civil, em 1449.  Na madrugada 

do dia 10 de setembro de 1438, d. Duarte morreu, sem que tivesse tido tempo hábil para tentar 

reverter a situação criada pela derrota na África.  Durante o seu reinado, foi obrigado a lidar 

com graves problemas com Castela, principalmente, no que dizia respeito às Canárias e às 

petições do clero desse Estado, contra a autonomia das ordens militares e alguns bispados 

fronteiriços.  É provável que os seus cunhados, os infantes de Aragão, tenham, de algum 

modo, contribuído para os problemas enfrentados pelo rei de Portugal. « La minorité du jeune 

Alphonse V ouvrit une crise dynastique qui devait aboutir à un autre drame national : la 

révolte de l’infant dom Pedro et sa mort tragique sur le champ de bataille d’Alfarrobeira 

(1449) »101. 

Portanto, a sua morte trazia um novo problema, ele era casado com a infanta de 

Aragão e o seu testamento lhe concedia o direito de reger o reino, enquando seu filho, 

legítimo herdeiro do trono, não tivesse idade para governar.   Após a cerimônia de 

“levantamento” de d. Afonso V, no dia 11 de novembro, inciou-se a leitura do testamento de 

d. Duarte.  A herança política deixada pelo rei criou um clima de hostilidades entre a principal 

nobreza portuguesa, partidária da rainha, e os representantes das grandes cidades e vilas.   

 Embora, desde a década de 20 do século XV, não existissem consensos entre os filhos 

de d. João I, a ameça de uma possível hegemonia peninsular aragonesa facilitou a união entre 

d. Pedro, d. Henrique e d. João em prol da diminuição dos poderes da rainha102.  A união 

acabou conduzindo, após inúmeros conflitos, o infante d. Pedro ao regimento do reino. 

                                                 
100 Cf. Ibidem, p. 64. 
101 DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles pontificales et l’expansion portugaise au XVe siècle (suite). Revue 

d’Histoire Ecclésiastique. Louvain : Université de Louvain, Tome XLIX, pp. 438-461, [s.m.]. 1954, p. 439. 
102 Sobre todos os desdobramentos do testamento de d. Duarte até a Batalha de Alfarrobeira. Cf. MORENO, 
Humberto Baquero. A batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado histórico. Lisboa: Lourenço Marques, 
1973.; Idem. O Infante D. Pedro, Duque de Coimbra – Itinerários e ensaios históricos. Porto: Universidade 
Portucalense, 1997. 
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O fato de o testamento conceder plenos poderes à rainha até a maioridade do rei 

desagradou profundamente esses infantes.  Por essa razão, determinou-se, em função das 

pressões feitas pelos três, que se convocassem cortes para Torres Novas, onde se deliberaria 

como ficaria o poder até a maioridade de d. Afonso V.  Assim, dirigiram-se  para Torres 

Novas nos primeiros dias de novembro de 1438.  

 Nos momentos precedentes ao início das cortes, ocorreu uma “murmuração” por parte 

da principal nobreza do país, dentre os quais se encontravam os seguintes nomes:  “Vasco 

Fernandes Coutinho, aliado ao Arcebispo de Lisboa, D. Pedro de Noronha, o irmão do 

mesmo, D. Sancho de Noronha, e a principal nobreza do país. Tramam uma conspiração 

contra o Duque de Coimbra”103.  Reivindicavam o total cumprimento do testamento de d. 

Duarte, com relação à entrega de poder à rainha.  Instaurou-se uma dissidência entre a 

nobreza e os representantes do povo104; os primeiros advogavam o rígido cumprimento das 

cláusulas do testamento, e os outros, a entrega do regimento a d. Pedro.   Dentro desse clima 

de hostilidades é que se iniciaram os debates sobre o destino de Portugal até que d. Afonso V 

pudesse exercer o governo do reino.           

Objetivando apaziguar a situação, o infante d. Henrique elaborou um regimento, no 

qual estabelecia uma divisão dos poderes entre d. Pedro e d. Leonor, baseado na idéia das 

cortes de 1385.  A rainha, inicialmente, opôs-se, mas, pressionada pela ameaça de um motim, 

acabou cedendo e assinou o regimento proposto pelo Navegador no dia 10 de novembro de 

1438.   

O regimento previa uma alternância de conselheiros de quatro meses durante três 

vezes ao ano até a convocação de novas cortes, marcadas para Lisboa, no ano de 1439.  Um 

aspecto que chama a atenção é que o primeiro turno de conselheiros a assumir estava, de uma 

maneira ou outra, ligado ao governo de d. João I e tinha participado nas campanhas atlânticas. 

São eles:  conde Barcelos, que participou da conquista de Ceuta, d. Fernando de Castro, que 

participou da campanha em Ceuta e Tânger, d. Fernando de Meneses, d. Pedro de Meneses, 

governador da cidade de Ceuta, d. Álvaro Vasques de Almada, Rui Gomes da Silva e doutor 

Rui Fernandes.  Presumivelmente, a indicação dos nomes ligados às campanhas africanas 

ocorreu devido ao engajamento de d. Henrique nas negociações do regimento.   

 Mesmo aprovado, o regimento não cessou as divergências entre a rainha e seu co-

regente, porque ela tentava trazer para si as resoluções do regimento, desrespeitando-o 

                                                 
103 MORENO, Humberto Baquero. A batalha… op. cit., p. 9.     
104 “Manifestaram-se particularmente a favor desta última porção os procuradores de Lisboa, Pero Serpa 
(vereador da cidade de Lisboa; ao que parece, um burguês abastado da capital) e Tristão Vasques (magistrado 
cível da cidade de Lisboa.)”. Ibidem, p. 11. 
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tacitamente e aumentando a tensão entre eles.  Isso acirrou as contradições entre as elites 

citadinas, sobretudo as de Lisboa e a elite senhorial do Norte do país.  As primeiras 

ameaçaram com uma guerra civil, pressionaram d. Pedro para que assumisse o controle 

absoluto da regência, em uma reunião em Lisboa (convento de Carmo), da qual participaram 

os oficiais da Câmara e a “gente grada da cidade”. O duque de Coimbra retrucou às pressões, 

argumentando sobre a necessidade de se aguardar as cortes marcadas para Lisboa.  Houve 

uma profunda manifestação epistolar de apoio à postura dos lisboetas, que circulou 

praticamente em todo o país.  O movimento contou com uma efetiva participação dos 

mesteirais e da “gente miúda” do reino.   

 Um aspecto interessante do movimento, que resultou na deposição de d. Leonor de 

Aragão, nas cortes de Lisboa, foi o agravamento das fissuras entre os irmãos.  Pressupõe-se 

que as dissidências entre os irmãos, d. Pedro e d. Henrique, remontam às incursões africanas, 

especificamente Tânger e o problema sobre a manutenção de Ceuta, agravadas ainda mais 

com a prisão de d. Fernando na África.  

Embora Moreno não aborde o problema dos descobrimentos, sustenta-se que eles 

estejam relacionados às disputas políticas no reino após a morte de d. Duarte.  A união dos 

infantes foi conjuntural contra as pretensões da rainha em pedir apoio à Castela no início de 

1440.  É inegável que o movimento desencadeado por Lisboa não agradou muito ao infante d. 

Henrique, mesmo tendo ficado ao lado do Duque de Coimbra. A reação do Navegador, 

apoiada pelo conde de Barcelos, foi manifestar publicamente seu desacordo em relação à 

postura do irmão.  Aliás, Pina o elegerá como o principal responsável por difundir intrigas 

entre d. Pedro e o rei d. Afonso V, as quais conduziram aos conflitos de 1449105. 

É importante destacar que o conde de Arraiolos, nas cortes de Leiria, em 1438, com 

um grupo de fidalgos, foi deliberadamente contrário à entrega de Ceuta. Essa postura o 

colocou como adversário de d. Pedro naquela ocasião.   Em 1439, nas cortes de Lisboa, o 

conde não quis assinar o regimento promulgado pelos procuradores das cidades e vilas, no 

qual se dava plena regência a d. Pedro, ou seja, parte daqueles que anos antes foram contrários 

a d. Pedro, no episódio de Tânger, novamente, voltou-se contra ele.  No século XV, a história 

dos descobrimentos confunde-se com a consolidação do Estado português de tal maneira que 

todas as decisões “governamentais” tomadas repercutiram de uma forma ou de outra no 

processo de expansão.               

                                                 
105 PINA, Ruy de. Chronica de el-rei D. Afonso V. 3 Vols. In: PEREIRA, G. Bibliotheca da Clássicos 

Portuguezes. Lisboa: Escriptorio, 1901.  A produção das intrigas foi descrita ao longo de praticamente todo o 
volume I dessa edição. 
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 Quanto ao problema entre d. Pedro e d. Leonor, tornou-se público o acordo firmado 

entre a “gente grada” de Lisboa para apoiar d. Pedro, no dia 30 de outubro de 1439.  Para isso, 

enviaram uma “deputação constituída pelos cidadãos Pero de Serpa, Martim Sapata, Riu 

Gomes da Grã e João Carreiro, a qual lhe deu a conhecer o mesmo e o convidou a entrar na 

cidade, no dia seguinte”106.  Foi recebido em Lisboa, por seu irmão d. João e por alguns 

fidalgos e comerciantes.  

 As cortes de Lisboa, cujo início ocorreu no dia 10 de novembro, apenas ratificaram o 

acordo do dia 30 de outubro, portanto, anulavam-se as deliberações das cortes de Torres 

Novas, passando a regência plena ao infante d. Pedro.  “No conjunto aparecem-nos setenta e 

duas cidades e vilas do País a apoiarem a candidatura do Infante D. Pedro e a imporem-se às 

classes privilegiadas ao estabelecerem a condição de que o regimento do reino lhes fosse 

confiado inteiramente”107.  Destaca-se que o conde Arroiolos não quis assinar o acordo junto 

com os procuradores das cidades. Também se indispôs com o acordo o conde de Barcelos. 

 Um dos principais resultados da vitória de d. Pedro foi a adoção de uma política de 

mercês em relação às cidades, notadamente Lisboa e Porto.  As repercussões das cortes de 

1439 levaram d. Leonor a se retirar para fortaleza do Crato, lugar  previamente preparado para 

esse fim. Os preparativos para a fuga foram realizados por um grupo liderado pelo conde de 

Barcelos.  Estavam igualmente envolvidos no mesmo o prior do Hospital e d. Nuno de Góis, 

cujas relações epistolares com a viúva eram bastante assíduas. 

 Tal como havia ocorrido durante o governo de d. Duarte, a situação peninsular foi 

decisiva para a compreensão das ações políticas de d. Pedro.  Após conseguir neutralizar a 

rainha, d. Pedro começou a colaborar com os inimigos dos seus cunhados.  Na visão dos 

infantes, caso a rainha assumisse o governo, ela iria ser influenciada por seus irmãos.  Por 

isso, d. Pedro passou a ajudar o condestável d. Álvaro de Luna, que lutava em Castela contra 

os aliados políticos dos infantes de Aragão.  No entanto, entre os problemas causados pelo 

testamento de d. Duarte e a derrota definitiva dos infantes de Aragão, haviam passado 

aproximadamente 7 anos.   

Quanto aos problemas sobre a África, durante a regência, deu-se continuidade à 

política de pedir a colaboração papal através de bulas. Com a publicação da bula Etsi cunctos, 

de 29 de dezembro de 1442, reafirmava-se a idéia de que Ceuta era a única cidade que 

confessava o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo na África ocidental.  Em seu texto, o papa 

ameaçava todos que perturbassem os seus habitantes.  Como sublinhou De Witte, Fernão 

                                                 
106 MORENO, Humberto Baquero. A batalha… op. cit., pp. 53-54. 
107 Ibidem, pp. 55-56. 
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Lopes de Azevedo108 obteve ainda a edição, pela terceira vez, da bula Rex regum, em janeiro 

de 1443, na qual foram reproduzidos os textos das duas últimas de 1418 e 1419. 

 No contexto dos primeiros anos da década de 40 do século XV, houve a edição de uma 

série de bulas, que podem ser relacionadas à missão diplomática109 organizada por d. 

Henrique.  Inclusive, na reedição citada anteriormente, entre as modificações feitas, ocorreu a 

alteração de nomes e datas, destaca-se o fato de que se colocou o nome de d. Henrique, 

embora ele não tivesse o direito a que o nome figurasse no texto.  Ao texto reeditado, anexou-

se um outro documento papal, Dominator Dominus
110, para prevenir eventuais reclamações de 

Castela.  E, em seguida, foi publicada, para completar o texto do apêndice, a bula Exigant 

nobilitatis, de 5 de janeiro de 1443.  Também se renovavam as concessões feitas a d. João I e 

a d. Duarte acerca do direito de comercializar com os mouros.  

 Esse conjunto de bulas serve para eliminar o equívoco de atribuir ao infante d. 

Henrique o direito à expansão atlântica.  Na realidade, elas asseguravam ao infante os 

privilégios sobre o setor marroquino.  Também comprovam, de forma solene, o fim de 

qualquer interesse em renunciar ao controle de Ceuta e, pelo menos do ponto de vista dos 

documentos eclesiásticos, elas representam um retorno às concepções de cruzada111.  A 

explicação para isso associa-se ao avanço turco a partir de 1442, o qual fez com que o tema da 

cruzada voltasse à ordem do dia na Santa Sé112.  Isso também ajuda a compreender o porquê 

                                                 
108 Membro da ordem de Cristo e enviado ao papa por d. Henrique como o responsável pela missão diplomática 
para negociar os favores apostólicos.  
109 Como resultado da missão diplomática, foi enviada a Portugal uma bula Illius qui se pro divini, de 19 de 
dezembro de 1442.  Concediam-se indulgências plenárias a todos aqueles que participassem das expedições 
militares da ordem de Cristo contra os sarracenos. Como De Witte apontou, não era uma bula de cruzada, mas 
sim um favor espiritual dado ao Infante.  Depreende-se que o infante tinha a intenção de, pessoalmente, atuar em 
África e organizar uma expedição.   
« Zurara ajoute que Fernão Lopes de Azevedo emportait en Italie d’autres demandes de grande sustancia à 
soumettre au pape, telle que ‘les indulgences de Ste-Marie d’Afrique qui est en Ceuta’. C’est une allusion à la 
bulle Propugnatoribus fidei, du 3 décembre 1442 (nº 17). Cette lette pontificale renouvelle les pieux procédés de 
1419 pour la défense de Ceuta (bulle Ab eo qui humani, nº 5).  Mais cette fois, le ton du document n’est plus 
seulement grave, il et presque désespéré : travaux et dépenses pour la défense de Ceuta accablent le roi de 
Portugal au point qu’il ne pourra en porter plus longtemps le poids si les chrétiens ne lui viennent en aide.  
Eugène IV, qui désire que la ville demeure au pouvoir des chrétiens, accorde donc l’indulgence plénière in 
articulo mortis à ceux qui se rendront en pèlerinage à Notre-Dame de Ceuta le jour de l’Assomption ou durant 
l’octave et verseront une contribution pour la défense de la ville.  Le pape concède la même indulgence à ceux 
qui séjourneront trois mois à Ceuta dans ce but ou qui y enverront un combattant à leurs frais pendant la même 
période ». DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1954)… op. cit., p. 442.    
110 Publicada, em 30 de abril de 1437, por Eugênio IV. Essa bula alterou os termos da bula Rex regum de 8 de 
setembro de 436.  Assim, subordinavam-se as aquisições portuguesas em África aos eventuais direitos de Castelo 
e, ao mesmo tempo, definiu os limites dos direitos de cada um desses reinos. Cf. Idem. Les bulles (1953)… op. 
cit., p. 698.     
111 Cf. Idem. Les bulles (1954)… op. cit., pp. 443-444.  
112 Isso pode ser atestado pela bula Postquam ad apicem, promulgada em 1º de janeiro de 1443, abordava as 
medidas necessárias para financiar uma grande cruzada.  No documento, Eugênio IV exprimiu a sua vontade de 
“limpar” o mediterrâneo dos corsários berberes.  Cf. Ibidem, p. 449.  
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do Papado ter feito tantas concessões ao reino português.  Na verdade, a conjuntura criada 

pelos turcos favoreceu a aproximação entre a Santa Sé e Portugal113.  

Embora tenha conseguido sucessos sobre a África114, no reino, apenas em 1445, d. 

Pedro encontrou a tranqüilidade política necessária para reger o reino e manter a posição de 

Portugal face aos demais reinos locais.  De 1441, quando d. Pedro assumiu definitivamente a 

regência, até 1445, quando o condestável d. Álvaro da Luna saiu vitorioso em Castela, o 

Duque de Coimbra esteve diretamente envolvido nos conflitos que envolviam Castela e 

Aragão.  Por diversas vezes, o regente custeou e enviou combatentes à Castela. 

 Embora enfrentasse tantos problemas, o Duque de Coimbra não cessou a política 

avisina de centralização e de restrição dos poderes senhorias (laicos ou eclesiásticos).  Mas já 

não contava com tanto apoio como no início da década115.   

 
 
D. Afonso V completou 14 anos em 15 de Janeiro de 1446. Nascera na vila 
de Sintra, no ano de 1432, numa terça-feira. É de presumir que no dia do seu 
décimo-quarto aniversário natalício tenham tido início as cortes, as quais 
haviam sido convocadas pelo regente para a capital do reino. O itinerário 
deste governante revela-nos que se encontrava na vila de Santarém em 9 de 
Janeiro de 1446, faltando-nos dados preciosos para determinar o dia exacto 

                                                 
113 « Au tournant des années 1442 et 1443, Eugène IV multipliait don les efforts pour réaliser son grand projet 
d’une offensive générale contre les Turcs ; il aspirait aussi à nouer des relations stables avec le mystérieux et 
fabuleux empire chrétien d’Éthiopie. C’est à ce moment précis qu’il accorde à dom Henrique les faveurs dont il a 
été question jusqu’ici. Même s’il difficile de préciser les relations réciproques existante entre ces faits parallèles, 
on  ne dira pas que la conjoncture est un simple effet du hasard. Eugène IV ne pouvait qu’encourager un prince 
dont l’activité correspondait si bien à ses propres projets et contribuait à réaliser le rêve de toutes les ‘grandes 
âmes’ du XVe s.: la libération de Jérusalem.  
Si dom Henrique fut ainsi un homme de grand idéal et de vaste ambition, il semble avoir été en même temps un 
excellent administrateur. Une dernière série de bulles rapportées de Florence par Fernão Lopes de Azevedo nous 
le montre soucieux d’asseoir sur de solides bases temporelles et spirituelles l’ordre du Christ, si étroitement lié à 
ses entreprises africaines ». Ibidem, p. 457. 
114 Esses sucessos trouxeram uma contradição da parte do regente. « Qui était, au Portugal, l’inspirateur de ce 
changement de politique ? Dom Henrique, évidemment ! D’abord, Fernão Lopes de Azevedo, membre de l’ordre 
du Christ, était son homme. Mais surtout, depuis  le début le prince avait agi en adversaire décidé de la 
restitution de Ceuta et, dans sa dernière entrevue avec le roi Duarte, il s’était encore montré, d’après Rui de Pina, 
très opposé à céder Ceuta aux Maures de quelque façon que ce soit.  Les deux frères avaient même envisagé la 
possibilité d’une nouvelle croisade pour délivrer leur cadet prisonnier. Mais, comment expliquer que le régent 
dom Pedro, depuis longtemps opposé à la croisade et au maintien des Portugais à Ceuta, ait pu partager cette 
manière de voir ? Car on ne peut supposer que la mission de Fernão Lopes ait eu lieu à son insu. Dégoûté de 
l’obstruction du régent de Fez, rassuré du côté de la Castille, qui renonçait à défendre les intérêts de le reine 
Leonor, dom Pedro avait-t-li en cette fin de 1442 finalement cédé aux instances de dom Henrique ? On ne 
sait… ». Ibidem, pp. 444-445. 
Talvez, a postura do regente seja explicada pelo fato de que ele, como precisava de apoio devido à situação 
política instável, tenha optado por tentar cooptar o seu irmão, mas, dada a atitude do Navegador, em 
Alfarrobeira, a estratégia do regente parece não ter funcionado.   
115 Um exemplo disso foi a postura do seu irmão, d. Henrique, que após o auxiliar na obtenção do regimento do 
reino, passou a enfatizar a administração da ordem de Cristo.  Nesse período, ele deu continuidade às navegações 
pelo litoral africano, sobretudo, as viagens de exploração da costa do Saara.  Após ter tido contado com dois 
cativos que foram capturados no Rio de Ouro, d. Henrique organizou uma missão diplomática para negociar com 
a Santa Sé alguns benefícios para a ordem de Cristo.      
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em que chegou a Lisboa, onde vamos encontrar, ao certo, graças a uma carta 
por ele outorgada, em 13 do citado mês. Não repugna, pois, aceitar que o 
Infante D. Pedro tenha feito questão de inaugurar as cortes de Lisboa nessa 
data tão significativa, em que, segundo o estipulado nas anteriores cortes de 
Torres Novas, lhe pertencia fazer a entrega do regimento, visto o rei atingir a 
maior idade.116       
 
 

 D. Pedro tinha muitos receios de entregar o poder ao jovem rei.  Seu temor advinha 

das conseqüências de seu afastamento.  Ele realizou uma obra de centralização do poder e 

temia por sua destruição, devido à atuação da nobreza, contra a qual passou a lutar a maior 

parte do tempo do seu governo.  

 Se, por um lado, d. Pedro tentava manter-se no regimento, em uma espécie de co-

reinado, por outro, observava o rei sendo pressionado por setores da nobreza a assumir só o 

governo.  D. Afonso V acabou solicitando o auxílio de seu tio para que ele continuasse no 

regimento por mais algum tempo.  No período compreendido entre o ano de 1446 até o dia 8 

de julho de 1448, o infante d. Pedro se encontrava à frente do regimento.  Através de uma 

carta ao conde Arraiolos, em 30 de dezembro de 1448, o próprio infante d. Pedro expõe as 

razões pelas quais sua regência acabaria em breve.   

Segundo ele, havia uma série de intrigas, difundidas por parte da nobreza, persuadindo 

o rei a acreditar que ele não entregaria a regência em nenhuma hipótese.  Após a carta de 

louvor117 e algumas confirmações de doações, realizadas por d. João I a seu filho d. Pedro, 

tendo ocorrido a última confirmação, no dia 15 de agosto de 1448, as relações entre o sogro 

(d. Pedro) e o genro (d. Afonso V) deterioraram-se muito.   

A administração regencial foi responsável pelas inimizades contraídas pelo regente e 

contribuiu para criar intrigas, como a de que ele almejava uma posterior usurpação, porque 

privilegiara pessoas de sua casa.  A estratégia centralizadora utilizada por d. Pedro consistiu 

basicamente na nomeação de “criados” de sua casa para os cargos mais importantes, que se 

relacionavam às funções nevrálgicas da administração do Estado, ou seja, às judiciais nas 

comarcas e correições do país. Eram chamados de corregedores e meirinhos.  Esses 

indivíduos, cuja atribuição era a de representantes régios, tinham amplos poderes.  

Estabelecer-se-ia, assim, um quadro cujo teor revelava a presença de corregedores e 

meirinhos egressos da casa do regente em todas as comarcas.   

                                                 
116 MORENO, Humberto Baquero. A batalha… op. cit., p. 243. 
117 Documento escrito pelo rei d. Afonso V, que homenageava a atuação de d. Pedro à frente da regência do 
reino e ainda confirmava sua política de doações.  Essa carta foi escrita em 11 de julho de 1448.  Cf. Ibidem. 
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 Outra especial atenção dispensada foi à defesa pelo regente, nomeando para os 

coudeis, que no século XV desempenhavam funções de comandantes das cavalarias, membros 

de sua casa. O regente, ciente da grave situação política na qual se encontrava o reino, 

desejava possuir um sistema militar eficiente e fiel; por isso, todas as cidades importantes do 

reino, como Lisboa, Évora, Coimbra e o termo do Porto estavam sob a responsabilidade de 

pessoas de sua confiança. 

 Sua administração não recaiu eficazmente só sobre a justiça e a defesa. Voltou-se com 

a mesma eficiência para as necessidades econômicas do reino, fomentando as cobranças das 

sisas e outros impostos de caráter ordinário ou extraordinário, embora não tenha conseguido 

resolver o problema dos gastos excessivos da monarquia, por causa dos custos militares.  Essa 

política levou a um grande descontentamento das elites locais de várias regiões do país, o que 

talvez explique seu isolamento em Alfarrobeira. Havia a predominância de escudeiros da casa 

do Duque de Coimbra em serviço na Casa dos Contos, em Lisboa.  Isso se explica devido à 

fundamental importância dessa instituição, sobretudo na conjuntura do reino à época. 

Em uma carta de 12 de agosto de 1448, na qual se encontram recomendações para que 

os servidores de d. Pedro sejam bem tratados na cidade do Porto, verifica-se o início das 

hostilidades que levaram à Alfarrobeira. Seu conteúdo evidencia animosidades cometidas 

contra os partidários do antigo regente, que estavam sendo vítimas de perseguições por parte 

dos colaboradores do rei, notadamente o conde de Ourém e o meio-irmão de d. Pedro, o 

duque de Bragança. 

 Existem poucos documentos sobre a escaramuça, envolvendo d. Afonso V e seu tio; 

contudo, há alusões à região Norte do país como sendo o principal foco de agitações, 

sobretudo no termo do Porto.  À medida que o final do ano de 1448 aproximava-se, o clima 

de hostilidades entre o tio e o sobrinho foi aumentando, porque  d. Pedro percebeu que d. 

Afonso V começava a dar créditos às intrigas difundidas. Assim, passou a arregimentar 

voluntários, em um total de mil e duzentos cavaleiros e dois mil e trezentos peões, o que 

indica um total aproximado entre três mil e três mil e quinhentos homens118, para se defender 

das acusações que lhe vinham sendo feitas.  Ele chegou a 25 quilômetros de Santarém, no dia 

11 de maio, sendo, então, dissuadido a regressar pelos seus pares, contudo, não o fez. 

 D. Afonso V provavelmente saiu em perseguição a d. Pedro, no dia 16 de maio.  

Quanto aos efetivos reais, são de difícil estimativa.  Provavelmente, as hostes reais possuíram 

cerca de dezesseis mil homens entre peões e homens a cavalo119.  D. Pedro, pretendendo 

                                                 
118 Cf. Ibidem. 
119 Cf. Ibidem. 
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entrar em 18 de maio, na cidade de Lisboa, pára no dia 17, em Castanheira do Ribatejo, em 

um lugar chamado Alfarrobeira, no qual ocorreu o combate, em 20 de maio, onde foi morto, 

deixando as operações nas mãos do conde de Avrantes, que mais tarde também morreu nos 

combates. 

    Chegava assim ao fim a primeira metade do século XV em Portugal. O reino 

encontrava-se dividido e os pilares sobre os quais o projeto de Avis havia sido edificado 

estavam abalados.  D. Afonso V iniciou o seu reinado sem legitimidade, após uma guerra 

civil. A construção ideológica baseada no modelo familiar, como demonstrou Fonseca120, a 

partir de d. João I não resistiu ao desgaste de Tânger e às disputas internas do período 

regencial.  A personagem que mantinha relações com todo esse passado era, sem sombra de 

dúvida, o infante d. Fernando. Nessa época, já era conhecido como santo e foi por meio de sua 

santidade, ipso facto, que d. Afonso V iniciou a reorganização do projeto de Avis com uma 

forte propaganda em torno do culto ao seu tio, ao mesmo tempo em que se lançava na luta 

pela hegemonia comercial na África.  Para tanto, o rei contou com uma personagem 

fundamental para restabelecer a imagem de unidade do reino.  No que diz respeito à 

representação da união em torno de d. Fernando, a principal personagem dessa construção foi 

o frei Álvares, que redigiu a primeira hagiografia do Infante Santo; na verdade, ele o 

transformou em um santo dinástico.     

                                                 
120 Cf. Nota 85 deste capítulo. 



 

 

 

 

 

Capítulo 3 – A construção da santidade do Infante Santo através da 

narrativa do frei João Álvares 

 

3.1 Trajetória biográfica do frei João Álvares 

 

Durante a década de 50 do século XV, esse frei foi o responsável por registrar e 

“publicar” a santidade do Infante Santo.  A sua hagiografia, denominada Trautado da vida e 

feitos do muito vertuoso senhor ifante Dom Fernando, passou, a partir de então, a ser 

considerada como texto paradigmático acerca desse santo dinástico.  O relato ainda oferece 

informações biográficas sobre a vida de seu autor.   

Posteriormente, todos os escritos sobre d. Fernando consideraram os dados 

disponibilizados por essa hagiografia. Por isso, a compreensão das condições da produção 

textual desse frei é fundamental para o entendimento da forma como a representação de 

santidade de d. Fernando foi apropriada durante o reinado de d. Afonso V e, também, 

ulteriormente.   

Seguindo as tendências da hagiografia do período, Álvares1, no princípio do Trautado, 

apresenta-se como o portador de uma verdade, na qual se auto-intitulava como a principal 

testemunha ocular, para narrar a vida e o martírio do infante d. Fernando.  Porém, ao 

relacionar os milagres do santo, ele recorreu a outras testemunhas para corroborá-los.    

A leitura de sua hagiografia demonstra como o frei relacionou episódios de sua própria 

vida aos momentos da biografia de d. Fernando. Desde o prólogo, ele evidenciou a sua 

intenção de exercer os papéis de promotor e de guardião da memória do infante, 

apresentando-o como um verdadeiro santo.  

                                                 
1 Além dos dados retirados do próprio Trautado, as informações de caráter biográfico acerca de Álvares foram 
baseadas fundamentalmente nas pesquisas realizadas por Fontes. Cf. FONTES, João Luís Inglês. Percursos e 

memória: Do Infante D. Fernando ao Infante Santo. Cascais: Patrimonia, 2000.  
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Segundo o Trautado, Álvares inicia a sua “autobiografia” a partir do momento em 

que, como servidor da casa do infante, ter-se-ia iniciada a sua educação2.  Aos dez anos, após 

ter sido integrado no grupo de servidores de d. Fernando, passou a ser criado na sua câmara3, 

estabelecendo uma relação de intimidade com o seu senhor.  Por essa razão, sabe-se que a 

essência de sua formação intelectual, moral e religiosa foi fruto do convívio na casa de d. 

Fernando.   

Como ressaltou Fontes4, durante a narrativa sobre o tratamento dispensado aos seus 

servidores, o frei destacou o cuidado do infante em fazê-los cumprir as suas obrigações 

religiosas, especialmente, a comunhão e a confissão anuais, bem como a manutenção de um 

correto procedimento moral.  Provavelmente, o bacharel, mantido na casa do infante para 

ensinar gramática e latim, tenha sido o responsável pela instrução do frei.  O seu contato com 

as letras foi acentuado devido ao fato de que ele tinha a função de escoltar o príncipe nas 

celebrações litúrgicas realizadas na capela do seu senhor e de acompanhá-lo na recitação das 

horas canônicas. Tais atividades foram mantidas mesmo após ele ter assumido a atribuição de 

secretário de d. Fernando. Assim, ele se familiarizou com a tradição escrita da Igreja e com o 

próprio texto bíblico.     

Não se pode recusar a hipótese de que o frei tenha lido os livros da biblioteca pessoal 

de d. Fernando. Baseando-se na investigação de Calado5 sobre as obras6 que o frei usou na 

composição de suas cartas pastorais7 e do Trautado, Fontes8 sublinhou a presença de 

inúmeras referências e citações bíblicas e a “influência nítida da espiritualidade cisterciense” 9 

e dos padres da Igreja, tais como São Jerônimo, Santo Agostinho e São Gregório na escrita de 

Álvares.  O seu conhecimento hagiográfico foi evidenciado na forma como elaborou o 

prólogo do Trautado e escreveu a biografia e os milagres realizados pela intercessão do 

Infante Ssanto.  Por isso, concorda-se com o argumento de Fontes de que as obras lidas pelo 

frei aproximam-se muito do que se conhece do acervo da biblioteca fernandina. 

                                                 
2 Cf. Ibidem, p. 123. 
3 Cf. Ibidem, p. 124.  
4 Cf. Ibidem.  
5 Esse autor também foi utilizado, em menor escala, na exposição da trajetória biográfica de Álvares.  Quanto à 
produção desse especialista. Cf. cap. 1, nota 141 et seq.   
6 Cf. CALADO, Adelino de Almeida. Frei João Álvares. Estudo textual e literário-cultural. Coimbra: Editora da 
Universidade de Coimbra, 1964.  Entre as páginas 190 e 215 foi elaborada uma apreciação acerca das principais 
influências na obra de Álvares.  
7 O conteúdo das cartas e das traduções realizadas por Álvares foi publicado em 1959. Cf. Idem. Frei João 

Álvares Obras. Edição crítica. Cartas e traduções. Vol. II. Coimbra: Editora da Universidade de Coimbra, 1959.  
8 FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit., pp.124-125. 
9 Ibidem, p. 124. 
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Dentre os livros de conteúdo religioso havia um conjunto que possuía um caráter mais 

místico.  Eles indicam uma ligação não só com as leituras realizadas entre os cistercienses, 

mas também entre os grupos monásticos relacionados à observância mendicante10, aos quais 

d. Fernando tinha simpatia. 

As ações e a obra de frei Álvares foram influenciadas por essa literatura que, ao 

mesmo tempo em que não negligenciava a liturgia e os elementos mais tradicionais da 

religiosidade medieval, estava relacionada “a um forte rigorismo ético e moral e, 

simultaneamente, a uma piedade com traços mais intimistas e individualizantes”11.  

Durante o período em que dirigiu o mosteiro de Paço de Sousa12, Álvares13 promoveu 

leituras semelhantes às realizadas por d. Fernando.  Além disso, determinou a observância 

severa do direito canônico e da regra de São Bento e deu uma grande relevância à 

exemplaridade do culto e à liturgia. 

Não se sabe a época exata em que o frei deixou de ser criado na câmara do infante e 

passou a ser seu secretário.  A partir de 1428, Álvares já exercia o ofício de escrivão da 

câmara do infante. Contudo, é possível que tenha sido investido nesse ofício, no qual 

permaneceria até embarque para Tânger, em 1437, em uma ocasião anterior14.  

Através de suas cartas, redigidas em 10, 11 e 12 de dezembro de 1436, em Avis15, 

sabe-se que Álvares foi designado como notário público.  Não deixando de ser criado do 

infante, também foi indicado como tabelião do paço de Lisboa; entretanto, não se sabe quando 

ocorreu a sua nomeação.  O único documento que faz alusão ao exercício dessa função é uma 

carta enviada pelo infante d. Pedro em 23 de fevereiro de 1439.  Porém, nessa ocasião, 

Álvares encontrava-se como prisioneiro em Fez. 

Na realidade, apesar do frei ter sido testemunha ocular da tentativa e do malogro da 

conquista de Tânger, ele insiste, devido ao objetivo de seu texto em narrar a forma exemplar 

como d. Fernando vivenciou tais episódios, em remarcar a experiência do seu senhor.  Assim, 

                                                 
10 Cf. Ibidem, 125.  
11 Ibidem. 
12 Foi nomeado como diretor espiritual na condição de abade comendatário, pelo bispo do Porto d. Luís Pires,  
em 1460, e tomou posse, efetivamente, em 27 de junho de 1461.  A sua exoneração foi anunciada em carta do 
papa, Inocêncio VIII (1484-1492), de 5 de novembro de 1484, porém, a menção ao seu nome no dia 11 de 
fevereiro de 1485 prova que ele deixou o cargo pouco depois dessa data. Embora não se saiba ao certo quando 
faleceu, existe consenso entre os especialistas que isso tenha ocorrido no ano de 1490. Cf. CALADO, Adelino de 
Almeida. Frei João (1964)… op. cit., p. 42 et seq.  
13 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Frei João Álvares e a tentativa de reforma do mosteiro de S. Salvador de Paço 
de Sousa no século XV. Separata de: Lusitania Sacra, Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa, nº 10, 2ª 
Série, pp. 217-302, [s.m.]. 1998. 
14 Cf. Idem. Percursos e… op. cit., p. 125. 
15 Para maiores informações sobre elas. Cf. Ibidem, nota 19, p. 126. 
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evitou colocar-se diretamente sobre os acontecimentos, embora tenha inserido o seu nome na 

listagem daqueles que foram aprisionados com d. Fernando.  

Segundo o Trautado
16, de 22 de outubro de 1437 a 25 de maio de 1438, os servidores, 

dentre os quais, frei Álvares, permaneceram presos em Arzila.  O frei detalhou inúmeras 

etapas pelas quais passaram, fazendo referência aos períodos de piora das condições em que 

se encontravam.  Em 1438, os servidores foram forçados a trabalhar para os muçulmanos e a 

situação deles se tornou, progressivamente, mais precária.  Em março de 1443, o infante foi 

definitivamente afastado deles, colocando-os em um contexto ainda mais crítico.  A partir do 

começo de junho de 1443, com a piora de sua saúde, o infante pôde ter o amparo do seu 

capelão, do seu físico e, se fosse preciso, de outros servidores. Depois de ter morrido, as 

vísceras do infante foram ocultadas em duas panelas de barro que ficavam no local em que o 

santo fora mantido como prisioneiro. 

A situação dos servidores ficou mais degradante com a morte do seu senhor; muitos 

acabaram morrendo.  Frei Álvares é a única fonte conhecida sobre o que aconteceu com a 

maior parte dos servidores do infante.  

 
 
Como se explica no Trautado, os nobres pertencentes à casa de D. Fernando 
e entregues como garantia pelo filho de Sâlah-ben-Sâlah faleceriam em 
Arzila nos primeiros meses de 1441, onde haviam ficado após a 
transferência de D. Fernando para Fez, vitimados por um surto de peste, aí 
também vindo a morrer Frei Gil Mendes, confessor do Infante, ainda antes 
de Maio de 1438. Rodrigues Esteves, o amo de D. Fernando, obteria, pela 
mesma altura, a permissão de regressar ao reino, por se encontrar 
gravemente doente, sendo trocado pelo filho, Pero Rodrigues, que 
permaneceria também nesta cidade juntamente com os restantes cativos. 
Contudo, Feri João Álvares nada refere quanto ao seu destino após a morte 
dos três cavaleiros-fidalgos, à excepção de que ainda era vivo em 1441, o 
mesmo acontecendo em relação a Gomes da Silva, o comendador de Noudar, 
o qual sobrevivera, juntamente com o colaço do Infante, ao referido surto de 
peste, sabendo-se, por outras fontes, que já se encontrava em Portugal em 
Julho de 1443.17  
 
 

O frei relatou, de modo muito breve, a ação do infante d. Pedro na sua libertação em 

144818. É provável que Álvares tenha sido libertado na segunda metade de 1448 uma vez que, 

no começo de sua obra, o autor sustenta que continuou na prisão durante cinco anos após a 

                                                 
16 Os temas relacionados às condições de vida e de cativeiro do infante serão abordados posteriormente nos 
capítulos 4 e 6 desta tese.  Por essa razão, optou-se por não fazer indicações mais precisas, posto que elas foram 
feitas nos capítulos citados.  Na verdade, tem-se a intenção apenas de sumariar a forma como a narrativa foi 
estruturada com base na pesquisa de Fontes.    
17 FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit., pp. 128-129. 
18 Quanto a essa questão. Cf. cap. 6 desta tese, nota 50.  
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morte do seu senhor.  Porém, Fontes afirmou que as referências temporais de Álvares não são 

muito confiáveis19.  

Ao voltar a Portugal, o frei ascendeu socialmente e teve um papel essencial na 

propagação da memória dos acontecimentos relacionados a d. Fernando.  Nesse período, 

tornou-se próximo aos três principais promotores da santidade desse infante: d. Afonso V, d. 

Henrique e Isabel de Borgonha.  Álvares praticamente não dá informações no Trautado do 

período existente entre sua chegada a Portugal e a composição dessa obra.  Parece que ele não 

se envolveu com as disputas políticas existentes no reino – não era partidário nem de d. 

Afonso V nem de d. Pedro – e é provável que tenha buscado agir em prol do resgate dos 

servidores que tinham sobrevivido e ainda eram prisioneiros em Fez.  Talvez, a sua 

neutralidade tenha facilitado a sua aproximação com os vitoriosos de Alfarrobeira. 

Em 1450, ele foi para Ceuta e Arzila.  Na viagem, segundo Calado20, o frei recuperou 

as vísceras do infante, que tinham sido escondidas. É importante destacar que Fontes arrolou 

elementos para sustentar que isso aconteceu antes21.  

Segundo o Trautado, depois de passar por Santarém, cidade onde estava a corte, as 

vísceras de d. Fernando foram para o mosteiro da Batalha e aí, em 9 de junho de 1451, foram 

colocadas em seu túmulo para serem veneradas. O hagiógrafo destacou que d. Henrique 

ordenou que todos os dias fossem celebradas missas, que seriam pagas por ele, no altar do seu 

irmão. Para Fontes22, deve-se duvidar da informação dada por Álvares de que d. Henrique 

mandou fazer, no mosteiro da Batalha, uma capela pela alma de d. Fernando. Isso porque d. 

Pedro, em 1444, já tinha mandado construí-la23. 

Nas crônicas produzidas por Pina e seus sucessores não há nenhum fato relacionado à 

recuperação das vísceras de d. Fernando porque era entendida como sinal de uma desonra 

ainda não reparada24. O contrário aconteceu com a chegada a Portugal dos ossos do Infante 

Santo. Como isso ocorreu no mesmo período em que houve a conquista de Arzila e Tânger25, 

tal acontecimento era digno de estar presente nas crônicas do reino. 

Provavelmente, a entrada de Álvares na casa de d. Henrique e o seu ingresso na 

Ordem de Avis tenham ocorrido no período imediatamente posterior a sua libertação. No 

início do Trautado, ele já se coloca como frei, mas, até a sua ida para a África com o infante, 

                                                 
19 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit., nota 41, p. 129. 
20 Cf. CALADO, Adelino de Almeida. Frei João (1964)… loc. cit. 
21 Cf. nota 18 deste capítulo. 
22 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit., pp. 130-131. 
23 Cf. Ibidem, nota 48.  
24 Cf. Ibidem, p. 131. 
25 Quanto à conjuntura da conquista dessas cidades. Cf. cap. 5 desta tese. 
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ele não fazia parte do clero. Ele também não se apresentou como clérigo no momento da 

deposição das vísceras do infante no seu túmulo em 1451. 

O documento pontifício de 9 de abril de 145426 revela que Álvares, nesse momento, 

era capelão de d. Henrique e que, em um período anterior, ele tinha ingressado na Ordem dos 

dominicanos.  O documento é o único a mencionar que o frei tinha aderido aos dominicanos. 

Concorda-se com a inferência de Fontes, por meio dessa fonte e da própria biografia do 

infante, de que Álvares permaneceu por muito pouco tempo nessa Ordem e que logo se 

transformou em frei da Ordem de Avis. Além disso, o documento “acaba por testemunhar a 

ascensão do autor do Trautado no seio da casa henriquina, atestando a atribuição de um cargo 

prestigiante e o privilégio de ele poder vir a receber benefícios eclesiásticos atribuíveis aos 

discípulos de S. Bento”27. 

Pertencendo à Ordem de Avis e à casa senhorial de d. Henrique, escreve a hagiografia 

de d. Fernando.  Ele declarou no prólogo que a compôs a pedido de d. Henrique e sob 

proteção de d. Afonso V.  

 
 
[...] eu, frey Joham Alvarez, cavaleiro da Ordem d’Avis e da casa do Senhor 
Ifante dom Anrique, que fuy criado e secretaryo do muyto vertuoso Senhor 
Ifante dom Fernando, que Deus tem em sua gloria, e porque me criou de 
hidade de x anos em sua camara e o seguy e o servy senpre em maneira e 
carego muy sengular ataa o seu cativeiro e em ele ataa sua morte, e ficando 
depois em cativo çinque anos e mais, e por eu seer ao presente a mais çerta 
e chegada testemunha de sua vida e de seus feitos, posto que minha maão 
abranjer nom posa a poher-se sobre as bocas dos susoditos nem seja 
sofiçiente pera, com tenperada redea, moderar e refrear as lingoas dos 
madizentes, nom por eu desejar tanto o louvor desta obra que muito mais 
nom devese reçear de me apoer aos contrarios sofismadores e dar-me por 
autor de tam grandes cousas, enpero todo me nom enbargando, poendo eu 
por iso as espadoas no riyo esteo e soficando-me no firme fundamento e 
animaçom do dito Senhor Ifante dom Henrique, me atrevy d’abrir minha 
boca, nom em fingidas patranhas nem ouçiosas fabulas, que seguem empos 
dos ventos e careçem de toda verdade, mais [em] cousas çertas e manifestas 
e em todo vereficadas, as quaaes propus de falar açerqua do meu proposito.  
E tomo por testemunha Noso Senhor Deus, que he caminho, verdade e 
vida, pelo qual quem quer que andar achará folgança e repouso.  Este 
sabe que nom mento e que todo o contheudo no seguinte trautado eu o vy e 
ouvy e assy o afirmo e do contrario me sento por pelegrim e estranho, 
avendo iso meesmo respecto aas muitas grandes vertudes do christianysimo 
dom Afonso, Rey e Senhor noso, sob reverença do qual e por cujo 
serviço recebo favor e tanta ousança pera hir adiante com minha || obra, 

                                                 
26 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit.,  nota 56, p. 132. 
27 Ibidem.  
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çesando dela nem tornando atras, ataa seer acabada  com ajuda do todo 
poderoso Deus, [...]28    

 
 

 Fontes29 sustenta que, seguramente, o Trautado foi escrito entre 1451 e 1460, período 

que se refere, respectivamente, à deposição das vísceras de d. Fernando no mosteiro da 

Batalha e à morte de d. Henrique. Contudo, esse autor problematiza as datas consagradas 

como certas pela historiografia.  Devido à referência que faz a sua viagem30, Fontes coloca 

que a hagiografia pode ter sido iniciado antes de 1450 e terminada depois de junho de 1451. O 

fato de que Álvares não ter revelado que era capelão de d. Henrique pode indicar que o texto 

tenha sido terminado pouco depois de 1451, mas, antes de 1454.  A hipótese é sustentada pelo 

estudo – empreendido por Calado31 -- do único manuscrito que, atualmente, se conhece do 

Trautado, o códice 8120 da Biblioteca Nacional de Madri.  Esse pesquisador afirma que o 

códice foi composto entre 1455 e 1459 em Portugal e que, pela proximidade cronológica, é 

provável que seja uma cópia do original. Assim, se essa hipótese for admitida, a obra teria 

sido concluída logo depois da colocação das vísceras do infante no mosteiro da Batalha.   

Independentemente, da datação da redação do manuscrito, considera-se importante o 

fato de que o autor, desde o prólogo, tenha tido a intenção de colocar-se sob o patrocínio dos 

vencedores de Alfarrobeira e tenha estabelecido uma relação com a tradição cristã, que foi  

apropriada pelo discurso de Avis para sacralizar a casa dinástica.  Assim, ao mesmo tempo em 

que se aproximava da forma de sacralizar a casa de Avis – inaugurada por Fernão Lopes – 

sobrepunha-se a história do Infante Santo ao imaginário cristão, criando uma simbologia de 

que o infante, por causa da sua imitação de Cristo, também conduzia ao verdadeiro caminho e 

à verdadeira fé.  Portanto, a alusão ao texto bíblico32 no prólogo aponta para uma 

característica da prosa de Avis e da própria hagiografia33.     

Além da redação do Trautado, frei Álvares, com suas ações, fomentou a memória e o 

culto a esse santo dinástico.  A partir da iniciativa de d. Isabel de Borgonha, o frei, desde 

1467, participou das negociações, em 1471, com a Câmara lisboeta34 para o estabelecimento 

                                                 
28 ÁLVARES, Frei João. Trautado da vida e feitos do muito vertuoso S.or. Infante D. Fernando. In: CALADO, 
Adelino de Almeida. Frei João Álvares Obras. Edição crítica. Vol. I. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1960, 
cap. IV, pp. 1-2. Destaque.  
29 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit., p. 133. 
30 Cf. Ibidem. 
31 CALADO, Adelino de Almeida. Frei João (Obras)… op. cit., p. XV et seq., Vol. I. 
32 Jo 14; 6. 
33 Ao longo dos próximos capítulos, essa temática será abordada mais detalhadamente.  
34 Trata-se do contrato estabelecido entre Isabel e a Câmara de Lisboa para a edificação de uma capela para 
celebrar o aniversário do Infante Santo.  O compromisso foi assinado em 18 de novembro de 1471. Quanto ao 
contrato. Cf. AHCML. Livro 1º de Contratos. fol. 7v, doc. 5.  Ele foi publicado por Braamcamp. Cf. 
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de uma capela para a memória e o sufrágio da alma do infante na igreja de Santo Antônio de 

Lisboa. A iniciativa revela, por um lado, o traço de um “protagonismo”35 do frei na 

propagação do culto ao Infante Santo e, por outro, a ação de d. Isabel na promoção e 

exaltação da memória de Avis e na conservação de uma forte solidariedade entre os 

componentes da sua família36.  

                                                                                                                                                         
BRAAMCAMP, Anselmo Freire. Archivo Historico Portuguez. Lisboa: Calçada do Cabra, Vol. VI, n° 1 e 2, 
janeiro/fevereiro. 1908. Secção dos Res., BPMP, cota, PD – 675r, pp. 438-442.   
35 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit., p. 134. 
36 Tal proximidade pode ser comprovada ainda pelo fato de que Isabel ter sido a principal promotora na 
Borgonha da reforma religiosa.  Na verdade, ela seguiu o modelo desenvolvido em Portugal e o aplicou a região 
da Borgonha. Cf. LEMAIRE, Claudine et HENRY, Michèle. Catalogue. ROUZET, Anne. Etude Iconographie. 
Isabelle de Portugal. Duchesse de Bourgogne, 1397-1471. Bruxelles : Bibliothèque Royale Alberter, 1991. 
Existe um consenso entre os historiadores sobre o envolvimento da duquesa na promoção da reforma da 
observância, apesar de que os mesmos tenham evidenciado que o assunto ainda não foi satisfatoriamente 
estudado.  A personagem apresentou uma dedicação, praticamente, exclusiva às ordens mendicantes. Isso pôde 
ser corroborado pelo aditamento feito por ela ao seu testamento aproximadamente três meses antes de falecer em 
1471.   Cf. ADN, B 457/1600.; SOMMÉ, Monique. Le testament d’Isabelle de Portugal et la dévotion moderne. 
In : PUBLICATIONS DU CENTRE EUROPEEN D’ÉTUDES BOURGUIGNONNES (XIVe – XVe s.). Actes 
de : Rencontres de Colmar. La dévotion moderne dans les pays bourguignons et rhénans des origines à la fin du 

XVI
e
 siècle. Strasbourg, 29 septembre au 2 octobre 1988.  Louvain-la-Neuve: Centre Européen d’Études 

Bourguignonnes (XIVe – XVe s.), nº 29, pp. 27-45, [s.m.]. 1989. 
O seu papel junto à reforma tornou-se importante devido à má recepção dela no século XIV na Borgonha.  A 
conjuntura mudou no século XV, durante o pontificado de Urbano IV, por causa do envio à região de Jean de 
Capistrani, como legado pontifical.  Ele recebeu a incumbência de facilitar o desenvolvimento da reforma.  
Segundo Sommé (Cf. supra), existe um registro de um encontro entre a duquesa, o seu esposo e esse 
representante da Santa Sé, bem como um convite de Isabel de Borgonha para que o enviado fosse à Bruges para 
tratar com ela o andamento da reforma nessa localidade. Outro dado importante sobre a relação da duquesa com 
esse indivíduo diz respeito à sua projeção como pregador em defesa da cruzada, provavelmente, ele tenha 
conseguido influenciar a duquesa e o seu marido quanto a essa matéria. 

 
 
Pour hâter la réforme, Isabelle intensifia son aide à la fondation de communautés de sœurs 
grises, qui, toujours selon M. Sommé, étaient apparues à Saint-Omer à la fin du XIVe siècle et 
connurent une expansion considérable.  Les sœurs grises sont avant tout un ordre à vocation 
sociale, elles ne sont pas cloîtrées et, à condition d’observer certaines prescriptions, elles vont 
soigner les malades dans les hôpitaux et à domicile. Remarquons que le rôle d’infirmière 
assumé par les sœurs grises est très proche des tâches que la duchesse s’est assignées 
lorsqu’elle se retira dans son château de la Motte-au-Bois. (LEMAIRE, Claudine et HENRY, 
Michèle. Catalogue… op. cit., p. 69).  
 
 

Segundo a maior parte da historiografia dedicada ao estudo sobre Isabel, a sua transferência para Motte-ou-Bois, 
em junho de 1457, marcou a sua maior preocupação com assuntos espirituais quer seja na Borgonha, quer seja 
em seu reino natal. De 1457 a 1471, período em que viveu nesse castelo, essa foi a sua principal preocupação.  
Nesse período, ele contou com a participação de portugueses, os quais receberam privilégios dela.    
Quanto à inserção de portugueses nos círculos mais próximos de Isabel. Cf. SOMMÉ, Monique. Les Portugais 
dans l’entourage de la duchesse de Bourgogne Isabelle de Portugal (1430-1471). Revue du Nord. Lille : 
Université de Lille Faculté des Lettes et Sciences Humaines, Tome LXXVII, nº 310, pp. 321-343, avril/juin. 
1970.  Entre as páginas 323 e 324, essa autora especificou os principais servidores portugueses da duquesa.  
Mesmo antes da década de 50 do século XV, ela já havia se envolvido com questões religiosas. Afinal, ela 
também foi uma promotora das clarissas.  Para tanto, em 1447, obteve do papa Eugênio VI a autorização para 
abrir casas de clarissas em Corbie.  Ela também intercedeu junto ao papa, Paulo II, em 1468, para a edificação de 
cinco conventos de clarissas em Tournai.  Desde 1442, ela gozava de liberdade em matéria eclesiástica, pois 
recebeu um Breve papal concedendo-lhe “doze funções eclesiásticas” (Cf. supra, p. 72).   
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Para a promoção da memória e do culto a d. Fernando, o frei foi a Flandres, no final de 

1467 e, é provável, que tenha permanecido nessa região até 1470. As duas missivas pastorais 

mencionadas anteriormente para o mosteiro de Paço de Sousa afiançam a sua viagem, apesar 

dos arquivos da Borgonha não mencionam a sua presença.  Entretanto, Paviot, com base nas 

mesmas cartas, corrobora as informações dadas por Fontes relativas à missão do frei junto à 

corte da Borgonha37. 

 Em janeiro de 1471, o frei esteve na Santa Sé e solicitou ao papa Paulo II as bulas de 

autorização do estabelecimento da capela e de atribuição de graças espirituais para os que 

tomassem parte das celebrações em homenagem ao infante d. Fernando que fossem realizadas 

na capela. O papa concedeu as bulas aprovando a criação da capela  

 
 
[...] com missa diária e um solene aniversário anual e concedendo uma 
indulgência de sete anos para quem visitasse a igreja na solenidade do 
aniversário anual do Infante e assistisse à sua celebração e de uma outra, de 
quarenta dias, para aos que aí se deslocassem e participassem na missa diária 
celebrada em sua memória.38 
 

                                                                                                                                                         
A inserção religiosa dessa personagem deve ser problematizada junto com a sua proximidade com Portugal, 
porque, de certo modo, ela agiu na Borgonha de modo semelhante aos seus familiares portugueses no que diz 
respeito à difusão da reforma.    

 
 
Fin 1467 et début 1468, Isabelle séjourne à Bruxelles où elle fait venir auprès d’elle le frère 
João Álvares, qui avait été le confesseur et compagnon de prison de don Fernando à Fez, mais 
avait pu retourner sain et sauf au Portugal, où il avait été chargé de la réforme monastique 
dans la province de Porto. Da Costa Pimpão, cité par le même auteur, signale l’existence de 
deux lettres du frère João. La première est adressée aux moines bénédictins de Paço de Sousa, 
datée de Bruxelles, la veille de Noël 1467 et s’accompagne de la traduction en portugais de 
cinq sermons de saint Augustin. Il est aisé d’imaginer quel fut le rôle d’Isabelle dans cette 
initiative. Une deuxième lettre est datée de Bruges, de septembre 1468, et l’on sait d’après 
Lagrange qu’Isabelle était à Bruges en juillet et qu’elle n’est retournée à Aire qu’en octobre. 
La lettre offre une manifestation encore plus évidente de l’intérêt actif porté par Isabelle au 
mouvement de la Devotio moderna, puisqu’elle s’accompagnait d’une traduction en portugais 
de l’Imitation de Jésus Christ de Thomas  Kempis. On peut donc mettre à l’actif d’Isabelle la 
diffusion de ce texte capital au Portugal. (LEMAIRE, Claudine et HENRY, Michèle. 
Catalogue… op. cit., p. 74).   
 
 

Quanto ao itinerário de Isabel de Borgonha. Cf. LAGRANGE, Amaury de. Itinéraire D’Isabelle de Portugal 
Duchesse de Bourgogne et Comtesse de Flandre. Annales du Comité Flamand de France. Lille : Comité 
Flamand de France, Tome LXII, pp. IX-XXIX, et Itinéraire pp. 1-191, [s.m.]. 1938. 
37 « Bien que n’apparaissant pas dans les archives bourguignonnes, nous mentionnons le séjour du confesseur de 
l’‘infant saint’ D. Fernando en Brabant et en Flandre en 1467-1468. Deux lettres, l’une écrite à Bruxelles, le 24 
décembre 1467, et l’autre à Bruges, le 20 septembre 1468, sont les seules traces de son séjour. Il était sans doute 
venu à l’instigation de la duchesse Isabelle qui était très intéressée à la réforme religieuse. D’autre part, après son 
retour de Rome, où il s’était rendu ensuite, en Portugal, une chapelle dédiée á l’infant D. Fernando fut fondée par 
la duchesse Isabelle dans le couvent de Saint-Antoine à Lisbonne ».  PAVIOT, Jacques. Portugal et Bourgogne 

au XV
e
 siècle (1384-1482) : Recueil de documents extraits des archives bourguignonnes. Lisbonne/Paris : Centre 

Culturel Calouste Gulbenkian et Commission Nationale pour les Commémorations des Découvertes Portugaises, 
1995. 
38 FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit., p. 135. 
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Após obter o consentimento do papa, o frei retornou à Borgonha para comunicar à 

Isabel que tinha tido sucesso nas negociações que ela havia patrocinado. Além do 

estabelecimento da capela, o frei tinha conseguido aprovação no que diz respeito ao seu plano 

de “reforma do mosteiro de Paço de Sousa e à capela do castelo da Motte au Bois de Nieppe,  

na Borgonha, para o qual obtivera, também a pedido de D. Isabel, determinadas faculdades 

relativas à administração dos sacramentos”39. A carta de presença expedida pela duquesa, 

datada de 12 de agosto de 1471, confirma a estadia do frei na Borgonha e reitera o frei como 

seu enviado na negociação com o município de Lisboa40.  

Em Portugal, o frei pediu auxílio a d. Afonso V para concluir a negociação com a 

Câmara de Lisboa, que tinha sido iniciada, alguns anos antes, pelo mercador Vicente Gil41. D. 

Afonso V concedeu três diplomas, datados de 2, 4 e 15 de novembro de 1471, que reforçam o 

propósito de sua tia de instituir a capela, recomendando que o município lisboeta não 

dificultasse a negociação, impondo que a Câmara respeitasse e agisse conforme se tinha 

acordado em relação ao financiamento de d. Isabel para o estabelecimento da capela e 

autorizando que qualquer tabelião escrevesse o documento resultante do acordo e inserisse 

nele qualquer forma de juramento. 

Com todos os documentos, em 18 de novembro de 1471, o frei apresentou-se aos 

regedores e aos oficiais do município de Lisboa e firmou o contrato com eles. Solicitou três 

cópias que foram dirigidas para a infanta, para o arquivo da Câmara de Lisboa e para a Torre 

do Tombo42. 

Segundo o contrato, a Câmara da cidade era responsável pela administração da capela, 

que estaria perpetuamente estabelecida na igreja de Santo Antônio, os 124.000 reais dados por 

d. Isabel deveriam ser usados para a aquisição de bens imóveis cujos rendimentos deveriam 

pagar a administração, sendo Vicente Gil o fiel depositário do dinheiro ainda que não 

empregasse na compra dos ditos bens, o qual deveria ceder sempre que solicitado pelos 

oficiais da cidade. Do contrato também constavam os vários encargos do capelão como a 

celebração quotidiana da missa de sufrágio, a celebração litúrgica anual do aniversário, 

                                                 
39 Ibidem, p. 136. 
40 Cf. Ibidem.  
41 Provavelmente, ele era um português que mantivesse relações comerciais com a Borgonha e fosse ligado ao 
rei d. Afonso V.  O fato de que tenha sido, presumivelmente, esse mercador o encarregado de negociar com a 
Câmara de Lisboa indica que entre as relações de Isabel como o rei existissem intermediários ligados ao 
comércio, os quais também colaboravam para uma maior proximidade entre Portugal e a Borgonha e serviam 
como “embaixadores de ocasião”.    
No caso específico desse mercador, sabe-se que ele fez parte de uma embaixada enviada, na primavera de 1461, 
ao rei de França, Carlos VII. Cf. ADN, B 2048, fol. 142. 
42 Para maiores informações sobre esse diploma. Cf. cap.1 desta tese, nota 152. 
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comemorado em 5 de junho, e orações a serem feitas para d. João I, d. Filipa de Lencastre, d. 

Fernando, d. Isabel da Borgonha e todos os cristãos mortos. Prevenia-se, no documento, 

contra a possibilidade da capela deixar de ser administrada pela cidade de Lisboa e 

sustentava-se que o cumprimento do acordo deveria ser garantido pelo corregedor de Lisboa, 

pelos mordomos da confraria de Santo Antônio e, se preciso, pelo rei.  

Logo depois de ter concluído o contrato, o frei estava, novamente, envolvido no 

fomento ao culto a d. Fernando como atesta a carta de 22 de novembro de 1473 que 

endereçou ao prior e cônegos da Colegiada de Santa Maria da Oliveira43, em Guimarães. e 

respondia a eles sobre a data da morte de d. Fernando. O mais relevante dessa carta é o fato 

dela ser a única prova de que se tem notícia da existência de um culto ao Infante Santo na 

igreja de Santa Maria da Oliveira. Além disso, prova a ação do frei na promoção da memória 

e do culto ao santo dinástico em uma das principais igrejas relacionadas à dinastia de Avis. O 

frei, na carta, louva o fato de haver, naquela igreja, um retábulo do infante.  

A missiva também evidencia a participação do frei nas comemorações promovidas por 

d. Afonso V pela chegada dos ossos do Infante Santo em Portugal em 147244. Como a 

chegada dos ossos no reino estava relacionada à conquista de Arzila e Tânger, finalizada em 

agosto de 1471, Pina tratou desse assunto relacionando-o com as conquistas, mas não fez 

nenhuma referência ao frei Álvares. 

Em relação à sua carta, pouco descreve as comemorações, mas destaca a importância 

da sua presença durante o trajeto da ossada, desde o momento que chegou ao Restelo até a sua 

colocação no túmulo do infante. Na realidade, o frei sempre realçou o seu papel, buscando 

legitimar-se como a maior testemunha de d. Fernando e da sua santidade mesmo quando 

estava envolvido com as tarefas relacionadas à administração do mosteiro de Paço de Sousa. 

 

3.2 A reforma do mosteiro de São Salvador de Paço de Sousa e a sua relação com o 

projeto de Avis 

 

Em uma carta, escrita em 24 de dezembro de 146745, dirigida ao mosteiro de 

beneditino de São Salvador de Paço de Sousa, de onde era abade, o frei demonstrava a sua 

                                                 
43 Cf. IAN/TT. Colegiada de Guimarães Documentos Eclesiásticos e Pontifícios. Caixa 40, maço 5, doc. 20.  
Segundo Fontes, essa carta foi fundamental para que se corrigisse a data da morte do infante santo na versão do 
Trautado do códice de Madri. Cf. FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit., nota 80, p. 138. 
44 Para um maior problematização acerca do ano da chegada dos ossos do infante santo em Portugal. Cf. Ibidem, 
nota 83, p. 138. 
45 ÁLVARES, Frei João. Carta de Bruxelas (1467). In: CALADO, Adelino de Almeida. Frei João (Obras)… op. 
cit., pp. 91-101, Vol. II.  
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intenção reformadora.  Nessa missiva, evidenciavam-se os seus propósitos de dirigir os 

monges por um caminho de confronto com o passado no qual as noções de escrita e de 

memória seriam utilizadas como instrumentos indispensáveis46 a execução da reforma.  A 

valorização por parte de Álvares desses conceitos pode ser associada aos ensinamentos da 

casa de d. Fernando, ou seja, ele escreveu sobre dois aspectos fundamentais da representação  

casa de Avis.  Assim, coadunava-se com os textos escritos sob proteção dessa dinastia.    

Conforme já escrito, o frei, após regressar ao reino, passou a pertencer à casa senhorial 

de d. Henrique.  Depois de um pequeno período como dominicano, em 1454, já tinha se 

transformado em cavaleiro da Ordem de Avis. Foi nessa condição que escreveu a hagiografia 

do Infante Santo.  Além dos aspectos comuns aos textos hagiográficos do período, a obra 

demonstra a idéia de que a escrita, como forma de reter os feitos históricos, caracteriza o 

passado.  Trata-se da mesma concepção dos cronistas quatrocentistas47. 

 O frei afirmava que o passado servia para que se conhecesse o presente e para que se 

alertasse sobre o futuro. Portanto, as grandes ações dos homens do passado deveriam ser 

apreendidas e servir de lembrança e ensinamento para os homens que desejassem ter uma boa 

fama e para os que almejassem ser parecidos com eles e, assim, obter glória e serem sempre 

lembrados48. Isso esteve presente tanto nas missivas escritas pelo frei e enviadas ao mosteiro 

de Paço de Sousa quanto em toda a sua ação reformadora49. 

Na aludida carta, o frei retorna ao passado, época em que, os monges tinham, pela 

primeira vez, tido contato com o conteúdo do seu projeto de reforma e ressalta a oposição e os 

empecilhos gerados pelos monges.  Ao mesmo tempo, fez referências à colaboração de d. 

Luís Pires.  Presumivelmente, esse bispo tinha dado ao frei a função de ser seu vigário e 

visitador dos mosteiros do bispado do Porto, provavelmente após a emissão, a 12 de 

                                                 
46 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Frei João… op. cit., p. 217. 
47 Para ler sobre Zurara, que foi contemporâneo de Álvares, e as suas concepções de escrita e memória. Cf. 
AMARAL, Clínio de Oliveira.  A construção de um Infante Santo em Portugal: (1438-1481). Niterói, 2004. 
Dissertação (Mestrado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2004, p. 89 et seq. Vale destacar que Fontes também fez a ressalva de que as idéias de 
escrita e memória de Álvares são as mesmas que estão presentes na documentação real. Cf. FONTES, João Luís 
Inglês. Frei João… op. cit., nota 15, p. 219. 
48 Essa idéia sobre a glória foi desenvolvida, no século XVI, pelo bispo de Coimbra, em 1549, d. Jerônimo 
Osório, para demonstrar os pontos positivos da glória.  Para fazer isso, Osório valeu-se da história de Portugal, 
especificamente, do episódio do cativeiro de d. Fernando.  Essa intertextualidade demonstra como Álvares foi 
bem-sucedido no sentido de demonstrar que se deve seguir os exemplos do passado para se chegar à glória. 
Quanto ao texto de Osório e a sua relação com o Infante Santo. Cf. TORRÃO, João Manuel Nunes. O Mouro 
Lazeraque e o Infante D. Fernando: um exemplum de D. Jerónimo Osório. Biblos Revista da Faculdade de 

Letras. Coimbra: Universidade de Coimbra. Vol. 67, pp. 223-237, [s.m.]. 1991.   
Para se ter uma idéia da forma como Osório construiu a sua argumentação. Cf. cap. 1, nota 136 et seq. 
49 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Frei João… op. cit., p. 220. 
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dezembro de 1460, por Pio II, da bula Graviter et meritor, pela qual, a pedido de d. Afonso V, 

concedia ao bispo do Porto a faculdade de reformar os costumes do clero em Portugal50.  

Sabe-se, através das Constituições
51, que o bispo tinha estado algumas vezes no 

mosteiro e tinha lhe dado vários preceitos e aconselhava-os “a serem fiéis à obediência que 

haviam professado”52 e a serem castos, a não possuírem nenhuma mulher dentre outras 

exortações. Após Álvares ter sido investido como abade, o bispo foi, por várias vezes, ao 

mosteiro. 

O bispo desejava que o mosteiro fosse reformado, notadamente, do ponto de vista 

disciplinar.  Para tanto, tentava-se enquadrar a vida dos monges segundo o que estabeleciam o 

direito canônico e a regra de São Bento.  Durante o período em que Álvares esteve à frente do 

mosteiro, ele opunha o presente, caracterizado pela sua reforma, ao passado, percebido como 

um período de vivência errada, de embates e obstáculos a sua ação.  Assim, o passado 

adquiria uma função exemplar no sentido de demonstrar os erros cometidos anteriormente e, 

ao mesmo, tempo uma forma otimista projetar o futuro.  A forma como frei Álvares organizou 

o tempo também pode ser relacionada à concepção de tempo da dinastia de Avis53.  

Na carta escrita em 1467, frei Álvares expõe aos monges o seu projeto de reforma de 

modo pedagógico. Assim, rememora que sua primeira ação foi a tradução da regra de São 

Bento. Tal tradução seria o ponto essencial da sua reforma, guiando a vivência dos monges e 

a organização do mosteiro na gestão das suas propriedades, na defesa dos privilégios por ele 

detidos e nas relações a estabelecer com o século.  Para Fontes54, a tradução da regra não se 

fez antes do frei se tornar abade do mosteiro, mas, sim, foi realizada por volta de 1464 ou até 

em um momento posterior.  

A carta55 que acompanha o envio da tradução da regra não indica nem o local e nem a 

data em que foi escrita. Provavelmente, “a sua redação foi posterior à assinatura da 

composição estabelecida entre os monges e o abade”56, que foi realizada em abril de 1464. Na 

missiva, Álvares não apresenta os problemas que derivaram de suas visitas ao mosteiro, mas, 

                                                 
50 Cf. Ibidem, p. 221. 
51 Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa. Constituições. Cópias mandadas tirar por João Pedro Ribeiro 
e por ele revistas, por ordem da Academia. Manuscrito 584, Apud. Ibidem, p. 217. 
52 Ibidem, p. 221. 
53 Cf. Quanto à representação e à marcação do tempo durante a dinastia de Avis. Cf. FERREIRA, Roberto G. 
Fabri Ferreira. O tempo novo e a origem dos novos tempos: a construção do tempo e da temporalidade nos 
primórdios da dinastia de Avis (1370 a 1440). Niterói, 2003. 2 Vols. Tese (Doutorado em História Social) – 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2003. 
54 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Frei João… op. cit.,  p. 223. 
55 Cf. ÁLVARES, Frei João. Carta que antecede o envio da tradução da Regra (s.d.). In: CALADO, Adelino de 
Almeida. Frei João (Obras)… op. cit., pp. 1-5, Vol. II. 
56 FONTES, João Luís Inglês. Frei João… op. cit., pp. 223-224. 
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parece que o frei alude “[...] a toda a actividade por ele desenvolvida no sentido de regularizar 

a vida do mosteiro de acordo com os ditames da Regra e das disposições do Direito 

Canónico”57.  

Fontes formula a hipótese58 de que, quando redigiu a missiva de 1464, o frei já estava 

formulando as Constituições do mosteiro, que estarão praticamente prontas quando do envio 

da carta de Bruxelas de 1467.  Afinal, ele seguiu diretamente para Roma, onde, entre outras 

atribuições, tinha como função obter a aprovação papal para as suas Constituições.  Para isso, 

contou com a colaboração da duquesa da Borgonha. 

Na carta de Bruxelas de 1467, após o assunto da tradução da regra, o frei enfocou a 

reestruturação econômica da instituição ao mesmo tempo em que delimitava a função dos 

monges nesse processo.  Álvares dedicou-se a problematizar a questão da posse de bens por 

eclesiásticos de duas maneiras.  Primeiramente, advertiu sobre a necessidade de impedir a 

aniquilação da casa de Deus.  Assim, ressaltou que os vassalos e caseiros não deixassem de 

cumprir os seus deveres para com o mosteiro, que eles não tomassem as terras como suas etc..    

 
 
A sua linha de pensamento é, neste ponto, profundamente tradicional, 
enquadrando-se na teorização desde cedo desenvolvida pela Igreja com vista 
a legitimar as doações feitas a entidades eclesiásticas por leigos, que tinham 
como objectivo, na esmagadora maioria dos casos, a obtenção de 
determinados benefícios espirituais em favor dos doadores e dos seus 
familiares. O perigo de se cair numa simonia instituída obrigara a Igreja a 
afirmar repetidamente que tais bens eram doados livremente, não a si, mas a 
Deus, à Virgem ou aos Santos, na esperança da recompensa espiritual para 
os doadores [...]59 
 
 

O segundo aspecto abordado pelo frei, trata-se do mais importante, reside no fato de 

que, ao se destruir economicamente o mosteiro, os monges e o seu papel religioso seriam 

extintos.  Fontes sustenta que  

 

a prosperidade económica do mosteiro, a reforma da sua gestão e a 
renovação dos moldes de participação dos monges na mesma visam, 
sobretudo, suportar o modo de vida daqueles que deixaram o mundo para 
viverem ‘a rreligiom e seguir Jhesu Christo cruçificado por nós’, permitindo 
conservar o rigor da claustra e a sua dedicação ao culto divino e ao trabalho, 
na vivência fiel dos seus votos em conformidade com a Regra.60   

 

                                                 
57 Ibidem, p. 224. 
58 Cf. Ibidem, pp. 224–225. 
59 Ibidem, p. 226. 
60 Ibidem, p. 227. Destaque do autor. 
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A conjuntura com a qual o frei se defrontava era bastante difícil e estava presente em 

vários outros mosteiros portugueses.  Havia uma grande falta de organização na administração 

dos seus bens imóveis, além da redução das receitas causada pela presença de casais e de uma 

desestruturação dos seus rendimentos.  Havia casos de monges endividados, de descontrole de 

gastos e, ainda, de monges com propriedades e prazos, o que feria a regra de São Bento e o 

direito canônico61.  

A grande intervenção dos monges na gestão do mosteiro também era revelada na 

arrecadação das receitas uma vez que todos os monges participavam de tal atividade e, assim, 

poucos se dedicavam aos serviços litúrgicos. Não existiam livros de registros e nem um 

tombo e inventários atualizados, ignorando-se, assim, o conjunto de rendas e propriedades do 

mosteiro. Além disso, as celebrações dos aniversários e das missas eram negligenciadas pelos 

monges, que tinham maior interesse na obtenção das rendas do que no cumprimento de seus 

deveres. 

Em relação à reforma, a estratégia de Álvares pôde ser mapeada nos seus escritos de 

caráter legal (nas sentenças e nas Constituições) e na sua correspondência.  A efetivação ou 

não desses planos podem ser comprovadas com os documentos oriundos da administração 

concreta dos bens. Assim, para se compreender o processo reformador, torna-se necessária a 

comparação entre os planos desse frei e as suas ações concretas.  Em 1464, frei Álvares 

regularizou a divisão das rendas do mosteiro entre as mesas abacial e conventual, acertando 

dividendos devidos aos monges por parte do abade.  As suas medidas demonstram um esforço 

para conter a crise em Paço de Sousa.   

A carta de 1467 e as Constituições indicam que, antes de ir para Flandres, o abade 

tinha conseguido consolidar a reestruturação devido à inserção administrativa dos monges.  

Para isso, impediu, efetivamente, que eles possuíssem quaisquer bens ou prazos, retirando-os 

da função da recolha das rendas e desmantelando o sistema da ovenças62.  Para exigir e fazer 

com que as rendas devidas ao mosteiro fossem para o cenóbio, o abade instituiu um ecônomo, 

que poderia ser um secular ou um clérigo. A sua justificativa para tal medida era, 

basicamente, fazer com que os monges vivessem de acordo com a regra beneditina e 

cumprissem o seu dever, ou seja, realizassem o ofício divino. 

As rendas que o mosteiro recebia, seja em dinheiro, gêneros alimentícios ou qualquer 

outro gênero, seriam recebidas por um celeireiro.  Elas deveriam passar para o tesoureiro, cuja 

função era depositá-las em uma arca comum. O tesoureiro, o escrivão e o prior detinham a 

                                                 
61 Cf. Ibidem, p. 227-228. 
62 Cf. Ibidem, p. 231. 
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chave da arca. O tesoureiro também tinha a função de repartir os bens contidos na arca, ação 

feita na presença do escrivão, que registrava tudo em um livro.  

 Ao prior, como representante direto do abade entre os monges, reserva-se a atribuição 

de zelar pela boa condução do processo de recolha e registro das rendas.  Ele não possuía o 

direito de ser substabelecido pelo escrivão ou pelo recebedor, bem como de receber bens ou 

dinheiro advindos dos rendimentos devidos ao mosteiro63.  Havia ainda o procurador e o 

“gastador” do mosteiro que, junto com o tesoureiro, o escrivão e o celeireiro, no dia de São 

João Batista, prestavam as contas ao prior. Esse, no começo do mês de julho, apresentava-as 

ao abade o qual deveria aprová-las.  Por não saber ao certo as propriedades e os bens do 

mosteiro, além da existência de problemas com a sua administração, o abade determinou a 

constituição de um tombo e, anualmente, de dois inventários que ficavam um com o abade e 

outro com o celeireiro. 

Por meio da carta de 1467, sabe-se que a parte principal das Constituições tinha sido 

elaborada e que o abade tinha levado o texto para que o papa aprovasse64.  Porém, antes da 

aprovação formal os pontos relacionados anteriormente já vinham sendo executados. Além 

delas, Álvares instituiu normas para que se arrendassem as propriedades dentre outras 

disposições. 

Ele estabeleceu que as propriedades inseridas no couto do cenóbio “deveriam estar 

sempre sob o directo domínio e exploração do mesmo, sendo, se necessário, cultivadas pelos 

próprios monges […] Pelo mesmo motivo proíbe também a alienação, venda, dádiva ou 

penhora de quaisquer bois, arados, vacas e ovelhas que pertençam ao cenóbio”65.  Segundo 

Álvares, as quintas de Bacelo e da Lourosa, regiões importantes economicamente, foram 

proibidas de serem alienadas ou emprazadas sob pena de excomunhão.  

Para conservar os bens e as propriedades do couto do cenóbio, o abade ordenou que 

fossem inventariadas e fixadas por escrito as penas e as coimas que seus moradores eram 

obrigados a pagar ao mosteiro todas as vezes que causassem algum prejuízo ou realizassem 

crimes nos limites da instituição.  

Os prazos que existem do abaciado de Álvares revelam a forma como ocorreu, na 

prática, a sua reforma no que diz respeito a essa esfera da vida da instituição. Os prazos 

referentes à administração dos seus predecessores e os do começo do seu abaciado apontam 

que, inicialmente, o abade buscou se informar sobre como estavam as propriedades do 

                                                 
63 Cf. Ibidem, p. 232. 
64 Segundo Fontes, Álvares teria realizado alguns acréscimos ao texto original das Constituições durante a sua 
estadia na Borgonha ou pouco depois. Cf. Ibidem, pp. 232-233. 
65 Ibidem, p. 234. 



 130 

mosteiro e a quem elas tinham sido entregues.  Através dos prazos, torna-se possível 

esclarecer a política de arrendamento de terras realizada por Álvares, apesar da exigüidade 

atual das fontes sobre esse assunto para o período em que ficou à frente da instituição. 

Os “contratos de locação”66 previam melhoramentos nas propriedades e uma maior 

fiscalização quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais.  Isso indica a postura do frei de 

seguir rigorosamente o direito canônico, cujo propósito era o de impedir a perda do controle 

efetivo sobre as terras arrendadas. Por meio das medidas tomadas na administração de 

Álvares, percebe-se um plano de reforma que seria realizado a longo prazo com o objetivo de 

uma recuperação lenta, porém, sólida da economia dessa instituição. Tal idéia pode ser notada 

através dos direitos e das rendas que eram exigidas aos foreiros67.  

Outro aspeto importante dessa gestão diz respeito à defesa intransigente do pagamento 

dos direitos devidos ao monarca e ao mosteiro. Segundo Fontes, nos contratos exigia-se do 

foreiro o pagamento da colheita ao rei e ao infante, em dinheiro. Cumprindo com severidade a 

lei, o abade fez a correção do montante de soldo devido ao rei e ao infante herdeiro, o que 

pode ser comprovado se forem comparados os contratos do início com os do final do seu 

abaciado.  

Ele também se preocupava com a posse e a conservação das casas que eram 

propriedades do cenóbio. Tal cuidado dizia respeito a casas, localizadas no Porto, que eram 

sucessivamente transmitidas ao abade do mosteiro de Paço de Sousa. Elas eram utilizadas 

pelos membros dessa instituição quando precisavam ir ao Porto.  

 
 
Contudo, o risco de as mesmas serem utilizadas para a aposentadoria do 
monarca ou dos seus filhos e os danos que daí poderiam advir para a roupa e 
outros bens que o cenóbio aí conservava levaram Frei João Álvares a pedir a 
D. Afonso V que considerasse as mesmas casas ‘priuilegiadas e escussadas 

de nos pousarem em ellas’, o que lhe é concedido por carta de 21 de Março 
de 1466.68  
 
 

Álvares solicitou a proteção de d. Afonso V   

 
 
[...] tanto sobre o mosteiro, os monges e abade nele residentes como sobre o 
seu couto e todos os seus bens e moradores. Obtê-lo-á na mesma data da 
carta acima mencionada, através da confirmação por D. Afonso V de um 
outro diploma emanado ao tempo de D. João I, segundo o qual o rei tomava 
sob sua protecção o já referido mosteiro com todos os seus monges e bens, 

                                                 
66 Ibidem, p. 237. 
67 Cf. Ibidem, p. 240.  
68 Ibidem, p. 243. Destaque do autor.  
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proibindo que nele se pousasse, bem como nos seus casais e quintas, ou que 
deles se retirassem quaisquer bens contra a vontade do cenóbio.69 
 
 

O mosteiro detinha o direito de apresentação em determinadas igrejas que faziam parte 

do seu padroado.  Por isso, a cura das igrejas paroquiais era garantida pelos monges ou pelo 

capelão do cenóbio.  Além disso, Álvares assegurou que se realizassem as atividades de 

culto70 de forma exemplar.  Os monges foram proibidos de sair, à exceção daqueles que 

tinham recebido capelas, e, ao mesmo tempo, estabeleceram-se sanções para os que 

deixassem de celebrar a missa. 

Na realidade, a reforma moral e disciplinar foi iniciada pelo bispo d. Luís Pires que, a 

partir de suas visitações, buscou fazer com que os monges cumprissem a regra da São Bento e 

as normas do direito canônico, enfatizando a guarda da castidade, da clausura e da pobreza.  

O projeto de reforma de Álvares pode ser circunscrito em um programa maior 

reformador iniciado por d. João I e seguido por seus sucessores.  Assim, os temas abordados 

por Álvares mantêm um paralelismo com as questões suscitadas sobre as liberdades 

eclesiásticas71.  Álvares agiu de modo semelhante ao de d. Gomes, para impor a reforma à 

clerezia portuguesa, pois buscou a colaboração da realeza e do Papado.   

A constatação da similitude conduz à conclusão de que Álvares foi um importante ator 

em dois dos grandes pilares do programa político de Avis72.  Devido ao pedido de 

colaboração feito a d. Afonso V, o frei contribuiu para a ação centralizadora, pois contou com 

o apoio do Estado em uma matéria religiosa.  Esse tipo de atitude era muito criticada, desde o 

reinado de d. João I, porque contribuía para a maior ingerência régia nas questões relativas às 

liberdades eclesiásticas.  Por outro lado, a hagiografia que escreveu sobre o martírio do 

Infante Santo foi um sustentáculo importante da propaganda e serviu para reafirmar o projeto 

expansionista de d. Afonso V em um momento de crise após Alfarrobeira73.    

Apesar de seu projeto reformador contar com esses colaboradores, a carta de 1467 

comprova as dificuldades enfrentadas por Álvares para obrigar os monges a seguirem a regra 

de São Bento. Além dos problemas de natureza econômica, o abade lutou para impor a 

                                                 
69 Ibidem, p. 243.  
70 “A acção reguladora do abade em relação à organização do culto litúrgico foi ainda assumida quanto às missas 
e aniversários a assegurar pelos monges, uma prática que era causa permanente de abusos e que chegava a 
suscitar saídas indevidas do cenóbio, bem como a apropriação das rendas sem o devido e atempado cumprimento 
das obrigações a que se destinavam”. Ibidem, p. 247. 
71 Cf. cap. 2 desta tese,  passim.  
72 Quanto ao projeto político de Avis. Cf. cap. 2 desta tese, especificamente, o item 2.1 – “O projeto político de 
Avis – a ingerência na Igreja (1383-1455)”. 
73 Em relação ao contexto português depois desse episódio. Cf. cap. 5 desta tese, especialmente, o item 5.1 – 
“Depois da luta fratricida (1449-1457)”. 
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inviolabilidade da clausura e do cumprimento da castidade74.  Ele alertou aos monges para as 

situações nas quais a sua castidade poderia ser tentada. Assim, deveriam evitar ao máximo ter 

contato com o mundo e com pessoas que não pertencessem ao mosteiro, em especial, com as 

mulheres.  Tais matérias estão presentes em muitas das determinações das Constituições e são 

atestados na carta de 1467.  É importante destacar que sob o ponto de vista moral e 

disciplinar, as preocupações de Álvares também são semelhantes às apresentadas por d. 

Gomes durante a primeira metade do século XV75. 

Os monges não poderiam ter prazos nem bens não só porque a regra não admitia, mas 

também porque havia a presença de mulheres nas propriedades. Se fosse extremamente 

necessário que as terras do couto do mosteiro fossem arrendadas, não podia haver mulheres 

dentre os rendeiros.  Aqueles membros da comunidade que levassem ou colocassem alguma 

mulher na clausura ficariam sob pena de excomunhão e os que ajudassem e encobrissem essa 

falta seriam punidos.  O abade cumpriu fielmente tais determinações e, simultaneamente, 

instituiu que as pessoas que não pertencessem ao mosteiro não pudessem ter acesso à 

clausura.  Para tanto, estabeleceu que um monge, por ele escolhido, teria a função de porteiro. 

Para assegurar o afastamento da vida secular de sua comunidade, esse frei buscou 

reduzir as relações com o mundo.  Fizeram parte de tais medidas a não permissão dos monges 

saírem do mosteiro para celebrarem missas ou irem a outras igrejas, a interdição dos monges 

recolherem as rendas dentre outras normas. 

 Quanto à relação com o século, Álvares regulou e uniformizou os trajes, insistiu para 

que a sua comunidade deixasse hábitos mundanos, como, por exemplo, a caça.  No sentido 

inverso, incentivou os hábitos presentes na regra de São Bento.  Assim, persuadiu para que os 

monges fizessem as suas refeições em conjunto, acompanhadas de uma leitura espiritual, a 

prática do jejum durante o Advento e a Páscoa etc..  Segundo a regra, dever-se-ia, depois da 

prima, fazer uma reunião durante a qual seria lida uma lição da regra.  Além disso, insistiu-se, 

a observância de jejuns e procissões as quartas e as sextas-feiras76.      

Ele estimulou o esplendor do culto, promovendo, de forma solene, as principais festas 

litúrgicas do ano.  Fontes77 ressalta o caráter cristocêntrico da devoção que o abade buscava 

infundir em seus monges, estando, assim, de acordo com a espiritualidade presente desde o 
                                                 
74 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Frei João… op. cit., p. 248. 
75 No que diz respeito às questões morais, além do que foi apresentado no cap. 2.  Cf. VENTURA, Margarida 
Garcez.  Igreja e poder no séc. XV. Dinastia de Avis e liberdades eclesiásticas (1383-1450). Lisboa: Edições 
Colibri, 1997.; SANTOS, Domingos Maurício dos. D. Duarte e as responsabilidades de Tânger (1433-1438). 
Lisboa: Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960, pp. 73-76.  Esses dois 
autores apresentam a importância da ação reformadora de d. Gomes. 
76 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Frei João… op. cit., p. 251. 
77 Sobre esse assunto. Cf. Ibidem, p. 253.  
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século XIV e que tinha se difundido pelo continente europeu.  A devoção pautada na imagem 

de Cristo proposta pelo frei aos monges coadunava-se com a centralidade da imitação de 

Cristo que se encontra no Trautado
78.    

Como Álvares constatou, os membros da comunidade de Paço de Sousa, do mesmo 

modo que outros monges portugueses, desconheciam a regra de São Bento.  Por essa razão, o 

frei sentiu-se impelido a lhes enviar uma tradução.  Segundo Fontes, embora não seja possível 

ter certeza a respeito das leituras espirituais, aconselhadas por Álvares, acredita-se que fossem 

as traduções dos Sermões de Santo Agostinho e do livro I da Imitação de Cristo, que tinham 

sido encaminhadas à instituição pelo mesmo da Borgonha79.   

As obras foram enviadas devido à influência exercida pela duquesa da Borgonha junto 

ao frei.  Através delas também fica evidenciado como havia intercessões entre a Borgonha e 

Portugal que iam além das relações políticas e econômicas.  É importante destacar que Isabel 

de Borgonha acentuou a sua experiência religiosa a partir do momento em que ela se retirou 

para a floresta de Nieppe em junho de 1457.  Trata-se do exato momento em que ela passou a 

viver com um grupo mais fechado servidores de portugueses80.      

As indicações das obras mencionadas anteriormente tinham como objetivo acentuar 

nos monges o amor pela vida no claustro e uma relação de interiorização da fé através das 

orações.  Para tanto, tornar-se-ia necessária uma vida austera, obediente, fiel à regra e aos 

preceitos evangélicos.  A visão cristocêntrica e de intimidade interior e pessoal com Cristo 

estavam presentes nas cartas – carta de Bruxelas de 1467 e carta de Bruges de 1468 – em que 

ele comunicava o envio das obras supracitadas.  

O modo como o frei realizou a tradução dessas obras, mostra o seu objetivo de 

conduzir  os monges, no decorrer das suas leituras, à imitação de Cristo, produzindo uma 

conversão interior.  Fontes81 citou as investigações de Calado82 e de Cepeda83 sobre as 

                                                 
78 Sobre essa questão, além do que foi exposto nos capítulos 4 e 6 desta tese. Cf. CEPEDA, Isabel Maria Vilares 
Teixeira. A linguagem da “imitação de Cristo”: versão portuguesa de Fr. João Álvares. Lisboa: Instituto de Alta 
Cultura e Publicações do Centro de Estudos Filológicos, Colecção Reis Santos, nº 14, 1962.; CALADO, Adelino 
de Almeida. Frei João (1964)… op. cit.; FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit.;  REBELO, António 
Manuel Ribeiro. Martyrium et Gesta Infantis Domini Ferandi. Edição crítica, Tradução, Estudo Filológico 2 
Vols. Coimbra, 2001, 2 Vols. Tese (Dissertação de Doutoramento) – Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade 
de Letras, Coimbra: 2001.  
79 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Frei João… op. cit., p. 255. 
80 Cf. SOMMÉ, Monique. Les Portugais… op. cit., pp. 326-326.  Nessas páginas, a autora especifica os 
privilégios dados a alguns portugueses.  Ela também destacou, através dos registros do ADN, B 17703, os gastos 
da duquesa com Fernando de Lisboa entre os anos 1466 e 1468. 
81 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Frei João… op. cit., p. 259. 
82 Cf. CALADO, Adelino de Almeida. Frei João (1964)… op. cit., pp. 339-372. 
83 CEPEDA, Isabel Maria Vilares Teixeira. A linguagem… op. cit., pp. 5-8. 
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traduções feitas por Álvares.  Segundo tais estudos, ao se comparar as traduções com os 

originais, percebe-se que o abade realizou inúmeras modificações. 

Conforme escrito anteriormente, a presença de Álvares no ducado da Borgonha dizia 

respeito às ordens de d. Afonso V e ao pedido da duquesa.  Entretanto, a sua viagem não 

ocorreu apenas para promover a memória e o culto a d. Fernando, mas também se efetuou em 

interesse próprio uma vez que o frei tinha como objetivo conseguir o apoio, se não já o 

tivesse, de d. Isabel para a realização de sua reforma e para uma mais rápida aprovação das 

Constituições, uma colaboração que se encontra bem evidente no texto da bula pontifícia 

emitida em janeiro de 1471. 

Antes de se transformar na duquesa da Borgonha, a infanta encontrava-se envolvida 

nas tentativas de introdução da observância beneditina em Portugal, na altura, promovidas 

pelo abade d. Gomes de Florença e pelos seus discípulos.  Portanto, o envolvimento dela com 

as ações de d. Gomes, antes de seu casamento, corrobora a tese de que a dinastia de Avis 

tivesse tomada para si, desde d. João I, a atribuição de difundir a reforma em Portugal.  

Mesmo estando afastada do reino, há muito tempo, Isabel, provavelmente, viu na colaboração 

com Álvares a possibilidade de dar continuidade às suas ações antes do seu casamento, em 

1430.   

Apesar de não haver documentação que trate da estadia do abade na Borgonha, 

conforme escrito anteriormente, sabe-se que a duquesa estava, entre o final de 1467 e o início 

de 146884, em Bruxelas e que o auxiliou em sua estadia em Bruges, aí se encontrando desde 

julho até outubro do mesmo ano.  Após ter conseguido o suporte de d. Isabel, Álvares foi para 

Roma, onde obteve as bulas referentes à fundação da capela consagrada a d. Fernando e a 

bula de aprovação das Constituições, promulgada em Roma a 10 de janeiro de 147185.  

Apesar de vários aspectos das Constituições já estivessem sendo implementados, a sua 

aprovação pelo papa era fundamental.  A chancela da Santa Sé, certamente, conferiria a esse 

texto uma maior legitimidade.  Segundo a bula, 

 
 
[…] se remetia para o Arcebispo de Braga o encargo de examinar a sua 
honestidade e conformidade com o determinado na Regra da Ordem e no 
Direito Canónico e de as aprovar, sujeitando-as posteriormente ao 

                                                 
84 Cf. LAGRANGE, Amaury de. Itinéraire D’Isabelle… op. cit.; Sobre a relação existente entre os 
deslocamentos de Isabel e a rede comercial presente à época. Cf. SOMMÉ, Monique. Les déplacements 
d’Isabelle de Portugal et la circulation dans les Pays-Bas Bourguignons au milieu du XVe siècle. Revue du Nord. 
Lille : Université de Lille Faculté des Lettes et Sciences Humaines, Tome LII, nº 205, pp. 183-197, avril/juin. 
1970. 
85 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Frei João… op. cit., p. 261. 
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consentimento da comunidade e impondo-as para observância da mesma e, 
se possível, de outras comunidades beneditinas.86   
 
 

Segundo a documentação publicada por Fontes87, notou-se que d. Afonso V, através 

de sua carta de 13 de dezembro de 1471, demonstrou estar completamente de acordo com a 

execução das Constituições.  A postura do rei somada ao engajamento de Isabel de Borgonha 

demonstra, novamente, como nos itens relacionados ao projeto político de Avis, sobretudo, 

durante o reinado do Africano, houve uma ação conjunta para a execução desse programa.   

Apesar dessa coordenação, nem todos os itens das Constituições foram fielmente 

cumpridos pela comunidade sob responsabilidade de Álvares.  Nas questões relativas à 

administração patrimonial houve dificuldades para se estabelecer o tombo e os livros de 

registro com as despesas e receitas anuais.  No entanto, os maiores problemas diziam respeito 

à organização interna da instituição, pois houve monges que se opuseram à reforma 

disciplinar proposta88. Por isso, na carta de 1467, o abade alertou-os para não terem confiança 

em pessoas que não fizessem parte do mosteiro, nem nos altos membros do clero secular 

como arcebispos e bispos. 

Nas cartas enviadas da Borgonha em 1467 e 1468, o frei, mostrando certa decepção, 

por causa das informações que tinha recebido sobre o mosteiro, indicava que os monges não 

tinham cumprido suas exortações ou até mesmo tinham piorado o seu comportamento. Eles 

continuaram tendo contato com pessoas que não pertenciam ao cenóbio.  Esse tipo de 

comportamento, segundo Álvares, era causador de discórdia entre os membros da 

comunidade.    

Apesar de todo o esforço de Álvares, sua reforma não obteve sucesso. As objeções dos 

próprios monges, das pessoas que não pertenciam ao mosteiro, os vários períodos em que o 

abade esteve ausente, a inexistência de um projeto de reformas que englobassem todos os 

mosteiros beneditinos fizeram com que a reforma em Paço de Sousa fosse vagarosa e 

superficial. Com o término do abaciado de Álvares, logo após fevereiro de 1485, e o início do 

governo do frei João Lopes de Osório, as transformações que tinham ocorrido foram extintas.  

Álvares, segundo Fontes, “[...] representa, no âmbito das reformas religiosas 

intentadas ao longo do século XV no território português, um caso exemplar de um plano bem 

                                                 
86 Ibidem, p. 260. 
87 Trata-se da sentença de confirmação das Constituições do mosteiro de Paço de Sousa dada por d. Luís Pires, 
arcebispo de Braga, em 15 de abril de 1477, na cidade do Porto.  Nessa sentença, transcreveram-se a bula do 
papa Paulo II, que aprovava as Constituições e as submetiam ao julgamento de arcebispo de Braga, a carta de d. 
Afonso V, que concedia o beneplácio régio às mesmas e, por último, o próprio texto das Constituições. Cf. 
Ibidem, doc. nº 7, pp. 284-301. 
88 Cf. Ibidem, p. 262. 



 136 

estruturado e enérgico de renovação da vivência monástica”89. O aspecto econômico da 

reforma empreendida estava intimamente relacionado aos aspectos disciplinar e moral. O 

abade tinha procurado ajudas – d. Luís Pires, bispo, pessoas da corte, o rei e pessoas 

importantes como Isabel da Borgonha – para a realização da reforma porque tinha consciência 

que tal tarefa seria árdua. Entretanto, a reforma fracassou.  Finalmente, deve-se apontar, como 

indica Fontes, o desejo de Álvares de ser lembrado “[...] a sua tentativa de reforma 

permaneceu na memória dos seus confrades, em grande parte devido à preocupação do 

próprio Frei João Álvares em, também ele, fazer memória dos seus feitos, ‘por que ouçam e 

falem e se rrecordem pera sempre’”90. 

 Segundo o que foi exposto anteriormente sobre a relação de Álvares com o paço de 

Avis, há de se considerar que, apesar do insucesso de sua reforma, a sua hagiografia atendeu 

ao seu desejo de ser lembrado, pois devido às inúmeras reproduções realizadas ao longo dos 

séculos ulteriores, o seu texto transformou-se em um topos hagiográfico.  

A constatação segundo a qual Álvares foi “imortalizado” por sua hagiografia levanta 

uma questão sobre a relação entre o hagiógrafo e a escrita da história.  Ironicamente, o texto 

hagiográfico não deve apresentar traços de uma personalidade ou individualidade91 no que diz 

respeito ao santo retratado.  Isso ocorre porque o seu autor – e, principalmente, por ele viver 

na idade média – narrava uma vida santa segundo um modelo de santidade que se tomava por 

base.  

 A importante função exercida pelo paradigma de santidade no texto hagiográfico 

trouxe uma outra problematização cuja origem, segundo Gaiffier92, relaciona-se à questão 

editorial, pois diversas vidas de santos têm múltiplas variações.  Como as exigências 

religiosas mudam com o tempo, é natural que os textos hagiográficos acompanhem-nas sendo, 

portanto, difícil fazer o cotejamento do primeiro texto com as hagiografias posteriores.  

Acompanhando a diversidade de versões, encontra-se o problema da interpolação ou 

de “retoques” que foram feitos ao texto original.  Devido a isso, torna-se, segundo Gaiffier93, 

complicado compreender a existência ou não de uma fraude em um texto hagiográfico94.  Na 

                                                 
89 Ibidem, p. 268. 
90 Ibidem, p. 270.  Destaque do autor.  
91 Cf. GEARY, Patrick J. Le vol des reliques au Moyen Âge. Furta Sacra. Paris : Auber, 1993. 
92 Cf. GAIFFIER, Baudouin de. Hagiographie et historiographie. Quelques aspects du problème. Collection 

Subsidia Hagiographica. Bruxelles : Société des Bollandistes, nº 61 Recueil d’Hagiographie (1967-1977), pp. 
139-196, 1977.  
93 Ibidem, p. 148 et seq. 
94 Esse autor estava preocupado com os critérios de fidedignidade das hagiografias.  Inclusive isso é uma 
característica muito forte entre os bolandistas.  No entanto, para os historiadores, preocupados com as discussões 
da história social, às vezes, as “fraudes” são importantes indícios históricos.  
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verdade, as coisas superpostas ao texto de origem podem denunciar elementos novos de um 

determinado culto, por exemplo.  Segundo o seu raciocínio, quando um pesquisador se depara 

com uma interpolação, é importante que saiba compreender e explicar os motivos 

histórico/sociais que a causaram. 

 Embora existam interpolações e modificações ao longo da história, a principal fonte 

das hagiografias é a Bíblia.  No entanto, isso coloca um novo problema – quais textos bíblicos 

serviram de base? E quais textos não bíblicos eram admitidos durante a celebração da missa? 

« ‘L’examen de l’hagiographie confirme l’impression donnée par d’autres documents : la 

source principale de la formation biblique des hommes du moyen âge, était la liturgie’.95 » 

 Isso pode ser notado em dois pontos principais, no vocabulário e no estilo.  Os 

contatos das hagiografias com a Bíblia eram múltiplos.  Durante a formação dos clérigos, no 

período estudado, nos claustros, ela fazia parte dos ensinamentos escolares e, depois da 

iniciação, nas sete artes liberais, o estudo bíblico era o mais importante.  Dessa forma, esse 

texto estava escrito no espírito da maior parte dos clérigos.  Era em suas linhas que se 

encontravam os grandes modelos de santidade.  Provavelmente, cada período histórico tenha 

tido as suas predileções por este ou aquele texto sagrado, mas as suas histórias sempre foram a 

base das hagiografias. 

 A partir do momento em que os historiadores tomaram consciência das 

particularidades das hagiografias, eles passaram a contar com uma importante fonte para a 

compreensão da cultura e da religião medieval. Segundo Geary96, embora todos os 

especialistas no assunto tenham escrito isso, o texto hagiográfico possibilita, por apresentar 

um topoi, a análise das transformações relativas às experiências da espiritualidade.  

 Ao contrário do escrito por Gaiffier e Geary, as diferentes versões da hagiografia97 do 

Infante Santo não sofreram significativas modificações entre os séculos XV e XVIII.  A sua 

estrutura básica, exatamente aquela que se coadunava com a propaganda de Avis, foi mantida 

nesse período.  Acredita-se que isso seja uma forte evidência de que Álvares tenha conseguido 

criar, através da santidade dinástica imputada ao Infante Santo, um topos da representação 

monárquica em Portugal.  

 

3.3 A intertextualidade entre a hagiografia de Álvares e as obras caráter hagiográfico 

publicadas em Portugal 

                                                 
95 GAIFFIER, Baudouin de. Hagiographie et… op. cit., p. 153.  Quanto aos textos bíblicos que desempenharam 
um papel relevante na hagiografia de Álvares. Cf. caps. 4 e 6 desta tese. 
96 Cf. GEARY, Patrick J. Le vol… op. cit. 
97 Elas serão analisadas no próximo capítulo. 
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3.3.1 As edições do Trautado do século XV ao XX   

 

Conforme o exposto anteriormente, sabe-se que, na década de 50 do século XV, 

Álvares escreveu a hagiografia do Infante Santo, cujo título é Trautado da vida e feitos do 

muito vertuoso senhor ifante Dom Fernando.  Infelizmente, não existe uma versão dessa obra 

do seu próprio punho.  Por essa razão, torna-se necessário determinar qual, das várias cópias 

existentes, seria a mais semelhante ao manuscrito original.  Ao que tudo indica, a mais 

próxima é o códice de Madri98; ele foi usado para a elaboração da edição crítica de Calado99.  

Como o texto do manuscrito de Madrid está em português, acredita-se que ele seja 

luso de origem.  Segundo Calado, conforme o que foi apresentado anteriormente, ele é uma 

cópia do texto original.   Trata-se de um manuscrito da segunda metade do século XV com 

uma caligrafia uniforme.  Apesar de ter uma origem portuguesa, ele foi considerado como 

uma cópia do original e não a versão redigida por Álvares100.    

 Seguramente, foi do manuscrito de Madri que se serviram, nos séculos posteriores, as 

outras edições conhecidas da hagiografia de d. Fernando.  A primeira publicação quinhentista 

foi feita pela oficina de German de Galhard, em 1527, mas, até o presente momento, ela está 

desaparecida.  As informações ao seu respeito são provenientes da segunda edição, impressa 

em 1577, que menciona o colofão da edição de Galhard e sob a responsabilidade de Jerônimo 

Lopes, escudeiro da casa do rei d. João III.  Para Calado, há três registros seguros de pessoas 

que manusearam um exemplar da edição de 1527.    

 
 
A questão das derivações é de considerar, porquanto elas são tudo o que nos 
resta da edição de 1527. Nicolau António, que tergiversa nas citações, não 
deve ter visto nenhum exemplar, assim como Lacerda de Brunet. O mesmo 
confessam Figanière, Pinto de Matos, Viterbo, Mendes dos Remédios e, 
mais recentemente, Maria Adelaide Valle Cintra na completa Bibliografia de 

textos medievais portugueses. 
Houve, no entanto, quem tivesse a feliz oportunidade de manusear pelo 
menos um exemplar. Não referindo já Frei Jerónimo de Ramos [responsável 
pela edição de 1577], que estava apenas à distância de cinquenta anos, 
devemos atribuir esse privilégio a três pessoas: Barbosa Machado, que 

                                                 
98 Atualmente, faz parte do acervo da Biblioteca Nacional de Madri catalogado sob a cota 8120.  “O texto está 
caligrafado a negro e vermelho, vendo-se nesta cor todas as iniciais de capítulos, incluindo a minícula central e a 
rubrica do fol. 1 v: Começase o trautado da vida e f~ec9 do muyto v’tuoso S.

or
 Ifañte dõ fernãdo./. Além disso há 

um traço vermelho em todas as inicias de períodos”. CALADO, Adelino de Almeida. Frei João (1964)… op. 
cit., p. 74. Destaque do autor. 
99 ÁLVARES, Frei João. Trautado da vida e feitos do muito vertuoso S.or. Infante D. Fernando. In: CALADO, 
Adelino de Almeida. Frei João (Obras)… op. cit., Vol. I.  
100 Cf. Idem, Frei João (1964)… loc. cit.  
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declara ter visto a obra e pôde transcrever os elementos bibliográficos atrás 
referidos; Frei Fortunato de S. Boaventura, de cujo prefácio ao Summario da 

vida, acçoens e gloriosa morte do Senhor D. Fernando podemos deduzir que 
confrontou as edições de 1527 e 1577; e, finalmente, Inocêncio que, ao 
contrário do suposto por Viterbo, também teve na frente um exemplar [...]101 
 
 

  O autor citado, ao expor como cada estudioso da obra do Álvares analisou as 

diferentes edições, salientou a dificuldade de se analisar a origem das interpolações feitas nas 

edições a partir do século XVI, porque há edições perdidas.   A hipótese de Calado102 é que a 

edição desaparecida de 1527 fosse a mais próxima do manuscrito original do século XV.  Se 

ela fosse encontrada, supostamente, contribuiria, definitivamente, para corroborar ou não a 

suposição de que o manuscrito de Madri é o texto mais próximo do original escrito por 

Álvares.       

 A segunda edição, de 1577, do prelo de Antônio Ribeiro, esteve a encargo do frade 

dominicano Ramos103 (?-1585), nascido em Évora, foi realizada a pedido do cardeal d. 

Henrique (1578-1580), que o incumbiu de fazer uma revisão e modernização do Trautado.  

Quando a nova edição foi submetida à censura do provincial da ordem, frei Estevão Leitão, 

ele atribuiu a redação da autorização a frei Bartolomeu Ferreira, que foi o censor de Os 

Lusíadas
104.   Por fim, ele não só concedeu a licença, mas a recomendou por considerá-la uma 

obra de grande valia à cristandade.  Essa postura serviu como salva-conduto para que a 

publicação conseguisse, rapidamente, as licenças do Conselho Geral da Inquisição e do 

Desembargo do Paço.  O dado interessante da edição diz respeito às deliberadas alterações 

realizadas105, as quais visavam a modernizar o texto de Álvares.      

 A edição remodelada por Ramos, no século XVI, serviu de base para outra edição, no 

século XVIII.  Trata-se publicação de Rodrigues106, em 1730, dedicada ao duque do Cadaval, 

e impressa por Miguel Rodrigues107 (1689-1775).  A edição, a exceção da ortografia, copiou o 

texto de Ramos.  

 

                                                 
101 Ibidem, p. 95. Destaque do autor.  
102 Cf. Ibidem, p. 97. 
103 ÁLVARES, Frei João. Chronica dos feitos, vida e morte do Iffante [sic] sancto Dom Fernando que morreo 
em Feez. In: RAMOS, Jerónimo de. Reuista & reformada agora de nouo / pelo padre frey Hieronymo de Ramos 

da Ordem dos Preegadores. Lisboa: António Ribeiro, 1577. BNL cota, F. 6727 microfilme. 
104 Cf. CALADO, Adelino de Almeida. Frei João (1964)…op. cit., p. 98.  
105 Para ler uma exposição detalha das interpolações feitas por Ramos. Cf. Ibidem, p. 98 et seq. 
106 ÁLVARES, Frei João. Chronica dos feitos, vida e morte do Iffante [sic] sancto Dom Fernando que morreo 
em Feez. In: RODRIGUES, João. Reuista & reformada agora de nouo pelo padre frey Hieronymo de Ramos da 

Ordem dos Preegadores, 3ª reimp. Lisboa: Officina de Miguel Rodrigues, 1730. BNDL, cópia pública, cota, 
<http://purl.pt/423>, dowanlod em: 17 de janeiro de 2008. 
107 Cf. CALADO, Adelino de Almeida. Frei João (1964)…op. cit., p. 108. 
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Quer dizer que em 1730 se mantiveram, desta vez com escrúpulo invulgar, 
todas as divisões eliminações, acrescentamentos e deslocações que haviam 
surgido em 1577. Portanto, a terceira edição não agravava os erros da 
segunda, como, por desconhecer esta, pensou Mendes dos Remédios.108  
 
 

 Como esse autor ressaltou, o livreiro declarou no prefácio dedicatória o porquê da sua 

decisão de reeditar Álvares109.  Ele fez isso porque as outras publicações estavam cada vez 

mais raras.  Além disso, uma vida tão exemplar como a desse santo não deveria cair em 

esquecimento.  Aliás, como lembrou Calado, esse argumento continuou o mesmo ao longo 

dos séculos110.  

 
 
Entre os poucos factos a assinalar a propósito desta edição está o de não se 
ter perdido em ela a noção da série de impressões nem a primitiva autoria de 
Frei João Álvares. Só resta acrescentar que o valor bibliográfico do volume 
não é tão reduzido como algumas apreciações (p. ex. Inocêncio, Domingos 
Maurício e de Mendes dos Remédios) deixaram entrever.111      
 
 

 No século XX, existem duas edições, em língua portuguesa, pois há duas outras 

edições – uma em francês e outra em inglês, mas de qualidade duvidosa.  A edição portuguesa 

em 1911, de Remédios112 (1867-1932), utilizou o texto do manuscrito quatrocentista de 

Madrid para fazer a publicação.  No entanto, segundo Calado, o processo de cópia do 

manuscrito foi bastante comprometido, devido ao fato de que Remédios não ter copiado 

pessoalmente o texto.  Ele utilizou um funcionário da Biblioteca Nacional de Madrid, cuja 

competência é discutível.  O funcionário cometeu vários erros ao transcrever, como Remédios 

não verificou a cópia, acabou publicando-a sem a devida revisão.  “Ele foi de uma boa fé 

excessiva na confiança que depositou nas transcrições, onde havia castelhanismos tão 

evidentes que o mais difícil seria não suspeitar da sua legitimidade”113. 

 A outra edição portuguesa do século XX é do próprio Calado, publicada em 1960.   É 

a mais cuidadosa já publicada, porque ele fez uma rigorosa crítica do manuscrito de Madrid.  

Tal procedimento possibilitou, inclusive, apontar os erros cometidos por Remédios. 

 

                                                 
108 Ibidem, p. 109. 
109 RODRIGUES, João. Dedicatória. In: RODRIGUES, João. Reuista &… op. cit., pp. 3-4. 
110 Cf. CALADO, Adelino de Almeida. Frei João (1964)…op. cit., p.109. 
111 Ibidem, p. 109. 
112 ÁLVARES, Frei João. Chronica do Infante Santo D. Fernando. In: REMÉDIOS, Mendes dos (ed.). Chronica 

do Infante Santo D. Fernando. Coimbra F. França Amado, 1911. 
113 Cf. CALADO, Adelino de Almeida. Frei João (1964)…op. cit., p. 111. 
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3.3.2 Os autores que se basearam em Álvares para formular obras de caráter 

hagiográfico 

 

Além das edições propriamente ditas do texto de Álvares, houve um considerável de 

obras nas quais se puderam encontrar, integralmente ou parcialmente, a hagiografia do Infante 

Santo.  Há grandes polêmicas entre os especialistas sobre a personagem principal da 

hagiografia quatrocentista e acerca do seu autor.  Entretanto, produziu-se um consenso quanto 

ao seu culto público.   

 
 
Quer apoiada na tradição (podemos mesmo dizer no culto religioso 
prestado), quer baseado na biografia em boa altura pelo antigo secretário do 
Infante, Frei João Álvares, a atitude de muitos séculos foi de louvor e 
veneração perante as invulgaríssimas qualidades de D. Fernando. Sobretudo 
a biografia, autenticada por pessoa que muito convivera como o biografado, 
fornecia larga margem para a opinião firmada desde sempre.114   
 
 

A crença no culto e a necessidade de divulgá-lo marcam o conjunto de textos que se 

apresenta a seguir.  A idéia segundo a qual ele fosse santo esteve mesmo presente entre os 

seus estudiosos.  “Embora não possamos considerar o Infante isento de alguns defeitos muito 

próprios da sua condição humana e até certos exageros a que o levava o seu fervor religioso, 

temos de inclinar-nos perante a sua invulgar estatura espiritual, elevada ao clímax do 

sacrifício”115. 

 Segundo Calado, houve várias publicações sobre a vida e a morte desse santo.  Todas 

tomaram como base, direta ou indiretamente, o que foi escrito por Álvares no século XV.      

 
 
A mais antiga das biografias derivadas é sem sombra de dúvida a do códice 
vaticano Lat. 3634, dado a conhecer com apreciável soma de pormenores por 
Domingos Maurício, e atribuível ainda ao século XV. No século seguinte, 
outra biografia derivada aparecia, escrita pelo espanhol Frei Jerónimo 
Roman e incluída na História de los Religiosos Infantes de Portugal 
(Medina, 1995). E no século XVII, além da que Frei Luís de Sousa inseriu 
na sua História de S. Domingos (1623), aparece-nos outra que se nos afigura 
ter passado até hoje despercebida: a Vida, sepultura e morte do Infante Dom 

Fernando, filho del-Rei Dom João I°. de Portugal, assinada por Frei Matias 
da Conceição.116  
 
 

                                                 
114 Idem. Subsídios para a bibliografia do Infante Santo. Separata de: Arquivo de Bibliografia Portuguesa. 
Coimbra: Atlântida, Ano III, n° 13 e 14, pp. 5-27, [s.m.]. 1958, pp. 5-6. Destaque. 
115 Ibidem, p. 7. Destaque. 
116 Ibidem, p. 8. Destaque do autor.  
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 No final do século XVI, a imagem de santidade d. Fernando, presumivelmente, já 

estivesse sendo plasmada junto à de outros membros da monarquia portuguesa que foram 

tratados como santos.  A edição do frei espanhol Ramon117 (1436?-1597) narra a história de 

santidade da princesa Santa Joana, filha de d. Afonso V e de d. Fernando.  Trata-se de uma 

obra que pertenceu à real biblioteca.  Na página de rosto, encontra-se o escudo de armas dos 

infantes gravado em madeira.  O texto possuiu ainda capitais ornamentadas e vinhetas.  Os 

seus fólios 22, 26 e 106 foram numerados equivocadamente como 21, 20 e 108 e teve o fólio 

116 omitido.    

O texto traz ainda uma dedicatória à Inês Freire de Andrade e, em seguida, apresenta-

se um índice.  Embora esteja um pouco danificada, especialmente, em sua encadernação e em 

alguns fólios, pôde-se notar que, certamente, o seu autor também se baseou na hagiografia de 

Álvares.  Provavelmente, ele tenha tido acesso ao texto quatrocentista – o códice da 

Biblioteca de Madrid citado anteriormente, para relatar a vida exemplar de d. Fernando.  No 

entanto, Calado sustenta que ele teve contato com o próprio original de Álvares118.  

Independentemente do acesso ou não ao original, Ramon declarou ter se baseado ainda no 

texto de Ramos de 1577119.          

 No século XVII, o frei Conceição120 (1629-1687) ligado ao mosteiro de São João de 

Tarouca, o primeiro mosteiro português a ser edificado pela Ordem de Cister, em 1152, 

também escreveu sobre d. Fernando.  Ele foi abade do convento de Aguiar (Castelo Rodrigo), 

em 1681, e, ainda, foi confessor do mosteiro de Nossa Senhora da Piedade, em 1684.  Ele 

estudou filosofia e teologia em Coimbra.   

 
 
É isto que nos diz, por outras palavras, Barbosa Machado na Bibliotheca 

Luzitana a respeito da biografia de Frei Matias da Conceição, acrescentando 
a relação das suas obras conhecidas, tanto em verso como em prosa: um 
Viridiario poetico; um poema em sete cantos sobre a fundação do mosteiro 
de Alcobaça; uma biografia do P.e António da Conceição; as Vidas da 
Rainha Santa Isabel, do Infante D. Fernando, da Princesa Santa Joana e do 
Cardeal D. Henrique; e finalmente uma História das imagens de Nossa 

Senhora e de Christo que principalmente se veneram em Portugal, e da 

procissão dos Nus em Coimbra.121 
 
 

                                                 
117 Cf. ROMAN, Fray Hieronymo. Historia de los dos religiosos infantes de Portugal. Medina, 1595. Secção de 
OR, BNRJ, cota, W2,1,19. 
118 Cf. CALADO, Adelino de Almeida. Subsídios para… op. cit., p. 21.  
119 Cf. ROMAN, Fray Hieronymo. Historia de… op. cit., fol. 103r.  
120 Cf. CONCEIÇÃO, Frei Matias da. Códice Alcobacense. Lisboa, 1677. Secção dos Ms, BNL, cota, códice 
alcobacense 108.  Entre os fólios 71 e 142 encontra-se a Vida, sepultura e morte do Infante Dom Fernando.   
121 CALADO, Adelino de Almeida. Subsídios para… op. cit., p. 9. Destaque do autor. 
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 As Vidas e a História das imagens estão reunidas no códice 108 da Biblioteca 

Nacional de Lisboa.  Esse códice apresenta um título geral – Opusculos de varia historia 

Portugueza, em ~q se contem as vidas de alg~uas pessoas Reaes, e outras cariosidades, ~q 

tenc~e ao Reyno, composto e escrito tudo pello P.
e 

frey Mathias da Conceição Religioso de 

são Bernardo, e filho do Real Mosteyro de saõ Joaõ  de Tarouca.  Nesse códice, encontrou-

se, separada do conjunto, a Procissão dos Nus.  

O códice 108 é um volume de 522 páginas numeradas.  A encadernação foi feita em 

velino e apresenta, no primeiro fólio, a cota 486 e a indicação “Do uso do P. M.e Fr. Mel. da 

Rocha”.  Antes do fólio, intercalou-se uma estampa colorida para retratar a rainha Santa 

Isabel.  Ela foi a única narrada que foi contemplada com uma representação iconográfica, 

lamentavelmente, as demais vidas relacionadas não contam com nenhuma representação 

iconográfica. 

 No fecho do livro, encontra-se a seguinte inscrição Anno Domini 1677, portanto, dez 

anos antes da morte desse frei.  Nas que páginas seguintes, existe um índice remissivo relativo 

a todo o conteúdo do códice.  Apesar de ser possível notar que o frei tenha tido acesso a 

outros documentos, no caso da vida de d. Fernando, novamente, tomou-se como referência a 

hagiografia de Álvares.  Isso ocorreu porque ela era “a única testemunha directa de factos que 

mais ninguém transmitiu à posteridade”122.  Além dessa informação, acredita-se que se deva 

problematizar em conjunto as biografias trazidas pelo códice 108.   

Nesse conjunto, a obra de Conceição traz temas que marcaram a representação de 

Avis, como, por exemplo, a devoção à Virgem.  Além disso, ele traz uma síntese dos modelos 

de santidade portugueses plasmados na idéia de santidade dinástica.  Portanto, isso seria mais 

um indício para atestar a eficácia simbólica do programa de propaganda política impetrado 

por d. Afonso V, afinal, o modelo da santidade dinástica, elaborado para d. Fernando, foi 

relacionado a outros membros importantes da monarquia portuguesa, mesmo que eles não 

fizessem parte da casa de Avis ou fossem anteriores como é o casa da rainha Santa Isabel.    

 No caso de Conceição, é pouco provável que ele tenha tido acesso ao manuscrito de 

Madrid.  Segundo Calado, se for levado em consideração o fator cronológico, provavelmente, 

ele deve ter recorrido ao texto desaparecido de Lopes123, de 1527, de Ramos, de 1577, ou 

qualquer outra versão do Trautado publicado antes dessa data.  Assim, seria aceitável que 

                                                 
122 Cf. CALADO, Adelino de Almeida. Subsídios para… loc. cit.  
123 Trata-se da edição da oficina de Galhard, em 1527, citada anteriormente.  
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Conceição tenha tido acesso ao texto de Roman ou do frei Sousa124 sobre a história dos 

dominicanos em Portugal, publicada em 1623, na qual Sousa adicionou a biografia do Infante 

Santo.    

 
[...] o plano geral seguido na feitura da obra é claramente idêntico, não tanto 
pela força da evolução histórica dos acontecimentos narrados como pela 
coincidência dos acontecimentos narrados como pela coincidência de 
pormenores focados e até de expressões utilizadas na redacção. 
[...] Pontos como estes [ele indicou um trecho que foi cotejado entre 
Conceição e Ramos] parecem indicar que por vezes a independência 
preconcebida do autor seiscentista afrouxou um pouco, pois, na 
generalidade, o seu texto apresenta redacção ostensivamente independente 
do original que seguiu (isso só concorre para o valorizar) e também sucede 
que, em muitas passagens, os elementos bebidos em Frei João Álvares 
estejam parafraseados ou expostos por ordem ligeiramente diversa.125      
 

 Por isso, concluiu-se que Conceição não consultou apenas Álvares.  Existem 

elementos estranhos ao texto quatrocentistas.  Apesar de se basear em Álvares, ele adicionou 

elementos novos, demonstrando uma erudição que não era possível aos escritores do século 

XV126.   Para Calado, deve-se admitir a possibilidade da existência de outras biografias 

fernandinas cujos conteúdos não fossem derivados diretamente de Álvares. No entanto, isso 

não excluiu “a redução aos elementos fornecidos em primeira mão, por Álvares […]”127. 

 Existem dois indícios da existência de informações sobre o Infante Santo que não 

derivassem de Álvares.   Ainda no século XVII, houve duas publicações que reproduzem, em 

linhas gerais, a hagiografia do século XV, mas trazem elementos estranhos a ela.  Na História 

de São Domingos, redigida por Sousa128, encontra-se a indicação para a partida para Tânger 

como sendo o dia 26 de agosto de 1437.  Na verdade, os portugueses içaram as velas em 23 de 

agosto; a data foi informada por Álvares no Trautado.   

Além disso, Sousa explicita que teve conhecimento de uma carta escrita por d. 

Fernando durante o seu cativeiro.  À época em que Calado elaborou os seus estudos sobre 

Álvares e o Infante Santo, o original da missiva estava perdido.  No entanto, sete anos após a 

publicação da investigação de Calado129 sobre esse documento, Dinis130 publicou um artigo 

                                                 
124 SOUSA, Frei Luís de. Historia Des. Domingos particular do reino, e conquistas de Portugal. Primeira Parte. 
Lisboa: Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1767.  A primeira edição ocorreu em 1623.  
125 CALADO, Adelino de Almeida. Subsídios para… op. cit., pp. 11-12. 
126 Cf. Ibidem. Ressalta-se que esse autor, para corroborar esse raciocínio, apresentou um cotejamento entre o 
texto de Álvares e Conceição entre as páginas 11 e 15. 
127 Ibidem, p. 11.  
128 Cf. SOUSA, Frei Luís de. Historia Des…. op. cit. 
129 Cf. CALADO, Adelino de Almeida. Subsídios para… op. cit 
130 DINIS, António Joaquim Dias.  Carta do Infante Santo ao Regente D. Pedro, datada da Masmorra de Fez a 12 
de Junho de 1441. Anais da Academia Portuguesa de História. Lisboa: Academia Portuguesa de História.  Vol. 
15, Série 15, pp. 151-174, abril. 1965.  
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acerca do seu conteúdo.  Trata-se, ao que tudo indica, de uma cópia do século XVII131.  

Segundo Dinis, a carta original estava no mosteiro da Batalha. O próprio frei Sousa teria tido 

acesso ao texto original.  Segundo Santos e Calado, há indícios diplomáticos segundo os quais 

se trataria de uma falsificação feita por Pina.    

Apesar das polêmicas em torno da fidedignidade do documento, há referências para 

comprovar a existência de outras fontes sobre a vida do Infante Santo.  Uma das mais 

consistentes diz respeito ao texto de Ramon que, em seu prólogo132, deixa subentendido que 

fez consultas aos arquivos da Torre do Tombo e nos arquivos da Ordem de Avis.      

 A outra obra do século XVII, que corrobora que tenham existido biografias de d. 

Fernando cujos textos não tivessem uma relação direta com Álvares, foi a publicada por 

Cardoso133 em 1666.   Devido à coincidência dos equívocos, principalmente, os relativos às 

datas, acredita-se que Cardoso tenha se baseado, além de Álvares, através, provavelmente da 

edição de 1577, em Sousa para sumariar a biografia de d. Fernando.   

 Devido às singularidades que a obra de Cardoso adquiriu, adverte-se que a edição de 

cada um dos quatro tomos134 trouxe alguma particularidade. O quarto e último surgiu apenas, 

em 1744, sob a responsabilidade Sousa135, o qual publicou as Provas da História Genealógica 

de Portugal
136, em 1746.  Apesar de representar um conjunto, o espaço temporal entre as 

edições e a mudança do editor leva à problematização de cada obra separadamente137.    

                                                 
131 Cf. IAN/TT. Carta do Infante Santo ao Regente D. Pedro. Miscelânea, manuscrito da livraria, nº 111, fols. 
117r-118v.   
132 Cf. ROMAN, Fray Hieronymo. Historia de… loc. cit. 
133 CARDOSO, George. Agiologio Lvsitano dos sanctos, e varoens ilvstres em virtude do reino de Portvgal, e 

svas conqvistas. Tomo III, Lisboa: Officina de António Craesbeeck de Mello, 1666. Secção de OR, BPMP, cota, 
E-11-30. 
134 CARDOSO, George. Agiologio Lvsitano… op. cit., Tomo I (1652), Tomo II (1657) e Tomo III (1666). 
135 SOUSA, D. Antonio Caetano de. Agiologio Lvsitano dos sanctos e varoens illvstres em virtvde do reino de 

Portvgal, e svas conqvitas. Tomo IV. Lisboa: Regia Officina Syviana e da Academia Real, 1744. Secção de OR, 
BPMP, cota, E-11-30.  
136 Idem. Historia genealogica da casa real portuguesa desde a sua origem até o presente, com as familias 

illustres, que procedem dos reys, e dos serenissimos duques de Bragança. 12 Vols. Lisboa: Officina de J. A. da 
Silva, 1735-1748.  No que diz respeito ao Infante Santo o tomo I e o tomo II são responsáveis por narrar a vida 
exemplar de d. Fernando.  No entanto, o volume I, entre as páginas 529 a 540, traz um sumário da vida dessa 
personagem.  
137 Se comparado aos outros tomos, o quarto tomo não obteve grande “sucesso editorial”, apesar do incentivo 
dado pelo poder régio.  Deve-se ressaltar ainda que “o tomo IV do Agiológio Lusitano apresenta significativas 
diferenças – na quantidade (claramente menor) de ‘vidas’, no estilo narrativo (bem mais ‘enfeitado’), na 
fundamentação historiográfica (com notória e compreensível incidência na genealogia) – que resultam da 
diferente formação e dos distintos interesses deste autor da História genealógica da Casa Real Portuguesa. 
Aliás, foi o próprio D. António a admitir que o que o levou a empreender a continuação do Agiológio foi, no 
início, o desejo, partilhado por outros contemporâneos, de ‘ver completo o círculo do anno do Agiologio’ e de 
alguma ‘curiosidade’ pessoal, mais do que aquele desejo profundo de J. Cardoso, amadurecido durante décadas, 
de recensear e registrar todos os santos e ‘varões ilustres em virtudes de ‘Portugal e suas conquistas’”. 
FERNANDES, Maria de Lurdes Correia. (coord. da ed. crítica). O Agiológio Lusitano: encontros e 
compromissos da literatura hagiográfica e da história religiosa. Tomo V Estudos e Índices. Porto: Edição da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2002, p. 36.      
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Quanto a Cardoso (1609-1669), ele teve uma vida ligada à história eclesiástica e à 

hagiografia.  Em 4 de julho de 1632, foi ordenado presbítero na cidade de Lisboa, onde 

nasceu.   Embora tenha se envolvido em outros projetos editoriais, apenas dois chegaram às 

oficinas, inicialmente, o Ofício menor dos santos de Portugal
138 e, depois, os três primeiros 

tomos do Agiológio Lusitano.  A sua primeira publicação139 tinha um caráter privado, como 

demonstram as licenças para a impressão, mas contou com uma grande circulação em 

Portugal.  

 Com a edição do seu Agiológio Lusitano, esse autor iniciava um programa editorial 

ousado, posto que visava à promoção dos santos nacionais e à oficialização dos cultos 

daqueles santos portugueses que não gozavam da chancela oficial da Santa Sé.   De forma 

quase obsessiva, tentou contemplar os santos nacionais sem deixar de relacionar os de culto 

imemorial140.  Para Fernandes141, essa obra foi escrita entre os anos 30 e 60 do século XVII.  

Mas ela não pode ser vista como um reflexo das transformações religiosas trazidas pela 

conjuntura pós-tridentina do Martirológio Romano.  Na realidade, o texto de Cardoso 

relacionava-se às novas coletâneas dos Flos Sanctorum, cujos propósitos eram responder às 

críticas aos reformadores.      

 Devido aos seus objetivos e às suas relações com os Flos Sanctorum, o Agiológio 

Lusitano engendrou um impacto na sociedade portuguesa devido à sua inquietação acerca dos 

santos nacionais.  Embora atrasado, se comparada às outras obras desse gênero no resto da 

Europa, o texto de Cardoso veio a sanar essa discrepância.  Como em Portugal a hagiografia 

dos santos nacionais, antes de Cardoso, estava fragmentada, provavelmente ele recorreu a 

uma série de autores e manuscritos para fazer a sua coletânea142.   

                                                 
138 CARDOSO, George. Officio menor dos sanctos de Portugal: tirado de breviarios, & memorias deste reino / 
per Jorge Cardoso natural de Lisboa. Lisboa: Officina de Pedro Crasbeeck, 1629. Secção dos Res., BNL, cota, R 
11204P. 
139 A obra “[...] incluiu pequenas biografias espirituais de beatos e de santos portugueses, a maioria de culto 
imemorial, sem deixar de lembrar, no final, alguns veneráveis que, aguardando o desenvolvimento dos seus 
processos de beatificação, tinham a sua fama de santidade alimentada tanto pelas memórias colectivas e algumas 
devoções privadas quanto pelas biografias que foram sendo escritas e editadas, como eram os casos, por 
exemplo, do Infante D. Fernando, da princesa D. Joana e de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires”. FERNANDES, 
Maria de Lurdes Correia. (coord. da ed. crítica). O Agiológio… op. cit., p. 8. Destaque.  
140 Cardoso considerava o Infante Santo nessa categoria.  Por isso, o considerou como santo.  
141 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia. (coord. da ed. crítica). O Agiológio… op. cit.  
142 Para maiores informações sobre os manuscritos e os seus autores, bem como a forma que eles foram 
referenciados por Cardoso. Cf. Ibidem, pp. 10-11. 
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 Sabe-se também que Cardoso consultou Lobo143.  Embora tenha deixado muito claro 

em seu prólogo que só mencionaria os santos beatificados e canonizados, ele incluiu uma 

referência ao Infante Santo. 

 
 
Nem fe poem nefte Marttyrologio fenão fantos Canonizados, ou 
beatificados, ou que fejão publicamente venerados em propria igreja, 
altar, ou capella com aprouação, ou confentimento dos Prelados: pofto 
que não confte doutro modo de beatificação. Porque dos mais que não tem 
ainda efta honra que merecem, fe pode eu outro lugar fazer menção, como 
Varões illuftres em fantidade, ordenando, como fez Ioão Molano, h~u 
catalogo mais copiofo que Martyrologio, que comprenda não fomente os 
Santos de Portugal que atras fe contem fenão todos os Varões defanta 
memoria que floreceram em qualquer prouinica defta Coroa, pofto que não 
fejam Beatificados, nem tenham ygreja ou altar proprio por ferem modernos, 
ou menos conhecidos, e não auer qu~e follicite fua honra & nereraçam.144 
 
 

 O dado interessante é que Lobo indica que aqueles que fossem venerados em capelas 

com o consentimento dos prelados eram tidos como uma espécie de beatos.  Nesse sentido, 

ele termina o seu prólogo mencionando casos de santidade imemorial, exatamente a forma 

como d. Fernando era visto no final do século XVI.   

 
 
[…] varões infignes em fantidade, como o noffo Padre Francisco Xauier 
efclarecido com virtudes, e milagres, o Infante Dõ Fernando, frey Amadeu 
irmão de Diogo da Sylva primeyro Conde de Portalegre, Ioão de Deos 
natural de Monte mor o nouo, frey Pedro da Ordem de fam Dominguos 
Porteyro do Conuento de Euora, os dous Meminos de Santarem com feus 
Meftre, Dom frey Bertolameu dos Martyres Arcebifpo de Braga varão 
fantifsimo, e outros muitos, cuja virtude e fantos ex~eplos, fão dignos de 
eterna memoria.145 
 
 

Além do autor citado, Cardoso também usou as informações de Anjos146 . Nesse autor, 

encontra-se a narrativa de uma centena de santas e de mulheres virtuosas.  Tal obra almejava 

difundir para os estrangeiros o valor das santas portuguesas, de modo que elas fossem 

imitadas.   

                                                 
143 LOBO, Álvaro (ed.). Martyrologio dos sanctos de Portugal, e Festas geraes do Reino / recolhido de alguns 
auctores e informações por alguns padres da Companhia de Jesus. Coimbra: Officina de Antonio de Maris, 1591. 
Secção dos Res., BNL, cota, 2114//2 P. 
144 Ibidem, fol. 4r. Destaque.  
145 Ibidem, fol. 5r. Destaque.  
146 ANJOS, Luís dos. Jardim de Portugal: em que se da noticia de alguas Sanctas, & outras molheres illustres 
em virtude, as quais nascerão, ou viverão, ou estão sepultadas neste Reino, & suas cõquistas / recopilado 
novamente de varios, & graves autores, pello Padre Doutor Frey Luis dos Anjos. Coimbra: Officina de Nicolao 
Carvalho, 1626. Secção dos Res., BNL, cota, 1127 P. F. 
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As edições das hagiografias em Portugal até meados do século XVII foram setoriais e 

reportavam-se às ordens religiosas.  Desde a edição de Anjos, que representou uma exceção 

no que diz respeito à vinculação a uma ordem religiosa, havia a preocupação de levar 

informações sobre os santos portugueses para o exterior.  Para Fernandes, Cardoso ampliou 

esse propósito, pois temia que Portugal fosse considerado um país estéril de santos147.  

 Para atingir o seu objetivo, Cardoso lançou mão da escrita em português para chegar a 

um público mais vasto.  Na verdade, determinadas escolhas  imprimiram certas singularidades 

à sua obra148, que a diferencia em relação às hagiografias produzidas em Portugal até então.   

De fato, ele conseguiu atingir diversos estratos sociais, pois produziu uma linguagem 

intermediária entre a escrita erudita e a escrita vulgar.  Ele desejava ainda fazer com que a 

leitura das hagiografias substituísse a leitura de novelas caracterizadas por façanhas 

heróicas149.  

 Durante a execução de sua hagiografia, Cardoso viajou pelo reino visitando arquivos e 

cartórios eclesiásticos.  Manteve contato com outros intelectuais para obter informações 

relativas aos santos.  Devido à sua ação, ele não só editou fontes que já existiam, mas também 

criou condições para que os relatos orais fossem registrados por escrito.   Provavelmente, as 

informações que ele disponibiliza sobre o d. Fernando, que não estão de acordo com Álvares, 

tenham sido obtidas dessa maneira.  

                                                 
147 “Deste modo, acompanhado iniciativas várias de inventariação e redacção de vidas exemplares (e não só de 
santos oficialmente reconhecidos), atento ao esforço cronístico de várias ordens religiosas e dos respectivos 
autores que deram forte realce às narrativas bio-hagiográficas, Jorge Cardoso quis, ainda assim, fazer uma obra 
que devia suplantar todas estas, incluindo os nomes e os relatos da vida de todos os santos, beatos, venerais, 
homens e mulheres de excepcionais virtudes, de Portugal e ‘suas conquistas’, o que incluía o imenso número de 
‘soldados da milícia evangélica’ que se distinguiram pela actividade missionária e, sobretudo, pelo martírio em 
África, na Ásia, no Japão, no Brasil... 
Assim podia, por um lado – como afirmaram outros autores da época –, mostrar aos ‘estrangeiros’ a elevada 
quantidade e valor dos santos portugueses (logo, mostrar que Portugal era uma ‘Pátria de santos’) e, por outro, 
recuperar a memória (que o mesmo é dizer, também o exemplo) de muitos homens e mulheres portugueses que 
se distinguiram pela excepcionalidade das virtudes, evitando que a falta de registo acentuasse o esquecimento e 
este conduzisse à diminuição da devoção. Aliás, obedecendo às directivas dos decretos de Urbano VIII de 1625 e 
1634, afirmou ter escrito este Agiologio não ‘para que publicamente se lea na Igreja’, mas para que ‘de sua 
deuota lição resulte algum spiritual frutto aos lectores, principalmente aos naturaes deste Religioso Reino de 
Portugal’”. FERNANDES, Maria de Lurdes Correia. (coord. da ed. crítica). O Agiológio… op. cit., pp. 14-15. 
148 “A ‘lusitanidade’ dos santos incluídos no Agiológio era, aliás, o critério fundamental para, por um lado, 
lembrar a origem lusitana de diversos santos venerados por toda a Igreja e, por outro, para mostrar a antiguidade 
de alguns santos portugueses. Ao mesmo tempo, e em cada dia do ano, ia mostrando o florescimento em todas as 
épocas, nomeadamente nas mais recentes, de outros santos e beatos, de homens e mulheres de excepcionais 
virtudes, tanto religiosos e clérigos como leigos, nobres ou plebeus, homens e mulheres, ricos ou pobres, que iam 
confirmando e alimentado o pressuposto da continuidade temporal dos vários grau da santidade, dos frutos do 
culto e da imitação dos santos, da vivência espiritual e das devoções dos fiéis de vários estratos sociais”. Ibidem, 
p. 16.   
149 Cf. Ibidem, p. 17. 
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 A produção desse autor seguiu as diretrizes dos decretos de Urbano VIII (1623-1644), 

no que diz respeito ao culto dos santos150.  Apesar de cada um dos três tomos terem 

características próprias, destaca-se que o terceiro, no qual se encontra um sumário da vida do 

Infante Santo, foi o de maior erudição.  Ele contou também com o maior número de 

hagiografias e comentários de Cardoso.  Trata-se do maior esforço do autor para comprovar 

para o público português e o estrangeiro que Portugal era uma “pátria de santos”151.   

 Cardoso 

 
 
[...] mostrava como a história lusa podia acrescentar aos feitos militares e às 
virtudes políticas os percursos individuais ou colectivos de santidade, 
pretendendo dar uma configuração geral da história ‘do Reino e suas 
conquistas’ que também contava com uma ‘multidão’ de heróis das virtudes 
cristãs, cujas práticas – de ascese individual à missionação e, até, ao 
sacrifício da vida em defesa do cristianismo – ganhavam tanto maior relevo 
quanto eram envolvidos por fenómenos do maravilhoso (visões, milagres, 
profecias cumpridas) que, segundo narrativas e memórias várias, foram 
também acompanhando a afirmação da história política e territorial de 
Portugal.152 
 
 

Para Fernandes, essa obra de Cardoso constituía-se em modelo cuja representação 

oferecia a um público vasto exemplos para a admiração e para a imitação.  O dado 

interessante é que o texto foi assentado “nas cruas penitências, mortificações e jejuns como 

nos exercícios espirituais que coordenavam práticas de oração, meditação e contemplação, na 

heroicidade de virtudes que sustentava a santidade, nas visões e nos milagres que atestavam a 

graça divina”153. Trata-se dos mesmos elementos estruturais da espiritualidade do Infante 

Santo154, que foram demasiadamente explorados por Álvares.    

 Fernandes aponta como possível explicação para as críticas sofridas por Cardoso, à 

época da publicação dos seus três primeiros tomos, o fato de que a concepção hagiográfica 

desse autor tenha sido elaborada entre as décadas de 20 e 30 do século XVII.  Porém, pouco 

antes da hagiografia de Cardoso ser publicada, acontecia uma verdadeira revolução nos 

                                                 
150 Para maiores informações sobre a relação entre os decretos desse papa e a forma como Cardoso expôs os 
diversos graus da santidade em sua hagiografia. Cf. Ibidem, p. 21.  
151 Cf. Ibidem, p. 25. 
152 Ibidem, p. 26. Destaque.  
153 Ibidem, p. 27.  
154 Embora não seja objetivo desta tese, acredita-se que o estudo do culto ao Infante Santo deva ser tomado em 
uma perspectiva de longa duração para poder avaliar a permanência de determinadas características da 
espiritualidade medieval, presentes em seu culto medieval, que permaneceram em Portugal e, ao que tudo indica, 
imprimiram marcas importantes na espiritualidade lusa durante a modernidade.  



 150 

estudos hagiográficos devido à publicação do primeiro tomo das AA.SS. por Jean Bolland, em 

1643.    

 Embora Fernandes não tenha indicado, os itens básicos da espiritualidade de Cardoso 

mantinham fortes relações com a espiritualidade portuguesa expressa no século XV da qual a 

prosa produzida sob proteção da monarquia de Avis representa um testemunho.  Isso talvez 

deva ser considerado para se compreender as objeções feitas ao texto de Cardoso.   

Apesar de ser possível estabelecer distinções entre as concepções hagiográficas entre 

esse autor português e os bolandistas, ambos basearam-se nas narrativas de Álvares para 

descrever a vida desse santo dinástico.  Portanto, no que diz respeito à sua vida, os autores 

basearam-se em fontes semelhantes e tiveram procedimentos semelhantes para autenticar a 

história.  Mesmo que Cardoso tenha, como de fato fez, corroborado as informações obtidas, 

ele foi bastante crédulos nas narrativas de visões e milagres que lhes eram enviadas.  

Em tese, e, se comparado a Cardoso, os bolandistas foram mais criteriosos para aceitar 

esse tipo de descrição.  No entanto, Papenbroeck (1628-1714), que foi o responsável pelo 

primeiro tomo relativo ao mês de junho155, manteve essas histórias, que poderiam ser 

identificadas como aspectos arcaizantes da espiritualidade de d. Fernando e tê-las rechaçado 

pelo seu conteúdo medieval “irracional”.  Ao contrário, ele traduziu para o latim o texto de 

Ramos156, de 1577, e valeu-se das informações dadas por Cardoso acerca de d. Fernando.  

Isso deve ser encarado como mais argumento em favor de que houve poucas mudanças na 

forma de representar essa santidade.  

Ao discutir a forma como Cardoso apresentou as hagiografias157, Fernandes 

demonstrou como sendo uma forte tendência o modo como os poderes políticos e 

eclesiásticos tinham caminhado juntos.  Na realidade,   

 
 
[…] mostrando como a vida religiosa se entrecruzou com a vida social, 
como interesses linhagísticos ou familiares foram coordenados ou 
conciliados com as práticas devocionais, como o poder político caminhou a 
par do poder eclesiástico, como a vida religiosa foi efectivamente parte 
integrante da vida quotidiana individual e de muitas comunidades, de vilas e 
cidades e, em muitos momentos, do próprio reino.158 
 
 

                                                 
155 PAPENBROECK, Daniel van. AA.SS. Junii. Tomo I. Antuérpia: Tipografia de Henrique Thieulier, 1695. 
Secção dos Res., BPMP, cota, F – 12 – 1. Tradução livre realizada por CAMPOS, Geraldo L. de.   
156 Cf. RAMOS, Jerónimo de. Reuista &… op. cit.   
157 Ele as dividiu em duas categorias básicas, de um lado, estavam aquelas que foram sumariadas brevemente por 
causa da falta de fontes, de outro, estavam aquelas cujas fontes possibilitaram uma apresentação mais detalhada.  
No caso do Infante Santo, ele fez parte do segundo grupo.  
158 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia. (coord. da ed. crítica). O Agiológio… op. cit., p. 31. Destaque. 
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  Ainda sobre a discussão relativa às fontes, Fernandes ressaltou o número maior de 

franciscanos, dominicanos e jesuítas com atributos de santidade e com vidas virtuosas do que 

as outras instituições religiosas.  Mas isso pode ser justificado pelo cuidado dessas instituições 

em deliberadamente preservar a memória dos santos sob a sua proteção.  O culto ao Infante 

Santo pode ser citado como um exemplo disso, pois os dominicanos do mosteiro da Batalha 

tomaram a função preservá-lo.  Além disso, as três instituições mantiveram ótimas relações 

com o poder régio em Portugal.     

 O programa editorial de Cardoso desempenhou um importante papel na modernidade 

lusitana.  Embora tenham existido críticas e, até mesmo denúncias de suas manifestações 

fantasiosas, houve um público que admirou as narrativas de ascese, de milagres, de visões e 

do poder das relíquias.  Enfim, pode-se dizer que a espiritualidade lusitana tenha sido marcada 

por esses elementos, os quais, têm origens medievais como atesta a espiritualidade de d. 

Fernando, que foi cristalizada por Álvares no século XV. 

 

3.4 Os problemas em torno do Ms. Vat. 3634 

 

 De todos os escritos derivados de Álvares esse é sem dúvida o mais polêmico.  Na 

verdade, apesar dos resultados de pesquisas recentes159, ainda pairam muitas dúvidas, 

sobretudo, quanto à sua autoria.  Mesmo Rebelo não foi capaz de atribuir a autoria desse 

códice160, cujo propósito era encomendar a canonização de d. Fernando.  Na verdade, o 

máximo que esse investigador conseguiu foi estabelecer um perfil do autor e apresentar o 

intervalo de tempo em que a obra foi executada entre a ano de 1451, após a chegada das 

vísceras do Infante Santo, e o início do ano de 1471.    

 Segundo Rebelo, o homem medieval não via com bons olhos a idéia de assinar uma 

obra.  Isso era visto como um pecado de uanitas terrestris por causa do “individualismo” 

subjacente ao ato.  Assinar poderia ser pensado como uma busca por uma glória efêmera neste 

mundo161.  A exceção ocorria com as obras encomendadas, como, por exemplo, as crônicas de 

Avis.  A ausência da indicação da autoria foi apresentada por Rebelo como um argumento em 

                                                 
159 Atualmente, a investigação mais exaustiva sobre esse manuscrito foi desenvolvida por Rebelo. Cf. REBELO, 
António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit.  
160 Ms. Vat. 3634. In: SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da vida, acçoens e gloriosa 

morte do senhor D. Fernando – chamado o Infante Santo. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1958. A 
fotocópia do manuscrito original encontra-se na Secção dos Res., BCUC, cota, fot. 69. A tradução não 
reproduziu o fólio 1 no qual há uma representação iconográfica do Infante Santo.  
161 Cf. REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit., p. 847, Vol. II. 
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favor da tese de que o autor do manuscrito fosse um clérigo.  Esse servidor de Deus 

provavelmente era um franciscano com experiência diplomática e jurídica.        

 Como se travada de uma hagiografia, tornava-se ainda imprescindível o anonimato, 

pois assiná-la conduzira ao pecado de se tirar proveito da vida santa narrada.  “A Vita era 

propriedade exclusiva do santo”162.   Além disso, o Ms. Vat. 3634, cujo título era Martyrium 

et Gesta Infantis Domini Fernandi, foi, certamente, redigido por um português, embora o 

copista tenha origem francesa, uma obra coletiva, portanto, uma res nullius.  A questão do 

anonimato pôde, portando, ser explicada.     

 
 
Por um lado, seria a atitude mais condigna a um clérigo, alguém cujo 
individualismo se esvanecia na humildade incógnita do silêncio conventual, 
alguém que pouco se preocupava com as vaidades e famas transitórias deste 
mundo e colocava a tónica em pôr os seus talentos ao serviço da glória 
celeste. Ao contribuir para a exaltação dos méritos do Infante Santo, o autor 
anónimo colaborava indirectamente na glorificação do próprio Deus, pois 
era só nessa perspectiva que a veneração dos santos era entendida. 
Por outro lado, tratando-se certamente de uma obra redigida como o 
propósito de alcançar a canonização do Infante D. Fernando, dirigida, 
portanto, ao Papa, tinha toda a pertinência que assumisse um tom 
objectivo e, sobretudo, independente. A ausência de um prólogo 
tradicional, nomeadamente um prólogo sem dedicatória, era condição 
absoluta para garantir a imparcialidade, probidade e objectividade da 
redacção do Martyrium et Gesta… e a sua independência de influências ou 
interesses políticos, sociais, religiosos ou familiares.163 
 
 

 Existem indícios fornecidos pelo manuscrito que comprovam a nacionalidade 

portuguesa do autor.  Determinadas informações históricas que foram disponibilizadas 

atestam que o seu autor teve acesso às informações régias.  Além disso, o autor defende a 

honra dos portugueses e tenta projetar a imagem de Portugal na política internacional.  Trata-

se de uma explícita vinculação ao projeto político de Avis.  Assim, apenas uma pessoa ligada 

ao infante d. Henrique e a d. Afonso V poderia elaborar um texto com tais características.  

 A leitura do manuscrito comprova a erudição do seu autor, notadamente, em questões 

relativas à teologia e às doutrinas.  O domínio desse tipo de conhecimento era incomum aos 

leigos da época. Logo, presume-se que ele também fosse um diplomata ou alguém com 

experiência na chancelaria papal164.   Rebelo defende que o autor seja ligado aos franciscanos, 

                                                 
162 Ibidem, p. 848, Vol. II. 
163 Ibidem, p. 849, Vol. II. Destaque.  
164 “Tratar-se-ia de algum professor de cânones da Universidade? Lembremos que o Infante D. Henrique era 
governador e protector da Universidade. Não lhe seria muito difícil encontrar entre os professores universitários 
alguém suficientemente habilitado para redigir o Martyrium et Gesta…”. Ibidem, p. 851, Vol. II. 
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porque, com base em sua análise estilístico-literária, ele identificou uma predominância de 

citações de obras de autores franciscanos.  Ressalta-se ainda que  

 
 
[…] avultam as semelhanças com as características linguísticas de um 
Tomás de Kempis. O autor do Martyrium et Gesta… já estaria integrado no 
espírito da deuotio moderna, pelo qual se orientava D. Isabel, Duquesa da 
Borgonha, e que, em Portugal, havia sido prenunciado pela piedade litúrgica 
medieval dos Príncipes de Avis, com especial relevância para D. Fernando, 
em cujo carácter R. Ricard sublinha ainda a espiritualidade cisterciense.165  
 
 

Outro argumento para corroborar a autoria franciscana está relacionado à proteção 

régia.  Apesar dos dominicanos também terem ficado sob proteção, a análise do texto do 

manuscrito os excluiu como possíveis autores166.   

 Além de estabelecer o perfil do autor do Ms. Vat. 3634, Rebelo conseguiu mapear 

algumas personagens cujas vidas podem, de algum modo, estar relacionadas à redação do 

texto.   No entanto, meticulosamente, ele excluiu um por um, e, ao fazer isso, não deixou 

dúvidas.  Entre os possíveis autores que foram rechaçados estão: Álvares, Mateus de Pisano, 

frei Justo Baldino, d. Gomes, abade de Santa Maria de Florença,  frei Gil Lobo de Tavira, 

mestre André do Prado, frei João Aranha e frei João Martins167.   

 Entre esses autores, há nomes que se destacam pela proximidade com o poder real.  

No caso do frei Justo Baldino sabe-se que ele foi um dos homens de confiança de d. Afonso V 

a partir de 1466168.  Outra informação importante diz respeito a d. Gomes, apesar de ter sido 

um importante nome para Portugal durante a primeira metade do século XV, foi afastado de 

suas funções, como representante português na corte papal, porque fez críticas ao 

desdobramento de Alfarrobeira.  Além disso, como reformador de Santa Cruz, envolveu-se 

em uma disputa judicial com o mosteiro da Batalha entre 1457-1458, pois insistia em cobrar 

direitos da instituição dominicana. Mas, como os clérigos procuraram auxílio do rei, ele foi 

admoestado169. 

                                                 
165 Ibidem, p. 852, Vol. II. 
166 Para outras informações sobre a relação entre os dominicanos e franciscanos com a expansão  portuguesa nos 
século XV. Cf. Ibidem, p. 856, Vol. II.  
167 Todos são excluídos.  Entre as páginas 858 a 880, Rebelo apresenta as razões pelas quais ele descarta cada um 
desses intelectuais. Cf. Ibidem, Vol. II.  
168 “[…] D. Afonso V mandara vir de Itália Fr. Justo Baldino sábio dominicano e doutor in utroque iure, para 
trasladar para latim as crónicas dos reis de Portugal, traduzindo-as essencialmente de Fernão Lopes. Se as 
escreve de facto, ignoramo-lo. Em contrapartida sabemos que D. Afonso V sempre o prestigiou e lhe concedeu 
várias mercês. Assim, a 15 de Março de 1479 foi nomeado Bispo de Ceuta e administrador de Valença do 
Minho. Em 1483, assumiu a nunciatura apostólica em Portugal. Em 1485 participou num consistório em Roma”. 
Ibidem, p. 868, Vol. II.  
169 Cf. Ibidem, notas 116 e 117, p. 875, Vol. II. 
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 Apesar de não ter estabelecido com precisão o possível autor do manuscrito, Rebelo 

sugeriu o nome do frei João Martins como um autor plausível. Mas não teve condições para 

provar isso, porque seria necessária uma comparação entre o Ms. Vat. 3634 e uma outra obra 

desse autor escrita em latim. Porém, não existem textos latinos desse franciscano.  

 Na impossibilidade de apontar com certeza o autor, Rebelo retomou o estudo do 

códice para acrescentar outros dados.  Assim, apresentou informações de caráter filológico, 

como, por exemplo, o fato de que o texto pôde ser considerado como um registro lingüístico 

de um latim medieval em uma fase de transição para o renascentista.  Identificaram-se erros e 

imprecisões cujas origens estão vinculadas à forma acelerada que a obra foi composta.  

Presumivelmente, o autor, de origem portuguesa, tenha o redigido rapidamente e o enviado 

para a Borgonha, onde foi copiado e encadernado.      

 Rebelo escreveu que tem certeza da origem francesa do manuscrito.  As indicações do 

próprio texto corroboram essa tese.  Para tanto, consideram-se, por exemplo, as normas da 

humilhação, da devoção a Nossa Senhora, “na espantosa semelhança entre a vida de D. 

Fernando e do minorista S. Luís, Rei de França, na própria imitação de Cristo, à imagem do 

mais famoso alter Christus da História (como por vezes é chamado S.Francisco de Assis)”170.  

 O fato de que o possível autor tenha tido contato com o poder régio português e com a 

duquesa da Borgonha pode ser relacionado a uma questão fundamental – o propósito da obra, 

ou seja, exaltar a santidade de d. Fernando ao mesmo tempo que a sobrepunha à dinastia, 

estabelecendo assim, um mecanismo simbólico para cultuar o Estado português em sua versão 

expansionista.  

 
 
D. Fernando, o Mártir de Fez, não só é exaltado pela dimensão cristã de sua 
conduta, i.e., pela exemplaridade da vida virtuosa que culmina no sacrifício 
supremo do martírio, como também o é em função do pendor temporal da 
sua gesta: o sacrifício não já pela fundação da nacionalidade, mas pela 
propagação dessa nacionalidade (aliás, indiscernível da propagação da 
Fé).171 
 
 

 O texto desse manuscrito, que apesar de apresentar informações estranhas à 

hagiografia de Álvares, deve ser pensado como parte do projeto de Avis.  Além disso, o fato 

de que todos os autores relacionados neste capítulo, de uma forma ou de outra, tenham 

seguido os mesmos passos de Álvares e do autor do Ms. Lat. 3634 conduz à constatação de 

que Álvares tenha cristalizado uma forma específica para representar a monarquia de Avis.  

                                                 
170 Ibidem, p. 920, Vol. II. Destaque. 
171 Ibidem, Vol. II, p. 921. 
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Obviamente, ele não a inventou, mas a utilizou de uma maneira tão hábil, que a transformou 

em um padrão textual para representar esse santo dinástico.  Por isso, acredita-se que as 

hagiografias relativas ao Infante Santo também são um instrumento de análise da sacralidade 

de Avis.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Capítulo 4 – A questão da sacralidade de Avis por meio de d. Fernando e as 

suas relações com o culto ao projeto expansionista 

 

 A forma como a santidade de d. Fernando foi construída abre uma discussão acerca da 

relação da monarquia de Avis com o conceito de sagrado utilizado freqüentemente pela 

historiografia francesa, que elaborou um paradigma para os casos de França e Inglaterra.  

Pode-se defender a existência de uma sacralidade para Avis?  Seria o modelo franco-inglês, 

assentado na taumaturgia e na cerimônia de sagração, a única via de compreensão da 

sacralidade monárquica?  Antes de responder aos problemas propostos, retomar-se-á um 

debate que foi aberto há muito tempo, mas não está esgotado.   

 

4.1 A sacralidade e a historiografia 

 

 A questão foi primeiramente abordada na obra de Bloch1, em 1924.  Nesse livro, 

foram estudados os ritos de cura, realizados pelos reis franceses e ingleses, os quais foram 

classificados como um sistema de superstições e lendas que formavam o “maravilhoso” 

monárquico.  As “crendices” faziam parte de uma determinada “consciência coletiva” que 

comprovava o caráter sobrenatural da monarquia.  

 Já o trabalho de Kantorowicz2 sobre a teologia política medieval contemplou a 

construção da imagem de Frederico II (1220-1250).  Comprovou-se que ela tinha sido pré-

estabelecida como possuidora de dois corpos, um mortal e um imortal. A existência desses 

dois corpos assegurava a estabilidade da realeza.     

 No final dos anos 60 e durante os anos 70 do século XX, historiadores ligados ao 

movimento que deu origem à Nova História promoveram um debate sobre a representação do 

                                                 
1 BLOCH, Marc. Les rois thaumaturges: étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale 
particulièrement en France et en Angleterre. Préface de Jacques Le Goff. Paris : Gallimard, 1987.   
2 KANTOROWICZ, Ernst.  Os dois corpos do rei. Um estudo sobre a teologia política medieval. São Paulo: 
Cia. das Letras, 1998.   A primeira edição data de 1957, publicada pela Princenton University Press.  Usa-se a 
edição brasileira da Cia. das Letras, de 1998. 
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rei na ideologia feudal.  A investigação de Gorski3 defendeu a idéia de que a difusão do 

cristianismo foi realizada de forma heterogênea na Europa. Apesar disso, demonstrou como a 

religião teve um papel importante na produção das concepções sobre a monarquia, 

conferindo-lhe uma sacralidade.  Entretanto, existem diferenças entre o Norte da Europa e o 

Leste no que diz respeito à idéia de rei santo.  

Nas regiões onde o cristianismo foi mais superficial, nas quais o direito romano era 

desconhecido, a sua imagem não foi com sucesso associada ao conceito de rex justus.  No 

entanto, foram os territórios em que apareceu com força a concepção de rei e príncipe santo4.  

A sua principal característica seria a decisão de aceitar a morte com resignação5, deixando que 

um inimigo o assassinasse sem reagir, para imitar Cristo na cruz.  Embora existam variações 

disso, o autor tomou como base a proposta de G. Fedotov para a Rússia antiga, afirmando que 

a mesma vale para o continente europeu.   

Além do rei que consente a morte, existiam outros dois tipos de reis e príncipes que 

foram santificados.  Esses casos referem-se ao rei/príncipe apóstolo e ao rei/príncipe defensor 

da Igreja.  Gorski pergunta-se qual seria o contexto social e psicológico responsável pela 

produção desses reis e príncipes santos que, em alguns casos, a devoção popular conseguiu 

impor o culto à Igreja. Ao mesmo tempo, os cultos serviram como um mecanismo de 

legitimação das monarquias e do próprio cristianismo. Tais ações virtuosas eram consideradas 

provas da santidade.  Contudo, o autor considera difícil estudar esses modelos na Europa por 

causa da existência de determinadas particularidades regionais.  

Também ao estudar a origem do feudalismo na França do século X, Duby6 demonstrou 

como os poderes senhoriais receberam funções que, até então, eram exclusivas do poder 

régio, sobretudo, as prerrogativas de manter a paz e ministrar a justiça.  Defendeu que o 

processo de feudalização não pode ser estudado apenas do ponto de vista das estruturas 

materiais.  As representações ideológicas têm a mesma importância que essas estruturas.  

Sua argumentação está baseada na idéia de que embora tenha havido uma apropriação 

ideológica das principais prerrogativas do poder real (a sabedoria, a generosidade para com os 

                                                 
3 GORSKI, Karol. Le roi-saint : un problème d’idéologie féodale.  Annales Économies Sociétés Civilisations. 
Paris : CNRS et EHSS, Année 24e, nº 2, pp. 370-376, mars/avril. 1969. 
4 Cf. Ibidem, p. 370. 
5 Cf. Ibidem, p. 373. 
6 DUBY, Georges. L’image du prince en France au début du XIe siècle.  Cahiers d’histoire. Études médiévales 

en mémoire de Jean Deniau. Lyon : CNRS et Comité historique des régions lyonnaise, stéphanoise, dauphinoise 
et savoyarde, Tome XVII, nº 3, pp. 211-216 [s.m.]. 1972, pp. 211-212. 
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pobres e a piedade) por parte dos príncipes, a capacidade taumatúrgica não foi apropriada. Ela 

continuou sendo uma marca própria e intransponível do poder real francês7. 

Seis anos mais tarde, Duby8 retomou o debate sobre o poder régio.  Baseando-se em 

Georges Dumézil, cuja teoria propunha a trifuncionalidade como um padrão de representação 

entre os povos indo-europeus, Duby identificou na sociedade feudal um sistema tripartido de 

representação, pautado no ideal de perfeição cristã, inicialmente, vinculado a um sistema 

político ligado ao clero secular e, em seguida, ao rei9.  Assim, o rei transformou-se numa 

espécie de “ponto de fuga”, o lugar de encontro de um mundo dividido em três: os que 

rezavam, os que laboravam e os que guerreavam10, viabilizando a construção de um mundo 

pautado no ideal cristão de unidade. 

A percepção de que não existe uma unidade européia em relação à representação da 

monarquia e de que houve reinos onde vários soberanos e príncipes, alguns contra a vontade 

da Igreja, foram cultuados levou os historiadores ao questionamento sobre a origem da 

associação entre rei e santidade na idade média.   

A pesquisa de Floz11 abordou os casos em que reis e príncipes transformaram-se em 

santos.  Analisaram-se fontes hagiográficas nas quais se encontram as narrativas de milagres, 

um testemunho preciso acerca da transladação do corpo e, a partir do século XII, uma bula 

pontifical proclamando a canonização.   

O rei santo foi uma criação medieval devido ao processo de cristianização da Europa, 

sobretudo, depois do século VI.  Isso teria conduzido ao movimento de sacralização da 

monarquia.  Contudo, o “rei santo” não pode ser confundido com realeza sagrada.  Analisou-

se a personagem real que teria alcançado a glória devido aos seus méritos.  Mas o autor não 

                                                 
7 « Un seul laïc conserve, sur toute l’étendue du royaume de France, le pouvoir thaumaturgique, c’est le roi. On 
peut penser que ce privilège exclusif lui est conféré par les rites du sacre. En tout cas, le mouvement de 
décomposition féodale s’est arrête là : les princes se sont attribué toutes les prérogatives royales, à l’exception de 
l’onction et de la puissance miraculeuse. Or ce double monopole que déteint le monarque le situe véritablement 
dans un autre compartiment du cosmos.  Il établit indiscutablement au niveau de l’idéologie sa supériorité, en 
dépit de toutes les défaillances qui peuvent affecter son pouvoir matériel. Le don de guérison constitue le support 
ultime, mais singulièrement solide, de la supériorité monarchique, et ce n’est sans doute pas par hasard si, 
comme pour une suprême et décisive réaction de défense, Helgaud de Fleury a mis pour la première fois l’accent 
sur cet attribut majeur, au moment précis où, dans l’entourage du souverain et dans l’activité de sa chancellerie, 
se manifeste l’aboutissement du long processus qui en un siècle et demi à réduit l’autorité royale au profit de 
celle des princes, au moment précis où l’image exemplaire du bon prince achève de se constituer de tous les 
autres trait d’un modèle monarchique ». Ibidem, p. 216.  Segundo esse raciocínio, mesmo durante o auge do 
feudalismo, a monarquia francesa manteve a personagem régia apartada da sociedade devido à unção que lhe 
conferia o poder taumatúrgico.   
8 DUBY, Georges. As três ordens ou o imaginário do feudalismo. Lisboa: Estampa, 1992. A primeira edição foi 
realizada pela Gallimard em 1978.  
9 Ibidem, p. 11. 
10 Ibidem, p. 25. 
11 FOLZ, Robert. Les saints rois du Moyen Age en Occident (VI

e
 – XIII

e
 siècles). Bruxelles : Société des 

Bollandistes, Collection Subsidia Hagiographica, nº 68, 1984. 
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voltou a sua problematização para a função da realeza sagrada. Embora admita grande 

dificuldade para apresentar a origem histórica do processo, Floz sublinha que o texto bíblico 

constitui uma fonte importante para o estabelecimento dessa origem. 

 A tradição historiográfica que responsabiliza a influência cultural anglo-saxônica, 

escandinava e germânica pela associação do rei à santidade tomou como base para a sua 

argumentação as fontes que narram as genealogias dos reis dessas regiões. Mas se acredita 

que tenha ocorrido um equívoco, porque essas fontes referem-se aos seus respectivos povos, 

portanto, descrevem a descendência de um determinado povo; elas não abordam, de forma 

individualizada, a genealogia dos reis.  Por isso, Floz propôs que o historiador procure 

referências anteriores às genealogias, cujos conteúdos estejam diretamente ligados às casas 

reinantes, para estabelecer a origem do fenômeno social que confere a vários reis medievais 

virtudes particulares que o sacralizavam.  

Para ele, não se pode aceitar a tese segundo a qual a sacralização dos reis venha de 

uma concepção “pagã”12.  Ao contrário, sustentou que a origem esteja na tradição cristã do 

martírio, embora não tenha explorado satisfatoriamente o assunto. A refutação daquela 

hipótese foi construída com base na análise da evolução da representação da realeza entre os 

séculos VI ao XIII.   Para corroborar os seus argumentos, arrolaram-se as alterações sofridas 

pelo conceito de martírio ao longo da história cristã13 e como, nas circunstâncias mais 

diversificadas, reis e príncipes foram coligados a ele.  

Através da investigação de diversos casos de santidade régia, analisaram-se os casos 

em que os reis foram considerados mártires.  Embora exista um contexto variado das causas 

das mortes, em geral, eles foram traídos ou assassinados.  A pesquisa de Floz produziu uma 

tipologia da santidade régia medieval, considerando-se critérios regionais. No que pesem as 

diferentes circunstâncias das mortes, as hagiografias de todos representavam como tendo 

passado por sofrimentos análogos aos de Cristo.  

 
 

                                                 
12 « Il paraît donc impossible de voir dans l’idée plus ou moins sûre qu’on se fait de l’ancienne royauté 
germanique le modèle dont on se serait inspiré pour élaborer l’image du saint roi. Tout au plus peut-on repérer çà 
et là dans certaines traditions une influence des anciennes croyances. Le type du saint roi nous introduit dans un 
monde de conceptions tout à fait différentes. Il est frappant de remarquer que les premiers rois à être considérés 
comme saint ont été complètement dépourvus de cette ‘vertu’ royale, créatrice de la victoire ou seulement du 
succès, hypothétiquement reconnue à certains de leurs devanciers païens. C’est après leur mort que les 
biographes ont attribué à quelques-uns de ces rois un pouvoir sur les hommes et sur la nature qu’ils ne devaient 
pas à eux-mêmes, mais à la grâce de Dieu ». Ibidem, pp. 20-21. 
13 Para maiores informações sobre as mudanças ocorridas no conceito. Cf. LOUTH, Andrew. Martyre. In : 
LACOSTE, Jean-Yves (dict.).  Dictionnaire critique de théologie. Paris : PUF, 2007, pp. 855-857.; DELOOZ, 
Pierre. Pour une étude sociologique de la sainteté canonisée dans l’Église Catholique. Archives de Sciences 

Sociales des Religions. Paris : CNRS, Année 7, nº 13, pp. 17-43, janvier/juin. 1962. 



 161 

Et pourtant il semble possible de parvenir à un type dont ils se rapprochent 
tous en portant l’analyse sur trois points : le portrait de ces rois, leur royauté 
et leur martyre. Sur les deux premiers, les hagiographes sont souvent 
tributaires du Pseudo-Cyprien et plus encore de la littérature des Miroirs de 
princes qui, depuis la fin du VIIe et surtout pendant le IXe siècle, tentaient à 
moraliser la fonction royale, tributaires aussi de l’idéal monastique qui 
marque profondément le portrait du saint roi. Quant au martyre, quelles que 
soient les conditions dans lesquelles il a eu lieu, il semble bien être 
l’accomplissement suprême des vertus de l’homme et du souverain : ce 
qu’Abbon de Fleury a remarquablement fait comprendre pour Edmond est 
vrai, mutatis mutandis, pour chacun des saints rois martyrs.14 
 
 

 A personalidade dos reis aparece plasmada nas fontes da mesma forma, embora exista 

uma diversidade contextual muito grande envolvendo-as.  Segundo as suas hagiografias, eles 

tiveram condições para aprender as virtudes fundamentais, logo, foram humildes, combateram 

a tirania e foram caridosos. Notou-se ainda a influência do modelo de rei pautado em David.  

Eles também tiveram vidas privadas regradas e alguns foram representados como castos.  

 Nas fontes hagiográficas estudadas por Floz, alguns reis santos aparecem como 

predestinados ao martírio. Morrer lutando contra o infiel passou a representar um lugar 

comum nesse tipo de santidade.  Deixadas de lado as particularidades conjunturais, ele 

demonstrou como houve idéias-base para representar esse tipo de santo.  Entre elas, sublinha-

se, novamente, a deliberada intenção dos hagiógrafos em aproximar as vidas dos santos à 

paixão de Cristo.  Isso constitui um topos da santidade monárquica medieval. 

  Além da apropriação da paixão de Cristo, existiram outras características para 

singularizar esse tipo de santidade.  Os temas das manifestações cósmicas, da presença de luz 

para iluminar as trevas da morte, das citações bíblicas, do odor paradisíaco emanando do 

defunto, da manutenção da mobilidade do corpo, mesmo após a morte, são freqüentes nas 

histórias dos santos dinásticos.  

 A maior parte dos santos estudada por esse autor teve o desenvolvimento do culto sem 

a necessidade do processo da canonização15.     

 
 
L’acte essentiel consiste dans l’élévation de la dépouille du roi, 
préalablement enfermée dans une châsse, sur le maître-autel où elle demeure 
exposée un certain temps avant d’être installée à un emplacement élevé dans 
le sanctuaire, au-dessous ou à côté de l’autel. Enfin, lorsqu’il y a 
déplacement des reliques d’une église dans une autre ou même d’une châsse, 

                                                 
14 FOLZ, Robert. Les saints… op. cit., p. 55. 
15 Para se obter informações precisas sobre a instituição e a instrução do processo de canonização. Cf. 
VAUCHEZ, André. La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age. D’après les procès de 

canonisation et les documents hagiographiques. Rome : École Française de Rome /Palais Farnèse, 1981. ; 
DELOOZ, Pierre. Pour une… op. cit.  
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on parle d’une translation : l’expression est d’ailleurs souvent utilisée 
aussi pour désigner ces canonisations de type ancien.16 
 
 

Na ausência de um mecanismo oficial para confirmar a condição de santo, o início do 

culto dava-se na igreja onde estavam depositadas as relíquias do santo.  Havia o cuidado de 

inscrevê-lo em um martiriológico local.  Para as celebrações litúrgicas, utilizavam-se os textos 

comuns aos mártires e aos confessores, com os devidos acréscimos de passagens da vida do 

santo para ressaltar o valor moral daquele que era festejado.  

Depois do século XI, outra categoria de santo surgiu, substituindo parcialmente o 

modelo do rei mártir.  Trata-se de reis santos em que as qualidades pessoais são mais 

importantes do que o derramamento do seu sangue.  Eles são denominados de confessores e 

estavam mais próximos do ideal de santidade da reforma gregoriana.  Agrupam-se em três 

tipos: os reis monges, os reis da alta idade média, tardiamente descobertos, e os reis 

cristianíssimos da idade média clássica.   

Uma análise em conjunto demonstrou que a promoção dos seus cultos contou com a 

colaboração da Igreja e das suas dinastias.  No que diz respeito aos milagres relacionados nas 

hagiografias, percebeu-se que as descrições taumatúrgicas seguiram a fórmula dos milagres 

cometidos à margem das tumbas.  A “especialização” foi um caso raro circunscrito, 

freqüentemente, aos reinos de França e da Inglaterra17.     

 No contexto de produção historiográfica dos anos 80 do século XX, a discussão sobre 

a sacralidade régia praticamente chegou ao consenso de que as grandes linhas desse fenômeno 

social e político da baixa idade média e da modernidade não tinham transporto os Pirineus.  

Dialogando, em parte, com o trabalho de Floz, a pesquisa de Ruiz18 concluiu que o conceito 

de sacralidade monárquica não seria aplicável ao mundo ibérico.  Embora a pesquisa 

concentre os seus esforços para o caso do reino de Castela, suas considerações podem ser 

tomadas para o conjunto ibérico. 

 
 
Jamais les rois de Castille ni plus tard, ceux d’Espagne ne prétendirent 
sérieusement avoir le pouvoir de guérir les malades. Leur naissance, leur 
couronnement, leur mort et leur enterrement ne jouirent pas davantage des 
rituels complexes associés à la royauté en Angleterre et en France. A la fin 
du Moyen Age, la royauté castillane avait ses rituels et ses symboles 
d’autorité pour marquer l’ascension du monarque sur le trône et son entrée 

                                                 
16 FOLZ, Robert. Les saints… op. cit., p. 66. Destaque. 
17 Cf. BLOCH, Marc. Les rois… op. cit. 
18 RUIZ, Teofilo F. Une royauté sans sacre : la monarchie castillane du Bas Moyen Age.  Annales Économies 

Sociétés Civilisations. Paris : CNRS et EHSS, Année 39e, nº 3, pp.429-453, mai/juin. 1984. 
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en fonction politique, mais les uns et les autres différaient de ceux que 
connaissaient l’Angleterre, la France et les autres royaumes médiévaux 
d’Occident.19 
 
 

 A explicação para isso estaria nas singularidades históricas anteriores a 1157.  Os reis 

das Astúrias e de Leão não foram coroados com a utilização de muitos elementos 

distintivos20.  Na Espanha visigótica, desde a conversão de Recaredo (587), embora 

existissem recursos sagrados, como a unção, a coroação eclesiástica, o juramento real etc., 

eles foram limitados. A permanência do sistema eletivo, as leis sobre a sucessão e os 

freqüentes assassinatos atrapalharam o desenvolvimento de uma monarquia “teocrática”21. 

O princípio eletivo22 visigodo deixava aberta a possibilidade de coroação para 

qualquer nobre.  Havia uma associação entre sucessos militares e ascensão ao governo.  

Assim, o poder régio era visto como uma recompensa às ações militares.  Tal visão também 

criou um clima de instabilidade, pois sempre houve grupos lutando pelo poder.  A tese de 

Ruiz era a de que o reconhecimento das virtudes guerreiras é chave para o entendimento do 

poder régio na Espanha. 

 
 
Dans ce contexte, on doit noter que, bien que les rois médiévaux de l’Europe 
du Nord aient aussi insisté sur leur rôle de chef militaire, ils préféraient 
souvent mettre l’accent sur leurs fonctions sacrées plutôt que sur l’aspect 
martial de leur autorité. C’est que le Nord, à la différence de la Castille ou 
d’autres royaumes ibériques, n’eut pas l’expérience d’une lutte constante 
contre un ennemi précis, alors qu’en Castille la lutte dura sep siècles. 
Dans les Asturies, dans le royaume de León et, plus tard en Castille, la 
position et l’autorité du roi étaient aussi qualitativement différentes de celles 
de vassalité ne se développèrent jamais autant qu’en France, qu’en 
Angleterre et qu’en Allemagne, l’autorité politique n’était pas aussi 
morcelée. De plus, une combinaison de facteurs – l’exemple musulman, la 
résurgence de l’idéologie wisigothique, une réaction à l’influence 
carolingienne – conduisirent les rois des Asturies et de León à prétendre à la 
dignité impériale, et avec le titre, à l’exemption des relations politiques qui 
existaient dans le reste de l’Occident médiéval. Les rois des Asturies et de 
León et leurs successeurs, les rois de Castille, se considéraient comme 
affranchis de l’autorité impériale et papale pour les questions politiques et 
parfois même ecclésiastiques.  Le terre leur appartenait car ils l’avaient 
conquise par l’épée : comme ailleurs en Europe, les rois et leurs sujets 
pensaient que leur pays était un lieu unique.23 
 

                                                 
19 Ibidem, pp. 429-430. 
20 Segundo esse autor, apenas a espada e as bandeiras distinguiam esses reis dos demais nobres. Cf. Ibidem.  
21 O autor usa a expressão realeza teocrática para designar o tipo de monarquia medieval na região franca da 
Europa.  Cf. Ibidem, p. 431.   
22 O rei deveria ser aclamado pelos grandes senhores leigos e eclesiásticos.  A ascensão ao trono dependia desse 
reconhecimento por parte dos demais poderes. Cf. Ibidem. 
23 Ibidem, p. 432. 
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 Para corroborar a sua argumentação, citou exemplos retirados das crônicas de 

coroação dos reis de Navarra.  Eles não passavam pelas cerimônias de sagração e nem eram 

coroados. O ponto de sustentação ideológica da monarquia estava na capacidade bélica do rei. 

 Mesmo com a ascensão da dinastia bastarda de Trástamara, que foi responsável por 

caracterizar o cenário político de Castela até o governo de Isabel, em 1474, não houve um 

processo da sacralização da monarquia.  Através da análise de um corpus documental extenso, 

no qual se encontravam fontes iconográficas, Ruiz sustentou que essa dinastia deu pouca 

atenção ao cerimonial do poder24.  

 Do ponto de vista da legitimação ideológica, em Castela, impôs-se, no início da 

modernidade, o sermão real, devido ao seu caráter contratual, cuja significação indicava uma 

vinculação visceral entre o rei e o seu povo.  Além disso, devido ao contexto da reconquista, 

deu-se grande importância à cerimônia de investidura do rei.  Os reis se auto-investiam o grau 

de cavalaria; isso deve ser compreendido como uma distinção em relação aos casos anglo-

franceses.  Não houve a constituição de um santuário onde os reis fossem enterrados, 

contribuindo para não associação deles ao sagrado, como aconteceu em França e na 

Inglaterra.  

 O estudo da realeza, por meio da compreensão dos seus aspectos rituais, foi inovado 

pelas reflexões de Le Goff25.  Ao acentuar uma tendência, presente nas décadas anteriores, de 

viés antropológico e sociológico, analisou os rituais do poder:  “coroa, trono, globo imperial, 

cetro, mão de justiça, e assim por diante”26.  Cada objeto possuía uma determinada função, 

legitimando o poder régio. 

 Nos anos oitenta ainda, autores ligados à Nova História ampliaram o debate sobre a 

sacralidade monárquica27.  Os trabalhos apresentados versavam sobre a noção da sacralidade 

régia no Ocidente medieval, ao mesmo tempo em que eles se abriram para uma perspectiva 

                                                 
24 Um exemplo dado por Ruiz foi sobre a função do diadema régio.  Ele servia como um recurso iconográfico 
para distinguir o rei dos demais nobres. Na realidade, ele conclui que: « à la différence de l’Angleterre ou de la 
France où la royauté appartenait à une famille ayant des qualités thaumaturgiques et sacrés, les conditions légales 
et pratiques pur être roi en Castille, telles qu’elles sont présentées dans le Fuero juzgo et les Siete partidas, 
rendent l’accès à la royauté moins restrictif. Les codes légaux spécifient que le roi est à la tête du royaume 
comme Dieu préside la Cour Céleste ; il est vicaire du Christ ; chacun est empereur dans son propre royaume 
(imperator in regno suo). Le monarque est le cœur et l’âme du  peuple, installé là pour protéger, garder et 
agrandir le royaume ». Ibidem, p. 438.  
25 LE GOFF, Jacques.  A política será ainda a ossatura da história? In: Ibidem.  O maravilhoso e o quotidiano no 

Ocidente medieval. Lisboa: Edições 70, 1990, pp. 221-241. A primeira edição do artigo ocorreu em italiano 
(Laterza & Figli) em 1983. 
26 Ibidem, p. 229. 
27 BOUREAU, Alain et INGERFLOM, Claudio-Sergio (orgs.).  La royauté sacrée dans le monde chrétien. Actes 
de : Colloque de Royaumont, mars 1989. Paris: EHESS, 1992. 
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comparativa com outros circuitos culturais não ocidentais.  Destaca-se o fato de os autores 

terem mantido um diálogo crítico com as obras de Bloch e Kantarowicz. 

 Na produção de Le Goff, o tema da sacralidade régia foi abordado em diferentes 

momentos.  No que pesem algumas variações, a sua compreensão acerca do conceito foi 

sistematizada no citado colóquio.  Assim, a sacralidade da monarquia não pode ser estudada 

apenas por meio das suas funções rituais.  O ritual deve ser inserido em um determinado 

campo de representação que se divide em quatro funções específicas do rei.  Logo, a 

sacralidade monárquica, para esse autor, pode ser resumida nas seguintes funções: 

 
 
Le sacre, c’est ce qui exprime et le plus souvent crée (la concrétisation est 
une sacralisation) un lien avec les pouvoirs surnaturels, la participation à ces 
pouvoirs et, s’agissant d’une société chrétienne, un rapport direct avec Dieu, 
mais plus qu’une délégation de pouvoir (signifiée surtout par le 
couronnement : rex a Deo coronatus), l’insinuation de forces surnaturelles 
par l’onction et la manifestation de  l’octroi de certaines de ces forces par le 
remise d’insignes symboliques du pouvoir.  
Le religieux, plus difficile à définir dans une société qui n’a guère l’idée du 
civil mais qui distingue le temporel et le spirituel, c’est tout ce qui concerne 
le fonctionnement régulier du sacré ici-bas, essentiellement assuré par 
l’Église.  La fonction religieuse de la monarchie consistera donc à permettre, 
à aider et á favoriser le rôle et l’action de l’Église.  Au sacre, elle s’exprime 
surtout dans les engagements pris par serment par le roi.  On peut les 
résumer dans le concept de bras séculier.   
Le sacerdotal ou ecclésiastique désigne tout ce qui confère au roi des 
caractères ou des fonctions d’homme d’Église.  Le rituel du sacre évoque un 
certain caractère á la fois épiscopal, sacerdotal et diaconal du roi.  Mais des 
limitations strictes bloquent la possibilité pour le roi d’être et d’apparaître 
comme un rex-sacerdos.  
Enfin le thaumaturgique, proche du magique, réponde au pouvoir surnaturel 
reconnu au roi de France de guérir, dans des circonstances plus ou mois 
solennelles, par le toucher – accompagné d’un signe de croix 
(christianisation d’un rite magique) – les malades souffrant d’une maladie 
particulière, les écrouelles ou adénite tuberculeuse, le morbus regius, 
maladie royale, c’est-à-dire guérie par le roi.28   
 
 

 Segundo Le Goff, o sagrado poderia ser identificado através de um sistema articulado 

que caracterizaria um campo semântico do poder real e de suas representações.  Essa idéia foi 

utilizada para analisar a documentação produzida em seu livro São Luís
29.  Sublinha-se que a 

investigação sobre o rei São Luís possa ser considerada ainda uma síntese bibliográfica dos 

                                                 
28 LE GOFF, Jacques.  Aspects religieux et sacrés de la monarchie française du Xe au XIIIe siècle. In : Ibidem, 
pp. 19-28.  
29 Idem. São Luís – uma biografia. Rio de Janeiro: Record, 1999. Na página 733 desse livro, os elementos 
citados anteriormente foram relacionados para explicar a sacralidade desse rei.  
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principais autores que trabalharam com a questão da sacralidade monárquica nas décadas 

anteriores aos anos 90.  

 Além do foco anglo-francês, os historiadores herdeiros da tradição da Écoles des 

Annales e da Nova História investigaram a questão da sacralidade monárquica, considerando 

o Leste da Europa e a parte central do continente.  A publicação citada, de Floz, seguiu esse 

caminho.  Segundo a sua pesquisa, o conceito de sacralidade monárquica estaria restrito a essa 

região. 

O artigo de Klaniczay30 analisou um discurso, proferido por um funcionário pontifical, 

em 1309, cujo teor defendia a candidatura de Charles Robert ao trono húngaro. Notou-se que 

se associaram as virtudes pessoais do rei às atribuições monárquicas.  Embora em um 

primeiro momento se considere tal correlação arcaica, pois o século XIV conheceu 

significativas modificações nas concepções de santidade, o autor defende que a idéia pode 

auxiliar no estudo da santidade real e principesca. 

Klaniczay baseou-se no caso húngaro e, de forma mais geral, no contexto da Europa 

central, para estudar esse fenômeno político/religioso de longa duração.  A sua observação 

começou no século X e foi até o século XV.   Retomando a proposição de Floz e de 

Hoffamann, ele se pergunta se as realezas sagradas seriam ou não uma criação medieval? 

“Elas poderiam ser vinculadas às permanências do paganismo na idade média”?   Ele 

sustentou que isso deve ser estudado como um fenômeno medieval31.  

                                                 
30 KLANICZAY, Gàbor. Sainteté royale et sainteté dynastique au moyen âge. Traditions, métamorphoses et 
discontinuités. In : Cahiers du Centre de Recherches Historiques. Paris : EHESS et CNRS, Vol. 3, pp. 69-80, 
avril. 1989.     
31 Le modèle de la sainteté royale est une création originale du Moyen Age, tirant ses éléments caractéristiques 
de trois traditions distinctes : des attributs sacraux et divins de souverains hellénistiques et des empereurs 
romains, maintenus au Moyen Age par l’Empire de Byzance ; des attributs ‘charismatiques’ des souverains 
germaniques et aussi d’autres souverains païens du haut Moyen Age ; enfin, bien évidemment, des formes 
distinctes du culte de saints, façonnés dans l’Antiquité tardive. En ce qui concerne l’évaluation historique du 
culte des saints rois, la question de l’interprétation des origines et liée au pois relatif qu’on accorde à ces 
éléments. Depuis Karl Hauck (1950), l’une des questions les plus vivement débattues est de savoir si la sainteté 
des rois pouvait être considérée comme une ‘survivance’, sous une forme chrétienne, des idées ‘charismatiques’ 
(germaniques ou antiques) de la royauté sacrée. La recherche détaillée sur les cultes des saints rois, reines ou 
princes des temps mérovingiens, due à Frantisek Graus (1965), a prouvé qu’il est très difficile de parler d’un 
passage direct : ces rois et reines (Sigismond, Hermenegilde, Clodovalde, Radegonde, Bathilde, Dagobert, etc.),  
ont accédé au titre de saint, nom comme souverains ‘sacrés’, mais plutôt parce qu’ils ont renoncé au pouvoir 
ou parce qu’ils en furent privés d’une façon violente, en soufrant le martyre. Le sainteté ne représentait 
donc pas une dimension sacrale de leur pouvoir (ou de celui de leurs successeurs0, et ce n’était pas une 
‘christianisation’ des attributs sacraux des anciens temps païens. On pourrait dire que les Mérovingiens n’avaient 
pas vraiment besoin de s’approprier les attributs du saint chrétien, parce qu’ils pouvaient garder une partie 
considérable de leurs attributs sacrés préchrétiens (chevelures longues, visions chamaniques, cf. saint Gontran). 
D’autre part, on peut comprendre la résistance du clergé mérovingien à cette transformation éventuelle de 
l’image du saint chrétien, qui était originellement le contrepoint du représentant du pouvoir séculier. Le saint, 
avec l’assistance de l’autorité divine, devait s’opposer au pouvoir séculier, en corrigeant les injustices par son 
propre martyre (Brown, 1981). Ibidem, pp. 70-71. Destaque. 
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Ao estabelecer um diálogo com Floz e Hoffamann, cujas investigações versam sobre 

as realezas sagradas anglo-saxônicas, escandinavas, alemãs, russas, boêmias etc. e os atributos 

sagrados de reis, rainhas e príncipes cultuados entre os séculos VII e XI, Klaniczay realizou 

uma pesquisa sobre as condições históricas da formação desse modelo de santidade.  Para ele, 

ela estaria vinculada ao problema da oposição entre o poder secular e o eclesiástico e teria 

sido uma forma de atenuar a tensão existente. 

Ao comentar o caso inglês, o autor não ofereceu uma explicação para o fato de a 

Inglaterra ter sido o berço dos reis santos. Mas sublinhou a pesquisa de Hoffamann, que 

propôs uma solução para isso. Seria o recurso ao sobrenatural uma forma de sustentar o culto 

aos reis e príncipes santos.  Os cultos desempenharam a função de legitimação no contexto de 

nascentes monarquias cristãs. Assim, estabeleciam-se conexões entre a realeza e os 

convertidos ao cristianismo.  

Ele concentrou a investigação no paradigma de santidade de santo Etienne, primeiro 

rei cristão da Hungria (1000-1038).  Em sua imagem, estavam presentes as noções de 

proteção da Igreja, de manutenção da paz, de proteção aos pobres, de virgens, órfãos etc..  O 

conjunto das virtudes criava um rei sábio, cujo governo era pautado em uma “razão de 

Estado” cristã. 

No século XII, surgiu o modelo de santidade régia plasmada no ideal de cruzada. O 

estudo dessa representação, a partir do século XII, revela temas folclóricos e mitológicos. 

Para Klaniczaky, isso estaria na base dos argumentos de uma origem pré-cristã desse tipo de 

santidade.  Mas não concorda com a premissa. 

A partir do século XIII, deve-se ainda relacionar a santidade aos processos de 

formação dos Estados.  Segundo o autor, foi nesse momento que a santidade beata stirps
32 foi 

colocada em prol dos nascentes Estados e tem de ser vista em uma dimensão de propaganda. 

 
 
Cette propagande, fondée sur la sainteté dynastique et lignagère, banalisait 
en même temps l’idéal de la sacralité du souverain, incarné par ces cultes. 
Pour finir, il me faudra analyser les trois lignes d’évolution qui se dégagent 
de cette étude : la dissolution de cette forme (et d’autres formes aussi) de 
sacralité des rois après le XIVe siècle ; la formation des cultes politiques et 
séculiers autour de quelques souverains de la Renaissance (par exemple, 
Mathias Corvin), qui, malgré des différences fondamentales, montrent des 
similarités remarquables avec les cultes des saints rois ; et finalement, le 
cheminement des cultes des saints rois vers une nouvelle destinée, celle de 
symboles nationaux.33 

                                                 
32 Conceito fundamental para a compreensão da santidade do infante d. Fernando.  Ele será abordado, 
detalhadamente, nos próximos itens deste capítulo. 
33 KLANICZAY, Gàbor. Sainteté royale… op. cit., p. 78. Destaque. 
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 Portanto, a compreensão da santidade monárquica no final da idade média conduz  

à apropriação que as monarquias fizeram dos seus santos dinásticos.  Subjacente a esse 

processo de acomodação, emergiu o culto político ao Estado, porque as virtudes heróicas dos 

santos dinásticos passaram a corresponder às imagens que o próprio Estado difundia, através 

de sua propaganda.    

 Ao se tomar as principais obras sobre a sacralidade régia, alguns temas e proposições 

conceituais delimitaram-se claramente. Embora existam divergências entre os autores 

anteriormente citados, há consenso quanto aos pontos em torno da sacralidade.  Eles 

demonstraram a presença de um maravilhoso monárquico ligado ao imaginário cristão. Tal 

imaginário, ao mesmo tempo em que impôs o modelo do sofrimento de Cristo, foi apropriado 

para legitimar as casas dinásticas. 

 Notou-se a preocupação com a origem dessa santidade dinástica.  Mesmo que eles não 

tenham certeza quanto às grandes linhas que a formaram, estão de acordo em afirmar que ela 

foi uma originalidade medieval.  Temas como a luta contra o infiel, vinculados, na maioria 

das vezes, ao martírio também fazem parte do “sistema articulado de representação”, como 

escreveu Le Goff.  Não faltaram as manifestações sobrenaturais, como, por exemplo, luzes 

divinas, odor perfumado do corpo, mesmo muito tempo após a morte, a manutenção do 

aspecto de vivo e do olhar de devoção etc. nesse sistema que tinha como função ideológica 

legitimar o poder das monárquicas.   

 Os autores também concordaram quanto ao papel das relíquias desses santos e à forma 

como elas serviram para a difusão dos cultos dinásticos, ao mesmo tempo em que se criava 

uma história sagrada para o reino do qual o santo fazia parte. Isso conferiu uma ancestralidade 

divina às casas monárquicas.   

 Além do consenso sobre as grandes linhas da sacralidade monárquica, pôde-se 

entender como esses autores tiveram procedimentos teóricos semelhantes.  Todos defenderam 

um diálogo com as demais ciências sociais. Desde Marc Bloch, cuja obra foi elaborada 

através de uma leitura de Lévy-Bruhl e de Frazer, até a proposta de Le Goff, construída com 

base no estudo da escola sociológica francesa, percebe-se um grande esforço no sentido de 

uma análise interdisciplinar.  Assim, autores como Marcel Mauss e Durkheim, além dos 

anteriormente citados, são facilmente encontrados nas referências bibliográficas de todos os 

autores relacionados ao longo deste capítulo.  
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 Entre os investigadores relacionados, notou-se a preocupação de se estabelecer uma 

história comparada.  De uma forma ou de outra, a maior parte dos autores mencionados foram 

defensores desse procedimento metodológico.  Talvez, nisso resida o principal paradoxo 

deles.  De fato, fizeram comparações sobre as diversas formas de sacralidade, porém, 

negligenciaram a abrangência do conceito de sagrado tal como ele foi proposto pelos 

antropólogos e sociólogos com os quais eles próprios definiram a sacralidade régia.  Nisso se 

identificou outro problema nos autores expostos.  Ao fazer uma história comparada da 

sacralidade, tomaram como referência do fenômeno o modelo anglo-francês, assentado no 

cerimonial da sagração e na taumaturgia, como se fosse o paradigma da sacralidade.   

 Reconhece-se o mérito desses autores devido às inovações trazidas aos estudos da 

história política.  No entanto, há de se indicar as inconsistências.  A grosso modo, eles 

sistematizaram diversos elementos que se repetiam nas fontes sobre a santidade monárquica 

mencionando-os como elementos de um maravilhoso monárquico34.  Entretanto, 

paradoxalmente, formularam um conceito de sacralidade régia pautado nas cerimônias de 

sagração e no ritual de cura das doenças.  Tal procedimento criou um conceito que se 

confundiu com o caso anglo-francês.  

Defenderam que a santidade monárquica, ponto nevrálgico do fenômeno, foi uma 

criação medieval, mas investigaram superficialmente a ligação disso com a própria origem do 

culto aos santos.  Afinal, o primeiro modelo de santidade régia foi uma apropriação da noção 

martírio.  No entanto, a categoria de santo mártir está na base da compreensão do nascimento 

do culto aos santos35, mas ela não foi muito explorada pela bibliografia.        

 As proposições desses autores circularam com tanta força que, durante muito tempo, 

influenciaram a historiografia de outros países, notadamente, de Portugal e de Espanha.  E, até 

o presente momento, ainda são tímidos os movimentos no sentido de se pensar as 

singularidades da sacralidade ibérica.  A primeira iniciativa, no contexto português, foi 

realizada por Rebelo36, que, ao contrário das tendências historiográficas do momento, 

procurou demonstrar que a sacralidade portuguesa não estaria diretamente ligada aos rituais 

em si, mas a uma série de sinais providenciais.  Fernão Lopes e os demais cronistas de Avis 

inseriram-nos em suas produções para comprovar uma relação muito próxima dos reis 

portugueses ao sobrenatural. 

                                                 
34 Os principais componentes disso foram sumariados nos parágrafos anteriores.  
35 Essa relação será abordada ainda neste capítulo. 
36 REBELO, Luís de Souza. A concepção de poder em Fernão Lopes. Lisboa: Livros Horizonte, 1983. 
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 Ao contrário do esforço de Rebelo, Mattoso37 sustentou a hipótese de que teria havido 

um ritual para a sagração dos primeiros reis. Inclusive, citou uma fonte para comprovar a sua 

argumentação, no entanto, afirmou que há poucos indícios documentais dos rituais, devido à 

dificuldade que os cronistas tinham de expressar, por meio da escrita, uma linguagem gestual 

tão complexa. 

 Acredita-se que a pesquisa de Nieto Soria38 foi muito importante para a fixação de 

estudos ibéricos sobre a temática da sacralidade régia.  Em seu livro de 1988, colocou-se 

contrário à tradição historiográfica dominante na Europa de que não se poderia pensar em 

uma sacralidade monárquica na região ibérica.   

Sustentou uma outra possibilidade para estudar a questão da sacralidade.  Para ele, 

“[...] en cualquier reino occidental, esa imagen no puede ser otra que ‘Dios hace reyes’.  La 

creencia de que los reyes eran ‘hechura’ de Dios fue el núcleo básico de cualquier reflexión 

sobre el poder real [...]”39.   Independentemente da existência do ritual da sagração, o 

historiador tem que considerar a crença do homem medieval de que há relações entre Deus e 

os membros da realeza.  Além disso, em seu livro de 1993, retomou as idéias desenvolvidas 

no final da década de 80 do século XX e estabeleceu um diálogo direto com Ruiz40, pois todos 

os argumentos expostos pela não utilização do conceito de monarquia sagrada na península 

Ibérica foram rechaçados por Nieto Soria.   

 Ao mesmo tempo em que ele se colocou como favorável ao movimento da Nova 

História, pleiteou que temas estudados por esses autores fossem levados para a realidade 

ibérica.  Através dessa atitude dialógica, tomou o conceito de mística monárquica proposto 

por Le Goff, sugerindo a sua utilização para as investigações acerca da “mentalidade 

política”, expressa nas cerimônias de legitimação do poder da realeza41.   

                                                 
37 MATTOSO, José. A realeza de Afonso Henriques. História & Crítica. Lisboa: [s.e.], nº 13, pp. 5-14, junho. 
1986.; Idem. A coroação dos primeiros reis de Portugal. In: BETHENCOURT, Francisco; CURTO, Diogo 
Ramada (orgs.) A memória da nação. Lisboa: Sá Costa, 1991, pp. 187-200. 
38 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (XIII—XVI). Madrid, 
Eudema, 1988.; Idem. Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara. Madrid: 
Nerea, 1993. 
39 Ibidem. Fundamentos ideológicos… op. cit., p. 22. Destaque. 
40 RUIZ, Teofilo F. Une royauté… op. cit. 
41 “[…] ritos y ceremonias políticas contribuyen a establecer, confirmar o, a veces, a transformar las relaciones 
de poder existentes entre aquéllos que protagonizan, aunque en niveles distintos, tales acontecimientos, en 
definitiva, entre los gobernantes y los gobernados, por lo que resulta posible desvelar, a través del estudio de los 
rituales y ceremoniales, implicaciones políticas y sociales que acaso habrían sido inapreciables sin tener en 
cuenta este tipo de información, contribuyendo con ello a aumentar sustancialmente sur relieve histórico.  
Porque, además, no hay que olvidar, tal con ya señalase Maquiavelo, que gobernar es, en esencia, hacer creer, 
siendo indudable que la escenografía desplegada por las ceremonias políticas constituyen un medio 
incuestionable de hacer creer en la legitimidad del poder político de quien lo ostenta”. NIETO SORIA, José 
Manuel. Ceremonias de.. op. cit., p. 16. 
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 Ao estudar a dinastia de Castela no século XV, comprovou que os ritos e as 

cerimônias da realeza eram partes integrantes do sistema político e da estrutura de poder. Os 

textos das crônicas régias, os discursos oficiais, as homilias, os sermões, as orações fúnebres, 

as moedas, a decoração urbana e das casas principescas foram considerados, em conjunto, 

uma forma discursiva da monarquia.  Juntas, exaltavam a figura do rei e o Estado que ele 

representava.  Aludindo à obra de Schmitt42, Nieto Soria destacou a função das imagens e dos 

gestos da realeza para acrescentar maior legitimidade à dimensão carismática da personagem 

régia.  As imagens teriam uma função propagandística43. 

 Para corroborar a sua tese sobre a propaganda monárquica, pesquisou diversas 

cerimônias realizadas em Castela.  Foram percebidos atos litúrgicos presentes em cerimônias 

do Estado.  Eles tinham a função de conferir uma sacralidade ao ato político.  Praticamente, 

todas as cerimônias do Estado contavam com a presença de membros do clero, os quais, às 

vezes, tinham uma participação fundamental no ritual.  Sublinhou que, no século XV, a 

crença de que havia uma proteção divina para o rei era completamente difundida na Europa 

ocidental44.  Além disso, o cerimonial do poder régio em Castela não diferia muito dos demais 

reinos ibéricos, por isso, sustenta-se que, em linhas gerais, as conclusões sirvam às 

investigações sobre os outros reinos ibéricos.    

 Na realidade, propôs que determinados aspectos da realeza no século XV fossem 

comuns às monarquias ocidentais.  A vinculação com o religioso seria o elemento comum 

mais importante, pois era ainda uma forma eficaz de propaganda. 

 
 
[…] la propaganda política, por lo general, no puede considerarse como 
asilada de la propaganda religiosa.  En efecto, también a fines de la Edad 
Media, lo religioso mostró una gran eficacia en la expresión de pretensiones 
políticas.  En lo religioso se podía encontrar un extenso repertorio de ritos 
que, aplicados al campo político, o puestos en relación con referencias 
políticas, eran susceptibles de producir un notable efecto propagandístico. 

                                                 
42 Cf. SCHMITT, Jean-Claude. La raison des gestes dans l’Occident médiévale. Paris : Gallimard, 1990.  
43 “[…] toda propaganda política se sirve simultáneamente de unas motivaciones conscientes (racionales) y de 
unas motivaciones inconscientes o irracionales, consiguiendo su máxima eficacia a través de las relaciones 
existentes entre unas y otras.  A partir de este planteamiento es posible observar cómo las ceremonias y los ritos 
políticos pueden desarrollar una máxima eficacia propagandística como consecuencia de su capacidad para 
simultanear motivaciones racionales e irracionales. 
Desde el punto de vista de lo legitimador, hay que tener en cuenta que la ideología legitimante es difundida a 
través de los diversos medios propagandísticos, formando parte lo ceremonial y lo ritual de esos medios 
propagandísticos.  Con motivo de su celebración, tiene lugar la exhibición de símbolos y gestos que aluden a la 
pertenencia a una determinada comunidad política, produciendo una cierta imagen de consenso armónico, 
favoreciendo así una visión legitimadora del poder que es objeto de celebración”. NIETO SORIA, José Manuel. 
Ceremonias de.. op. cit., p. 19. 
44 Cf. Ibidem, p. 51. 
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Una buena parte de esa eficacia propagandística de la utilización del acto 
litúrgico como ceremonia política se fundamentaba en el hecho de que, con 
ello, se transmitía un mensaje, fácilmente perceptible por cada espectador, 
según el cual todo intento contestación al poder que recibía ese respaldo 
litúrgico tenía inevitables implicaciones sacrílegas.45 
 
 

 Utilizava-se o conteúdo litúrgico devido à sua abrangência e ao seu caráter didático. 

Assim, ele podia ser lido por todos os grupos sociais, inclusive pela grande maioria iletrada.  

A aproximação da liturgia ao campo político conduz as questões políticas à esfera do sagrado, 

ou seja, sacralizava a monarquia.  Ao mesmo tempo em que demonstrou uma 

interdependência simbólica entre as esferas políticas e religiosas, defendeu a existência de um 

sistema comum para representar as monarquias do período. “En consecuencia, se puede 

afirmar que el contexto mental de la época, en Occidente, en general, y en Castilla, en 

particular, exigía del recurso a la ceremonia litúrgica como vehículo privilegiado de 

propaganda política”46. 

 Entre as cerimônias de Castela, as missas políticas e as predicações de cruzada foram 

consideradas as mais importantes no que diz respeito à vinculação da realeza ao domínio do 

sagrado, porque elas dirimiam as barreiras entre o político e o sagrado47.  

 
 
Un mensaje evidente de estas ceremonias litúrgicas es que la religión no fue 
indiferente al poder regio, manteniendo unas relaciones habitualmente 
caracterizadas por el mutuo apoyo, en reconocimiento de la propia 
dimensión religiosa de ese poder real, siendo exteriorizadas esas relaciones 
por medio de gestos y actos rituales específicos y provocando inevitables 
efectos propagandísticos, en primera instancia, y, a veces, legitimadores 
también, en los casos de máxima eficacia política de tales ceremonias.48  
 
 

 Segundo esse argumento, há de se considerar a existência de um lado religioso do 

poder real.  A questão religiosa faz parte também da base comum das representações da 

monarquia européia do período.  Como o próprio autor destacou, as diversas dinastias da 

época preocuparam-se em erigir panteões para que os membros de uma mesma dinastia 

fossem enterrados com os sues parentes mais próximos.  Havia a necessidade de criar um 

lugar sagrado para o enterro das famílias dinásticas, pois não poderiam ser sepultados junto 

com os demais mortais, porque tinham, à época, a crença de que os reis eram imortais.  

Afinal, a imagem que o rei era detentor de um corpo imortal propagou-se em toda a Europa. 

                                                 
45 Ibidem, pp. 83-84. 
46 Ibidem, p. 84. 
47 Cf. Ibidem, p. 87. 
48 Ibidem, p. 96. Destaque. 
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 Em diversos momentos, Nieto Soria advogou pela inserção da península Ibérica nos 

estudos sobre a sacralidade monárquica. Foi defensor da compreensão do conceito de sagrado 

de uma forma mais ampliada do que a, até então, utilizada para os casos de França e 

Inglaterra. 

Em Portugal, Ventura49 trabalhou com a perspectiva de compreender as 

particularidades portuguesas no que diz respeito à sacralidade.  Para tanto, tomou como 

referencial teórico Nieto Soria.  Segundo a autora, a sacralidade portuguesa não foi formulada 

em torno de rituais tão precisos como os de França e de Inglaterra. Mas através da difusão de 

que os reis portugueses, principalmente, os da dinastia de Avis, tinham um contato direto com 

Deus.  Pleiteou-se, portanto, a tese da sacralidade direta, sem a intermediação ritual50.    

Ao se comparar o modo como os historiadores ibéricos pensaram a sacralidade 

monárquica na região, nota-se que ela tem diferenças significativas em relação às demais 

regiões européias, conforme já escrito.  O fato de não existir unção e sagração não quer dizer 

que elas tenham sido menos sagradas que as primeiras. Segundo Fernandes51, as monarquias 

ibéricas não dependiam tão profundamente do poder sacerdotal para legitimar o seu poder.  

Como demonstrou, a sacralidade na região teve origem em uma vertente leiga e guerreira que 

surgiu durante a reconquista.  

Se a necessidade de se compreender melhor a forma como o maravilhoso monárquico 

apresentou-se no final da idade média e na modernidade aproxima a tradição historiográfica 

dedicada aos estudos da península Ibérica das demais historiografias européias, notadamente, 

a anglo-francesa, a tomada de consciência das singularidades deixadas pela reconquista 

também as afasta.  A grosso modo existe outro aspecto que singulariza grande parte dos 

historiadores ibéricos; eles tiveram uma menor preocupação interdisciplinar.  Muitos partiram 

do conceito de sacralidade monárquica tal como a historiografia anglo-francesa o definiu.   

O ônus dessa atitude metodológica foi o de não perceber a contradição citada 

anteriormente.  Acredita-se que para um melhor mapeamento da sacralidade ibérica e, em 

                                                 
49 VENTURA, Margarida Garcez. Igreja e poder no séc. XV. Dinastia de Avis e liberdades eclesiásticas (1383-

1450). Lisboa: Edições Colibri, 1997. 
50 Dentro dessa perspectiva analítica, para a época moderna, destacam-se os livros de BUESCU, Ana Isabel. 
Memória e poder. Ensaios de história cultural (séculos XV—XVIII). Lisboa: Edições Cosmos, 2000.; 
HERMANN, Jacqueline. No reino do desejado: a construção do sebastianismo em Portugal (séculos XVI e 
XVII). São Paulo: Cia. das Letras, 1998.  
51 Cf. FERNANDES, Fabiano. O “reino de Deus e a espada do rei”: A formação do poder eclesiástico da 
Ordem de Cristo nas comendas de Ega, Soure, Redinha e Pombal, na primeira metade do século XIV. Rio de 
Janeiro, 2005. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro. 2005, pp. 531-532. 
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especial, da portuguesa, seria necessária uma releitura da forma como os antropólogos e 

sociólogos pensaram o fenômeno religioso e o próprio conceito de sagrado.   

 

4.2 O conceito de religião e a função do sagrado  

 

Durante todo o século XX, existiu um movimento de revisão bibliográfica cujo foco 

está em uma crítica à pesquisa de Frazer52, que, embora não fizesse parte da escola 

sociológica francesa, foi constantemente tomado como referência e criticado.  Dos fundadores 

do movimento francês, Durkheim53 foi o primeiro a apresentar as principais características da 

vida religiosa, ao mesmo tempo em que oferecia uma definição científica para ela. 

Para ele, a religião deve ser apreendida como um aspecto essencial e permanente da 

humanidade.  Embora ela tenha variações, Durkheim partiu da hipótese de que quanto mais 

simples ela fosse, com maior facilidade e precisão conseguir-se-ia o isolamento dos seus 

dados fundamentais54. 

O entendimento desses aspectos auxilia a compreensão da religião como um fenômeno 

social.  Isso abre a possibilidade de estudá-la como parte integrante das representações 

coletivas. Além disso, existiriam elementos comuns a todas as religiões, e foi por meio deles 

que Durkheim criou o seu conceito.  O problema está na identificação dos mesmos.  

 Geralmente, os autores, inclusive a maior parte dos citados na primeira parte deste 

capítulo, relacionam a religião à especulação sobre o incompreensível; logo, ela teria uma 

relação visceral com o sobrenatural.  Embora se admita que ele faça parte do fenômeno 

religioso, não se deve apresentá-lo como sendo um elemento comum às religiões.  Na 

verdade, ele faz parte apenas das religiões que apresentam um grau de elaboração intelectual, 

porque, para se considerar o sobrenatural, seria necessário que, anteriormente, a ordem natural 

fosse classificada. 

 Há um outro problema, talvez, o fundamental. A religião tem outro objetivo, diferente 

do que é expresso por uma ordem extra-natural. « Car les conceptions religieuses ont, avant 

                                                 
52 Esse autor foi tomado por grande parte dos autores franceses, desde Marc Bloch, como uma referência no 
debate.  Cf. FRAZER, James George. The golden bough: a study in magic and religion. Abridged ed. London: 
MacMillan, 1963.  A primeira edição surgiu em 1890, em dois volumes. Posteriormente, em 1935, o autor fez 
acréscimos ao texto original.  A edição citada contempla as alterações.  
53 DURKHEIM, Émile. Les formes élémentaires de la vie religieuse : Le système totémique en Australie. Paris : 
PUF, 5º édition, 2005. A primeira edição foi em 1912. 
54 « À la base de tous les systèmes de croyances et de tous les cultes, il doit nécessairement y avoir un certain 
nombre de représentations fondamentales et d’attitudes rituelles qui, malgré la diversité des formes que les unes 
et les autres sont pu revêtir, ont partout la même signification objective et remplissent partout les mêmes 
fonctions. Ce sont ces éléments permanents qui constituent ce qu’il y a d’éternel et d’humain dans la religion ; ils 
sont tout le contenu objectif de l’idée que l’on exprime quand on parle de la religion général ». Ibidem, p. 6. 



 175 

tout, pour objet d’exprimer et d’expliquer, non ce qu’il y a d’exceptionnel et d’anormal dans 

les choses, mais, au contraire, ce qu’elles ont de constant et de régulier »55. 

 Na maioria das vezes, a proposição de conceitos sobre religião vem de Frazer que, 

segundo Durkheim, os formulou com base em uma visão ocidental56.  Ao contrário de Frazer, 

Durkheim constatou que os fenômenos religiosos alinham-se em duas categorias – as crenças 

e os ritos.  As crenças representariam um estado de opinião, consistem em representações, 

enquanto os ritos são considerados ações determinadas. Eles não podem ser considerados 

elementos essenciais para distinguir uma religião, afinal ela deve ser singularizada em função 

da natureza do seu objeto57.  

 Na base de todas as religiões está a relação entre sagrado e profano.  A posse de 

objetos sagrados serve para marcar uma manifestação religiosa.  Retomando o exemplo de 

Durkheim, embora o budismo não tenha uma divindade, não precise de intercessores com o 

sobrenatural, o budismo define claramente os objetos para cada um desses campos.  Portanto, 

os objetos sagrados são classificados hierarquicamente em uma condição superior aos 

profanos. 

 
 
La chose sacrée, c’est, par excellence, celle que le profane ne doit pas, ne 
peut pas impunément toucher. Sans doute, cette interdiction ne saurait aller 
jusqu’à rendre impossible toute communication entre les deux mondes ; car, 
si le profane ne pouvait aucunement entrer en relations avec le sacré, celui-ci 
ne servirait à rien. Mais, outre que cette mise en rapport est toujours, par 
elle-même, une opération délicate qui réclame des précautions et une 
initiation plus ou moins compliquée, elle n’est pas possible sans que le 
profane perde ses caractères spécifiques, sans qu’il devienne lui-même sacré 
en quelque mesure et à quelque degré. Les deus genres ne peuvent se 
rapprocher et garder en même temps leur nature propre.58  
 
 

                                                 
55 Ibidem, p. 39. 
56 Durkheim escreveu que, segundo o conceito de Frazer, o budismo não poderia ser considerado religião, por 
exemplo.  Nele, a salvação pode ser encontrada através do conhecimento da doutrina e de sua prática. Cf. 
Ibidem. 
57 « Toutes les croyances religieuses connues, qu’elles soient simples ou complexes, présentent un même 
caractère commun : elles supposent une classification des choses, réelles ou idéales, que se représentent les 
hommes, en deux classes, en deux genres opposés, désignés généralement, par deux termes distinctifs que 
traduisent assez bien les mots de profane et de sacré. La division du monde en deux domaines comprenant, l’un 
tout ce qui est sacré, l’autre tout ce qui est profane, tel est le trait distinctif de la pensée religieuse ; les croyances, 
les mythes, les gnogmes, les légendes sont ou des représentations ou  des systèmes de représentations qui 
expriment la nature des choses sacrées, les vertus et les pouvoirs qui leur sont attribués, leur histoire, leurs 
rapports les unes avec les autres et avec les choses profanes ». Ibidem, pp. 50-51. Destaque do autor.  
58 Ibidem, pp. 55-56. 
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 Para a elaboração do conceito de religião, há de se considerar ainda uma diferença 

fundamental proposta por Mauss59, a distinção entre magia e religião. Ao contrário da magia, 

as práticas religiosas têm um caráter institucionalizado e uma forte ação de coesão social, 

exercendo ainda uma função conciliadora60.   Dialogando com esse autor, Durkheim propôs 

uma definição bastante precisa para o fenômeno religioso.  

 
 
Nous arrivons donc à la définition suivante : Une religion est un système 

solidaire de croyances et de pratiques relatives á des choses sacrées, c’est-

à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même 

communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. Le second 
élément qui prend ainsi place dans notre définition n’est pas moins essentiel 
que le premier ; car, en montrant que l’idée de religion est inséparable de 
l’idée d’Église, il fait pressentir que la religion doit être une chose 
éminemment collective.61  
 
 

 Compreende-se, portanto, a religião como um sistema de crenças e práticas relativas às 

coisas sagradas.  Também apresenta uma forte conotação de coesão social ao mesmo tempo 

em que se apresenta de forma institucionalizada, a qual contribuiu para os seus contornos 

coletivos.  Somam-se a essas características a noção de alma, a de espírito, os ritos 

comemorativos, os ritos de comunicação e os ritos de oblação.  Tais elementos, considerados 

em suas generalidades, fazem parte de todas as religiões, conforme Durkheim comprovou em 

sua pesquisa sobre as religiões primitivas da Austrália.   

 Em relação à função de coesão social, há de se considerar ainda que as sociedades 

possuam uma tendência de projetar a ordem humanamente constituída como sendo um reflexo 

da ordem universal.  Isso tem por objetivo oferecer uma estabilidade à sociedade.  Assim, a 

religião seria um esforço humano através do qual o homem constrói um cosmo sagrado.  Ele 

pode ser definido por uma relação de poder misterioso, distinto do homem, e que mantém 

uma grande relação com o mesmo e com certos aspectos da sua vida quotidiana.  Portanto, as 

forças do sagrado contribuem para ofertar ao homem uma significação de sua experiência, 

mesmo que ela seja contraditória62. 

                                                 
59 Cf. HUBERT, Henri et MAUSS, Marcel. Mélanges d’histoire des religions : de quelque résultats de la 
sociologie religieuse, le sacrifice, l’origine des pouvoirs magiques, la représentation du temps. Paris : Alcan, 
1909.  
60 MAUSS, Marcel. Sociologie et anthropologie. Paris : PUF, 1968, 4º édition, 2005. A primeira edição foi em 
1950.  Nesse livro, destacaram-se as imbricações entre o campo da magia e o controle dos fenômenos naturais. 
61 DURKHEIM, Émile. Les formes… op. cit., p. 65. Destaque do autor. 
62 BERGER. Peter L. O dossel sagrado. Elementos para uma teoria sociológica da religião. São Paulo: 
Paulinas, 1985. A primeira edição foi em 1967. 
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 A preocupação de compreender o fenômeno religioso através das chamadas 

sociedades “primitivas” foi uma marca dos estudos sociológicos e antropológicos.  A 

proposição de Durkheim de isolar a religião no estado mais simples possível fez escola ao 

longo do século XX.  Esse procedimento metodológico ofereceria a vantagem de produzir 

conceitos globalizantes cuja utilização não se restringiria às sociedades “primitivas”, mas ao 

conjunto das sociedades humanas. Subjacente às problematizações conceituais, houve 

investigações sobre as relações entre os chefes tribais e a religião.    

As inquietações das ciências sociais sobre esses assuntos passaram a interessar cada 

vez mais aos historiadores, provavelmente, influenciados por Bloch.  Rapidamente, 

descobriu-se que as questões sobre as relações entre os chefes tribais e o campo do sangrado 

não tinham progredido tanto quanto as discussões conceituais.  Existiam significativas 

polêmicas envolvendo esse debate.  Para os historiadores, sobretudo os medievalistas, as 

discussões provocadas pelas ciências sociais eram importantes, porque eles passaram a servir 

de paradigma para se questionar a relação entre os reis medievais e o campo do sagrado. A 

tendência de vincular a realeza medieval às práticas da magia manteve-se entre os 

medievalistas; trata-se de uma questão comum nas obras de Bloch e de Le Goff.  No entanto, 

os historiadores trabalharam com o sagrado de uma forma um pouco mais restrita do que a 

proposta pelas demais ciências sociais. 

Para Makarius63, o estudo pioneiro do antropólogo escocês cerceou as investigações 

posteriores sobre o conceito de rei mágico64.  O caráter sobrenatural dos reis nas chamadas 

sociedades primitivas viria do fato de que eles eram considerados seres ambíguos capazes de 

utilizar forças mágicas para conseguir o bem comum do reino.  Isso acontecia devido à 

capacidade que eles tinham de violar interdições, principalmente, as relativas ao sangue.  Isso 

liberava poderes mágicos que serviam para colocar o rei em uma condição diferenciada no 

que diz respeito aos demais homens.     

Sustentar-se-á, para o melhor entendimento da sacralidade ibérica, a necessidade de se 

retomar, à moda dos cientistas sociais relacionados, o conceito de sacralidade sem restringi-lo 

ao modelo anglo-francês.  Portanto, as relações entre a monarquia e o campo do sagrado 

devem considerar a existência de objetos sagrados e o modo como eles são diferenciados 

daqueles considerados profanos.  Além disso, para se problematizar a sacralidade, há de se 

                                                 
63 MAKARIUS, Laura. Du roi magique au ‘roi divin’.  Annales Économies Sociétés Civilisations. Paris : CNRS 
et EHESS, Année 25e, nº 3, pp. 668-698, mai/juin. 1970. 
64 Baseando em Frazer, a etnologia corrente afirma que o comportamento dos membros das sociedades 
“primitivas” diante dos seus soberanos vem da crença de que ele faz parte de uma esfera distinta, a do “sagrado”. 
No entanto, segundo Makarius, isso não resolveu o problema, porque não consegue explicar esse fenômeno 
social de forma satisfatória.  
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considerar as relações institucionais que definem a religião, o seu papel de coesão social, 

através da difusão de um sistema de crenças e práticas relativas às coisas sagradas.   

Ao se tomar tais linhas de reflexão, chega-se à conclusão de que as monarquias 

medievais e modernas, de um modo ou de outro, atuavam nessas questões.  Muitas vezes, elas 

insistiram sobre a santidade de determinados membros da família real ou do próprio rei, para 

evidenciar o seu papel no campo religioso.  Assim, compreende-se o esforço medieval em 

criar os santos dinásticos, que possuíam virtudes em comum que os associavam, na maioria 

das vezes, aos mártires cristãos.     

A compreensão da sacralidade em sua forma ibérica há de, necessariamente, 

questionar as lacunas deixadas pelos historiadores.  Antes de apresentar uma de suas facetas, 

por meio do culto ao Infante Santo, propõe-se uma melhor definição sobre o conceito de 

martírio na idade média e, em seguida, demonstrar como ele foi apropriado pelos 

considerados de beata stirps, para conferir uma sacralidade à casa dinástica reinante.  

 

4.3 As relações entre a origem do culto aos santos e a sacralidade monárquica 

 

 A questão da origem ao culto dos santos está diretamente ligada ao trabalho dos 

bolandistas belgas, que desde o início do século XVII produziram um “método científico” 

para os estudos de hagiografia65.  Foram esses jesuítas que reescreveram a história dos 

primeiros mártires cristãos.  Para tanto, desprezaram aquilo que consideravam como a 

linguagem ingênua dos medievais.  Acreditavam que, para promover as virtudes dos santos, 

era necessário que os textos fossem estabelecidos de forma “científica”, através do uso de 

métodos de crítica documental.  

 Durante os séculos, à medida que a pesquisa dos bolandistas desenvolvia-se, uma 

questão sempre surgia em meio a esses autores.  Qual seria a origem do culto aos santos?  

Apenas no final do século XIX e início do XX, houve proposições mais taxativas quanto a 

isso.   A primeira obra, considerada como de referência sobre esse assunto, foi o de um 

bolandista, Delehaye66. 

 Para ele, desde a fundação da comunidade cristã, o sacrifício para defender a fé, o 

martírio, transformou-se no título mais glorioso almejado por um fiel. Após a condenação de 

Cristo, houve uma dispersão de sua comunidade, à exceção dos apóstolos.  Tais fatos foram 

                                                 
65 Sobre a origem dos bolandistas. Cf. PEETERS, Paul. L’œuvre des Bollandistes. Bruxelles : Société des 
Bollandistes, 1961. 
66 DELEHAYE, Hippolyte. Les origines du culte des martyrs. Bruxelles : Société des Bollandistes, 1912. 
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utilizados para se interpretar uma série de textos bíblicos67, dentre os quais, o mais importante 

é Mt 5; 10-12.  Construía-se a idéia de que Cristo teria advertido que os cristãos seriam 

perseguidos. 

  Ao mesmo tempo em que essa tradição foi fixada, estabeleceu-se que a morte de 

Cristo foi um ganho, responsável por assegurar a vida eterna. Desse raciocínio, nasceu a 

associação da morte em martírio ao triunfo de Cristo. Durante as perseguições do Império 

Romano, os escritores eclesiásticos defenderam que somente as grandes almas poderiam 

morrer em martírio68.  Logo, como prêmio, eles não seriam julgados no juízo final, 

ascenderiam diretamente ao reino divino. 

 Autores, como, por exemplo: Tertullien, Clément d’Alexandrie, Origène, Hippolyte e 

Cyprien,  afirmavam que o mártir era um homem cuja morte representava o testemunho de 

sua fé.  Trata-se de uma inovação, pois a morte em suplício transformou-se em alvo das mais 

altas ambições religiosas.  Por essa razão, segundo Delehaye, rapidamente, a narrativa em que 

o mártir agradece ao seu algoz a oportunidade ser supliciado transformou-se em um lugar 

comum das hagiografias dos mártires. 

 Simultaneamente, difundiu-se que o próprio Cristo tornava-se presente durante os 

sofrimentos para fazer com que o mártir suportasse a sua provação.  Tais crenças ajudam a 

compreender o porquê dos mártires terem sido os primeiros cristãos a receber culto.  Desde as 

primeiras perseguições, eles se transformaram em uma “aristocracia”, pois eram marcados por 

uma distinção sobrenatural.  Eles eram vistos como os mais nobres entre os cristãos, portanto, 

dignos de admiração.  

 
 
D’après l’étymologie du mot, le martyr est un témoin, et comme on n’est 
témoin que d’un fait, la question s’est posée de savoir à quel fait se rapport 
son témoignage. Pour les chrétiens de la première génération, la réponse est 
aisée. Ils ont pu se porter garants de la vérité des événements qui sont à la 
base de la révélation chrétienne ; ils attestaient ce que leurs yeux avaient vu, 
ce que leurs mains avaient touché. Mais il n’en plus de même pour les 
successeurs, qui ne sont plus que des témoins indirects, et ne rapportent que 
par ouï-dire. Et puis, comment explique que, de deux hommes qui confessent 
la foi avec la même fermeté, celui-là seul a un droit strict au titre de martyr 
qui meurt dans les tourments ?69 
 

                                                 
67 Mc 8; 34; Luc 9; 24; Mt 10 : 39 e Rom 8; 35. 
68 « Pour eux le martyr est le chrétien parfait, l’imitateur du Christ et des apôtres, l’âme pure par excellence. Le 
baptême de l’eau lave la tâche du péché, mais ne prévient pas contre les retours de la faiblesse humaine. Le 
baptême du sang – cette comparaison devient classique de bonne heure, -- efface la souillure définitivement, et 
rien désormais en pourra ternir la beauté de l’âme du martyr ». DELEHAYE, Hippolyte. Les origines… op. cit.,  
p. 5. 
69 Ibidem, pp. 26-27. 
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 Após fazer tal indagação, o autor propõe uma solução, dizendo que o mártir era visto 

como uma testemunha, porque ele dava um testemunho a mais em relação à sua fé. Mas como 

então teriam nascidos os cultos aos mártires? Para esse autor, ele nasceu das manifestações 

funerárias prestadas ao ilustre morto. Essa afirmação levou alguns autores a afirmarem que o 

culto ao mártir seria uma apropriação das práticas funerárias “pagãs”. 

 Delehaye rechaça a hipótese, afirmando que existiam dois níveis no mundo antigo 

para cultuar os mortos.  No primeiro, a família prestava homenagem, no segundo, a cidade, 

para prestigiar os seus heróis, homenageava um defunto ilustre.  Mas, desde os primeiros 

séculos da era cristã, as comunidades que viviam sob o controle de Roma não percebiam mais 

tais distinções.   

Nesse período, os cristãos introduziram uma inovação em relação à homenagem aos 

mortos.  Naquele momento, elas eram realizadas pela família e a data escolhida era o dia de 

nascimento do morto.  Os cristãos homenageavam os seus mártires no dia de sua morte70 e era 

a comunidade cristã a responsável por organizar as celebrações. Por esse motivo, Cyprien 

recomendou aos cristãos que fizessem catálogos para anotar a data de morte dos mártires; 

dando origem aos martiriológicos71.      

 Se a forma de se homenagear os mortos em martírio pelos cristãos constituía-se em 

uma inovação, a prática de invocar os mortos não era. Todavia, para evitar simplificações e 

derivações desautorizadas, é importante compreender que os cristãos distinguiam entre 

invocação e intercessão.  

 
 
L’intercession peut être un acte spontané qui ne suppose pas nécessairement 
que l’on sollicité. Il suffit, pour admettre que les saints sont nos intercesseurs 
auprès de Dieu, de savoir qu’ils s’intéressent à nous et que Dieu écoute leurs 
prières. Si l’invocation ne va pas sans la croyance au pouvoir d’intercession, 
elle s’appuie également sur la persuasion que non seulement nos besoins, 
mais encore nos suppliques arrivent à la connaissance des saints. Il y a 
corrélation entre les concepts en ces sens que l’invocation s’appuie sur l’idée 
d’intercession, mais non réciproquement. La distinction a son importance 
théorique, et il ne serait pas permis d’en faire abstraction, s’il agissait de 
rechercher dans les écris des pères les éléments d’une métaphysique du culte 
des saints.72    
 

                                                 
70 Por isso, durante toda a idade média, e até hoje na linguagem litúrgica, anniversarium e dies natalis não 
significam aniversário de nascimento, mas sim o dia da morte. Cf. SCHMITT, Jean-Claude. L’invention de 
l’anniversaire.  Annales Histoire, Sciences Sociales. Paris : EHESS, Année 62e, nº 4, pp. 793-835, juillet/août. 
2007, pp. 808-809. 
71 Para se obter maiores detalhes sobre a origem e sobre os primeiros martiriológicos. Cf. DELEHAYE, 
Hippolyte. Les origines… op. cit., pp. 41-42. 
72 Ibidem, pp. 230-131. 



 181 

 
 Soma-se à proposição citada a consciência, desde o princípio das perseguições, de que 

os restos mortais dos mártires eram dotados de poderes especiais, porque estabeleciam contato 

com o sobrenatural.   A partir do século IV, há relatos para comprovar essa hipótese.  Aliás, 

encontra-se em Santo Agostinho um balanço das principais crenças em torno das relíquias.  

Desde a capacidade de espantar demônios até a de curar doenças. 

 A partir das primeiras perseguições, acreditou-se que o lugar onde um mártir havia 

sido enterrado era sagrado.  Sabe-se da edificação de diversas basílicas em torno de lugares 

onde estavam enterrados mártires.  Existiam determinadas convicções de que estar próximo a 

uma tumba de um mártir poderia assegurar uma proteção especial ao morto comum.  Tais 

crenças trouxeram debates entre os primeiros cristãos, embora eles nunca tenham chegado a 

uma conclusão de consenso.  

 Mesmo entre os cientistas sociais, esse assunto continua sendo controverso.  No 

entanto, um outro bolandista, ao estabelecer um debate com Delehaye, fez considerações cujo 

conteúdo, de certo modo, complementava esse raciocínio. Ao voltar ao tema das homenagens 

aos mortos em martírio, destacou-se uma série de práticas litúrgicas, como, por exemplo, a 

reunião nos cemitérios para se ler os livros dos santos, o canto de hinos e o oferecimento da 

eucaristia como sendo as primeiras formas litúrgicas e que se perpetuaram ao longo da idade 

média.   

A celebração da eucaristia era fundamental, pois tornava presente a paixão e morte de 

Cristo na cruz. No contexto da celebração dos mártires, associava-se o mártir ao corpo e ao 

sangue de Cristo.  Isso feito no entorno de um túmulo de um martirizado indicava a sua 

participação na grandeza da Trindade73.  

 Embora Delehaye tenha dado uma grande contribuição ao debate sobre a origem do 

culto aos santos, ele deixou questões cujas respostas foram sendo procuradas ao longo do 

século XX e por ele mesmo em outros trabalhos.  Como o texto do Novo Testamento não 

oferece respostas objetivas às inquietações sobre a situação de um morto entre a sua morte e o 

juízo final, sempre houve especulações sobre a possibilidade de se chegar ao paraíso sem a 

necessidade do julgamento final.   

 Em meio aos escritores cristãos do período romano, ter-se-ia chegado à idéia de que a 

alma do mártir ascenderia ao paraíso sem passar pelo juízo final. Os autores chegaram à 

conclusão através das suas interpretações acerca do Novo Testamento.  Ao mesmo tempo em 

                                                 
73 GAIFFIER, Baudouin de. Sujets généraux. Réflexions sur les origines du culte des martyres. Collection 
Subsidia Hagiographica. Bruxelles : Société des Bollandistes, nº 43, pp. 7-30, 1967, pp. 18-19. 
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que Delehaye demonstrou que a idéia de martírio foi formulada pelos primeiros autores 

cristãos, ele apresentou um outro problema. O conceito seria o mesmo ao longo da história 

cristã? 

  Para resolver isso, ele propôs um estudo etimológico do Novo Testamento74, no qual 

se expusesse o contexto em que as palavras mártir e confessor surgiram, distinguindo-as.  Há 

o sentido jurídico, como, por exemplo, em Mc 14; 63 e em At 6; 13. É o sentido mais geral, 

ligado às ações de Cristo, através da noção de que os apóstolos são as testemunhas da missão 

de Cristo, a sua ressurreição. Logo, testemunhar não tinha nenhuma implicação com o 

martírio, porque não implicava em sofrimentos e em morte.  

No Novo Testamento, não há com precisão a referência ao martírio como uma morte 

violenta para reafirmar a fé cristã.  Para encontrá-la foi preciso investigar os textos de  

Clément, Polycarpe, Hippolyte, Tertulien, Origène, Cyprien etc, os quais, apesar de algumas 

variações, compreendiam claramente a diferença entre testemunha e mártir.  O primeiro era 

aquele que tinha que, mesmo preso ou sob tortura, dara o testemunho da sua fé, mas 

conseguia sobreviver.  O mártir, além de testemunhar a sua fé, era supliciado, tendo o seu 

sangue derramado. 

 Existem diversas referências ao martírio na obra desses escritores cristãos que, às 

vezes, trazem variações.  Na obra de Clément, há a idéia de que o mártir nascia pré-destinado.  

Além disso, ele afirmou a necessidade do martírio espiritual por meio de uma vida observante 

e regrada, embora nada excluísse o derramamento de sangue.   

Durante as perseguições, dava-se o nome de mártir àquele que era preso supliciado e 

não negava a sua fé. Aos que eram presos e sobreviviam, dava-se o nome de confessor.  No 

entanto, após a conversão de Constantino, houve condições para modificações.  

 
 
[…], la signification que le mot de confesseur finit par prendre, l’ère des 
persécutions passé,  n’est qu’une extension assez  naturelle du vocable 
primitif. Confessor – il n’en est pas de même de son équivalent grec […] – 
sera désormais réservé aux saints qui ne sont pas martyrs. Ceux qui, comme 
Clément d’Alexandrie, ont esquissé le concept du martyre sans effusion de 
sang ; ou de la confession par une vie exemplaire, comme  Cyprien : qui 
pacifica et bona et iusta secundum preaceptum Christis loquitur, Christum 

cotidie confitetur, on préparé les voies à cette nouvelle manière d’envisager 
les choses.75  
 
 

                                                 
74 DELEHAYE, Hippolyte. Martyr et Confesseur. Analecta Bollandiana. Bruxelles : Société des Bollandistes, 
Tomus 39, pp. 20-49, [s.m.]. 1921. 
75 Ibidem, p. 37. 
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 Um dos argumentos do autor foi o de que houve variações em torno do conceito de 

martírio. Mas o seu núcleo básico está expresso nas cartas das Igrejas de Vienne e de Lyon. 

Nelas, encontra-se a percepção do mártir como um imitador de Cristo e do cativeiro 

como um caminho que levava ao martírio e, portanto, à imitação de Cristo.  A idéia de 

martírio teria também um fundamento em Rm 5; 3, através da importância de sofrer as 

tribulações de forma paciente.  

  Ainda em relação à origem do culto aos santos, Delehaye76 teria demonstrado uma 

outra direção em relação a esse tipo de estudo.  Através da crítica à Topographie des Saints, 

editada pela primeira vez em 1704, ele propôs voltar ao debate entre toponímia e hagiografia. 

A sua crítica baseou-se no fato de que a procura pelos lugares ilustres onde os santos 

morreram não foi feita de forma satisfatória. Na perspectiva cristã, a “verdadeira pátria do 

santo” foi onde ele entrou na glória. 

 O raciocínio leva a considerar como “cidade dos santos” o lugar onde ele foi enterrado 

e onde recebe culto. Na maioria das vezes, desse ponto inicial, um culto difundia-se. No 

cristianismo primitivo, as igrejas eram consideradas como um lugar de invocação a Deus, mas 

com o progresso do culto aos santos entre os séculos IV e V77, elas passaram ser consagradas 

com relíquias de santos, fenômeno de grande importância na idade média.  

 Em sua pesquisa sobre a vida religiosa medieval, elaborou um inventário dos patronos 

das igrejas; estabeleceu-se uma tipologia dos santos medievais.  Descobriu-se a existência de 

santos universais, santos locais e os estrangeiros.  Assim, rechaçou a tese de M. Julian que 

sustentava que a palavra mártir estivesse ligada primitivamente a algum tipo de culto, quer 

seja de uma relíquia, quer seja de um santo78.   

 As áreas de investigação introduzidas por Delehaye geraram, ao longo do século XX, 

uma interessante discussão, que continuou em meio aos autores bolandistas.  Gaiffier foi um 

desses jesuítas que polemizaram e reverberaram o trabalho de Delehaye.  Embora o primeiro 

                                                 
76 DELEHAYE, Hippolyte. Loca sanctorum. Analecta Bollandiana. Bruxelles : Société des Bollandistes, Tomus 
XLVIII,  pp. 5-64, [s.m.]. 1930.  
77 Sobre o desenvolvimento do culto aos mártires após as perseguições e a sua relação com a ampliação do 
conceito de santidade. Cf. Idem. L’ancienne hagiographie Byzantine les sources, les premiers modèles la 
formation des genres. Conférences prononcées au Collège de France en 1935 par Hyppolyte Delehaye († 1941). 
Textes publiés par B. Jossart et X. Lequeux. Collection Subsidia Hiagiographica. Bruxelles : Société des 
Bollandistes, nº 73,  pp. 3-68, 1991. 
78 Nous sommes donc en présence d’une évolution sémasiologique assez simple.  Dans les pays où la 
dénomination de marterey a été donnée aux cimetières, le mot martyrium avait perdu son sens premier pour 
devenir synonyme de tombeau.  Un assemblage de tombeaux prenait très logiquement le nom de martyretum. 
Comme il arrive bien souvent, le mot qui se trouve à l’origine du développement, a fini par se dépouiller de son 
sens fondamental.  C’est donc en vain que l’on demanderait au toponyme martroi ou marterey une indication sur 
en centre de culte de n’importe quels martyrs. DELEHAYE, Hippolyte. Loca sanctorum… op. cit., p. 48. 
Destaque do autor. 
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bolandista tenha sido bastante convincente em relação à primazia do culto aos mártires na 

história da Igreja, ele não conseguiu comprovar, satisfatoriamente, como houve uma 

diversificação do conceito de santidade e a maneira pela qual esse tipo de culto difundiu-se na 

liturgia medieval, pois levou algum tempo para que essa prática tenha conseguido impor-se de 

forma canônica79.  Isso ocorreu de forma processual. A história da introdução das leituras da 

paixão dos santos na liturgia da missa demonstra a “evolução” dessa devoção, que foi 

acompanhada pelo processo de cristianização da Europa. 

 As pesquisas de Gaiffier problematizaram aspectos importantes sobre a santidade na 

idade média, especialmente, sobre a formulação de uma mentalidade hagiográfica80.  Ao 

condenar o juízo de valor dos historiadores sobre as “falsificações” presentes nas hagiografias 

medievais, ele indicou para a necessidade de se conhecer melhor os objetivos da Igreja 

medieval em relação à função da santidade. Por essa razão, seria anacrônico acusar os 

medievais de falsificação.  Afinal, estavam usando a força escrita para defender uma 

ideologia.  

 Após o período as invasões no Império Romano, o papel da santidade foi desenvolvido 

em um mundo completamente diferente daqueles dos primeiros mártires e dos confessores.  

Na região merovíngia, os bispos passaram a ter um papel importantíssimo na vida cristã e 

tiveram que viver em associação com os poderes nobres presentes.  Evidentemente, a 

mentalidade hagiográfica da alta idade média manteve laços ideológicos com esse mundo. As 

virtudes nobres começaram a ser associadas à tradição hagiografia primitiva, aos poucos, os 

nobres transformaram-se em potenciais “mártires” e “confessores”. 

 Dando continuidade às suas indagações relativas à idade média, Gaiffier81 destacou 

que, no estudo da hagiografia medieval, haveria a necessidade de mensurar quais foram os 

textos bíblicos e as demais obras que influenciaram uma determinada hagiografia.  Além 

disso, propôs uma tipologia da santidade na idade média.  Ele comprovou que se formaram 

cânones da santidade medieval.   

Para o autor, a evolução do culto aos santos na idade média seguiu a seguinte ordem:  

« […] des  types héros chrétiens qui seront, suivant les époques, d’abord les martyrs, ensuite 

les confesseurs, champions de l’ascèse et du dépouillement (martyre non sanglant), puis les 
                                                 
79 Sobre essa discussão. Cf. GAIFFIER, Mauritius Coens, HALKIN, Paulus Gosjean Franciscus et DEVOS, 
Paulus. La lecture des actes des martyrs dans la prière liturgique en Occident A propos du passionnaire 
hispanique.  Analecta Bollandiana. Bruxelles: Société des Bollandistes, Tomus LXXII, pp. 134-166, [s.m.]. 
1954. 
80 GAIFFIER, Baudouin de. Mentalité de l’hagiographe médiéval d’après quelques travaux récents. Analecta 

Bollandiana. Bruxelles : Société des Bollandistes, Tomus 86, fasc. 1-2, pp. 391-399, [s.m.]. 1968. 
81 Idem. Hagiographie et historiographie. Quelques aspects du problème. Collection Subsidia Hagiographica. 
Bruxelles : Société des Bollandistes, nº 61 Recueil d’Hagiographie (1967-1977), pp.139-196, 1977. 
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saints évêques, les saints abbés et aussi les saints rois et les saints sortis des rangs de la 

noblesse »82.   

Entre os tipos citados, interessa diretamente ao capítulo a santidade régia e os santos 

saídos da nobreza, pois tiveram a construção de sua santidade com base nos mártires da era 

das perseguições.  Encontra-se como cânone da santidade dos santos advindos da nobreza 

uma série de virtudes, entre as quais, destacam-se: a austeridade, a prece, o amor ao próximo, 

a sabedoria, a paciência, a pureza e o trabalho.  Essas virtudes são exatamente as mesmas que 

estão presentes nos textos hagiográficos, relativos ao Infante Santo83.   

 Retomando as propostas do bolandista, ele ainda concluiu que a hagiografia seria uma 

expressão da espiritualidade medieval e convida os pesquisadores a fazer uma exegese dessa 

espiritualidade, para se chegar à religiosidade medieval.   

 Ao se questionar sobre a situação dos estudos hagiográficos até a década de 70 do 

século XX, a primeira constatação que os historiadores fazem é a de que tal campo estava 

bastante à margem dos interesses dos historiadores. Do século XIX até essa época, 

praticamente as principais pesquisas desenvolvidas nesse domínio eram realizadas pelos 

bolandistas.  O problema disso é que a preocupação desses investigadores limitava-se às 

questões, como, por exemplo, o estabelecimento de textos fidedignos, os debates em torno da 

evolução do gênero hagiográfico, os problemas de filologia, os melhores critérios para a 

edição crítica da vida de um santo etc. Por razões óbvias, não havia uma preocupação com a 

chamada história social. 

 Foi proposta, no início deste capítulo, uma crítica à historiografia dedicada ao tema da 

sacralidade monárquica, porque ela, a grosso modo, definiu o conceito, tomando como 

referência o caso francês e inglês.  Embora ela tenha mencionado que os reis e príncipes 

cultuados como santos tinham a sua imagem plasmada na concepção de mártir, eles, 

praticamente, desconsideraram a problematização relativa ao assunto feita pelos bolandistas.  

 Ao se fazer uma exegese da santidade, evidencia-se a importância simbólica de se ter 

um membro da família real, quer seja o próprio rei ou um de seus familiares, associado à idéia 

de santidade e, em especial, se o santo for um mártir ou um confessor.   Simbolicamente, isso 

significava uma relação direta com a divindade.  Sustenta-se a necessidade de se ampliar o 

conceito de sacralidade monárquica para demonstrar que a associação deliberada de um 

membro de uma determinada casa reinante ao conceito de martírio tinha como propósito 

legitimar e sacralizar a monarquia.    

                                                 
82 Ibidem, p. 141. Destaque. 
83 Cf. O próximo item deste capítulo. 
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 Provavelmente, a lacuna mencionada tenha origem no ceticismo, presente até os anos 

70 do século XX, de grande parte dos historiadores quanto às fontes para tal estudo.  Fora os 

bolandistas, foram os investigadores em torno de Vauchez, do Gruppo dei santi, coordenado 

por Sofia Boesche Gajano e Lucetta Scaraffia, que trouxeram as discussões que, inicialmente, 

giravam em torno dos problemas metodológicos dos bolandistas para a temática da história 

social.   

Vale destacar que, inicialmente, as inovações trazidas pela Nova História não 

contemplaram satisfatoriamente o problema da santidade84.  Isso endossa a crítica feita 

anteriormente, porque a maior parte dos autores citados na primeira parte do capítulo era 

proveniente do movimento inaugurado por Le Goff e Pierre Nora ou com ele dialogavam.  

Assim, torna-se plausível compreender como foi negligenciada, para se definir o campo da 

sacralidade monárquica, a aproximação de membros da família real à santidade e, em 

especial, ao martírio.   

 Durante a década de 70, André Vauchez desenvolvia as pesquisas, cujos resultados 

foram apresentados em sua tese de doutorado, em 1979, publicada integralmente em 198185.  

Ao longo desses anos, publicou uma série de artigos, cujos propósitos eram indicar a 

importância dos estudos de hagiografia para a compreensão da mentalidade medieval, cobrir a 

lacuna deixada pelos historiadores e expor uma nova metodologia para analisar os processos 

de canonização86.   

 O estranhamento causado pela expressão stirpe de regali natus, presente nos hinos de 

S. Sebald de Nuremberg, no século XIV, levou-o a investigar o motivo pelo qual um santo, 

cujos dados biográficos eram completamente desconhecidos, foi associado a uma linhagem 

                                                 
84 Sobre esse assunto. Cf. TILLIETTE, Jean-Yves. Introduction. In : ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. Les 

fonctions des saints dans le monde Occidental (III
e
 – XIII

e
 siècle). Actes de : Colloque organisé par l’École 

française de Rome avec le concours de l’Université de Rome ‘La Sapienza’, Rome, 27-29 octobre 1988. Paris : 
École Française de Rome, 1991, pp. 1-11. 
85 VAUCHEZ, André. La sainteté… op. cit. 
86 Até as suas investigações, acreditava-se que as fontes disponíveis para os estudos hagiográficos traziam 
consigo uma marca muito forte do pensamento clerical.  Portanto, segundo tal raciocínio, não seria possível ver 
além daquilo que a Igreja definia como cânone da santidade.  No entanto, a proposta metodológica trazida foi a 
de que durante a leitura da segunda etapa dos processos de canonização da idade média, quando se questionava 
sobre a “fama et miraculins in genere et non in specie”, o historiador devesse de ficar atento à repetição de 
perguntas e respostas.  Segundo o protocolo, os clérigos perguntavam às testemunhas dos milagres, mas já 
aguardavam uma determinada resposta.  Provavelmente, a forma de se interrogar as testemunhas já conduzia às 
respostas.  Na relação entre perguntas e respostas, houve momentos em que as respostas destoavam daquilo que 
era esperado.  Assim, tais elementos “estranhos” devem ser usados para dissecar os processos de canonização, 
evidenciando-se outras estruturas mentais diferentes dos entrevistadores eclesiásticos. Cf. Idem. Les 
représentations de la sainteté d’après les procès de canonisation médiévaux (XIIIe—XVe siècles). In: 
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI. Agiografia nell’Occidente Cristiano secoli XIII-XV. Atti de:  
Convegno Internazionale Agiografia nell’Occidente cristiano secoli XIII—XV. Roma, 1-2 marzo 1979. Roma : 
Accademia Nazionale dei Lincei, pp. 31-43, 1979.  
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real.   Ao aprofundar as pesquisas sobre isso, descobriu que, por mais estranho que pudesse 

parecer ao homem do século XX, a santidade poderia ser hereditária ou, pelo menos, haveria 

um determinado grupo pré-disposto a receber a glória eterna. Nos casos em que não havia 

dados biográficos relativos a um determinado santo, ele, simplesmente, era representado 

como pertencente a uma família nobre importante e, na maioria das vezes, como integrante da 

monarquia.  

 Segundo Vauchez87, no Ocidente medieval, até o século XV, o culto dos santos esteve 

sob grande influência da vox populi.  Na verdade, em relação à santidade, ela tinha mais 

influência do que as autoridades eclesiásticas, cuja ação limitava-se a controlar os abusos 

daqueles que tentavam canalizar a devoção espontânea da população.  Por essa razão, as 

representações desse campo foram profundamente influenciadas pelo contexto social dessa 

época.  

 
 
Certes, les moyes de pression dont disposaient les grandes familles et les 
dynasties régnantes pour faire reconnaître par le pape la sainteté de l’un des 
leurs étaient bien supérieurs à ceux que pouvaient avoir de simples fidèles.  
Mais il frappant de constater que, dans le cas des saints non canonisés qui 
à l’époque constituaient l’immense majorité, la vénération populaire se 
portait spontanément sur des personnages de haute extraction. Même si 
les familles ou les dynasties dont ils étaient issus orchestraient ensuite ces 
cultes et contribuaient à les diffuser, ce n’était pas elles en général qui leur 
donnaient naissance. Au Moyen Age en effet, le prestige de l’aristocratie ne 
reposait pas seulement sur le pourvoir politique ou sur la richesse qu’elle 
détenait, mais sur la considération d’une qualité magique liée au fait de la 
haute naissance. Dans la mentalité commune, la noblesse est vue alors 
comme un ensemble de dons physiques et moraux qui constitue une sorte de 
charisme.88 
 
 

 Até o século XIII, não existem dúvidas para o fato de que um rei ou um membro de 

sua família fosse considerado pela vox populi como santo, as pessoas de origem nobre 

representavam a maioria do santos.  Do ponto de vista estatístico, isso é irrefutável, tomando 

apenas os processos de canonização como base.  Essa maioria aumenta significativamente se 

forem considerados os casos em que os santos tiveram culto sem o processo. Do ponto de 

vista medieval, os membros da nobreza já nasciam com certa quantidade de “capital” de 

méritos, herdado dos seus ancestrais. Isso os colocava em uma posição privilegiada em 

                                                 
87 Idem. ‘Beata Stirps’ : Sainteté et lignage en Occident aux XIIIe et XVe siècles. In : ÉCOLE FRANÇAISE DE 
ROME. Famille et parenté dans l’Occident médiéval.  Actes de : Colloque de Paris organisé par l’École 
Pratiques des Hautes Études en collaboration avec le Collège de France et l’École Française de Rome. Paris, 6-8 
juin 1974. Paris : École Française de Rome, pp. 397-407, 1974, p. 397. 
88 Ibidem, 398. Destaque. 
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relação aos demais grupos sociais, no que diz respeito à possibilidade de ser considerados 

como um ser santo. 

 Segundo a tese do autor, aqueles cujos nascimentos ocorressem em meios 

aristocráticos já tinham condições de se transformarem em santos.  Para que isso se 

concretizasse de fato, bastava que as condições de suas vidas oferecessem alguns dados para 

corroborar essa “santidade intrínseca”.  Portanto, durante grande parte da idade média, os 

laços entre santidade e linhagem foram grandes; apenas no século XIII foram percebidas 

modificações nesse processo89.  Embora entre os séculos XIII e XV tenham ocorrido algumas 

modificações90 da espiritualidade, não se pode afirmar que a santidade ligada à nobreza tenha 

desaparecido. Do ponto de vista estatístico, ocorreu a predominância de santos vinculados às 

ordens mendicantes franciscanas e dominicanas. 

 Em meio à tipologia da santidade medieval realizada por Vauchez, talvez exista 

apenas um elemento que transite entre todas as expressões de santidade do período.  A 

associação entre sofrimento e santidade pode ser apontada como um dado comum aos santos 

medievais. Embora o autor não demonstre isso, acredita-se que a insistência no papel do 

sofrimento esteja relacionada, além da imitação de Cristo, ao papel delimitador que teve o 

conceito de martírio na formação dos santos.  Enfim, foram eles os primeiros santos, e seus 

exemplos de resignação e seus testemunhos marcaram o imaginário medieval. 

 No que pese a presença desse padrão de representação, existiram nuances geográficas 

no que concerne à santidade medieval. Houve, pelo menos, duas grandes regiões da Europa 

ocidental com características singulares.   De um lado, estaria a região fora do Mediterrâneo, 

marcada pela santidade aristocrática e, de outro, estaria a região da Itália comunal, que 

influenciou a região Languedoc, a Catalunha, a Itália do Sul e a Sicília. Nessas regiões, a idéia 

de santidade tem uma característica menos aristocrática.  Além disso, na Europa continental e 

nas ilhas britânicas, a promoção da santidade esteve vinculada às iniciativas dinásticas e 

eclesiásticas, enquanto na área de influência italiana a ação dos simples fiéis era um fator 

mais importante.   

 
 

                                                 
89 As reformas gregorianas criaram mecanismos para cercear a “sacralidade do poder temporal”. Além disso, o 
crescimento das ordens mendicantes também contribuiu para a diminuição disso. Cf. Ibidem; CONGAR, Yves. 
L’église de Saint Augustin à l époque moderne. Paris: Éditions du CERF, 1970. ; GOMES, Francisco José Silva. 
A igreja e o poder: representações e discursos. In: RIBEIRO, Maria Eurydice de Barros (org.). A idade média. 
Brasília: UNB, 1999, pp. 33-59. 
90 A principal alteração diz respeito ao conceito de virtus. A virtude passou a ser adquirida ao longo da via por 
meio de ações e práticas, as quais deram origem à devotio moderna. Cf. VAUCHEZ, André. ‘Beata Stirps’… op. 
cit. 



 189 

Dans les régions extérieurs au monde méditerranéen, les saints ‘modernes’, 
c’est-à-dire ceux qui sont morts et ont fait objet d’un culte local entre la fin 
du XIIe et le début du XVe siècle sont, dans leur grande majorité, caractérisés 
par leur haute naissance et par leur appartenance au monde du pouvoir et de 
la richesse. Certes tous les puissants de ce monde n’ont pas été vénérés 
comme des saints et l’opinion publique est loin d’avoir canonisé 
systématiquement les détenteurs de l’autorité.  Mais lorsque les conditions 
religieuses et morales se trouvaient remplis pour qu’un chef temporel puisse 
naître et se développer, ce fût presque toujours en faveur d’un chef temporel 
ou spirituel. Dans ces régions, le point de départ d’une dévotion, c’est la 
souffrance du chef.  Les cas le plus remarquable è cet égard est celui des 
rois et des princes ayant péri de mort violente (en général tués ou 
assassinés par leurs proches ou leurs rivaux), qui furent considérés en 
leu temps comme des martyrs et vénérés comme tels.  On en connaît de 
nombreux cas en Angleterre, où la tradition, déjà illustrée au IXe siècle par 
S. Edmond, roi d’Est-Anglie († 869 ou 870) et par quelque autres, se 
prolongea jusqu’à la fin du Moyen Age avec Thomas de Lancastre († 1322), 
Edouard II († 1327) et Henry († 1471), dont la canonisation fut vainement 
sollicitée après leur mort tragique. Mais le phénomène n’es pas inconnu sur 
le contient ; en Flandre se développa, au XIIe siècle, le culte du duc Charles 
le Bon († 1127), dont nous avons conservé la Passio ; en Suède S. Eric († 
1160), au Danemark Eric Plovpenning († 1258) et Nicolas d’Aarhus se 
rattachent au même courant ; il convient de leur adjoindre de duc de 
Bretagne Charles de Blois, tué à la bataille d’Auray en 1364, qui faillit être 
canonisé par Grégoire XI en 1376. 
Toutes ces réputations de saintetés son nées du contraste, profondément 
ressenti par l’opinion, entre la situation éminente qui avait été celle de ces 
personnages de leur vivant et leur fin tragique ou ignominieuse. 
[…] 
Les clercs de l’Europe méditerranéenne ne se sont pas contentés de bloquer 
la plupart de requêtes de canonisation concernant les saints roi ou princes. Ils 
ont également cherché à canaliser au profit des évêques la croyance 
populaire dans la vertu rédemprtrice de la souffrance imméritée. Le ‘meurtre 
dans la cathédrale’ vin relayer, au niveau de la sainteté officielle, celui de la 
victime royale, surtout dans les pays où l’institution monarchique est en 
crise. 91 
 
 

 Mesmo consciente de que o seu modelo apresenta uma simplificação do contexto da 

santidade medieval, Vauchez sustenta a existência de características próprias para a região 

exterior ao mundo mediterrâneo.  Nessa região, a associação do nascimento nobre a 

sofrimento era condição fundamental para que uma determinada personagem fosse elevada 

aos altares da santidade.  Tratava-se de um “arquétipo92” da santidade. Devido às implicações 

políticas desse modelo, desde o IV concílio de Latrão, houve tentativas da Igreja para cerceá-

lo, uma vez que a instituição visava a evitar a sacralização das monarquias. 

Novamente, o autor endossa que a santidade ligada ao mundo aristocrático foi um 

instrumento ideológico capitalizado pelas monarquias, sobretudo, as exteriores ao mundo 

                                                 
91 Cf. Idem. Les représentations… op. cit., pp. 35-36. Destaque. 
92 Cf. Ibidem, p. 38.  
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mediterrâneo, para sacralizar certas casas reinantes.  Provavelmente, o caso mais 

paradigmático tenha ocorrido em França, com São Luís.  No entanto, todos os autores, de 

Marc Bloch a Le Goff, que estudaram a forma como a sua santidade foi construída, não 

ressaltaram satisfatoriamente esse aspecto hereditário da santidade. O próprio Le Goff93 

sublinha que outros reis da dinastia dos Capetos foram associados à santidade, mas não 

obtiveram sucesso94. Mesmo São Luís não foi considerado pelo Breve de canonização de 

Bonifácio VIII como mártir.  Talvez, essa atitude esteja relacionada ao receio da Igreja em 

conferir uma sacralidade a mais a essa dinastia.   

 

4.4 O caso da sacralidade de Avis em d. Fernando 

 

 Quanto à questão apresentada no início do capítulo sobre a sacralidade da dinastia de 

Avis, sustenta-se a aplicabilidade do conceito de sacralidade régia para Portugal no século 

XV.  Evidentemente, não há meios, nesta tese, de mapeá-la por completo.  Por essa razão, 

optou-se por analisar como ela se apresenta em torno do infante d. Fernando.  O esforço da 

monarquia de Avis em promover o seu culto autoriza vê-lo como um elemento de um 

processo maior, iniciado em d. João I, e continuado pelos demais reis dessa monarquia.  Isso 

não significa dizer que exista uma linearidade história entre os reis de Avis.  Defende-se que, 

no plano das representações políticas, tenha havido uma coerência entre esses reis para 

cooptar para a imagem da monarquia elementos da tradição cristã para sacralizá-la e, assim, 

dar legitimidade aos seus governantes, independentemente do seu projeto político pragmático. 

 A seguir, será exposto como a representação da santidade desse infante foi vinculada à 

santidade aristocrática, anunciada anteriormente, e como isso tem implicações na imagem da 

dinastia da qual fazia parte. Para tanto, foram analisadas as quatro principais fontes 

hagiográficas existentes sobre ele.  

 

4.4.1 A santidade do Infante Santo em suas hagiografias 

 

                                                 
93 LE GOFF, Jacques. São Luís…, op. cit.  
94 “Les pouvoirs – ecclésiastique ou laïcs – n’auraient cependant pas pu mener à bien cette politique et rendre 
populaires de cultes qui s’adressaient à des personnages d’aussi noble extraction s’il n’avait subsisté dans la 
mentalité commune une liaison, au moins implicite, entre prestige aristocratique et sainteté ». VAUCHEZ, 
André. Les représentations… op. cit., p. 39. 
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Identificaram-se três principais modos de representar a sua santidade.  Inicialmente, as 

suas virtudes são demasiadamente ressaltadas, em seguida, estão as grandes linhas de sua 

espiritualidade e por último os seus sofrimentos responsáveis pelo seu martírio.  

 Em relação às suas virtudes, a sua virgindade surge como um elemento importante.  

Desde o nascimento, ele teve uma saúde frágil e sempre foi acometido por doenças. Segundo 

Álvares95, isso seria um indício da ação de Deus sobre a sua vida, para que os sofrimentos 

causados por elas, sobretudo, as dores no coração, o ajudassem a cultivar virtudes, dentre as 

quais, uma das mais relevantes seria a castidade.   

Ele não era apenas um nobre que se mantinha casto, d. Fernando usava dos seus 

poderes como um senhor para cultivá-la em sua alma e na daqueles que o serviam.  Por essa 

razão, não pronunciava e não permitia que ninguém à sua volta dissesse qualquer palavra 

relacionada à luxúria. E quem lhe desobedecesse seria punido severamente.  Em sua casa, não 

permitia que homens tivessem mulheres como concubinas.  Exigia que todos aqueles que 

estivessem a seu serviço mantivessem a castidade até os 20 anos de idade no mínimo. Como 

considerava o pecado da luxúria96 um dos piores, esforçava-se para evitá-lo.  

Para os seus hagiógrafos, d. Fernando era um intelectual97, pois era conhecedor dos 

costumes morais e dono de uma grande biblioteca religiosa.  No entanto, segundo Álvares98, a 

sua vocação intelectual tinha origem em um dom divino.  

 
 
Com muito estudo e diligençia mantiinha sua casa e familia, asy como 
aquele que as neçesidades dos seus nom tiinha em menos conta que as de sua 
propria persoa, e nom soomente o[s] provia do que no tenporal perteeçia, 
mas ainda das cousas spirituaaes, ca asy se tiinha por obrigado de dar a 
Deus conta de todo. Cada ano fazia confesar todolos seus que comungasem 
todolos que aviam idade. Quando com afaagos e merçees, quando per 
eixempros, com prema e pena, todolos seus eram constrangidos pera muita 
doutrina e devaçom.99  
 
 

  

                                                 
95 ÁLVARES, Frei João. Trautado da vida e feitos do muito vertuoso S.or. Infante D. Fernando. In: CALADO, 
Adelino de Almeida. Frei João Álvares Obras. Edição crítica. Vol. I. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1960, 
cap. IV, pp. 7-8. 
96 Sobre a forma de representar a luxúria no século XV. Cf. CASAGRANDE, Carla et VECCHIO, Silvana. 
Histoire des péchés capitaux au Moyen Âge. Paris : Auber, 1999. 
97 Cf. IAN/TT. Testamento D. Fernando. Gaveta 16, maço 2, doc. 13.  Em meio às suas doações, encontra-se um 
considerável número de livros religiosos. Os livros foram especificados no estudo de Fontes. Cf. FONTES, João 
Luís Inglês. Percursos e memória: Do Infante D. Fernando ao Infante Santo. Cascais: Patrimonia, 2000.   
98 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. IV, p. 8. 
99 Ibidem, cap. IV, pp. 8-9. Destaque. 
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As fontes enfatizam os seus conhecimentos religiosos e a forma como fazia a distinção 

entre as questões temporais e espirituais. Porém, dava mais atenção aos assuntos religiosos.  

Ele mantinha a sua capela muito organizada, onde se recolhia para ler, rezar e falar coisas 

honestas.  d. Fernando a organizava segundo costume de Salisbury.  

Em meio às suas virtudes, a sua honestidade mereceu destaque.  Esse substantivo 

aparece em dois sentidos.  Do ponto de vista moral, quando são retratadas as suas 

preocupações em manter a sua castidade e a dos seus vassalos. Portanto, agia de modo a 

assegurar que somente as pessoas honestas, interpretadas como castas, estivessem à sua volta.  

Porém, existe uma outra maneira100 que diz respeito à sua preocupação em não lesar o direito 

de nenhum outro senhor, sobretudo, os senhorios eclesiásticos.  Por essa razão, d. Fernando 

ficou reticente em aceitar o mestrado da Ordem de Avis, pois não considerava que tivesse 

dignidade, como leigo, para administrar bens eclesiásticos.  Ele só aceitou após ter recebido 

uma licença do papa e para obedecer ao rei, d. Duarte.   

 
 
Porque este Senhor senpre ouve muita conpaixom com os proves e lhes 
tiinha muita caridade, por tanto neele nunca coube enveja e os b~ees e 
cousas alheas nom cobiiçou. Contentava-se da renda qua avia, posto que fose 
pequena. E se desprazer tynha era por nom teer que proveese os seus, como 
conpria a suas neçesidades, pera eles nom teerem aazo de tomarem o alheeo 
nem fazerem outros males. Algh~uas vezes lhe deu el Rey b~ees de persoas 
que por seus crimes os deviom perder e nunca os quis rçeceber. Nem se 
achará que fezese perder a n~eh~uu b~ees nem ofiçios.101 
 
 

 A forma como a honestidade do infante é representada demonstra que ele não tinha 

interesse em bens alheios e se recusava, mesmo que de forma legal, a receber bens 

expropriados pelo rei.  O seu único interesse por bens era pela possibilidade que eles 

ofereciam de fazer caridade e de auxiliar na obra apostólica de libertar cristãos presos junto 

aos muçulmanos.  O infante tinha grande temor de que os cristãos presos negassem o 

cristianismo.  Inclusive, no Breve102 do Papa Paulo II (1464-1471), de 16 de janeiro de 1471, 

foram reconhecidas as inquietações apostólicas do Infante Santo, pois o pontífice reconheceu 

como uma de suas virtudes a sua intenção de libertar cristãos que eram mantidos como 

prisioneiros no Norte da África.     

                                                 
100 Cf. IAN/TT. Testamento D… ms. cit. 
101 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. VIII, p. 12. 
102 Paulo II Breve. In: PAPENBROECK, Daniel van. AA.SS. Junii. Tomo I. Antuérpia: Tipografia de Henrique 
Thieulier, 1695, p. 563. Secção dos Res., BPMP, cota, F – 12 – 1. Tradução livre realizada por CAMPOS, 
Geraldo L. de.    
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Ao mesmo tempo em que são narrados dados para comprovar a sua honestidade, 

arrolam-se informações para demonstrar como não existia inveja em seu coração.  Ao 

contrário, d. Fernando foi um homem cheio de compaixão para com o próximo.  

 
 
E como anteuisse o fatal successo, que auia de ter, trattou logo das cousas 
mais importantes, & necessarias ao bem dalma, & de satisfazer a seus 
criados os seruiços, mandando vender para isto a sua recamera, & baixella, 
pedindo a ElRei seu Senhor, que senão bastasse, suprisse o mais das 
rendas da Coroa, por cujo seruiço arriscaua a vida, com que iria quieta 
sua consciencia, jentaria com maior ouzadia nos perigos. 103 
 
 

 Segundo Cardoso, o príncipe organizou o seu testamento deixando todas as suas 

dívidas pagas além de ter pedido ao rei, d. Duarte, para que, na impossibilidade de seus 

recursos cobrirem as suas dívidas, o rei assumisse outras eventuais pendências.  No entanto, 

esse autor argumenta que havia algo além da extrema honestidade; o Infante Santo já sabia de 

seu destino, e para evitar que algum prejuízo maculasse a sua alma, resolveu deixar tudo 

resolvido, e um outro nobre, superior em dignidade, o rei, para responder por ele104.   

 Em sua vida sempre esteve preocupado em propagar a fé, grande parte de seu trabalho 

era o de ganhar almas.  Através de sua ação apostólica, judeus e mouros transformaram-se em 

cristãos e foram acolhidos por esse infante. Nas narrativas sobre o seu cativeiro, Álvares, 

colocando-se como testemunha ocular dos fatos, reproduz uma série de afirmações que o 

príncipe teria feito aos seus companheiros de cela.  Existe uma parte interessante na qual d. 

Fernando expõe três motivos pelos quais ainda acredita que deveria viver, dentre elas, estava 

a vontade de convencer os cristãos a auxiliar o rei de Portugal a libertar os cativos cristãos no 

Norte da África105.     

 Durante a sua prisão, ter-se-ia dedicado com tanto afinco para evitar a danação da 

alma dos cristãos, que Álvares e os demais textos hagiográficos concordam que durante a sua 

vida, devido às suas ações e aos seus exemplos, muitos cristãos mantiveram-se na fé cristã.   

 
 
Todo o tenpo que este Senhor naquele carçer viveo, poucas vezes çeava, 
senom tam pouco que em parte nom britava jej~uu. Muitas vezes metia na 

                                                 
103 CARDOSO, George. Agiologio Lvsitano dos sanctos, e varoens ilvstres em virtude do reino de Portvgal, e 

svas conqvistas. Tomo III, Lisboa: Officina de António Craesbeeck de Mello, 1666, p. 545. Secção de OR., 
BPMP, cota, E-11-30. Destaque. 
104 Provavelmente, Cardoso teve acesso ao testamento que, de fato, passa tal impressão.  Uma outra hipótese para 
tamanha coincidência entre as preocupações do Infante Santo e o fato de que o testamento deixe transparecer a 
idéia de que ele já soubesse de sua morte pode ser o fato de que o testamento tenha sido escrito posteriormente à 
sua morte. 
105 Cf. ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. XXXIX, p. 82. 
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boca a vianda e lançava-a fora, dizendo qui a nom podeia comer, e mandava-
a a quaeesquer cativos que eram doentes ou que aviom mester. Confortava 
com muitos prometimentos os christãaos que aly eram cativos e confirmava-
os na santa ffe, a quall soomentente polo seu muitos a manteverom, dos 
quaaes seis ou sete se tornaram mouros des que se ele finou106. 
 
 

As suas virtudes eram o sustentáculo moral dos prisioneiros.  Todas as suas ações 

foram narradas para descrever a inquietação de um senhor virtuoso que incluía em suas 

responsabilidades uma missão moral de manter viva nos presos a fé cristã. As fontes ressaltam 

o profundo amor ao próximo nutrido por ele, pois abundam nos textos trechos como o citado 

anteriormente.   

No sumário entregue ao papa Paulo II, para promover a causa do Infante Santo, há 

uma série de narrativas que destoam do texto de Álvares, pois apresentam algumas discussões 

que teriam ocorrido entre d. Fernando e d. Henrique sobre a capitulação portuguesa.  

Enquanto d. Henrique, tal como um cruzado, defendeu a luta até a morte de todos os cristãos, 

d. Fernando o retrucou com base em suas preocupações com as almas daqueles que fossem 

eventualmente capturados.   

 
 
[…] o Senhor D. Fernando cheio de espirito Divino, e tambem de 
entranhavel magoa, com os olhos arrazados em lagrimas, por vêr que tantos 
succumbiaõ á peste, á fome, e que a final chegaria a todos igoal sorte, 
levantando a vóz fallou a todos desta maneira. 
‘Estimadissimo Principe [D. Henrique], meu sobre todos mui querido Irmaõ, 
e vós os mais dignos de todos os homens, peço-vos a todos mui 
encarecidamente, que presteis a mais seria atenção ao que vou dizer-vos. 
Quantos prodigios  e maravilhas o Deos todo poderoso se há dignado pela 
sua infinita clemencia obrar diante dos nossos olhos, fazendo que esta 
pequena grey de servidores  seus e do nosso Remidor Jesu Christo prevaleça 
contra o poderio e forças destes perros. Falle a nossa experiencia, e diga 
quantos delles por vitude da dextera omnipotente, cahíraõ aos vossos golpes, 
tudo por influxo da Divindade da qual somos instumentos, e pela sua mui 
singular protecçaõ que só esta pode fazer, que hum tão pequeno recinto de 
madeira, e taõ fráco, até agora nos cubrisse taõ ditosamente, que nunca os 
esforços de hum taõ numeroso como furibondo exercito, conseguissem 
desalojarmos; e todas as vezes, que huma sò das nossas espadas abre 
caminho ao travez de mil espadas dos Infieis, qual de vós deixa de conhecer 
em tudo isto os effeitos da clemencia Divina? Acabou porem de todo a 
esperança de recebos algum soccorro, que só esta poderia animar-nos a que 
resistissemos por mais tempo. Hé bem notorio que o nosso exercito, se 
definha pela fome, pela sede, e pelos combates, e que o exercito inimigo 
recebe a toda a hora mui consideraveis reforços, donde se segue augmentarse 
cada vez mais a nossa incapacidade de lhe resistirmos por mais tempo, que 
se o tentarmos, será de força o ficarmos todos prisioneiros dos Infieis ou 
sermos cortados até ao ultimo, sem proveito algum da nossa causa. 

                                                 
106 Ibidem. 
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Presadissimos varoens, parece-me, que nos hé prohibido tentarmos o Senhor. 
De todo aquele que por meios humanos lícitos podia evadir a morte, e que 
não se aproveitoanto deste lanço, contradiz aos juizos Divinos, e se expõem 
a morrer, podemos afirmar que tentou a Deos, e por certo que os nossos 
aveongos naaõ acreditáraõ jamais que fosse agradavel a Deos o sacrificio de 
hum grande numero de Christaons, quando fosse possivel achar meios de 
salvamento. Aos olhos do Senhor hé de mais valia huma só alma, do que 
um milheiro de cidades’.107 
 
 

 Embora a narrativa seja exclusiva dessa fonte, há uma informação que foi repetida 

com maior ou menor intensidade em todas as hagiografias.  Nelas, sempre foi sublinhada a 

atenção dada por d. Fernando aos cativos, porque temia que eles abandonassem o 

cristianismo.   Em seu discurso, ao mesmo tempo em que explica a derrota dos portugueses, 

arruma uma solução menos aviltante para a proposição da capitulação.  Segundo ele, qualquer 

riqueza seria pequena perto da perda da alma de um cristão.   

D. Fernando indica dois caminhos perigosos, no que diz respeito à salvação, através 

dos quais um cristão poderia chegar à danação de sua alma.  Um seria o suicído, pois, dadas 

as condições, continuar seria o mesmo que cometer esse ato tão execrado pelo cristianismo e 

outro seria cair em cativeiro um grande número de cristãos.  A própria experiência dos 

portugueses demonstrava como vários cristãos, quando capturados, abandonavam a sua 

religião para melhorar as condições de seu encarceramento.  

Assim, d. Fernando tomado por um amor espiritual e, ao mesmo tempo, um amor de 

um nobre para com os seus vassalos, coloca-se na condição de interceder para que nenhum 

cristão colocasse em risco o seu bem maior – a sua salvação.  Nessa fonte, o amor ao próximo 

e a sua ação apostólica para salvar cristãos cativos e converter os mouros foram os pontos 

mais destacados nas virtudes do Infante Santo.      

A forma de representá-las nas AA.SS. deu continuidade a essa idéia.  De todas as 

virtudes relacionadas no texto, o amor ao próximo e a preocupação em não deixar que os 

cristãos caíssem nas mãos dos mouros são, sem dúvida, os traços mais marcantes das suas 

virtudes heróicas. Segundo os bolandistas:  “Morreu vítima da caridade, ao procurar livrar das 

garras dos bárbaros, do cativeiro e da morte inevitável, um bom número de cristãos. Sofreu 

por isso um longo martírio, no meio de incríveis tormentos, que se prolongaram até o dia 5 de 

junho de 1443, quando veio a falecer”108. 

                                                 
107 Ms. Vat. 3634. In: SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da vida, acçoens e gloriosa 

morte do senhor D. Fernando – chamado o Infante Santo. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1958, pp. 27-29.  
Destaque. A fotocópia do manuscrito original encontra-se na Secção dos Res., BCUC, cota, fot. 69. A tradução 
não reproduziu o fólio 1 no qual há uma representação iconográfica do Infante Santo. 
108 AA.SS…op. cit., p. 561. Tradução livre.  
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Notou-se uma coerência entre o texto papal, publicado junto com a sua crônica pelos 

bolandistas, e as principais virtudes descritas.  Em certa medida, a crônica corroborou as 

virtudes apontadas anteriormente pelo papa.  Por essa razão, encontra-se um d. Fernando 

totalmente dedicado à salvação das almas dos cristãos, aliás, segundo essa perspectiva, foi 

morto e torturado por isso.  Tal como as demais hagiografias, as suas atitudes foram 

aproximadas às de um sacerdote.  O seu único prazer mundano seria exatamente libertar 

cristãos e converter os infiéis.   

 No conjunto das suas virtudes, a paciência também foi profundamente salientada.  

Aliás, ela também era um modo de exemplificar os demais cativos, porque ele a usava com 

sabedoria para persuadi-los.  Existe uma narrativa sobre os primeiros setes meses do cativeiro, 

passados na cidade de Arzila, que demonstra como ele era extremamente paciente.   

Foram meses de doenças e sofrimentos em que o Infante Santo ficou a maior parte do 

tempo agonizando em uma cama, porém suportou tudo com grande paciência e manteve a sua 

espiritualidade, não deixando de fazer nenhuma das suas ações de fiel devoto109.  Devido a 

essas atitudes virtuosas, ele teria conseguido “redimir”110, ou melhor, reconverter 

aproximadamente 12 homens que tinham negado o cristianismo.      

 São as narrativas do cativeiro que melhor oferecem exemplos de sua paciência.  

Embora abundem cenas cujos conteúdos abordem humilhações e violências sofridas pelo 

Infante Santo, o modo como ele foi representado em todas as hagiografias sempre foi o 

mesmo.  Aconselhava os seus companheiros para suportar os tormentos ao mesmo tempo em 

que não demonstrava qualquer tipo de irritação para com os seus algozes.  E ainda 

admoestava qualquer cristão que se irritasse ou desejasse o mal para um inimigo da fé. 

 
 
E muitas vezes se refertava comos seus, dizendo: ‘Vós outros avees // por 
vingança de doestar estes mouros e de lhes dizerdes mal. Eu vos digo que, 
ainda que estes moresem, que nos mal fezerom, outros piores poderiom viir. 
Porendo nom sabees o quy pediis. E se vós tomaaes vingança per vós em 
doestardes vossos perseguidores, que mais nom podees fazer, nem devees 
d’esperar polo gualardom que merecem os paçientes, ca vosa vitoira nom 
está em al senom em sofrer pola santa ffe catholica e rogar a Deus polos 
~emiigos, que os torne a ela. E se eles fosem christãaos nom seriam contra 
nós […]’111 
 
 

                                                 
109 Cf. ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. XVII, p. 31. 
110 “[…] obrando senpre de misericordia com todolos christaãos que aly achou em cativo, de que remiio bem 
h~uus xij”. Ibidem. Destaque.  
111 Ibidem, cap. XXXVIII, pp. 60-61. Destaque.  
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 A sua extrema paciência para suportar os sofrimentos e sua compaixão para com os 

seus algozes são marcas da relação entre d. Fernando e os mouros.  Nas ocasiões em que ele 

sofria maus-tratos ou era humilhado, repetiu-se a idéia de que sua virtude de ser paciente o 

ajudava a passar por tais situações.  

 
 
E as pessoas das pousadas não deixavam o Infante deitar-se nas suas esteiras 
ou catres, porque, diziam, seria pecado consentir que gente renegada e 
excomungada usasse os objetos que Deus reservava para os seus queridos 
fiéis maometanos. 
O alimento que lhes forneciam era próprio para cães e não de seres humanos. 
Não permitiam que ninguém usasse suas canecas ou pratos, porque achavam 
que todos os cristãos eram abomináveis e imundos. E se os cristãos usassem 
suas panelas ou cântaros, numa refeição, imediatamente os quebravam e 
jogavam fora. 
Quem poderia avaliar com que paciência e humildade o Príncipe suportou 
essas ofensas? Ele não se importava, e fazia de conta que não eram com 
ele…112 
 
 

À medida que os seus sofrimentos aumentavam, ampliava-se a capacidade de sofrer as 

tribulações e de usá-las para dar exemplos aos cristãos.  Aceitar qualquer tipo de ofensa 

asseguraria a salvação de sua alma e o aproximaria ainda das ações de Cristo.  

A caridade foi um dos aspectos mais destacados na espiritualidade do Infante Santo.  

Em Álvares, por exemplo, o príncipe aparece como um defensor dos pobres os quais socorria 

com todos os recursos disponíveis; o mesmo fazia com aleijados e enfermos.  Essa tendência 

era tão extremada que, às vezes, as suas receitas não eram suficientes, porque tentava 

distribuir o maior número de esmolas possível.  

 
 
Tam graadamente repaartia este Senhor o seu, que nunca avareza neele teve 
lugar. A todolos pobres e minguados abrangiom suas esmolas. E onde nom 
chegava o dinheiro abastava sua bõoa vontade e doçes repostas. Em espiçial 
pera gafos e pera remiir cativos dava muitas esmolas, tam largamente e com 
tanto despacho como ele conheçia que estes, sobre todolos atribulados,  
tiinham mais e mayores neçesidades. A todolos moesteiros do regno, quando 
çelebravam capitolos jeeraaes, dava ordenadamente esmolas pera seus 
soportamentos. Em todalas devotas confrarias se fazia confrade, e despendia 
graadamente em repairo e obras de egrejas e de ermidas por seer, quinhoeiro 
no bem de Deus que se aly fezese.113 
 
 

 A sua caridade estava de acordo com o preceito cristão de imitar o amor de Deus, 

assim não fazia distinção entre os seus filhos, embora fizesse parte da aristocracia.  Ao mesmo 
                                                 
112 AA.SS…op. cit., p. 572. Tradução livre.  
113 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. VI, p. 10. 
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tempo em que dava esmolas aos pobres, também as distribuía aos mosteiros do reino e era 

membro ativo de confrarias.   

 A resignação serviu para caracterizar a personalidade santa de d. Fernando.  Existe 

uma coerência nas hagiografias para narrar a sua caridade.  Nas vezes em que foram descritas 

as suas virtudes, sempre foi destacado o seu desapego material.  Isso corrobora as descrições 

sobre os seus gastos, porque embora fosse um grande senhor, a maior parte de suas despesas 

estavam envolvidas em obras de caridade.  Até o seu testamento aponta para uma grande 

quantidade de doações que ele teria feito às instituições religiosas em Portugal114.  

 No texto do sumário, correlacionou-se a sua caridade à imagem de “pai e tutor 

universal”115.  Como um pai, tomava para si a função de prover as necessidades materiais e 

espirituais dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos oprimidos e para executá-la abdicava de 

tudo.  Nunca deixava de dar esmolas aos pobres, notadamente, àqueles que lhe pediam em 

nome de Deus116. Mas são as referências ao período do cativeiro as principais responsáveis 

por determinar o grau extremado de sua caridade. 

 
 
Duas pelles de carneiro estendidas no chaõ eis o que leito em que o seu 
fatigado corpo se refazia com hum breve sono. Huma gruta escura, e 
subterranea éra o seu aposento. Usava este servo de Deos as maiores 
attençoens com os pobres, até ao ponto de muitas vezes tirar o comer da 
bôca, para lho dar; despiase dos seus vestidos para cubrir os nús, afim de que 
fazendo companhia a N. Senhor Jesu Christo em sua desnudez, subisse aos 
Ceos nú, e possuisse, deixando tudo o que hé temporal, a eternidade da sua 
gloria.117 
 
 

 Acompanhava o seu desprezo pelo mundo a sua humildade de negar até mesmo as 

honras eclesiásticas. As hagiografias remarcaram como d. Fernando não aceitou o chapéu de 

cardeal oferecido pelo papa Eugênio IV (1431-1447), porque não se considerava digno para a 

função.    

 Segundo Álvares, não havia até o presente momento nenhum outro nobre que fosse 

capaz de se igualar em humildade ao infante d. Fernando. Essa opinião era de eclesiásticos, 

logo, até mesmo entre os clérigos, o Infante Santo conseguia se destacar com a sua 

humildade118. 

 

                                                 
114 Cf. IAN/TT. Testamento D… ms. cit. 
115 Ms. Vat. 3634. In: SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da… op. cit., p. 9.  
116 Ibidem, p. 15.  
117 Ibidem, pp. 35-36. 
118 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. V, p. 9. 
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Indignados pois os Mouros pelo bem succedido desta retirada, e pelos 
estragos que tinhaõ padecido, como se fossem em perros, dando latidos 
horriveis, e mordeduras venenozas afiáraõ as suas lingoas como de serpentes 
contra o varaõ de Deos e pondo-o em cruelissima tortura, o carregaõ de 
ferros, e mettem em huma mui lobrego calhabouço. Nimguem poderia 
acreditar se o naõ visse com seus proprios olhos as affrontas, os opprobrios, 
injurias com que era apurada a sua paciencia, que por mais, que se diga, por 
certo que ficará muito a quem dos merecimentos deste glorioso Varaõ. 
Imitando os sagrados Apostolos, exulta diante do Conselho e folga em 
meio dos açoutes, por quanto a sua alma como se embebia toda na 
consideraçaõ dos tormentos do Salvador, e por isso hé que o viaõ levar 
com paciencia affrontas, ameaças e opprobrios, em nome e por amor de 
J. Christo. Chamavaõ-lhe perro, quando o amor Divino, o constituira 
filho adoptivo do Senhor. Cavava as terras dos infies, o que nascera Senhor 
de muitas. Mandavaõ-no servir como se fosse pessoa da mais baixa 
condiçaõ, era obrigado a limpar as estrebarias no meio de huma trovoada de 
insultos; no que mostrava a mais heroicas paciencia chegando a tal extremo 
a ferocidade dos seus inimigos que o faziaõ tomar ás costas grandissimo 
pezo de estrumes, quando éra mais penoso a hum corpo attenuado de jejuns, 
oraçoens, e vigilias, e sendo assim tratado nunca abrio a bôca para se 
queixar. Que póde haver mais lastimoso, que o ver-se reduzido a escravo, 
quem há pouco era Senhor? Assistido porem, e mui copiosamente da graça 
do Senhor, levou a tal ponto a humildade do seu coraçaõ, que servia em tudo 
quanto lhe fosse possivel, os seus companheiros, e acudia aos seus 
servidores com saudaveis conselhos e maximas Christans, para que 
resistissem aos affagos e seducçaõ dos bens terrenos e naõ fraqueassem á 
vista dos tormentos, que todos eraõ momentoaneos. Conservou-se forte na 
adversidade, e tanto mais fiel ao Senhor quanto mais o lizongeassem com 
promessas de liberdade, e costumava dizer, que os seus vetuperadores, e 
motejadores éraõ os instrumentos de sua eterna salvaçaõ, e quanto mais 
fortes éraõ os attaques, que se lhe faziaõ, tanto mais se corroborava, e 
fortalecia na virtude, e se tornava cada vez mais fervoroso nos exercicios 
da paciencia.119  
 
 

O ápice da representação de sua humildade diz respeito às narrativas do cativeiro. 

Nelas, o Infante quotidianamente dava provas disso, pois, durante as humilhações e 

violências, a sua atitude era sempre a mesma, desejava que Deus abençoasse os mouros para 

que eles se convertessem ao cristianismo e lhes agradecia pelos “bens” feitos para a sua alma.   

As hagiografias concordam que após a morte de d. Duarte, em 1438, as condições do 

cárcere para d. Fernando foram sendo cada vez mais terríveis, e ele e os seus companheiros 

passaram a ser alvos de ataques maiores.  Exatamente nessa conjuntura, o príncipe deu 

diversos exemplos de sua humildade extremada baseada na imitação de Cristo.  Isso pode ser 

evidenciado por meio do diálogo entre Lazareque e o Infante.  

 

                                                 
119 Ms. Vat. 3634. In: SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da… op. cit., pp. 33-35. 
Destaque.  
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‘Os cristãos não cumpriram a palavra. Não me restituíram Ceuta, como fora 
tratado, quando me entregaram você como refém. Agora você é meu 
escravo, e posso fazer de você o que quiser. De agora em diante vai cuidar 
da estrebaria.’  
Ao que o Príncipe respondeu: 
‘Os cristãos não faltaram à palavra, nem merecem o nome de traidores. 
Contudo, saiba que eu farei tudo que o senhor me mandar. Não tenho 
nenhum pejo ou vergonha de obedecer às suas ordens!’ […] 
 […] Conduziram-no até a horta, em que os companheiros amanhavam a 
terra. Assim que o viram ali chegando, começaram a chorar e dizer: 
‘Que desgraça é essa, Alteza. Ver o nosso Príncipe também nesta fatigante 
labuta!’   
Ele respondeu: 
‘Não se preocupem comigo. Eu, mais que vocês, mereço este sofrimento!’  
Assim falou, e imediatamente pegou uma enxada. 
Deram-lhe então um balde, uma vassoura com cabo, e assim o despacharam 
para varrer e deixar limpos dos excrementos os estábulos adjacentes à 
horta.120 
 
 

Segundo as fontes, d. Fernando acreditava que ele deveria sofrer tudo o que os seus 

criados sofriam; embora fossem inferiores, segundo os critérios nobiliárquicos, deveriam ser 

servidos pelo príncipe.  Isso seria uma forma também de demonstrar a sua humildade e de 

seguir o exemplo de Cristo.     

 A questão da devoção exagerada do Infante Santo também foi um tema comum.  Em 

Álvares, ela mantém uma íntima relação com a obediência à Igreja, sobretudo, Roma.  D. 

Fernando aparece fazendo parte de todas as cerimônias instituídas.  Além disso, segundo esse 

hagiógrafo, o príncipe considerava um pecado mortal121 o não cumprimento de qualquer 

cerimônia da Igreja.  Álvares defende a idéia de que as práticas devocionais do Infante Santo 

eram as suas grandes armas contra o pecado.  Por essa razão, d. Fernando seguia 

rigorosamente o calendário litúrgico.  Era como se ele fizesse parte do clero.  Há momentos 

em que os hagiógrafos descrevem o Infante Santo seguindo as suas funções na corte apenas 

para não quebrar as hierarquias sociais, pois, às vezes, era solicitado na corte.       

 
 
Des // que era na egreja nom ouvia os negoçios dos seculares. Como entrava 
na cortina, seu trabalho era rezar e leer per livros, falar em cousas onestas e 
parar mentes como rezavom e cantavom, que nom erasem nem saisem da 
regra do ordenario, que ele muy bem sabia, que o trazia em sua capela, a 
qual lhe trouvera h~uu seu capelom da see de Salesbery; pelo qual o la 
mandou. A estante e o coro era senpre posta ante a sua cortina, por fazer 
estar honestos os clerigos. Segundo o dia e festas, asy era a capela 
ornamentada e as vestimentas acostumadas, de que ele tiinha muytas e 

                                                 
120 AA.SS…op. cit., p. 574. Destaque. Tradução livre.  
121 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. V, p. 9.   
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bõoas. Cada diia ouvya h~ua misa cantada. Entom se didizam em outro altar 
duas misas rezadas. Na capela danva h~uu livro onde estava escripta a 
ordença de quando aviam de fazer os ofícios de contraponto e de canto 
chãao, e quando com orgõos e preegações, e quanto aviam d’aver os 
capelães d’oferta. O veedor da casa asya tiinha em escripto todolos jej~uus 
do ano e o preegador os dias da preegaçom. Em todalas festas ouvia 
pregaçom e nos domingos do avento, e duas preegaçõoes em dia de natal e 
preegaçom nos dias dos quatro doutores prinçepaaes da egreja. Item em diia 
de ciinza. Item em dia de çeea depois de comer. Item aos domingos da 
coreesma duas pregações, h~ua ante comer e outra depois. E em tdodolos 
dias de guardar ouvia vesparas. Quando nom eram dias pera hir ouvyr os 
ofícios aa egreja, rezava em sua camara todalas oras canonicas a seus tenpos, 
em h~uu honesto lugar muy bem enparametndado de cortinas corediças, 
tapetes e banquaaes e almafadas, todo de suas cores. E ally era aramdo h~uu 
altar com imag~ee da Virgem Maria do Pranto. E o seu secretario rezava 
senpre com ele todalas oras canonicas, e capitolava cada h~uu sua somana. E 
este tiinha carego de lhe dar os livros de rezar e d’estar continuadamente 
com ele na cortina e em todolos lugares d’oraçom, ca tiinha nele ousio, e por 
lhe nembrar algh~uas cousas e por nom cayr // em erro em rezando. Tiinha 
muy grande nobre livrarya de todalas obras eclesiasticas e segraes.122 
 
 

 A descrição acima corrobora a imagem do Infante Santo como um príncipe cujas 

maiores preocupações eram os assuntos religiosos e isso seria um traço forte da sua 

personalidade123.  Mas isso também não deixava de ser uma prova da ação divina em sua vida. 

Conforme escreveu Cardoso, as atividades intelectuais de d. Fernando tiveram papel 

importante em sua formação religiosa, a qual seria um indício da presença da divina.  

Segundo esse autor, embora o príncipe saísse pouco de sua casa, ele ocupava todo o seu 

tempo ocioso com o estudo de obras edificantes124.    

Há um dado bastante interessante sobre o final da narrativa citada acima, a descrição 

está presente em todas as outras hagiografias com pouquíssimas alterações, porque ela 

menciona um altar da Virgem Maria do Pranto ou das Dores.  Isso serve para ilustrar a 

profunda devoção do Infante Santo à mãe de Cristo.  

Fazia parte das suas práticas devocionais, antes e durante o cativeiro, a leitura 

quotidiana de um breviário no qual fazia anotações sobre a sua rotina de orações e leituras 

edificantes.  Nesse aspecto, as suas práticas de devoção associavam-no a um eclesiástico.     

 Os jejuns também integram a espiritualidade de d. Fernando.  Para Álvares, essa ação 

transcendia a abstenção de alimentos, pois ele procurava evitar os cheiros, porque os 

considerava como causadores de atos libidinosos.   Segundo Cardoso, o ritmo da vida do 

príncipe era regulado por orações e jejuns. 

                                                 
122 Ibidem, cap. XI, pp. 16-17. Destaque. 
123 Cf. Ms. Vat. 3634. In: SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da… op. cit., p. 9. 
124 Cf. CARDOSO, George. Agiologio Lvsitano… op. cit., p.544.   
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Iejuaua infalliuelmente tres dias na semana, & ao Sabbado passaua com pão, 
& agoa. O mesmo fazia nas festas de Christo, & da Senhora, a quem tinha 
cordeal deuoação. E assi mesmo nas de alguns Sanctos, aos quaes inuocaua 
interce[ilegível]res nos maiores apertos. E para mais humildade, & 
mortificação, não consentia que o pão fosse aluo.125  
 
 

Além de ressaltar as suas práticas ascéticas, Cardoso sublinha a devoção especial do 

Infante Santo à Virgem. Tal como as suas virtudes, durante o cativeiro, d. Fernando  

aproveita-se da situação para dar exemplos.  Sobre a prática do jejum, mesmo em contexto 

absolutamente desfavorável, o príncipe mantinha-o e deixava de comer para nutrir os cristãos. 

 Segundo a descrição do seu sumário, o príncipe, como perfeito cristão, era cruel 

apenas com o próprio corpo.  Ele era adepto de jejuns e de mortificações, práticas 

responsáveis por aumentar os seus méritos junto à corte divina126. D. Fernando tomava 

grandes cuidados para evitar qualquer tipo de distração.  Devido a isso, os jejuns e outras 

mortificações tinham um papel importante para manter o estado contemplativo.   

 Nas hagiografias, o tema do jejum do príncipe é uma importante informação sobre o 

calendário litúrgico seguido por ele e pelas suas predileções devocionais que, em grande 

parte, são corroboradas pelas informações disponibilizadas em seu testamento. 

 
 
10. Praticava uma abstinência tão intensa que parecia jejuar o ano inteiro. 
Combatia o vício da gula e as comodidades do corpo; fazia vigílias; dormia 
pouco; levantava-se à meia noite para recitar as matinas. Aos sábados 
passava a pão e água; além disso, no tríduo antes da Páscoa, ficava na igreja, 
em adoração ao Santíssimo, até amanhecer o dia da Ressurreição. 
A mesma prática observava nas vigílias das festas do Senhor, da Virgem, de 
São Vicente, São Jorge, São Tiago, Santo Antônio de cada um dos 
apóstolos, São Miguel (em setembro), Todos os Santos.  
Assim também agia nos tempos do Advento, Quaresma, nas vésperas da 
Conversão de São Paulo, de São Brás, Santana, Santa Luzia, Santa 
Apolônia, dos santos Luís Rei de França, Eduardo rei da Inglaterra, São 
Francisco, São Domingos, Exaltação da Santa Cruz (em setembro), São 
Pedro no Cárcere. 
Neste último caso, passava a noite inteira em vigília. Nos dias de 
aniversários do rei ou da rainha, seus pais, ele jejuava na véspera, e passava 
o dia sozinho no seu aposento.127 
 
 

 Havia uma observância estrita aos jejuns e a outras práticas de mortificações.   

Segundo as hagiografias, a partir do momento em que d. Fernando foi informado de forma 
                                                 
125 Ibidem, p. 545. 
126 Cf. Ms. Vat. 3634. In: SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da… op. cit., p. 11. 
127 AA.SS…op. cit., p. 565. Destaque. Tradução livre. 
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maravilhosa que a sua morte aproximava-se, resolveu praticar tais ações ainda mais para 

assegurar a salvação de sua alma.  Por isso, pediu ao seu confessor que o ajudasse com uma 

série de medidas para preparar a sua alma.  Embora estivesse doente e fraco, solicitou que o 

seu pouco alimento fosse controlado para que pudesse passar por maiores abstinências, 

aumentando assim os seus sofrimentos de forma voluntária.  Porém, ordenou ao confessor que 

nenhum outro cristão soubesse de sua decisão, porque temia ser admoestado por eles a voltar 

a alimentar-se128.   

 Fazia parte de sua espiritualidade a prece em lágrimas; isso foi muito recorrente em 

todas as hagiografias.  Na maior parte das narrativas em que ele aparece rezando, há sempre a 

menção às suas lágrimas.  Em Álvares existe uma descrição, que foi copiada pelas demais 

hagiografias, na qual o príncipe se encontra rezando com um breviário de joelhos, em 

lágrimas. Aliás, era assim que ele dormia129.  Entretanto, o fato de que ele tinha marcas nos 

olhos de tanto derramar lágrimas durante as suas orações tenta ressaltar a sua experiência 

espiritual profunda através da qual ele entrava em um estado contemplativo e compartilhava 

dos sofrimentos de Cristo durante a via crucis. 

As preces em lágrimas demonstram uma relação íntima, porque o Infante Santo 

debulhava-se em lágrimas quer fosse dia ou noite para rogar ao Senhor por sua alma.  

Segundo o texto do sumário, existe uma relação entre favores celestes e o modo de fazer as 

preces em lágrimas de d. Fernando.  Por fazer as suas orações desse modo, podia entrar em 

contato com a corte celeste130.  Isso conferia ao príncipe uma condição não humana, a qual o 

auxiliava durante os momentos mais terríveis.  Assim, suportavam-se a fome, os maus-tratos, 

as agressões físicas e morais.  

 Os hagiógrafos sublinham que d. Fernando teria deixado indícios de que ele tinha 

conhecimento de sua morte em África.  Nos textos, existe um considerável número de alusões 

a essa idéia. Além disso, os hagiógrafos tiraram proveito das coincidências descritas em seu 

testamento para corroborar os pressentimentos.  Nesse aspecto de sua espiritualidade, retoma-

se a idéia de que todo santo sabia o momento de sua morte para poder tomar todas as 

precauções espirituais para uma boa morte.  Segundo o texto a seguir, d. Fernando, 

conversando com os encarcerados cristãos, assumiu que pressentira a sua morte antes de sair 

do reino. 

 
 

                                                 
128 Cf. ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. XXVII, pp. 79-80. 
129 Cf. Ibidem, cap. XXXIX, p. 82.  
130 Cf. Ms. Vat. 3634. In: SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da… op. cit., passim.    
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‘Estou percebendo agora, por causa de meus pecados, o que o mundo 
costuma dar a seus seguidores. Não quero que vocês fiquem decepcionados 
por me dedicarem tanta atenção. Já agora não existe mais esperança 
nenhuma de podermos sair de toda essa maldade. Vocês estão percebendo 
concretamente como a questão de nossa libertação a cada dia que passa se 
deteriora lá em Portugal. Já foram tantas as dilações, que admira ainda não 
haja caído completamente no olvido. O que mais me aflige, em relação a 
vocês e não a mim, é que já me sinto um morto’. 
‘Cada um de vocês pode perceber [sem que eu o diga]: mesmo antes de 
deixar Portugal eu já tinha o pressentimento, e hoje a certeza, de que 
jamais sairei vivo daqui, a não ser por um grande milagre divino, que não 
mereço. Muitas vezes eu tive vontade de dizer isso a vocês, mas não o disse 
para não causar mais sofrimento’.131 
 
 

 Fazia parte da espiritualidade do Infante Santo a possibilidade de que pressentimentos 

e visões acontecessem, provavelmente, como uma recompensa por sua vida exemplar.   De 

um modo geral, todas as hagiografias reproduzem trechos como o citado.  Porém, a evocação 

mais forte dessa natureza diz respeito à visão que ele teve da Virgem Maria, de São João 

Evangelista e de São Miguel.  Segundo as hagiografias, o seu confessor foi testemunha de sua 

visão mais importante. 

 
 
Quinta-feira, aí pelas 5 horas da madrugada, o confessor, que tinha licença 
de assistir o enfermo juntamente com o médico, foi averiguar se o enfermo 
estava dormindo. Olhou detidamente o rosto dele e percebeu que brilhava 
com intensa claridade. Seu rosto irradiava grande alegria; os olhos, 
cheios de lágrimas, voltados para o céu. O confessor ficou muito 
admirado. Começou a chamar o Príncipe, uma, duas, três vezes. Queria pelo 
menos saber se ele estava dormindo ou acordado. 
O Infante então lhe respondeu que estava ouvindo bem. 
O infante fala ao seu confessor: 
‘Duas horas antes do amanhecer, estando deitado e a meditar sobre os 
sofrimentos deste mundo e sobre a glória dos santos no céu, comecei a 
sentir uma enorme alegria no coração, como que um desejo de partir 
deste mundo.  
Fixei o olhar nessa parede e vi uma Senhora sentada num trono elevado, 
cheia de majestade, cercada de seres formosos e esplêndidos. Reconheci 
logo que era a Virgem Maria, Mãe de Deus, patrona e advogada dos 
pecadores’. 
Ajoelhei-me diante dela e então ouvi um dos Seres que a acompanhavam 
dizer: 
‘Senhora, eu vos rogo que tenhais compaixão desse vosso servo, que sempre 
teve muita devoção para com a Senhora e tão bem vos honrou. Vede há 
quanto tempo ele vem sofrendo. Pedi, pois, ao vosso Filho que os 
sofrimentos dele se acabem. Eu vos ofereço, ó Senhora, as minhas preces em 
favor dele. Ele é meu devoto. Fazei que venha morar conosco’. 

                                                 
131 AA.SS…op. cit., p. 580. Tradução livre. Destaque. 
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Ao ouvir tal pedido, olhei para ele. Tinha uma balança em uma mão e a cruz 
em outra, como nós, cristãos, costumamos representar o Arcanjo São 
Miguel. Percebi que, por meio dele, Deus me fazia tais revelações. 
100. De repente percebi outro Ser atrás dele. Ajoelhou-se, enquanto numa 
das mãos segurava um cálice, e em outra, um livro aberto, em que pude ler o 
prólogo do Evangelho de São João: No princípio era o Verbo. Conheci logo 
quem era, e ouvi-o dizer:  
‘Ó Mãe e Senhora, tende compaixão desse vosso servo, meu devoto. Não 
permitais que ele continue a sofrer. Já é tempo que venha morar conosco 
na glória celeste, com estes vossos irmãos’. 
Depois que ouvi distintamente as súplicas desses dois santos, vi como a 
Virgem Maria, com semblante suave e bondoso, me olhava e dizia que 
ainda hoje Ela me levará para os céus. Assim que disse isso, 
desapareceu.132 
 
 

 Trata-se da visão que ele teve para comprovar que os seus pressentimentos sempre 

estiveram certos.  As hagiografias pretendiam demonstrar que, mesmo antes de morrer, o 

Infante Santo soube por causa da intervenção de três personagens da corte divina de ele 

receberia a glória eterna.  As fontes narram, logo a seguir a essa passagem, as declarações 

feitas pelo príncipe.  Ele se pergunta o porquê de ter recebido uma glória dessas ao mesmo 

tempo em que, para reforçar a sua humildade, teria dito que era um pecador.  Portanto, 

interpretou que foi a misericórdia divina que o salvou, acrescentando que passaria pelos 

tormentos mais violentos novamente para ter direito a tal prêmio133.  

Quanto à idéia de martírio, notou-se a existência de pontos em comum nas 

hagiografias que demonstram a insistência em determinados aspectos da santidade de d. 

Fernando.  Todas as hagiografias defendem que ele foi um mártir – aquele que foi martirizado 

pela expansão portuguesa. Para comprovar isso, ele foi representado como um sofredor que se 

assemelhou a Cristo em tudo.  O próprio papa reconheceu d. Fernando como um mártir 

quando expediu uma bula concedendo indulgências paras as pessoas que assistissem à missa 

nos dias de seu aniversário. 

 
 
‘[…] Ele passara a terras de África para combater os infiéis e libertar os 
cristãos que lá habitavam. Como não conseguisse libertá-los, 
espontaneamente se entregou como refém, nas mãos deles. Ficou preso em 
cárceres, foi torturado, mas resistiu por vários anos. Apesar de tudo isso, 
ficou firme na fé católica. Como valente atleta, superou inúmeros 
sofrimentos, suplícios, torturas, nas masmorras dos infiéis, até o dia em que 
entregou a sua alma a Cristo Redentor’.134 
 

                                                 
132 Ibidem, p. 584. Tradução Livre. 
133 Cf. Ibidem.  
134 Ibidem, p. 563. Tradução Livre.  



 206 

 
 Como a base do conceito de mártir é o sofrimento, não faltam exemplos para 

caracterizá-lo desde a sua infância até o seu cativeiro como uma pessoa que sofreu mais que 

as demais.  Durante o período em que esteve em Portugal, teriam sido as doenças os 

elementos enviados por Deus para lhe fazer sofrer, mantendo-o, conforme Álvares escreveu, 

em condição mais angelical do que humana.  

 Pouco antes de embarcar para Tânger, ele teve novos problemas de saúde, mas os 

manteve em segredo para não ser impedido de ir combater.  Em seguida, quando foi 

capturado, também passou a maior parte do tempo sofrendo com os maus-tratos dos mouros e 

com as doenças que lhe acometiam. Durante os sete meses que esteve em Arzila, ficou a 

maior parte do tempo doente135. 

 Os sofrimentos causados pelos mouros eram os das mais diversas naturezas.  Em 

diversas partes da hagiografia de Álvares136, são descritas narrativas em que uma multidão 

insulta-o e agride-o com paus e pedras.  Passa-se a impressão de que o Infante Santo e os seus 

companheiros serviam para divertir os mouros.  Mas em nenhum momento houve reação, ao 

contrário, sempre se agradecia aos agressores, porque “aquellas aduersidades, que tinha por 

mimos, & regalos, para bem, & saluação de sua alma”137.   Nessas narrativas, apresenta-se a 

imagem do Infante Santo como um pastor que provia os cristãos de subsídios morais, para 

eles suportarem as tribulações impostas por Deus ao grupo. 

 Um outro grande tema do seu sofrimento dizia respeito à falta de comida138, o que não 

incomodava o Infante Santo, pois ele a via como uma forma de manter os seus jejuns 

rigorosos.  Quando ele procurava por comida, fazia para assegurar o sustento dos demais 

cristãos.  Para fazer isso, ele era obrigado a submeter-se a uma rede de empréstimos e de 

humilhações, porque os mouros revistavam-no para ver se encontravam dinheiro e, em várias 

vezes, ele foi colocado nu e tinha todo o seu dinheiro roubado pelos carcereiros.  

 Abundam descrições em que o Infante Santo trabalhava como um escravo para os 

mouros.  Nelas, existem duas formas para representar esse tipo de sofrimento.  No primeiro 

caso, o príncipe, a princípio, era poupado de trabalhar como os demais cristãos.  Porém, ele 

reivindicava ser tratado do mesmo modo, assumindo a humilhação de ter que fazer os serviços 

forçados.  Inclusive, argumentava para demonstrar que ele era o merecedor dos trabalhos.   

Assim, aumentava o seu sofrimento para purgar os seus pecados e dar conforto espiritual aos 

                                                 
135 Cf. ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. XXII, p. 31. 
136 Ibidem, passim. 
137 CARDOSO, George. Agiologio Lvsitano… op. cit., p. 547. 
138 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., passim. 
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cristãos.  A outra maneira de descrever o seu trabalho relata a barbaridade dos muçulmanos 

que desrespeitavam as convenções sociais e obrigavam um príncipe a trabalhar como um 

escravo.  A postura do Infante Santo era a mesma, pois acreditava que, na verdade, eram os 

mouros que se humilhavam, porque forçavam um nobre a trabalhar.  Evidentemente, d. 

Fernando também agradecia essa postura, devido aos benefícios trazidos para a sua 

salvação139.  

 As descrições das condições do cárcere eram também elementos importantes para se 

compreender o seu sofrimento.  A exigüidade dos mantimentos era constante.  Ele sempre foi 

representado vestindo roupas humildes, de burel, e em péssimas condições, com as mãos 

presas aos grilhões.  Era obrigado a dormir em peles de carneiro, apoiando a cabeça em feno.  

Não obstante essas condições, havia o problema da “superlotação da carceragem”, porque o 

número de presos era superior à capacidade da carceragem140.  

 À medida que os textos hagiográficos aproximam-se do momento de sua morte, há 

uma considerável progressão dos sofrimentos.  Há momentos em que ele foi isolado, ficando 

preso como se estivesse em uma “solitária”, completamente isolado, sem ver a luz do dia e 

sem alimentar-se141.   

 Além das privações, dos trabalhos forçados e humilhantes, das agressões físicas e 

morais, houve também as torturas psicológicas.  Em várias ocasiões, o Infante Santo era 

ameaçado de sofrer punições ou de ver os seus companheiros sofrerem142, o que ele mais 

temia.  Esse era o único tormento que lhe produzia um profundo sofrimento, porque segundo 

a sua condição de nobre ele deveria mantê-los espiritual e materialmente.  Assim que os 

mouros perceberam isso, ele foi isolado dos cristãos.  Tal fato o fez ter certeza da 

proximidade de sua morte.  A partir disso, iniciou os preparativos para a sua morte; reuniu os 

seus companheiros e lhes disse: 

 
 
‘Ja por meus pecados eu senty o gualardom que o mundo dá aos que o 
seguem. E eu nom queria que a vontade que teendes de me bem servir vos 
enganase en tenpo que cobro nom tenhaaes. Vós veedes por experiençia 
como em Portugal cada vez mais se esfriom os feitos de noso livramento, e 
nom seria maravilha de se todo pereçesem, se tanto se perlongase meu 
cativeiro, o que eu rreçeo mais por vós que por my, ca eu ja me tenho por 
despeso. E querees mais saber? Antre vós está h~uu que he testemunha 
que, ante que eu partise de Portugal, ja me esto dava o coraçom, e mais 
ataagora me çerifico de todo que eu daquy nom sairey senom por milagre 

                                                 
139 Ibidem, passim.  
140 Ibidem, cap. XXV, pp. 50-51. 
141 Cf. Ms. Vat. 3634. In: SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da… op. cit., p. 37. 
142 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., passim.  
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muy grande, o qual eu nom mreço que deus faça por mym. E muitas vezes 
leixo de vo-lo dizer como o sento, por vos nom da mays // tristeza. Enpero 
tanto vos digo que eu vos serey melhor morto que vivo, e nom tomees por 
esto nojo, mas queria que me creescees de conselho. […]’143 
 
 

 A narrativa anuncia a certeza da morte que o Infante Santo trazia desde Portugal.  

Retoma-se a temática de sua preocupação maior com os cristãos do que com ele próprio.  D. 

Fernando fez o discurso um pouco antes de ser completamente apartado pelos mouros.   Nos 

dias que antecederam a sua morte, quando ele sofria com a disenteria, os cristãos procuraram 

Lazeráquio, que ignorou qualquer tipo de ajuda ao doente.   

 Mesmo após a morte, os sofrimentos e as humilhações continuaram com o corpo do 

Infante Santo.  Os mouros ordenaram que o corpo fosse mumificado para poder pendurá-lo nu 

em uma das portas da cidade.  Em seguida, ordenaram que uma multidão fosse levada ao local 

para lançar insultos e pedras ao corpo pendurado144.  

 O segundo aspecto de sua representação de mártir está vinculado à imagem do Infante 

Santo como Cristo sofredor e humilde.  Provavelmente, a imagem mais forte em todas as 

hagiografias tenha sido a de que ele voluntariamente entregou-se como refém aos mouros para 

salvar os portugueses.  Subjacente à questão da entrega voluntária, as hagiografias 

mencionam que ele tinha, tal como Cristo, a consciência de sua passagem efêmera pela terra e 

da difícil missão incumbida por Deus.     

 
 
[…] D. Fernando animado de espirito do Senhor, e traspassado da mais viva 
magoa, começou de falar assim ‘Honrados Senhores huma vez que J. Christo 
nosso Salvador se entregou á morte por nosso amor, e pela nossa redemção a 
fim de nos livrar do calhabouço da morte, que razaõ haverá para que o seu 
fiel servo e discipulo estremeça e fuja de morrer pelos seus irmaons? Naõ hé 
pois digno de Christo quem naõ defender por todo o meio possivel os seus 
Irmaons da morte, que lhes está imminente da parte dos infies. Ouçamos o 
que nos diz o Senhor no Evangelho de S. Joaõ, Dei-vos exemplo para que 

assim como eu vos faço a vós, assim vós o façais huns aos outros, no que 
vinha a dizer: Assim como eu naõ duvidei morrer por ti, naõ duvides tu 
morrer pelos teus irmaons. E se Christo, de bom grado se offereceo a morrer 
por nós, e naõ recuosu entragar-se nas maons dos impios, e padecer morte de 
Cruz; assim eu assistido de sua graça e espontaneamente, aos infieis me vou 
entregar sem hesitaçaõ para que sejaõ livres estes Portuguezes e se fôr 
necessario que eu padeça morte, espero da sua misericordia que o 
acompanharei na gloria, depois de padecer por sua causa neste mundo’.145 
 
 

                                                 
143 Ibidem, cap. XXI, pp.  73-74. Destaque.  
144 Cf. CARDOSO, George. Agiologio Lvsitano… op. cit., p. 550 [sic.].  
145 Ms. Vat. 3634. In: SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da… op. cit., pp. 31-32.  
Destaque do autor.  
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Após a entrega voluntária, durante o período de cativeiro, os autores insistiram na 

representação do Infante Santo como Cristo e a dos cristãos presos como os apóstolos.   

 Quando d. Fernando foi transferido de Arzila para Fez, foi obrigado a deixar alguns 

cristãos para trás.  No diálogo em que ele se despede deles, ele, em tom profético, afirma que 

não os verá novamente146.   Dessa descrição em diante, foram comuns as narrativas dos 

sermões dados pelo Infante Santo aos seus companheiros de cárcere.  Na maior parte, ele 

sublinhava que a prisão fora para o serviço divino e que eles, como bons cavaleiros cristãos, 

deveriam suportar todas as adversidades, porque assim era a vontade de Deus.  Ao mesmo 

tempo, o príncipe enfatizava que, como recompensa, eles conseguiriam chegar ao paraíso147.    

 

4.4.2 D. Fernando e a santidade dinástica 

 

 O conhecimento das linhas gerais da santidade de d. Fernando através de suas 

virtudes, da sua espiritualidade e do seu martírio conduz à reflexão sobre os significados 

históricos dessa representação.  As virtudes encontradas em todas as hagiografias são: a 

virgindade, a sabedoria, a honestidade, o seu amor incondicional ao próximo e a paciência.  

No conjunto, para qual tipo de santidade elas conduzem?   

 Os hagiógrafos insistem nas características morais desse santo. No caso da virgindade 

e do seu conhecimento intelectual, houve uma construção segundo a qual, ele como um nobre 

tomou para si não só as funções administrativas do seu senhorio, mas foi representado como 

um senhor espiritual.  Assim, delineou-se uma função de resguardar do pecado todos à sua 

volta.  Ao seu ofício nobre foi sobreposta a uma função espiritual.  Era como se a sua 

condição de nobre estivesse diretamente ligada à luta contra o pecado dos seus vassalos. Além 

disso, ele foi representado como se tivesse que “prestar contas” diante Deus não só das suas 

ações, mas das de todos aqueles sobre os quais ascendência.  

  Durante as narrativas cujos propósitos eram demonstrar as virtudes do Infante Santo, 

pôde-se notar como a sua honestidade e humildade foram importantes para estabelecer a 

forma pela qual ele se relacionava com a realeza e com a clerezia.  Nelas, evidenciou-se que 

ele, por nenhum motivo, desrespeitava as hierarquias.  Ele teria aceitado o mestrado da Ordem 

de Avis apenas para não desobedecer ao rei.  Esse tipo de insistência designa um cuidado dos 

hagiógrafos em representá-lo como um homem conhecedor das hierarquias sociais, sobretudo, 

daquelas ligadas à obediência ao rei e à Igreja.  

                                                 
146 Cf. ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. XXI, pp. 40-41. 
147  Cf. Ibidem, passim. 
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 As freqüentes alusões à paciência do Infante Santo podem ser compreendidas como a 

retomada de um lugar comum da santidade.  Trata-se de uma clara menção aos primeiros 

mártires da história cristã.  Eles, mesmo durante os piores suplícios, agradeciam aos carrascos.  

Afinal, eles eram os “instrumentos da salvação”, porque os algozes ofereciam as melhores 

condições para se testemunhar a verdadeira fé.  Somente os pacientes, como d. Fernando e os 

mártires da era das perseguições, compreendiam como o inimigo da fé era importante para a  

salvação.      

 A demasiada insistência das hagiografias sobre a paciência do Infante Santo está 

relacionada à intertextualidade subjacente a essa característica.  De forma sutil, os hagiógrafos 

citavam as epístolas de Paulo aos Romanos, especificamente, o tema do capítulo 5, que 

conforme foi apresentado foi considerado um dos textos bíblicos base para a elaboração do 

conceito de martírio.    

 
 
Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso 
Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual 
estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só. 
Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação 
produz a perseverança, a perseverança uma virtude comprovada, a 
virtude comprovada a esperança. E a esperança não decepciona, porque 
o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo 
que nos foi dado. Foi, com efeito, quando ainda éramos fracos que Cristo, 
no tempo marcado, morreu pelos ímpios.148 
 
 

 A insistência sobre a perseverança do Infante Santo perante as tribulações indica, mais 

uma vez, que os seus hagiógrafos, ao reconstituir a sua paixão, reconstituíam as principais 

referências às origem do conceito de mártir na história do cristianismo.  A certeza de que 

Cristo sofreu nas mãos dos ímpios para salvar a humanidade conduz os cristãos a dar 

testemunhos de fé durante as tribulações.  Essa é exatamente uma das idéias força das 

hagiografias de d. Fernando.  Há de considerar a passagem bíblica com base na crença de que, 

durante a era das perseguições, Cristo sofria junto com os mártires as tribulações.  Portanto, d. 

Fernando, durante o seu tormento, teria sido acompanhado por Cristo.   

 O grande número de narrativas para descrever o caráter paciente do Infante Santo está 

relacionado ainda à intenção de realçar a sua condição nobre relacionando-a à idéia de que ele 

se auto-incumbiu a função de dar exemplos virtuosos.  A sua condição de nobre obrigava-o a 

agir exemplarmente, bem como a sua consciência de verdadeiro cristão.  Portanto, ele seria a 

                                                 
148 Rm 5; 1-7. Destaque.  
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pessoa que melhor suportaria qualquer tipo de adversidade; afinal Cristo o auxiliaria.  Assim, 

todos aqueles que estivessem em uma situação social inferior à sua seriam constrangidas a 

segui-lo e a dar um verdadeiro testemunho de fé, tal como os mártires o fizeram.   

 A virtude da paciência também está ligada, segundo a tradição medieval, ao martírio 

sem sangue.  Evidentemente, embora o príncipe tenha sofrido tormentos e tenha ficado em 

cativeiro, a sua morte teria decorrido de uma condição natural.  Por esse motivo, acredita-se 

que a persistência em sua paciência seja uma forma a mais de plasmar a sua santidade no 

martírio, porque segundo São Gregório149 existiram os mártires que não foram tocados pelo 

ferro, pois conservaram a verdadeira obstinação. São mártires ainda aqueles que demonstram 

compaixão pela dor dos outros e se dispõem a carregar a cruz deles em espírito e sabem 

manter o amor pelo inimigo.  As colocações de São Gregório adaptam-se exatamente à 

imagem de d. Fernando como um príncipe paciente.  

 As repetições de determinados traços da santidade de d. Fernando indicam uma 

intencionalidade para representá-lo como um santo de beata stirps.  Além disso, acredita-se 

que a forma de descrevê-lo, sobretudo por meio de suas virtudes e de sua espiritualidade, deva 

ser considerada como um modo de sacralizar a monarquia de Avis.  Afinal, ele era filho de 

um rei, d. João I, cuja ascensão ao trono não se deu de forma natural; na realidade, ele era um 

bastardo.  Por isso, representar o seu filho como possuidor das mesmas virtudes dos reis e 

príncipes santos era uma forma de atrelar a dinastia a um determinado grupo de monarquias 

privilegiadas no contexto europeu, devido ao fato de que certas monarquias tinham uma 

tradição em ter santos que eram considerados como expressões das virtudes da casa dinástica.  

 A coincidência entre as virtudes representadas em suas hagiografias e as virtudes mais 

comuns dos reis e príncipes santos não pode ser vista como casualidade.  Principalmente, pelo 

fato de que o autor que estabeleceu a primeira hagiografia do Infante Santo era, conforme 

exposto no capítulo 3, um clérigo que tinha total conhecimento dos tipos de santidade 

existentes.  A obstinação dos hagiógrafos para retratar as virtudes de d. Fernando que tinham 

relação com essa tradição pode ser considerada como uma forma de reverberar a proposta de 

Álvares e, ao mesmo tempo, de endossá-la.   

Portanto, segundo as suas principais virtudes, d. Fernando era um santo de beata stirps 

e como tal contribuía para sacralizar a sua família, vinculando-a a um seleto grupo de casas 

dinásticas cristianíssimas cujas relações privilegiadas com Deus constantemente eram sentidas 

                                                 
149 Cf. GRÉGOIRE, Le Grand. Dialogues. 3 Tomes. In: VOGÜE, Adalbert (édit.). Introduction bibliographie et 
chartes. Collection Sources Chrétiennes, nº 254. Paris : Ed. Du Cerf, 1978. 
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por meio dos maravilhosos feitos desses nobres que contavam com uma especial atenção 

divina150.   

 Se as virtudes corroboram o seu pertencimento a esse tipo de santidade, a sua 

espiritualidade foi estruturada para acentuar ainda mais o seu caráter nobre.  Um dos 

elementos presentes na representação da espiritualidade de d. Fernando era a caridade.  Ao 

descrevê-la, os hagiógrafos construíram uma aproximação à paixão de Cristo.  Exageraram 

em sua caridade para provar como um príncipe, advindo de uma sociedade aristocrática, 

entrega-se a uma experiência religiosa para imitar em tudo Cristo.   

 As descrições do caráter humilde do príncipe foram meticulosamente escolhidas para 

endossar a sua semelhança com Cristo. O filho de Deus igualou-se aos homens em sua 

mediocridade para salvá-los.  A imagem plasmada nas hagiografias conduz a essa associação, 

uma vez que d. Fernando abdica de todos os seus privilégios como nobre e coloca-se a 

proteger e servir os demais cativos, ao mesmo tempo em que perseverava na idéia de que era 

o merecedor dos tormentos e não os seus criados.   

 Pode-se ainda relacionar a humildade do Infante Santo à retomada de alguns lugares 

comuns da santidade dos primeiros mártires, que viam os algozes como “ministros da 

salvação”.  As hagiografias sublinham que a sua humildade era grande, porque suportava ser 

transformado em escravo sem nenhuma queixa.  Tal fato, considerando a  sua condição de 

príncipe, demonstra a extremada resignação e associa o seu cativeiro ao sofrimento e às 

humilhações de Cristo que, como filho de Deus, também era considerado um príncipe na corte 

divina.     

 Provavelmente, a compreensão em conjunto dos simbolismos presentes nas práticas 

devocionais do Infante Santo vinculadas às comemorações cristãs do calendário litúrgico 

demonstra como ele tinha uma vida muito próxima à de um eclesiástico.  As recorrentes 

alusões a alguns santos e festividades levam a um melhor entendimento dos propósitos de 

seus hagiógrafos.  

                                                 
150 Na realidade, acredita-se que a sacralidade em Avis tenha adquiro algumas particularidades.  Embora o objeto 
de análise desta tese seja d. Fernando, foi possível, em outra ocasião, demonstrar como a chamada prosa de Avis 
tinha determinados padrões textuais para representar todos os membros dessa casa reinante.  Tais decoros 
narrativos vinculavam a monarquia de forma direta a Deus.  De Fernão Lopes a Rui Pina, nota-se uma clara 
intenção de associar, do ponto de vista discursivo, os membros de Avis às idéias-chave do providencialismo 
cristão de missão e predestinação. As crônicas vinculam o discurso segundo o qual Avis tivesse uma função em 
conquistar o Atlântico e cristianizar o mundo.  Por essa razão, responde-se afirmativamente à questão levantada 
no início deste capítulo, ou seja, existe o conceito de sacralidade para a dinastia de Avis, porém, ele não pode ser 
compreendido nas mesmas bases do conceito proposto pelas historiografias de França e da Inglaterra. Sobre a 
questão do padrão discursivo na crônica de Avis. Cf. AMARAL, Clinio de Oliveira.  A construção de um Infante 

Santo em Portugal: (1438-1481). Niterói, 2004. Dissertação (Mestrado em História Social) – Instituto de 
Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004.  
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Embora a iconografia fernandina seja objeto do capítulo 6, destaca-se o fato de que ele 

foi relacionado de forma explícita nas hagiografias à Virgem Maria. Inclusive, as invocações 

à Virgem, a São João Evangelista e a São Miguel são temas fundamentais para o 

entendimento de sua espiritualidade.    

 Através da representação da santa, volta-se à temática medieval do coração 

trespassado por uma espada para simbolizar o sofrimento de Maria ante a crucificação.  

Segundo a tradição medieval, a Virgem uniu-se ao sofrimento do filho.  Sublinha-se a 

interseção de seu culto com as passagens bíblicas do Novo Testamento, sobretudo, a 

revelação de Simeão a Maria151 segundo a qual a Virgem soube que uma espada iria 

trespassar o coração de seu filho.  Conforme o apresentado no item anterior, o Infante Santo 

sempre soube de sua morte em África e teve o pressentimento confirmado pela visão da 

própria Virgem Maria. A invocação de Maria das Dores faz parte da recuperação dos 

sofrimentos de Cristo na cruz.   

No contexto da hagiografia, certamente, a invocação aponta para os sofrimentos do 

Infante Santo e reforça a idéia de que ele, tal como Cristo, entregou-se voluntariamente ao 

suplício para salvar os homens do pecado.  D. Fernando o fez para salvar a alma dos 

portugueses da apostasia e para garantir que a sua família dinástica continuasse com a missão 

que Deus lhes atribuiu, a expansão em África. 

 A devoção à Virgem das Dores coloca Maria como testemunha dos sofrimentos de 

Cristo.  Assim, ela teria sido a testemunha de um momento importantíssimo da história do 

culto aos santos.  Os cristãos consideravam a passagem sobre o “bom ladrão”, condenado com 

Jesus, como prova de que determinadas pessoas poderiam chegar ao reino do céu e gozar da 

presença de Deus sem passar pelo juízo final.  Segundo Lucas, o “bom ladrão, teria pedido 

para que Jesus se lembrasse dele.  O filho de Deus lhe respondeu: “Em verdade, eu te digo, 

hoje estarás comigo no Paraíso”152. 

 Segundo Uytfanghe153, embora a origem do culto aos santos seja um assunto 

complexo, devem-se considerar para o entendimento do seu nascimento os elementos bíblicos 

e os textos dos primeiros escritores eclesiásticos.  No que diz respeito ao texto bíblico, a 

passagem acima ofereceu subsídios, na falta de maiores explicações sobre o após a morte no 

Novo Testamento, aos autores cristãos dos primeiros séculos para relacionar o “bom ladrão” 

como o primeiro santo, pois teria ascendido à glória com Cristo.  

                                                 
151 Cf. Lc 2; 34-34. 
152 Lc 23; 43. 
153 UYTFANGHE, Marc Van. L’essor du culte des saints et la question de l’eschatologie. In : ÉCOLE 
FRANÇAISE DE ROME. Les fonctions…  op. cit., pp. 91-107. 
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 O culto de Maria do Pranto estava relacionado ao evangelho de São João154, uma vez 

que a Virgem esteve diante da cruz contemplando e sofrendo com o seu filho.  Ora, a 

espiritualidade do Infante Santo também aparece ligada a São João Evangelista.  Portanto, a 

sua devoção remonta a um circuito intertextual cujos principais significados são os 

sofrimentos de Cristo e a tradição da origem aos cultos aos santos através dos sofrimentos de 

Cristo que estão na base da proposição do conceito de mártir.    

 As práticas de devoção de d. Fernando ligavam-se a rigorosos jejuns que eram 

definidos por um calendário realizado pelo Infante Santo e por seu confessor.  Além da 

especial devoção à Virgem, a referência a São Vicente é muito importante.  Houve uma 

tentativa bem-sucedida de relacionar d. Fernando a um mártir e de plasmar a sua santidade em 

uma santidade dinástica.   

São Vicente foi um dos mártires da era das perseguições.  Nesse contexto, surgiu a 

história do diácono aragonês, filho de Huesca, cuja vida tinha sido dedicada a espalhar a 

palavra de Deus na região de Valência.  Na época, ele era subordinado a São Valério, bispo de 

Saragoça.   

 A atitude apostólica do diácono enfureceu o governador da Espanha, Daciano, que 

ordenou aplicar torturas e prender os cristãos que pregassem na região.   Por isso, Vicente foi 

preso, onde segundo a tradição, foi visitado por anjos.  O governador decidiu jogá-lo às feras 

para martirizá-lo; após a morte, o corpo ficou exposto.  No entanto, nenhum animal conseguiu 

chegar perto, pois surgiu um corvo cuja ação impedia a aproximação de outros animais 

carnívoros.  Diante disso, Daciano mandou que fosse amarrada uma pedra ao corpo e o 

atirasse ao mar. Mas as ondas não deixaram que o corpo fosse levado, porque sempre os 

restos mortais eram devolvidos à areia.  

 O corpo foi sepultado por uma velha cristã em uma praia.  Em seguida, foi transladado 

para um sarcófago seguro longe dos muros da cidade.  Isso teria ocorrido no ano de 303.  

Parece que a lenda do corvo ou dos corvos que protegeram os restos mortais tenha se fixado 

como um dos elementos de identificação da iconografia desse mártir.  Quando a sua ossada 

foi translada para Lisboa, dois corvos acompanharam a relíquia, um na popa do navio e outro 

na proa155.  

 Além das semelhanças entre as trajetórias de vida de São Vicente e d. Fernando, 

destaca-se o fato de que existe na iconografia fernandina uma série de elementos que o 

                                                 
154 Jo 19; 25-27. 
155 Cf. SARAIVA, José. Os painéis do Infante Santo. Leiria: Tipografia Central, 1925. 
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relaciona a São Vicente156. No portal Sul dos Jerônimos, do lado oposto à estátua de d. 

Fernando, está a estátua de São Vicente com um navio na mão direita e o amito sobre o braço 

esquerdo157.    

Vale destacar que a própria história da devoção ao Infante Santo vincula-se a São 

Vicente, uma vez que a ermida de Santa Maria de Belém, que deu origem aos Jerônimos, 

recebeu, em 1472, as ossadas do Infante Santo. “[...] E colhy [João Álvares] no tempo de 

veraão o gallardom e servyço com muyta alegria spiritual, recebendo em meus braços aquella 

sancta ossada, que tirey de sobre o mar e sobre meus ombros a trouxe e puse na egreja de 

Santa Maria de Belleem”158.  D. Fernando declarou em seu testamento a sua profunda 

devoção por São Vicente159.  

  Ambos foram capturados pelos infiéis, sofreram torturas, agradeceram por elas, foram 

visitados por seres celestes antes da morte, tiveram as suas ossadas transladas do martírio para 

Lisboa.  No entanto, o fator mais relevante diz respeito ao fato de que eles, por ação da 

monarquia de Avis, tiveram os seus cultos ligados ao mar e à expansão marítima.  

 O Infante Santo fazia jejum durante as celebrações de São Jorge que, como São 

Vicente, foi mártir.  Segundo a Legenda Áurea.  

 
 
O nome pode ainda derivar de gerar, ‘sagrado’ e gyon, ‘luta’, significando 
‘lutador sagrado’ porque lutou contra o dragão e contra o carrasco. Jorge 
ainda pode resultar de gero, que quer dizer ‘peregrino’, de gir, ‘cortado’, e 
de ys, ‘conselheiro’, porque foi peregrino em seu desprezo pelo mundo, 
cortado em seu martírio e conselheiro na prédica do reino de Deus.160 
 
 

 Além dos significados do nome, há de se pensar sobre a forma como esse santo era 

considerado na idade média.  Evidentemente, tratava-se de um mártir, que, segundo a 

narrativa da Legenda Áurea, era de uma nobre estirpe. Da mesma maneira que o Infante 

Santo, teve uma visão para confortar os seus sofrimentos durante os seus suplícios.  Vale 

destacar a referência de que a participação de suas relíquias no cerco de Jerusalém, em julho 

                                                 
156 Cf. Análise da iconografia fernandina no capítulo 6 desta tese. 
157 Segundo a tese defendida por PORTUGAL, Fernando.  As imagens do Infante Santo no Mosteiro dos 
Jerónimos.  Ecos de Belém.  Ano 48, n°. 1834, maio. 1980.   
158 IAN/TT. Colegiada de Guimarães Documentos Eclesiásticos e Pontifícios. Caixa 40, maço 5, doc. 20.  Trata-
se de uma carta escrita por Álvares, em 4 de novembro e 1473, ao cabido da igreja de Nossa Senhora de Oliveira 
em Guimarães. 
159 IAN/TT. Testamento D…. ms. cit., passim.   
160 VARAZZE, Jacopo. Legenda Áurea. Vidas de Santos. In: FRANCO JÚNIOR, Hilário (ed.) Tradução do 
latim, apresentação, notas e seleção iconográfica. São Paulo: Cia. das Letras, 2003, p. 365. Destaque. 
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de 1099, teria assegurado a vitória dos cristãos contra os sarracenos, plasmando ao seu culto 

na luta contra o infiel.    

 As hagiografias de d. Fernando demonstram os seus jejuns em intenção de São Tiago 

mártir também.  Ele foi representado na Legenda Áurea como um nobre de origem e mais 

ainda pelo testemunho de fé dado. Embora tenha sido admoestado para negar a sua fé, optou 

por dar o seu testemunho e não se deixou intimidar pelas ameaças e pelas torturas.  Manteve-

se na fé.  Segundo a tradição medieval, durante o seu martírio teria feito declarações para 

lembrar o sofrimento de Cristo.   

 Houve um especial cuidado por parte dos hagiógrafos do Infante Santo em demonstrar 

a devoção do santo por Santo Antônio.  Nesse caso, não ele um mártir, mas um santo nacional 

conhecido pela sua dedicação aos pobres e pela sua ação apostólica na conversão dos 

heréticos.  Ressalta-se o fato de que d. Fernando recebeu culto na igreja de Santo Antônio de 

Lisboa onde se celebrava anualmente o seu aniversário de morte.  Inclusive, as indulgências 

concedidas pelo papa diziam respeito às celebrações do seu aniversário161 nessa igreja. 

 Provavelmente, a devoção de d. Fernando aos apóstolos esteja ligada à intenção de 

recuperar a idéia do testemunho da fé.  Segundo a tradição cristã, foram os apóstolos os 

únicos a testemunhar a ressurreição de Cristo.  Tinham conhecimento dos riscos aos quais 

estavam submetidos, mas não desistiram de propagar a ressurreição.  Logo, eles estão na base 

não só da origem ao culto aos santos, bem como das primeiras interpretações sobre os 

mártires162.  

 A devoção e a própria vida do Infante Santo estão relacionadas a São Miguel.  Por 

essa razão, é fácil estabelecer um paralelo entre os atributos guerreiros do arcanjo, cuja 

missão era manter a ordem, e a missão de d. Fernando na África.  Enquanto o arcanjo 

combatia os exércitos do anticristo, o príncipe de Avis combatia os infiéis muçulmanos. Na 

realidade, sabe-se a data do nascimento desse príncipe devido ao fato de que ele nasceu na 

                                                 
161 Paulo II. Breve. In: AA.SS…op. cit., p. 563. Tradução livre.  
162 « Les apôtres ont bien compris que le Maître ne constate pas simplement qu’ils ont vu et entendu, et qu’ils 
sont en état de rendre témoignage. Il leur en impose la mission, et ils se regardent comme investis d’un mandat. 
Lors de l’élection de Mathias, on vit qu’il ne leur suffit pas d’avoir dans leur entourage des hommes qui les ont 
suivis tout le temps que Jésus à vécu avec eux, et sont, par conséquent, capables d’attester la vérité. Il faut qu’un 
de ces hommes soit admis au rang des douze te accrédité pour rendre témoignage : […] 
[…] Les apôtres, propagateurs de l’évangile, sont donc les témoins autorisés, on pourrait dire officiels, du grand 
fait que les Christ a donné comme preuve de sa mission : la résurrection. Par elle-même, cette qualité de témoins 
n’implique aucune des conditions que plus tard seront le signe distinctif du martyr : ni les souffrances, ni la mort. 
Dans d’autres textes il est question du témoignage rendu en temps de persécution, devant les juges, malgré les 
mauvais traitements qui en sont la sanction, en même temps qu’ils serviront à en faire ressortir la force : […] » 
DELEHAYE, Hippolyte. Martyr et… op. cit., pp. 22-23. 
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festa de São Miguel, em 29 de setembro; afinal, aconteceram eventos extraordinários nesse 

dia relacionados ao seu nascimento163. 

 Ao se ligar os jejuns de d. Fernando às suas devoções, recuperavam-se tradições do 

cristianismo que, de alguma forma, vinculavam-se aos episódios descritos em suas 

hagiografias. Além dos dados citados anteriormente, destaca-se a festa de Todos os Santos.  

Segundo a Legenda Áurea, uma das causas da sua criação foi o templo pagão, o Panteão, que 

foi doado pelo imperador Focas ao papa Bonifácio IV (608-615), em 609, para que o templo 

fosse usado para celebrar a honra da Virgem Maria e de todos os mártires.   

Portanto, o jejum do Infante na celebração retoma a sua devoção à Maria164 e aos 

mártires como elementos importantes na sua espiritualidade. Logo, como não considerar a 

Missa de Plurimorum Martirum? Ela estava prescrita no Missal Romano para o caso em que 

se celebrassem vários mártires ao mesmo tempo.  Conforme as hagiografias de d. Fernando, 

durante o translado de suas relíquias em Lisboa, celebrou-se essa missa em sua homenagem, 

na qual ainda foi entoado responso dos mártires.  Ora, tratam-se das mesmas práticas 

litúrgicas presentes na festa de Todos os Santos, dia em que se celebravam missas na capela 

de d. Fernando, no mosteiro da Batalha.    

 Os jejuns de d. Fernando nas vésperas de conversão de Paulo também apontam para as 

narrativas sobre a vida desse apóstolo que, como a extrema maioria dos santos relacionados, 

foi martirizado.  Entretanto, a história de sua conversão ressalta a sua condição de perseguidor 

da fé cuja vida foi transformada pela luz divina que o instruiu durante três dias, período em 

que ficou cego.  Além da questão do martírio, destaca-se o tema da luz divina como 

informação importante na descrição da vida de Paulo.  Na iconografia fernandina, o tema da 

luz é muito importante, porque a antítese luz/trevas foi evocada com freqüência para 

demonstrar como o príncipe era a luz em meio às trevas.  Além disso, ele foi associado à 

imagem da presença da luz divina, que se constitui um tema importante de sua iconografia e 

em suas hagiografias. 

 A referência a São Brás, também martirizado durante as perseguições aos cristãos, 

realizadas por Diocleciano, cita em meio aos atos devocionais do Infante Santo os temas do 

martírio e das perseguições.   Tal como os demais mártires da era das perseguições, ele deu o 

seu testemunho de fé sem temer os tormentos e considerou as torturas uma forma de obter a 

glória do paraíso.  

                                                 
163 Para ver maiores detalhes sobre as relações entre d. Fernando e São Miguel. Cf. AMARAL, Clinio de 
Oliveira.  A construção…. op. cit. 
164 Sobre o culto mariano na idade média. Cf. IOGNA-PRAT, Dominique ; PALAZZO, Éric et RUSSO, Daniel. 
Marie le culte de la vierge dans la société médiévale. Paris : Beauchesne, 1996.  
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 Pôde-se observar no item anterior que d. Fernando manifestava a sua devoção, através 

de jejuns, à Santana. Considera-se notável a vinculação da santa ao culto de Maria, porque 

Santana era a mãe de Maria, logo, avó de Jesus.  Santana era esposa de Joaquim cuja família 

descendia do rei David.   Através das alusões à Santana e a Joaquim, enfatizava-se o caráter 

nobre da família de Jesus.  No entanto, os evangelhos apresentam Jesus muito mais em função 

de suas ações e do seu amor do que pela sua genealogia. A sua nobreza estava na sua entrega 

ao sofrimento para salvar o homem.  As hagiografias do Infante Santo vinculam-no a uma 

família nobre e devota e, ao mesmo tempo, demonstram como ele teria, tal como Cristo, se 

entregue ao amor ao próximo para salvá-lo dos sofrimentos.     

 A outra referência importante foi a de Santa Luzia, ou melhor, Santa Lúcia torturada e 

martirizada durante as perseguições aos cristãos.  Segundo a Legenda Áurea,  após obter um 

milagre para sua mãe, ela resolveu pegar seus bens, guardados para o dote, e distribuí-los aos 

pobres.  Ao saber disso, o noivo a entregou ao cônsul Pascásio, o qual a convidou a renunciar 

à fé cristã, mas ela deu o seu testemunho, aceitando e agradecendo pelos tormentos.  A santa 

está associada à virgindade, à caridade e à luz.  Temas constantes nas hagiografias de d. 

Fernando. Na mesma condição estaria Santa Apolônia considerada virgem e mártir da era das 

perseguições aos cristãos.  

 As alusões aos reis São Luís e São Eduardo são fundamentais, pois se tratam de dois 

reis considerados de beata stirps e mártires.  Embora São Luís não tenha sido reconhecido 

como mártir em sua canonização, não há dúvidas quanto a sua vinculação à idéia de martírio 

e, principalmente, à própria idéia de rei cruzado.   

 O jejum de d. Fernando também apareceu relacionado a São Francisco.  Nesse caso, 

não houve uma invocação direta ao martírio, mas três temas fundamentais das hagiografias de 

d. Fernando podem ser recuperados pela invocação a São Francisco. Eles são o amor aos 

pobres, a humildade e, por fim, as orações em lágrimas, porque a forma habitual do Infante 

Santo fazer as suas preces era em lágrimas.  À moda de São Francisco, colava-se a chorar 

durante as orações para participar dos sofrimentos de Jesus na via crucis.    

 A devoção de d. Fernando a São Domingos, comprovada por suas práticas de jejuns 

durante as suas celebrações de aniversário, conduz para outros aspectos significativos das 

hagiografias desse príncipe.  São Domingos e São Francisco foram os responsáveis pela 

introdução de uma espiritualidade que valorizava as práticas ascéticas, o amor aos pobres, a 

luta contra os infiéis, compreendidos como hereges, e pela defesa do sofrimento como um 

instrumento de edificação da alma. Segundo a Legenda Áurea, São Domingos teve uma 
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grande preocupação com os cativos e também fazia as suas orações em lágrimas. Novamente, 

encontram-se temas que estavam presentes nas hagiografias do Infante Santo.  

 A introdução de São Domingos no circuito devocional de d. Fernando conduz ao 

próprio culto ao Infante Santo.  O principal local do seu culto era o mosteiro dominicano de 

Santa Maria da Vitória ou, como ele era chamado, o mosteiro da Batalha, cuja construção 

ocorreu sob patrocínio de d. João I, para comemorar os maravilhosos eventos ocorridos na 

batalha de Aljubarrota em que a Virgem Maria teria assegurado a vitória aos portugueses.  

Edificou-se no mosteiro o panteão de Avis, onde estão enterrados os filhos de d. João I e onde 

ocorreu o culto ao Infante Santo.   

A exaltação à santa cruz, segundo a sua descrição na Legenda Áurea, aponta para as 

temáticas presentes nas hagiografias de d. Fernando.  A principal inspiração da celebração era 

a cruz na qual Cristo foi crucificado e, portanto, a metáfora da passagem das trevas à luz.  A 

história da festividade rememorava as perseguições feitas pelo rei persa, Cosroês, que invadiu 

Jerusalém, em 615, e flagelou os cristãos. 

 A narrativa demonstra como o imperador Heráclito, homem de beata stirps, derrotou o 

rei persa e obteve a cruz sagrada.  Contudo, segundo a tradição medieval, ele teria tentado 

entrar na cidade de Jerusalém pela porta onde Cristo passou com a cruz, mas ocorreu uma 

maravilha, através da qual Deus o exemplificou, dizendo que mesmo um rei não poderia 

passar por ali trajando paramentos régios.  Imediatamente, o imperador compreendeu a 

advertência e se colocou de forma humilde.    

 As hagiografias citaram a devoção e a prática de jejum de d. Fernando em homenagem 

a São Pedro e, em especial, a sua festividade associada ao período em que o apóstolo ficou 

encarcerado. Obviamente, a representação dos grilhões tem um papel determinante na 

festividade. Ora, novamente os temas das perseguições e do martírio são evocados.  No caso 

de Pedro, há de se considerar ainda a sua humildade, porque, durante o suplício, pediu para 

ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se julgava em condições de sofrer a pena 

capital do mesmo modo que o filho de Deus.   

 A imagem do Infante Santo em lágrimas durante as suas preces foi explorada em todas 

as suas hagiografias para representar a sua espiritualidade.  Elas são importantíssimas para a 

delimitação da espiritualidade ocidental. Até o século XVIII, elas estavam em meio aos 

debates sobre as relações do corpo com a alma. A religião intensamente vivida pode gerar 

emoções que são, às vezes, expressas pelas lágrimas.  Por essa razão, as lágrimas constituíam 

um meio de comprovar que uma determinada pessoa teve ou tinha com freqüência, como era 
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o caso de D. Fernando, uma experiência religiosa intensa à semelhança de alguns casos 

citados na Bíblia
165. 

 Assim, as lágrimas eram um novo batismo; isso era defendido, por exemplo, por 

Thomas Froidmont (Liber de modo bene vivendi 10, 29, PL 184 217ab)166.  A partir do século 

XIII, teria surgido uma nova forma de verter lágrimas, provavelmente, vinculada à 

espiritualidade franciscana cuja idéia era de se comover com a paixão de Cristo, logo ligada 

ao suplício do filho de Deus.    

 
 
Le don des larmes est un tout complexe qui englobe certains sentiments 
spirituels et leur expression concrète. On parlait du ‘penthos des larmes’ et 
de la ‘compunctio lacrymarum’. Ce sont ces sentiments qui sont en réalité 
une grâce, un don de Dieu, et les larmes matérielles ne faisaient que les 
manifester, en garantir la sincérité et l’intensité ; elles en sont le signe 
sensible. 
Une grâce ne nous est pas accordée pour nous exempter de faire effort, mais 
pur donner de vouloir et de pouvoir agir. Aussi les spirituels ne se croyaient-
ils pas dispensés de tout mettre en œuvre pour créer les conditions 
subjectives qu’ils jugeaient aptes à produire les sentiments qui engendrent 
l’éclosion, tant désirée, de pleurs et de larmes. Se forcer même à pleurer leur 
paraissait parfois un moyen très légitime de favoriser l’apparition du 
sentiment surnaturel correspondant.  
Il n’y a pas de distinction chez les anciens entre ‘grâce’ et ‘don’ des larmes. 
Et ce dont, quoique précieux, n’était pas considéré comme extraordinaire, 
miraculeux ou encore ‘mystique’ au sens moderne du mot. Il était recherché, 
demandé à Dieu.167 
 
 

 Ao comparar a forma como as hagiografias representaram a espiritualidade do Infante 

Santo com os seus significados, conclui-se que todos os pontos salientados nas hagiografias 

tinham a intenção de criar a idéia de que d. Fernando fosse príncipe, homem de estirpe nobre, 

martirizado para salvar a expansão marítima.  A sua profunda experiência religiosa, 

comprovada pela oração em lágrimas, conduziu-o ao martírio para salvar os portugueses e 

atestar a nobreza espiritual de sua família.   

 A relação entre a representação da espiritualidade do Infante Santo e o tema da 

santidade através do martírio e da origem nobre foi explícita demais para acreditar que tenha 

sido obra do acaso.  Como foi demonstrado, não há uma informação, fornecida por seus 

hagiógrafos, sobre a espiritualidade do Infante Santo que não levasse à conclusão de que era  

um santo mártir de origem nobre.     

                                                 
165 Cf. ADNÈS, Pierre. Larmes. In : VILLER, M. ; CALALLERA, J. et al. Dictionnaire de spiritualité, ascétique 

et mystique et histoire.  Tome IX. Paris : Beauchesne, 1976, pp. 287-303. 
166 Cf. Ibidem, p. 298. 
167 Ibidem, p. 302. 
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 Ele teria sido agraciado por uma visão, a qual retoma três importantes personagens de 

sua devoção (Maria, São João Evangelista e São Miguel).  Esse tipo de narrativa, 

absolutamente comum nas hagiografias, implica na representação do cânone medieval da 

morte dos santos.  Aos santos, cabia a função de ser um paradigma de bom cristão.  Portanto, 

o momento da morte, o instante mais importante de toda a existência do homem medieval, 

deveria seguir diretrizes para evitar a danação eterna da alma168.  Devido a isso, os santos 

passam à glória acompanhados de manifestações sobrenaturais para provar aos demais 

cristãos que eles eram um modelo a ser seguido169.    

 O conhecimento prévio da morte é um topos da hagiografia medieval.  Na maioria dos 

casos, a tomada de consciência da proximidade da morte era considerada uma graça divina; 

um primeiro reconhecimento por parte de Deus de que o cristão teve uma vida exemplar 

transformar-se-ia em santo após a morte.  Devido à relação visceral entre a santidade e o 

conhecimento prévio da morte, um número considerável de santos não anunciava a chegada 

do seu falecimento. 

 No caso da descrição da visão que d. Fernando teve antes de morrer, deve-se 

considerar a gestualidade por ela trazida.  Como santo, sabia que iria morrer e tinha que se 

preparar, assim, aumenta as suas orações em lágrimas, as suas ações ascéticas, faz a sua 

confissão e apresenta o seu testamento espiritual.  A primeira questão importante na descrição 

da morte santa retoma o tema da luz que, nesse contexto, significava que a sua alma estava 

deixando o corpo, portanto, abandonando as trevas e, entrando na glória eterna, representada 

pela luz170 que o conduziria ao paraíso.  Isso era uma forma de sacralizar o santo e de 

diferenciá-los dos cristãos comuns.   

 Logo após a descrição de sua visão, surgem os outros lugares comuns da morte dos 

santos.   Ele busca voluntariamente mais sofrimentos171, faz suas orações, recebe a sua 

absolvição e, finalmente, cruza os braços como Cristo na cruz.  No entanto, de todas as suas 

                                                 
168 Cf. LAUWERS, Michel. Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terres des morts dans l’Occident médiéval. 
Paris : Aubier, 2005. 
169 A partir do século XII, a narrativa da morte de um santo ganhou uma outra importância, porque ela era 
minuciosamente analisada durante o processo de canonização.  Tentava-se compreender com clareza a 
circunstância geral da morte, a forma como o santo viveu a sua morte, os últimos ensinamentos deixados e a 
forma como o santo saiu do corpo, para saber se o postulante à santidade havia morrido de forma santa. Cf. 
SIGAL, Pierre-André. La mort des saints dans les Vies et les procès de canonisation du Midi de la France (XIe – 
XIVe siècle). Cahiers de Fanjeaux. La mort et l’au-delà en France méridionale (XII

e
 – XV

e
 

siècle).Toulouse/Fanjeaux : Editions Privat et Centre d’études historiques de Fanjeaux,  nº  33, pp. 17-40, 
[s.m.].1998, p. 19. 
170 LAUWERS, Michel. La mort et le corps des saints. La scène de la mort dans le Vitae du haut Moyen Age. Le 
Moyen Age. Revue d’Histoire et de Philologie.  Paris : XCIV, pp.21-50, [s.m.]. 1988, p. 36. 
171 Cf. AA.SS…op. cit., p. 584. Tradução livre. 
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ações antes da morte, a mais importante diz respeito ao seu testamento espiritual.  Vale 

sublinhar que a morte de um santo na idade média tinha um caráter moral muito forte.  Por 

isso, todo santo deixava o seu testamento espiritual.   

No caso do Infante Santo, há de se considerar a preocupação que ele tinha em salvar a 

África dos infiéis.  A sua mensagem evidenciava que era preciso conquistar a África para 

libertá-la.  Trata-se de um testamento totalmente vinculado ao projeto expansionista de d. 

Afonso V; na verdade, era uma força de o sacralizar.  Afinal, tal tipo de ação correspondia à 

última mensagem deixada pelo mártir da dinastia.  Uma hagiografia tinha por propósito 

promover o culto a um santo e de reverberar o seu testamento espiritual.    

Em toda hagiografia há sempre a descrição do translado do corpo, momento em que 

era rememorada a vida do santo e também revelado o seu testamento espiritual.  Além disso, 

em todos os seus aniversários de morte, a sua vida era citada e revivia-se o seu testamento 

espiritual.  A representação da santidade de d. Fernando e o seu culto cruzam-se mais uma vez 

com os propósitos da dinastia de Avis.  Todas as vezes em que, no mosteiro da Batalha, 

fossem recitadas a história de sua vida santa, seria retomado o seu testamento espiritual que se 

coadunava com o projeto de d. Afonso V.  Por isso, o seu culto não pode ser analisado 

dissociado do projeto de Avis.  Por essa razão, sustenta-se que o seu culto foi também um 

culto dinástico.   

 As menções ao culto ao Infante Santo revelam uma combinação entre ele e o projeto 

político de Avis.  Na realidade, a impressão seria de que, ao cultuá-lo, cultuava-se tal projeto.  

Além disso, as personagens principais do seu culto fazem parte da casa reinante.   

 Excluindo o culto prestado por seus companheiros de prisão em África e o possível 

culto em Lisboa, ainda na década de 40 do século XV172, as hagiografias afirmam que a 

primeira manifestação cultual em torno de d. Fernando teria ocorrido em 1 de junho de 1451 

quando as suas vísceras foram trazidas para o reino.  Após uma solene procissão, muito 

semelhante a de Corpus Christi, as relíquias do Infante Santo foram expostas a uma multidão. 

Segundo a versão de Ramos, d. Henrique desempenhou um papel fundamental nessa 

celebração. 

 
 
E alli fez o dito senhor [D. Henrique] poer as reliquias muy honradamente 
sobre o altar de sua sepultura, com tochas & vellas ao redor (por~q nesta 
capella delRey seu pay tem os Iffantes // como elRey, cada hum sua 
sepultura, & seu altar dedicado a cada qual, por sua orem & antiguidade das 
idades.) E mandou alli cantar as mastinas, & h~ua Missa Plurimorum 

                                                 
172 Cf. cap. 6 desta tese.   
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Martyrum, antes da menhaã. E sisto era quinta feira noue dias do dito mes de 
Junho. Acabado de se cantar a Missa, foi ordenanda h~ua sol~ene procissaõ, 
onde o dito Ioam Alurez abrio a caixa, & porante todoso mostrou as 
relequias. E des que tronou acerrar a caixa deu a chaue della ao Iffante dom 
Anrique, que a logo alli entregou ao Prior do dito moesteiro da Batalha. E 
despois abriram a sepultura, & o Iffante se assentou em giolhos ante as 
reliquias, &  fez sua oração, & tomouas nas mãos, & touxeas pro meio da 
procissaõ, meteose co ellas // na sepultura, & assentouas sobre hum bãco, 
cuberto de cetim auellutado carmesim. E ao espedir, assentouse em giolhos, 
& beijouas, & mandou cerrar a sepultura. Em quãto elle isto fazia, os da 
rpocissão cantauam o respõso dos Martyres que diz:  Posuerunt moralia 
seruorum tuorum escas volatibus coeli, carnes sanctorum tuorum bestijs 
terrae. Effuderunt sanguinem sanctorum tuorum tanquã aquã in circuit 
Ierusal~e, nom erat qui sepeliret. Com seu verso & oração dos Martyres.173 
 
 

 Destaca-se o fato de que d. Henrique tenha tomada para a si a função de apresentar as 

relíquias e de conduzir a cerimônia.  Seria interessante acrescentar ainda o papel central que o 

mosteiro da Batalha adquiriu no culto ao Infante Santo.  Ramos atesta os milagres ocorridos 

junto ao túmulo desse santo no mosteiro e também um conjunto de ofícios realizados 

periodicamente em torno do túmulo de d. João I e d. Filipa de Lencastre174.  Para esse autor, 

as celebrações desse culto ocorrem em paralelo às celebrações em intenção dos seus pais.    

 
 
E eu (que esta chronica sollicitey de nouo impressa) sou testimunha de vista, 
de muitos, & miraculosos succesos que aconteceram a alg~us religiosos 
doentes & saõs que se a este sancto Iffante encomendárão, no moesteiro da 
Batalha, que oje em dia saõ viuos, & conhecem asaz bem quantos milagres o 
Senhor faz por merecimentos deste sancto Iffante. Em cuja sepultura está 
hum buraco, & metem os fieis h~ua cana que vay tocar no corpo do sacto & 
a beijão & poem nos olhos & cabeça. E assi atando na ponta da cana contas 
de rezar, & reliquarios, os metem pello buraco, pera ser~e tocados nas 
sanctas reliquias em ~q t~e muita deuação.175  
 
 

 Segundo a descrição acima, havia, no século XVI, um movimento de fiéis que se 

direcionava para o panteão de Avis, lugar onde ficava o altar do Infante Santo, para poder 

solicitar a sua intervenção.  Portanto, o espaço do seu culto era também um lugar de memória 

de sua dinastia.  Ali, estavam enterrados os ínclitos infantes cujas vidas, de uma forma ou de 

outra, estavam ligadas ao projeto expansionista português.  Além disso, cada um dos infantes 

                                                 
173 ÁLVARES, Frei João. Chronica dos feitos, vida e morte do Iffante [sic] sancto Dom Fernando que morreo 
em Feez. In: RAMOS, Jerónimo de. Reuista & reformada agora de nouo / pelo padre frey Hieronymo de Ramos 

da Ordem dos Preegadores. Lisboa: António Ribeiro, 1577, fols. 132r-133v. BNL, cota, F. 6727 microfilme.  
174 Ibidem, fols. 133v-134r.  
175 Ibidem, fols. 135v.  
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tinha em seus túmulos elementos iconográficos que os identificavam com determinados 

santos para os quais direcionavam a sua maior devoção.  

 Em todas as descrições sobre as chegadas das relíquias de d. Fernando em Portugal, 

em 1451, nota-se uma grande atuação de d. Henrique.  Mas o seu maior gesto para promover 

o culto ao seu irmão foi o de ordenar a elaboração no seu túmulo de um retábulo em devoção 

ao Infante Santo.  Sabe-se que no século XV havia como prática pintar os santos de devoção 

nas sepulturas dos nobres.  Portanto, a partir do momento em que o Navegador ordenou que a 

sua sepultura fosse dedica ao mártir da família, adotava-se o culto ao irmão como preferencial 

ao mesmo tempo em que o promovia.  

 Embora a hagiografia escrita por Cardoso mencione os mesmos dados sobre a 

presença de devotos na capela do Infante Santo na Batalha, ele também destaca que, durante o 

século XV, havia culto, autorizado pelo papa Paulo II em 1471, em Lisboa.     

 
 
[…] Anniuersairo que neste dia se faz todos annos na Igreja de S. Antonio, 
por mandado do Infante D. Isabel, Duqueza de Borgonha, sua irmãa, com 
indulgencias conedidas pelo Papa Paulo II. Na. 1470. [sic.] para os que 
assitirem a elle, & vizitarem neste dia a ditta Igreja, confessados, & 
commungados, o qual Breue anda lançado no 8.liu. do Cartoreo desta Igreja 
fol. 9.176  
 
 

 A leitura das fontes sobre a promoção do culto indica o envolvimento direto de d. 

Afonso V, de d. Henrique e da duquesa de Borgonha, irmã de d. Fernando. Para Lisboa, a 

duquesa conseguiu uma autorização do papa para o culto e a concessão de indulgências, o 

que, na prática, significou a beatificação177 do Infante Santo.  Através da correspondência de 

Isabel de Borgonha, verifica-se a participação da Câmara de Lisboa178 na promoção desse 

culto.  Inclusive, encontraram-se indícios de que a devoção ao Infante Santo tenha sido 

incentivada em Guimarães.  

                                                 
176 CARDOSO, George. Agiologio Lvsitano… op. cit., p., 560. Destaque. 
177 Segundo Vauchez, até o século XVII não existia de forma canônica a condição de beato, ela surge 
formalmente com Urbano VIII.  No entanto, no século XV, a concessão de indulgências era considera uma 
espécie de oficialização de um culto já existente.  Portanto, significa que o Breve no qual se encontravam as 
indulgências seria o equivalente, após Urbano VIII, ao Breve de beatificação.  Por essa razão, as fontes referem-
se, atualmente, ao Infante Santo como sendo beato. Cf. VAUCHEZ, André. La sainteté... op. cit. 
178 Trata-se do contrato estabelecido entre Isabel e a Câmara de Lisboa para a edificação de uma capela para 
celebrar o aniversário do infante santo.  O compromisso foi assinado em 18 de novembro de 1471. Quanto ao 
contrato. Cf. AHCML. Livro 1º de Contratos. fol. 7v, doc. 5.  Ele foi publicado por Braamcamp. Cf. 
BRAAMCAMP, Anselmo Freire. Archivo Historico Portuguez. Lisboa: Calçada do Cabra, Vol. VI, n° 1 e 2, 
janeiro/fevereiro. 1908, pp. 438-442. Secção dos Res., BPMP, cota, PD – 675r. Embora Cardoso tenha escrito 
que o contrato datasse de 1470, a referência ao sétimo ano de pontificado de Paulo II atesta como data correta o 
ano de 1471.  Quanto ao problema da data. Cf. FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit., nota 70, p. 
135.  
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[…] Reis antepassados, que edificarom a dotraom essa Igreia, me parece mui 
digna, e iusta  causa en especial do victorioso, e mui nobre REI dom Ioam de 
boa memoria, de cuia geraçon estes regons foron tam esclarecidos, e 
horandos, e por cuio respeito vos sois de mouidos, e chegados com tanham 
deuoçon a honrar o mui virtuoso Infante dom Fernando seu filho, que por 
seus dignos merecimentos tendes fiúza de valer ante nosso Snõr Deus, e de 
socorrer, e dar graça aos que se a elle encomendam, como vedes por 
expiriencia dos milagres, que se fazem nessa Igreia naquelle lugar, onde en 
sua memoria, e nenbrança ordenastes, e leuantastes o retabro de sua imagem 
para leunatar, e demouer a Deus por fê, e esperãça, e com amor os corações 
dos fieis christaõs.179  
 
 

 Todas as fontes apontam para a intromissão dinástica no processo de difusão da 

santidade do Infante Santo.  Através delas, defendia-se que d. Fernando era o mártir da nação 

e que o seu martírio tinha ocorrido para salvar a missão portuguesa de lutar contra os 

muçulmanos.  Ora, conforme demonstrado, as imagens depreendidas de suas hagiografias já 

indicavam tal direção.  Possivelmente, o zelo da casa de Avis em sobrepor a santidade desse 

príncipe ao projeto expansionista português é um forte indício de uma tentativa de criar uma 

sorte de religião monárquica.    

 No item 4.2 deste capítulo, analisaram-se algumas características conceituais da 

religião.  Para os autores citados, estaria no centro desse conceito a oposição entre o sagrado e 

o profano, bem como o estabelecimento de lugares sagrados e profanos.  Ao se escrever sobre 

uma “religião monárquica”, acredita-se que se deva prestar atenção ao fato de que Avis, desde 

d. João I, estabelecia lugares sagrados onde se cultuavam determinados santos que, aos 

poucos, foram sendo representados como protetores da dinastia de Avis, como, por exemplo, 

dedicar à construção do mosteiro da Batalha a invocação de Maria.  

 Subjacente à edificação de lugares sagrados, lentamente, Avis, através de sua prosa, 

sobrepôs a sua imagem à representação do providencialismo cristão.  Como o principal culto 

ao Infante Santo ocorria no mosteiro da Batalha, cuja construção rememorava a ajuda da 

Virgem Maria ao exército português em Aljubarrota e também servia de túmulo para a 

dinastia, era natural que o santo contribuísse para criar um espaço sagrado no imaginário 

português no qual Avis estivesse plasmado.  Portanto, simbolicamente recuperavam-se duas 

idéias fundamentais, de que ele foi um mártir e de que as virtudes que possibilitaram o seu 

testemunho de fé foram herdadas de sua família.   Não havia como dissociar o seu culto da 

sua linhagem real.    

                                                 
179 IAN/TT. Colegiada de… ms. cit.   
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 Apontou-se, nos debates sobre o conceito de religião, que ela teria um caráter 

institucional e possuía a função de manter a coesão social.  Novamente, pode-se citar a 

atuação da dinastia de Avis, durante o governo de d. Afonso V, nessas direções.  Sublinham-

se as ações coordenadas e institucionalizadas para a promoção do culto ao Infante Santo.  

Talvez, isso não seja tão importante quanto o próprio significado político, porque ele 

representava a produção de um consenso, no campo religioso, para o projeto expansionista.   

O martírio acontecido em Fez transformava a cidade e, de um modo mais amplo, o 

Norte da África na “verdadeira pátria” do Infante Santo, porque, segundo a tradição do culto 

aos santos instituída pelos primeiros mártires, o lugar de morte de um mártir era o ponto de 

partida de sua ascensão ao paraíso. A morte do Infante Santo em solo africano era um 

poderoso argumento de propaganda política, pois usava a linguagem mais universalmente 

conhecida no século XV, a tradição do culto aos mártires, para dizer que a África havia se 

transformado em possessão portuguesa.  Tratava-se de uma herança sagrada deixada pelo 

príncipe de Avis.    

Também se escreveu que a religião deve ser compreendida como um sistema de 

crenças e de práticas relacionadas às coisas sagradas.  Todas as crenças e ações em torno da 

devoção ao Infante Santo estavam vinculadas às imagens expansionistas de Portugal.  

Tinham-se, por meio desse culto, as condições de estabelecer um sistema sagrado para se 

propagar a expansão.   

As ações do Infante Santo passavam a conferir aos seus gestos uma sacralidade que se 

remetia a uma verdadeira devoção à monarquia da qual ele fazia parte.  Segundo as descrições 

dos seus jejuns, as quais, insistentemente demonstravam como a sua devoção recuperava a 

idéia de mártir das perseguições, ele também prestava homenagens durante os aniversários de 

d. João I e d. Filipa de Lencastre.  Portanto, os jejuns desse santo não faziam distinções entre 

os mártires das primeiras perseguições, Maria, São Francisco, São Domingos e os seus pais.  

Os seus pais estavam, segundo as práticas devocionais de d. Fernando, no mesmo grau de 

importância que esses santos.  

A aceitação do conceito de religião monárquica faz parte também de um debate mais 

amplo no qual se encontram questões historiográficas.  Os historiadores cujas pesquisas 

situam-se no domínio da história da Igreja e das práticas religiosas e espirituais, muitas vezes, 

negligenciaram diversos aspectos das experiências religiosas medievais.  Segundo 

Lobrichon180, 95% da população medieval eram compostos por laicos, em torno do século 

                                                 
180 LOBRICHON, Guy.  La religion des laïcs en Occident XI
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 – XV
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 siècles.  Paris : Hachette, 1994. 
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XV.  Assim, não se pode cair em análises simplistas sobre a oposição entre cultura clerical e 

cultura popular, porque a compreensão do fenômeno religioso medieval é complexa e 

qualquer definição da religião medieval pode levar ao anacronismo.   

O latim medieval oferece ambigüidades quando se refere ao substantivo religião.  Por 

isso, concorda-se com a definição de religião, a seguir, para a idade média. 

 
 
En effet, il existe une autre étymologie du mot ‘religion’, qui dérive le mot 
de legere (ramasser, cueillir), ou encore de religere (recueillir, ou 
recollecter). Elle convient mieux aux linguistes que l’invention des 
chrétiens : selon Émile Benveniste, le verbe signifierait ‘revenir 
intérieurement sur ce qu’on  fait, redoubler d’attention’, c’est une forme du 
scrupule, de la ferveur souvieuse, c’est la qualité d’attention qu’il fallait 
manifester dans le soin du culte, dans l’accomplissement du rite.  Attitude 
d’esprit ici, non pas dissociation entre deux ordres.181 
 
 

Embora Durkheim descarte como característica intrínseca das religiões a relação com 

o sobrenatural, acredita-se que para a idade média e para a modernidade possa-se levar em 

consideração a função da religião como uma maneira de estabelecer um compromisso entre a 

ordem natural e sobrenatural.  Nesse sentido, ter um santo na família real era importante 

porque a monarquia poderia, através do seu santo dinástico, acentuar a sua capacidade de se 

comunicar com o sobrenatural.  

No caso da religião desse período, observa-se no domínio das práticas e das crenças 

religiosas uma mescla entre os campos do sagrado e “civil” que inviabilizava uma separação 

pragmática entre o político e o religioso e entre o reino do céu e os reinos terrestres182.  

Durante a idade média e o início da modernidade, teria ocorrido uma contradição entre a 

forma como os laicos apreendiam as informações doutrinais e o modo como eles as 

utilizavam.  Isso dava espaço para as mais diversas apropriações no campo religioso, 

contribuindo, em determinados momentos, para que se transferissem para a realeza elementos 

religiosos, colaborando para o desenvolvimento da religião monárquica.    

Embora as reformas gregorianas tenham criado mecanismos eficazes para diminuir o 

processo de apropriação das representações religiosas pelas monarquias feudais, o movimento 

das cruzadas, a partir de 1095, sacralizou os ritos feudo-vassálicos e ofertou um lugar na 

economia da salvação para o mundo da aristocracia guerreira.   Apesar dos esforços para 

restringir as adaptações por parte dos laicos, eles sempre conseguiram “brechas” nas doutrinas 

clericais para conferir aos poderes profanos contornos sagrados.  Em grande parte da Europa 
                                                 
181 Ibidem, p. 19.  Destaque do autor. 
182 Cf. Ibidem, p. 21. 
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do século XV, veiculava-se uma simbologia pelas monarquias que autorizam o cientista social 

a vislumbrar a existência de uma religião monárquica.  Em Portugal, a forma como foi 

plasmada a imagem do Infante Santo possibilita a defesa de que esse país tivesse criado uma 

forma própria para cultuar o Estado.   

 
 
Par religion royale, j’entends cet ensemble de croyances et de rites qui par 
l’onction du sacre confèrent au roi un ministère d’origine divine, qui lient la 
personne royale et son gouvernement direct, parfois même sa dynastie, à 
l’ordre providentiel de Dieu, et obligent donc son peuple à des devoirs 
presque religieux envers lui.  Il a fallu longtemps pour qu’émerge cette 
religion royale : sa cohérence semble bien n’apparaître aux contemporains 
qu’au temps où les chancelleries commencent d’utiliser le droit romain, et 
que les théologiens des cours en admettent les principes, ce qui ne se voit 
guère avant le troisième tiers du XIIIe siècle.  Les racines de la religion 
royale remontent pourtant droit à la Bible, aux livres sacrés du christianisme, 
à l’Ancien Testament, où chacun peut lire les expériences politiques d’Israël.  
Or la geste des rois de Juda ne décrit pas que des saints : les deux modèles, 
centraux, sont en vérité David et Salomon, le pécheur qui fit le royaume en 
se soumettant aux injonctions des prophètes, et le constructeur du Temple de 
Jérusalem.  Aux rois donc de méditer ces exemples, dans la lecture assidue 
des livres des Rois.183 
 
 

 Para o autor, a religião real mantém fortes laços com a cultura cristã 

veterotestamentária.  Embora ele atrele o seu conceito de religião monárquica à unção, 

sustenta-se que esse conceito deva ser pensado em outras realidades. Considerando-se as 

propostas feitas pelos autores, no item 4.2 deste capítulo, apresentou-se como se encontrava 

em Portugal a idéia de sacralidade monárquica.  Assim, o conjunto de crenças e ritos, 

presentes em torno do providencialismo de Avis e no culto ao Infante Santo também pode ser 

lido como uma religião monárquica, embora não tenha havido nesse reino o ritual da unção.  

Ressalta-se ainda o fato de que a monarquia, embora representasse um poder laico, 

apresentava-se por meio de um cerimonial como sendo a face visível do reino de Cristo na 

terra.   

 
 
Conséquence majeure, la religion royale est à la fin du Moyen Âge intimée à 
tous les chrétiens, pour chaque jour, jusque dans la célébration eucharistique 
de la messe.  Ce qu’amorçaient dès le VIIIe siècle les acclamations royales 
(laudes regiae) en pays franc, est parfaitement réalisé au XVe. Jean Gerson 
dans son Traité de la prière montre ainsi comment, lors du rite de la messe, 
le Roi des cieux vient dans l’âme du croyant ; et Gerson entreprend de 
développer tout une symbolique de l’indentification des deux royaumes 
terrestre et céleste.  […] 

                                                 
183 Ibidem, pp. 124-125. 
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Pour l’immense majorité des hommes du Moyen Âge, la religion royale 
appartient à l’essence du christianisme, puisqu’elle est la face visible de la 
royauté invisible du Christ. 
Autre conséquence de cette assimilation, ou de cette fusion religieuse et 
abstraite entre une personne, une fonction et le royaume, c’est la 
sacralisation de l’État.  Elle est le greffon de la désacralisation du pouvoir 
temporel, voulue par les réformateurs de l’Église.184  
 
 

 No caso de Portugal, afiança-se que uma das formas de se sacralizar a dinastia foi 

atrelando o culto do Infante Santo ao projeto da dinastia de Avis.  Os dados disponibilizados 

pelas AA.SS. são os mais importantes sobre esse culto.  A forma como os bolandistas185 

recolheram as informações acerca do culto foi absolutamente inovadora e possibilitou maiores 

informações sobre determinados santos nacionais, como, por exemplo, d. Fernando.    

 Tal como as demais hagiografias, as AA.SS. destacam o lugar central do mosteiro da 

Batalha no culto ao Infante Santo. “Todos os seus filhos têm um jazigo nesse lugar, ornado de 

um altar. Entre esses altares nenhum é mais venerado do que o erigido, em 1451, ao quinto 

filho, o santo infante Fernando”186. 

 Durante as inquirições realizadas pelos bolandistas sobre o culto, o padre Francisco 

Cruz, secretário do arcebispo de Lisboa, dom Luís de Sousa, foi incumbido de prover os 

bolandistas de todas as informações solicitadas.  Segundo a correspondência entre o secretário 

do arcebispo e os bolandistas, que foi reproduzida na AA.SS., pôde-se comprovar a presença 

de devotos e de celebrações litúrgicas em torno do túmulo do Infante Santo.  

 Francisco Cruz afirmou que ao lado do túmulo havia uma capela na qual um retábulo 

narrava a vida do santo.  No local, durante várias vezes ao ano, celebravam-se missas com 

paramentos brancos em louvor ao santo. A prática de usar os ornamentos brancos era 

verificada nas comemorações de seu aniversário, celebrando-se o ofício e a missa dos 

defuntos. 

 
 
‘Na vigília de Todos os Santos tudo fica ainda mais solene, a ponto de 
parecer que essa data é uma festa própria de Fernando. Assim como em 
Lisboa, até os dias de hoje, se dedica o dia 2 de novembro ao Beato Nuno, 
carmelita, porque a sua memória é muito cultuada no Dia dos Defuntos, 

                                                 
184 Ibidem, pp. 131-132.  Grifos do autor. 
185 Sobre a rede de colaboração intelectual promovida pelos bolandistas no século XVI e XVII. Cf.  PEETERS, 
Paul. L’œuvre… op. cit.  O autor demonstrou como os bolandistas criaram uma rede de correspondência entre 
diversos países para obter informações sobre os santos.  Assim, apenas os santos que gozavam de algum 
prestígio e, de fato, podiam ter as suas virtudes comprovadas de forma “científica”, segundo os critérios de 
ciência dos jesuítas foram relacionados na obra hagiográfica por eles formulada.  
186 AA.SS…op. cit., p. 561. Tradução livre. 
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ainda que ele tenha morrido no dia 12 de maio, assim também transferi para 
o mês de novembro, em razão de inúmeros e antigos documentos, que nem 
sequer foram mostrados aos interessados. 
Também a comemoração do Infante, embora indubitavelmente tratado como 
São Fernando por todos os escritores, eu gostaria de transferir para 
novembro, se não tivesse achado a tão almejada Crônica de João Álvares. 
Em todo caso, mesmo que nada se faça em atenção ao seu dia natalício, 
como se fosse uma data qualquer, eu acho que seria justo que se fizesse algo, 
ao menos no mês de novembro. 
7. Se fosse necessário, poder-se-ia transferir essa data para o dia 17 do 
mesmo mês, para assim atender à citada expectativa. Essa é a data da 
transladação do corpo para o mosteiro da Batalha. Os religiosos ali 
residentes, quando interrogados a respeito, nada dizem; e, com isso, me 
parecem que não aceitam isso. Chegam mesmo a citar o autor Arnoldo 
Wion, que, em seu Martirológio Monástico, faz confusão entre esse dia e o 
do nascimento. 
O mesmo erro foi depois copiado por Menardo, Bucelino e Chamelot. Wion 
chega a citar o seu Martirológio Alemão, nos seguintes termos: 
Em Espanha, São Fernando, filho do rei João I de Portugal. Era Mestre Geral 
dos Cavaleiros de Avis. Foi capturado, em guerra, pelos sarracenos, e em 
seguida a eles entregue como refém. Viveu no meio deles em grande 
humildade e paciência. Já era famoso por seus milagres, quando descansou 
no Senhor.’187 
 
 

 Havia atividades de culto ao Infante Santo durante a festa de Todos os Santos o que 

comprova a existência de outras celebrações junto ao seu túmulo, além das que normalmente 

ocorriam em seu aniversário.  No entanto, há de se notar a inclusão do Infante Santo em 

outros martirológios pela Europa.  Isso atesta alguma inserção do seu culto fora de Portugal, 

durante o século XVII.  Desde o século XV a sua imagem de santidade esteve sempre atrelada 

à monarquia de Avis, especialmente, ao projeto expansionista afonsino.  Entre os séculos XVI 

e XVII, somou-se a tal representação o fato de que a sua santidade também passou a ser 

vinculada aos membros nobres da família de Avis ou àqueles personagens cujas vidas 

estiveram visceralmente vinculadas à família, como foi o caso de Nuno Álvares.   

No final do século XVI, a representação do Infante Santo era indissociavelmente 

ligada às glórias de Avis e fazia parte de um grupo seleto de santos ligados à casa dinástica.  

Isso fica muito evidente em Ramon188, que narra a história de santidade da princesa santa 

Joana, filha de d. Afonso V, e do infante santo, e em Conceição189, cujo objetivo era o de 

contar a história de algumas “pessoas reais” entre as quais se encontram a rainha Santa Isabel, 

d. Fernando, Santa Joana e do cardeal d. Henrique.   

                                                 
187 Ibidem, p. 562. Tradução livre. Destaque do autor.  
188 ROMAN, Fray Hieronymo. Historia de los dos religiosos infantes de Portugal. Medina, 1595. Secção de OR, 
BNRJ, cota, W2,1,19.     
189 CONCEIÇÃO, Frei Matias da. Códice Alcobacense. Lisboa, 1677. Secção dos Ms., BNL, cota, códice 
alcobacense 108. Entre os fólios 71 e 142 encontra-se a Vida, sepultura e morte do Infante Dom Fernando.   
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 Essa tendência de aproximar a santidade de d. Fernando ao projeto de Avis também 

pode ser corroborada pelo fato de que as comemorações de seu aniversário foram inscritas 

junto ao martirológio metropolitano de Lisboa que instituiu o dia 11 de maio como data 

comemorativa.  O texto da AA.SS. reproduziu um trecho desse documento. 

 
 
[…] Necrológio Metropolitano transcrevo o que foi relatado pelo 
Cardoso, que assim fala da memória do santo Infante: 
11. ‘No dia 5 de junho faça-se memória em sufrágio da alma do Infante 
Fernando, virtuoso e vitorioso príncipe, filho de Dom João I, rei de Portugal 
e Algarves. No ano de 1437, durante o cerco à cidade de Tagaste [deve-se 
perdoar esse erro, pois Tagaste e Tânger são cidades tão diferentes] na 
África, para libertar todos os cristãos ali aprisionados pelos sarracenos, 
ele, como cristão piíssimo, se fez refém espontaneamente; ficou em mãos 
deles por quase seis anos, sofrendo injúrias, prisões, grilhões com muita 
paciência. Por fim, na cidade de Fez, a 5 de junho de 1443, veio a falecer. 
Esse príncipe deixou em testamento a este Cabido um excelente livro, que 
traz o Santoral e o Dominical. Além desse, um Missal Oficial, um Missal 
decorado a ouro, doze livros de procissão, um Ordinário das Missas e das 
Horas do ano todo, um Frontal de Raz, que era lembrança de um de seus  
aniversários, e alguns outros objetos. 
No entanto, a observância desse tipo de aniversário em sufrágio da alma de 
alguém, mesmo santo, em nada perturba o culto religioso. Por isso, levando 
em consideração a devoção popular, que se baseia nos milagres, e 
considerando também que os senhores bispos a isso não se opõem, 
indicamos o dia 11 de maio, quando também se celebram os santos 
Walberto e Bertília, sob nº. 11; e também, pouco antes, sob nº. 4, São 
Norberto’.190 
 
 

 Segundo o texto do necrológio metropolitano de Lisboa, d. Fernando havia se 

entregado voluntariamente aos mouros como refém e teria sofrido muito, mas suportado com 

paciência.  Novamente, encontram-se as principais linhas da representação de santidade do 

Infante Santo.  No entanto, nesse caso, elas estavam atreladas ao círculo de comemorações 

propostas por Lisboa.  Vale destacar que o texto cita a conivência dos bispos em relação às 

manifestações de culto ao Infante Santo e à presença de devotos populares.   

 Na idade média, uma das primeiras manifestações de culto a um novo santo era o 

momento do translado de suas relíquias.  No caso de d. Fernando, houve duas, a primeira, 

citada anteriormente, quando as suas vísceras chegaram ao reino, em 1º de junho de 1451 e, 

sendo solenemente depositadas na Capela do Fundador no mosteiro da Batalha, em 9 de junho 

desse ano. A segunda, quando a ossada foi depositada no mesmo local, em 17 de junho de 

1472. A segunda foi ainda mais suntuosa que a primeira, porque ele comemorava a chegada 

                                                 
190 AA.SS…op. cit., p. 561. Tradução livre. Destaque. 
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dos ossos do santo ao reino.  Segundo as AA.SS., d. Afonso V, assim que teve acesso às 

relíquias do sobrinho, organizou grandes festividades.  

 
 
[…] ordenou que um arauto, a galope, fosse percorrendo as ruas da cidade e 
arredores, convidando o povo para a procissão em que seriam transportados 
para o centro da cidade os ossos do catolicíssimo Infante Fernando, morto 
entre os mouros. O arauto convenceu todos a se dirigirem bem depressa ao 
centro da cidade de Lisboa. Compareceram prelados, arcebispos, bispos, 
todo o clero, como só acontece na festa de Corpus Christi.  A multidão era 
incalculável. Surgiram pessoas de todos os lados, vestidas com trajes 
suntuosos e festivos. 
Dali o rei [sic.] João, com toda a corte e a nobreza, alegres e com muita 
devoção, foram caminhando até Belém. Enquanto a procissão já chegava a 
Belém, os últimos caminhantes ainda estavam na porta de Santa Catarina. 
Uma multidão extremamente numerosa. Em Belém estava preparado um 
tablado elevado, coberto de ricos tapetes e com muitos círios acesos.191 
 
 

 A alusão às celebrações da festa de Corpus Christi é importante, uma vez que essa 

comemoração sempre esteve, durante a idade média e o início da modernidade, ligada à 

promoção régia.  Tal como ocorreu com a chegada das vísceras aproximadamente 20 anos 

antes, foram os membros da realeza os principais responsáveis pelas celebrações.  Nesse 

contexto, arcebispos, bispos e todo o clero assumiram uma posição coadjuvante em relação ao 

rei, d. Afonso V. 

 O tema do sermão foi a vida e o martírio do Infante Santo, o que, segundo o relato das 

AA.SS., causou as lágrimas de uma grande multidão diante do tablado.  “O pregador usou 

como tema as palavras do salmo 117; 26: “Bendito o que vem em nome do Senhor”. Todos 

se iam aproximando do féretro, e, com autorização do rei, beijavam as santas relíquias”192.  

Destaca-se a coincidência entre a simbologia do salmo e a biografia do santo lida durante o 

sermão.  O salmo evoca, desde o seu primeiro verso, todas as nações a louvarem a Deus, trata-

se, na realidade, de uma exortação aos gentios para glorificar Jeová.  No contexto do Velho 

Testamento, esse salmo deve ser visto como uma admoestação ao povo de Israel, porque a 

graça e a misericórdia divinas seriam para toda a raça humana. O salmo apresenta uma 

intertextualidade com as profecias de Moisés, que declarou: “Jubilai, ó nações, o seu povo”193.  

Em linhas gerais, o salmo pode ser compreendido como uma exortação ao poder de Deus.   

 A idéia de que a bondade e a misericórdia divina eram universais também representa 

outro tema central no salmo.  Por essa razão, julga-se que a sua escolha para acompanhar a 

                                                 
191 Ibidem, pp. 590-591. Tradução livre. Destaque do autor.  
192 Ibidem. Tradução livre. Destaque. 
193 Deut 32; 43.  
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pregação feita na ocasião da procissão das relíquias de d. Fernando estivesse ligada à intenção 

de chamar a atenção para as circunstâncias da morte do Infante Santo e para demonstrar que o 

seu martírio foi para comprovar a universalidade do cristianismo e a universalidade da causa 

de Avis.   

 Assim, a resignação com a qual d. Fernando viveu o seu martírio também poderia ser 

lida como uma admoestação às demais nações européias seguirem o exemplo português.  

Inclusive, o salmo declara que Deus auxiliará na derrota dos inimigos, ou seja, dos inimigos 

da fé católica, que foi colada sob proteção de Avis segundo a propaganda dessa dinastia.   

 Outro dado interessante diz respeito, conforme já ressaltado, ao fato de que d. Afonso 

V tenha sido o responsável por expor as relíquias.  As representações trazidas pelas principais 

linhas da santidade de d. Fernando somadas ao contexto da exposição pública de suas 

relíquias reforçam mais uma vez o projeto expansionista do rei.  Vale lembrar que os ossos de 

d. Fernando foram recuperados após as vitórias militares dos portugueses no Norte da África, 

em 1471.  A campanha foi liderada por d. Afonso V e, embora os portugueses tenham saído 

vitoriosos, houve um número considerável de baixas do lado cristão.  Os eventos citados 

sobre a chegada dos ossos de d. Fernando ocorreram pouco depois das campanhas lideradas 

por d. Afonso V.  Possivelmente, esse tipo de celebração tenha tido como propósito sacralizar 

as campanhas na África ao mesmo tempo em que se trazia o capital sagrado desse mártir para 

a imagem de Avis.   

 Durante a procissão convocada por d. Afonso V, cantava-se o ofício divino, oração 

cujo caráter comunitário também é um indício importante para se pensar o significado político 

das comemorações.  Os cânticos desse ofício eram ritmados pela leitura dos salmos e tinham 

como propósito orar incessantemente para pedir a interseção de Deus.  Dentro do contexto em 

que se desenvolveu a procissão, associa-se a oração coletiva a um pedido pelo projeto 

expansionista da realeza.  

 Defende-se que a santidade do Infante Santo seja vista como uma sacralização da 

dinastia de Avis e que a sua santidade tenha sido representada de modo a se sobrepor ao 

projeto expansionista.  Outra idéia importante de sua santidade está ligada à imagem de que a 

sua santidade fosse oriunda de sua condição nobre e de sua linhagem.  Em última instância, 

era como se ele tivesse sido santo porque tinha “herdado” as suas virtudes de sua estirpe.   

 As declarações de Álvares desde o prólogo de sua hagiografia evidenciam que d. 

Fernando era um santo de beata stirps.  Afinal, o hagiógrafo afirma ter sido testemunha ocular 

das suas grandes virtudes. 
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Porende eu, que fuy dos chamados e escolhidos pera o convite postumeiro, 
onde em lugar de pam se comeu amargura e o bever com lagremas foy 
mesturado, de que se escrepve que, como ho Senhor muito mase os seus, na 
fim os amou muito mais e, feita a çeea e eu avondado de tam tristes 
manjares, sobre o regaço do Senhor me acostey, onde me muytos sagredos 
forom revelados, polo que nom som ousado d’encobir tanta claridade e 
lume de merecimento que em nosos dias o piadoso Deus fez eslcareçer 
do linhajem reall dos portugueses.194 
 
 

 Os segredos aos quais alude o autor dizem respeito ao Infante Santo ter conhecimento 

prévio sobre a sua morte na África e ao fato de que ele teria sido visitado em sonho pela 

Virgem Maria, São João Evangelista e São Miguel.  Álvares, desde o início de sua 

hagiografia, estabelece uma relação entre a santidade do Infante Santo e as virtudes de sua 

família. Inclusive, ele chegou a textualmente escrever essa idéia.  Para o autor, como os 

parentes de d. Fernando eram virtuosos e isso era comprovado de forma pública e notória, o 

príncipe as havia herdado dos seus progenitores195; tal representação está presente nos outros 

hagiógrafos.   

O autor desconhecido do sumário sublinhou como a sua mãe ter-lhe-ia acrescentado 

suas virtudes porque ela era proveniente de casa de Lencastre196, portanto, havia recebido uma 

herança de virtudes advinda dos Plantagenetas ingleses.  Assim, vincula-se, por meio da mãe, 

d. Fernando a uma importante casa dinástica, a qual já fora agraciada com a santidade de um 

dos seus membros.  Para Cardoso, d. Filipa Lencastre teria feito da educação espiritual desse 

príncipe um espelho para o reino e uma forma de agradar a Deus197.        

 O fato de que o Infante Santo fizesse parte de determinadas atividades do mundo da 

corte apenas para agradar ao rei e não desobedecer às hierarquias da nobreza também foi 

bastante explorado por todas as suas hagiografias.  Segundo essa imagem, ele jamais 

desrespeitava os protocolos da corte, muito embora preferisse a reclusão de sua casa porque 

ela oferecia condições para uma melhor contemplação religiosa.  D. Fernando evitava usar 

roupas suntuosas e só usava-as para honrar o seu rei e seguir os decoros da vida de corte198. 

O príncipe preferia manter-se distante dos assuntos seculares, por considerá-los 

inapropriados aos “alistados na milicia Divina”199.  Na verdade, segundo essa narrativa, d. 

Fernando fez uma alusão direta à segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Outra vez, a 

                                                 
194 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. II, p. 4. Destaque. 
195 Cf. Ibidem, cap. II, p. 6.  
196 Ms. Vat. 3634. In: SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da… op. cit., pp. 9-10. 
197 Cf. CARDOSO, George. Agiologio Lvsitano… op. cit., p. 544. 
198 Cf. AA.SS…op. cit., p. 564. Tradução livre. 
199 Ms. Vat. 3634. In: SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da… op. cit., p. 17. 
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referência bíblica retirada da hagiografia apresenta uma intertextualidade que menciona o 

problema da prisão.  Embora não se saiba ao certo quando Paulo foi preso pela segunda vez, 

acredita-se que ele tenha escrito a epístola encarcerado em Roma, onde aguardava a sua 

execução.  De um modo geral, pode-se dizer que a epístola é um apelo de Paulo para que 

Timóteo cumpra o seu papel evangelizador.     

 Para enaltecer ainda mais a nobreza do príncipe, Álvares reproduz determinadas 

declarações que d. Fernando fez durante o seu cativeiro.  A visão que o príncipe fazia de si 

mesmo é bastante diferente daquela escrita por seus hagiógrafos.  D. Fernando via-se como 

indigno perante as virtudes dos seus familiares.  Segundo o Infante Santo, ele gostaria de ter 

sido, pelo menos, “semelhante aos de menos estado”200, ou seja, ser semelhante em virtudes 

ao membro mais ignóbil de sua família.  Para d. Fernando, se ele não fosse tão indigno, teria 

morrido durante os combates em Tânger, porque todos os nobres que lá perderam as suas 

vidas transformaram-se em santos mártires.   

 Como d. Fernando considerava-se inferior em virtude em relação à sua família, teria 

usado o tempo de seu encarceramento para poder aproveitar os sofrimentos e, assim, tornar-se 

digno de sua estirpe.  Dentro desse raciocínio, podem ser analisadas as narrativas nas quais o 

príncipe solicitava aos seus algozes para que poupassem os demais cristãos dos sofrimentos e 

transferi-los para ele.   

 
 
[…] passou por ali um amigo íntimo de Lazareque, chamado Lahezencalzal. 
O Infante pediu-lhe uma audiência, e assim lhe falou: 
‘Antes de tudo gostaria que Vossa Excelência soubesse que não foi pela 
força das armas ou por fraude, mas por livre e espontânea vontade que eu e 
meus companheiros nos entregamos em vossas mãos, como condição de que 
Ceuta voltasse a vossas mãos e, para que cada povo, com sua lei, ficasse 
livre e eu também. Por isso me parece que não deveríeis tratar tão 
cruelmente a estes meus companheiros que são inocentes. Dizei, 
portanto, ao vosso Senhor que me castigue a mim só, e os poupe. Se ele, 
porém, não quiser, que pelo menos me conceda a graça de jamais me separar 
deles, sempre ser tratado como eles’.201 
 
 

 A passagem acima indica uma idéia importantíssima presente em todas as 

hagiografias.  Depreende-se que ele se responsabilizava pela sorte dos cristãos presos.  Por 

isso, colocava-se na condição de protegê-los.  Provavelmente, essa idéia mantivesse relação 

com uma outra representação muito forte produzida pelos monarcas de Avis, segundo a qual, 

a monarquia tinha o ofício de zelar por seus súditos.   

                                                 
200 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., , cap. XXXI, p. 68. 
201 AA.SS…op. cit., pp. 574-575. Tradução livre. Destaque. 
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 As interpolações realizadas por Ramos à edição da hagiografia de Álvares no século 

XVI são reveladoras de como a associação entre a santidade do príncipe e as virtudes de sua 

família de fato ficaram atreladas ao culto do Infante Santo.   

 
 
Isto assi acabado elRey dom Afonso fez fazer as exequias & hõras muy 
inteiramente ao Iffante dom Fernãdo seu tio. E comprindo todas as cousas, 
que á sua alma pertenciam, como era obrigado, mandou sua ossada pera o 
moesteiro da Batalha da ordem de Sam // Domingos que elRey dom Ioam 
primeiro de boa memoria pay deste sancto Iffante fundou, & dotou aos 
frades Prégadores, em memoira & reconhecimento de graças a Deos & á 
virgem nossa Senhora, polla victoira que neste lugar e terra he deram 
famossisima, onde jaz com os Iffantes seus filhos & outros Principes & Reis. 
A ossada do sancto Iffante foi leuada com muita honra, pompa, & 
solennidade: Onde oje em dia jaz. Que seg~udo suas obras, cremos que 
alcançou em ceo a bemauenturança, & na terra tam famosa & sancta 
memoria.202 
 
 

 Novamente, retoma-se o mosteiro da Batalha como o lugar central desse culto devido 

à sua associação às vitórias de d. João I que, segundo se apregoava pela prosa de Avis, teriam 

sido obtidas por meio da intercessão da Virgem Maria.  Aliás, foi a mesma Virgem que 

anunciou ao Infante Santo a sua morte.   

 

 

 

                                                 
202 RAMOS, Jerónimo de. Reuista &… op. cit., fol. 142. 



  

 

 

 

 

Capítulo 5 – Os parâmetros para a compreensão da difusão do culto ao 

Infante Santo e suas relações com a expansão de d. Afonso V em África 

 

5.1 Depois da luta fratricida (1449-1457) 

 

 A partir do final da década de 40 do século XV, deterioraram-se as relações entre d. 

Pedro e o rei d. Afonso V.  A situação os conduziu aos combates de 20 de maio de 1449, dia 

do confronto em Alfarrobeira.  Como saldo, além da morte de um dos filhos de d. João I, 

agravou-se a instabilidade política instalada desde o falecimento de d. Duarte.  Essa 

conjuntura conflituosa caracterizou a primeira fase do reinado de d. Afonso V; período cujo 

início deu-se com a guerra civil e terminou em 1457, quando começaram os preparativos para 

a formação da armada para lutar contra os turcos.    

A morte do ex-regente, a forma como o seu corpo foi deixado, abandonado às aves de 

rapina durante três dias e enterrado com desonra, repercutiu no exterior.  Aproximadamente 

30 dias após o embate, um cavaleiro português, Rodrigo Leonardes, chegou a Bruges onde 

transmitiu informações sobre o desfecho de Alfarrobeira1 ao duque e à duquesa da Borgonha. 

Imediatamente, o casal ducal enviou para Portugal Jean Jouffoy, que, segundo Paviot2, pode 

ser considerado um dos melhores embaixadores da Borgonha, para repreender publicamente 

D. Afonso V.  

 
 
A Jeahan de Gis, pour le xiije jour dudit mois d’aoust et de la ville de Bruges 
poerte hastivement, jour et nuit, lettres closes de par madame la duchesse 
après le doïen de Vergy qui c’estoit party deux jours para avant de ladicte 
ville de Bruges pour aller de par mondit seigneur en ambassade ou pays et 
royaulme de Portugal, touchant lesdictes lettres aucunes matieres 
deppendans de ladicte ambassade […]3 

                                                 
1 Cf. ADN, B 2002, fol. 177v.; PAVIOT, Jacques. Portugal et Bourgogne au XV

e
 siècle (1384-1482) : Recueil 

de documents extraits des archives bourguignonnes. Lisbonne/Paris : Centre Culturel Calouste Gulbenkian et 
Commission Nationale pour les Commémorations des Découvertes Portugaises, 1995, pp. 44-45. 
2 Cf. Ibidem. 
3 ADN, B 2002, fol. 130bisv. Destaque.  
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Durante sua estadia na corte portuguesa, fez quatro admoestações ao rei.  Segundo 

Paviot4 e Fróes5, elas representaram o protesto das cortes européias devido ao modo aviltante 

como o corpo de d. Pedro foi abandonado no campo de batalha.  Os sermões proferidos pelo 

embaixador da Borgonha ocorreram entre os dias 6 de dezembro de 1449 e 16 de janeiro de 

1450, na cidade de Évora.  Embora a embaixada não tenha obtido sucesso em relação ao 

corpo do Duque de Coimbra, ela conseguiu libertar os seus filhos, que estavam presos e os 

conduziu até a Borgonha, onde Isabel de Borgonha ocupou-se pessoalmente deles6. 

 Ainda insatisfeita com d. Afonso V, a duquesa solicitou a intervenção do papa Nicolau 

V (1447-1455), que, em 21 de maio de 1450, comunicou aos bispos de Tournai, Salamanca e 

Leão por meio da Querelam dilecte a sua indignação com a morte de d. Pedro.  O documento 

papal concedia um prazo de 30 dias para que o corpo fosse colocado em uma sepultura cristã, 

caso contrário, todos os envolvidos em sua morte seriam excomungados. Contudo, em 1º de 

janeiro de 1452, o pontífice revogou as letras anteriores, por via da Romani pontificis 

prouidencia, porque foi comunicado pelos embaixadores portugueses de que o corpo havia 

sido levado a uma sepultura cristã, mas não recebeu as honras condizentes com a sua estirpe.      

 Apenas os filhos do ex-regente, devido à intervenção de Isabel da Borgonha, foram 

excetuados da política de expurgos de d. Afonso V, porque, desde 27 de junho de 1449, 

executavam-se duras perseguições aos colaboradores de d. Pedro.  O rei confiscou os bens de 

todos os seus adversários em Alfarrobeira7, bem como se revogavam os títulos e as isenções 

autorizados durante o período regencial.  Em 10 de outubro de 1449, através da lei geral 

promulgada, as sanções foram confirmadas e encaminharam-se corregedores por todo reino 

para torná-las públicas8. 

“A dureza das medidas régias postas em execução contra os correligionários do antigo 

regente foi sendo em parte atenuada pela concessão de perdões individuais e coletivos”9.  

Porém, na maioria das vezes, os bens confiscados não foram restituídos.  Ao mesmo tempo 

                                                 
4 PAVIOT, Jacques. Portugal et… loc. cit.  
5 FRÓES, Vânia Leite. Le Cardinal du Portugal: célébration de la vie et mémoire de la morte à Florence au 
Quattrocento. COLÓQUIO INTERNACIONAL, 2005, Roma. Anais do Colóquio Internacional: A Igreja e o 
clero português no contexto europeu. Lisboa: Universidade Católica: Centro de Estudos de História Religiosa, 
2005, pp. 257-266. 
6 Cf. Os autores citados nas notas 4 e 5.  
7 Sobre os detalhes dessas perseguições e sobre o modo como os bens foram distribuídos entre os colaboradores 
de d. Afonso V. Cf. MORENO, Humberto Baquero. A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado 

histórico. Lisboa: Lourenço Marques, 1973. 
8 Cf. Ibidem.  
9 Ibidem, p. 617. 
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em que se expurgavam os correligionários do ex-regente, aqueles que auxiliaram o rei 

recebiam diversas mercês.    

Nos primeiros anos após Alfarrobeira, o rei se preocupou com a neutralização dos seus 

inimigos.  Simultaneamente, houve uma inquietação em recuperar a memória do reino por via 

das conquistas marítimas.  Trata-se de um paradoxo, porque, na prática, as ações 

expansionistas, no Norte da África, tinham ficado estagnadas durante a regência, pois no 

período regencial, os portugueses fizeram viagens na direção Sul do continente.  A 

humilhação de Tânger tinha sepultado as pretensões de conquista do Marrocos.  Contudo, d. 

Afonso V, devido ao apoio recebido de d. Henrique contra d. Pedro, aproximara-se do 

Navegador que sempre foi partidário da expulsão dos mouros do Marrocos.  A tensão entre a 

imagem monumental projetada e os combates contra os muçulmanos caracterizou a segunda 

fase do seu reinado (1457-1471).    

Na procura de legitimidade, o rei soube aproveitar as negociações do casamento de sua 

irmã, d. Leonor (1434-1467), com o imperador da Alemanha, Frederico III, para projetar uma 

outra representação do reino português.  O tema da expansão marítima foi destacado entre os 

festejos10.  Certamente, as comemorações visavam a apaziguar o reino, criando uma unidade 

em torno das intenções expansionistas do rei e do seu tio. 

 Após os júbilos do casamento, o rei conduziu um grupo de nobres para a Sé de Lisboa, 

onde ouviu o sermão do bispo de Ceuta.  Isso ocorreu aos 25 dias de mês de outubro de 1451. 

 
 
[…] para onde El-Rei foi diante com a Imperatriz, e após elles a Rainha, e 
com ella o Infante D. Fernando, e logo a Infante D. Caterina que levava o 
Infante D. Anrique, e após ella a Infante D. Joanna com que ia o marquez 
d’Ourem , e estas pessoas reas foram todas a cavallo, e a outra gente que 
era muita e mui nobre, assi honens como mulheres foram todos a pé. 
E como entraram na Sé a Imperatriz se foi á cortina d’El-Rei, e com ella as 
Infantes suas irmãs, El-Rei se foi para a da Rainha, que por ser prenhe e ter 
na emprenhidão fortes accidentes se retraiu a uma capella da charolla em que 
ouviu missa. 
Foi a principal missa dita em Pontifical e mui solemne, e com pregação á 
partida do auto consoante, acabada a qual, e dada a benção pelo Bispo de 
Ceuta com muita soleminidade e devoção á Imperatriz, acabaram todos até á 
porta da Sé, […]11 
 
 

                                                 
10 Cf. CORTESÃO, Jaime. Os descobrimentos portugueses. Vol. I, Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
1960, pp. 216-217. 
11 PINA, Ruy de. Chronica de el-rei D. Afonso V. 3 Vols. In: PEREIRA, G. Bibliotheca da Clássicos 

Portuguezes. Lisboa: Escriptorio, 1901, cap. CXXXII, p. 124, Vol. II.  Destaque.  
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 Após o conflito, talvez, essa tenha sido a segunda aparição pública do rei.  Acredita-se 

que a primeira tenha ocorrido, aproximadamente, dois meses antes na ocasião do translado 

das vísceras do Infante Santo.  O seu desfile pelas ruas de Lisboa, acompanhado por nobres, 

pode ser compreendido como uma forma de demonstrar unidade do Estado.  Isso somado à 

apresentação, durante o cortejo, de diversos “exemplares” de índios trazidos da África 

reforçava a frágil imagem de d. Afonso V, ao mesmo tempo em que se definia o “destino” 

expansionista das próximas décadas. 

Se as cerimônias do translado das vísceras do Infante Santo e as do casamento 

referenciado forem analisadas em conjunto, seria aceitável considerar que elas foram usadas 

para iniciar uma efetiva política de conciliação com os partidários de d. Pedro.  Entre os anos 

de 1452 e 1455, ano da publicação do perdão geral, houve intensas negociações na corte 

papal12 a respeito da regulamentação das descobertas portuguesas e da guerra em África; a 

última extremamente malvista pelos portugueses à época.  Ao que tudo indica, a orientação do 

governo de d. Afonso V no período voltava-se para os preparativos da guerra que os 

conduzira à invasão norte-africana.  Mas isso trazia um problema de legitimidade.     

A política de anistia foi seguida pela reescritura da história do reino.  Entre 1449 e 

1453, Zurara formulou as suas duas principais crônicas sobre a conquista de Ceuta e de Guiné 

e foi promovido, em 06 de junho de 1454, ao cargo de cronista mor do reino pelo rei13 que 

exonerou Fernão Lopes por ter colaborado com d. Pedro.  Além da produção de Zurara, 

houve, em 1451, a elaboração da primeira hagiografia do d. Fernando, após o solene 

recebimento de suas vísceras na Batalha, cujo conteúdo confere uma sacralidade à dinastia, 

através do modelo de santidade dinástica atribuída ao “mártir de Fez”.  

 Não se pode desconsiderar a proximidade entre o rei e Zurara, durante os anos 50 e 60 

do século XV.  Corrobora-se a tese de Ricard14 segundo a qual existe uma coerência 

discursiva entre os cronistas portugueses para relatar o século XV.  Na realidade, as quatro 

crônicas de Zurara foram redigidas a pedido do rei.  Para escrever a crônica sobre d. Duarte de 

Meneses15, morto em 1464, o cronista dirigiu-se para a África.    

Embora seja difícil mensurar o grau de intencionalidade de um indivíduo em uma dada 

conjuntura histórica, acredita-se que o contexto europeu tenha favorecido o modo como se 
                                                 
12 Cf. BOXER, Charles R. O império marítimo português – 1415 –1825. São Paulo: Cia. das Letras, 2002.            
13 Cf. IAN/TT. Fazenda. Provimento e remuneração de ofícios. Livro 10, fol. 30, doc. 4. 
14 Cf. RICARD, Robert.  Études sur l’histoire des portugais au Maroc. Coimbra : Editora da Universidade de 
Coimbra, 1955.  
15 Cf. ZURARA, Gomes Eanes de. Crónica do Conde D. Duarte de Meneses. 1ª ed. Lisboa: Universidade Nova, 
1978. A crônica disponibiliza informações acerca das ações dos portugueses entre o período de 1458 e 1464.
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construiu a história de Portugal durante o período afonsino. A representação de reino, 

encontrada nas crônicas e na hagiografia, como defensor da cristandade foi produzida para 

promover as intenções expansionistas em um momento em que a Europa sentia-se ameaçada 

pelo islã.  O temor foi intensificado após a invasão de Constantinopla, em 1453.  Por isso, o 

papa teria convocado os reis cristãos a defenderem a cristandade. Através de Breves papais, as 

notícias da invasão turca circularam pelo continente europeu. 

 
 
O papa convocou e encitou para isso por seus breves e messegeiros todolos 
Reis e Principes christãos. Entre os quaes foi El Rei D. Affonso, que como 
era Principe mui catholico e de grande coração, e em que o real sangue 
para mais honra servia, sendo ainda a Rinha viva, acceitou a empreza com 
promessa de servir a Deus n’aquella guerra com doze mil homens por um 
anno á sua custa, para execução do qual, em fazimento de navios e compras 
d’armas, e em outras cousas a tal e tão longa viagem necessarias, fez 
grandissimas despezas, não sem grandes lamentações do reino, e em fim 
El-Rei por então desistiu d’aquella ida, assi porque lhe falleceu para isso 
muito dinheiro, como porque o Papa Calisto falleceu [1458], que deu causa 
aos outros Principes christãos tambem desistirem. E assi juntamente 
porque foi certificado que El-Rei de Fez sabendo de sua partida fóra de 
seus reinos se aparelhava vir como veio sobre Ceuta; mas porque então 
achou a cidade com mais força e maior segurança do que fez fundamento, 
alevantou o cerco com proposito de logo tornar sobre’ella com mais 
artilharias, engenhos e poder.  
E tendo El-Rei muita frota e gente prestes, para a empregar como dizia, 
ocorreram-lhe tres emprezas juntamente, a primeira era a necessidade que 
tinha de prover e remedear aos males e roubos que n’estes tempos os 
francezes faziam no mar aos naturaes d’estes reinos, de que  se os 
mercadores a El-Rei muito querelavam. A segunda cumprir sua promessa 
ácerca da guerra dos turcos, que já tinha publicada, e para que tinha feito 
muitos percebimentos. A terceira a ida d’Africa, com fundamento de 
tomar aos mouros algum lugar, com que de cercos e affrontas 
affrouxassem Ceuta, e sobre todas três teve conselho.16 
 
 

 As notícias da queda de Constantinopla chegaram a d. Afonso V, durante o processo 

interno de conciliação e logo foram utilizadas para projetar a sua imagem de rei protetor da 

cristandade.  Presumivelmente, a propaganda em torno dos preparativos da cruzada contra os 

turcos serviu como elemento unificador das divisões nascidas de Alfarrobeira.  A 

representação de Portugal coeso contra o infiel está presente em todas as crônicas escritas sob 

a sua promoção, as quais foram consultadas por Pina, durante o reinado de d. Manuel, para 

escrever o relato do período afonsino.  Como exemplo disso, cita-se a ação divina como um 

elemento importante de todas as crônicas.  No caso da narrativa sobre d. Pedro de Meneses, 

                                                 
16 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CXXXV, pp. 133-134, Vol. II. Destaque. 
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Zurara17 chegou a escrever que as dissidências que ele verificou entre os poderes muçulmanos 

foi uma dádiva divina para que os portugueses pudessem conquistar a região com maior 

facilidade.   

Existe uma intertextualidade entre Zurara e Pina, notadamente, no que diz respeito ao 

conteúdo da crônica sobre o reinado de d. Afonso V18. Portanto, seria viável conjecturar que 

os textos de Zurara e Pina tragam, intencionalmente, determinadas representações sobre o 

reinado do “Africano” para dar legitimidade ao seu projeto expansionista e retratar a união de 

Portugal em torno desse tipo de ação.  

 Pina associou as ações do rei ao seu sangue real, portanto, a sua estirpe, que, segundo 

a documentação do período, havia se constituído em promotora da fé cristã e defensora da 

Europa cristã.  Embora o cronista tente exaltar a imagem da monarquia, não deixou de 

mencionar os excessivos gastos feitos pelo rei, o que comprova uma das marcas do seu 

governo – dispêndio para manter a guerra africana.   

 No fragmento citado anteriormente, corroboram-se as informações sobre os problemas 

que os mercadores portugueses enfrentavam na Flandres devido às práticas de corso19.  

Provavelmente, das informações disponibilizadas por Pina, a mais importante seja a que 

aponte para como d. Afonso V, sustentado por d. Henrique, transpôs para o continente 

africano o discurso cruzadísco proferido pela Santa Sé.  

Após a invasão de Constantinopla, como a maior parte dos poderes cristãos não se 

prontificou combater o infiel, d. Afonso V resolveu expurgá-lo da África.  As diversas 

tentativas mal-sucedidas do Papado em arregimentar novos cruzados acabaram por 

reaproximar, no campo ideológico20, os reinos de Portugal e Borgonha, pois Filipe III 

                                                 
17 Cf. ZURARA, Gomes Eanes de. Crónica do conde D. Pedro de Meneses continuada à tomada de Ceuta. In:  
LÁZARO, António Manuel. Edição diplomática e crítica. Lisboa: [s.d.], 1990.  
18 « On attribue encore d’ habitude à Zurara tout ce qui se rapporte à l’expédition de Tanger dans la chronique du 
roi D. Duarte par Rui de Pina et les 129 premiers chapitres de la chronique d’Alfonse V par le même auteur, 
qui se serait contenté de remanier ses textes. Zurara mourut entre 19 décembre 1473 et le 2 avril 1474 ; il est 
impossible de préciser davantage ». RICARD, Robert.  Études sur… op. cit., p. 8. Destaque. 
19 Os constantes ataques aos navios portugueses nessa região estariam ligados às práticas de corso dos 
genoveses, dos castelhanos, dos bretões, dos holandeses e dos neerlandeses.  O comércio português com a 
Borgonha envolvia a comercialização de frutas, ferro, vinho, etc.. Existia na região uma colônia de mercadores 
portugueses, a qual foi oficialmente reconhecida por Filipe, o Bom, desde 2 de novembro de 1438.  A atitude do 
duque vinculou-se a uma série de medidas de aproximação comercial ocasionadas pelo seu casamento com 
Isabel de Portugal, que levou consigo um número considerável de portugueses que passaram a promover junto à 
corte da Borgonha os interesses lusitanos.  A própria duquesa foi uma das agentes dessa aproximação comercial. 
Cf. PAVIOT, Jacques. Portugal et… op. cit.    
20 Embora as relações entre d. Afonso V e o casal ducal tenham ficado desgastadas depois da morte de d. Pedro, 
no plano comercial, não houve alterações entre os contatos entre esses dois reinos. Cf. PAVIOT, Jacques. La 
piraterie bourguignonne en mer Noire à la moitié du XVe siècle. In : DUBOIS, Henri, HOCQUET, Jean-Claude 
et VAUCHEZ, André. Horizons marins itinéraires spirituels (V

e
 – XVIII

e
 siècles). Volume II : Marins, navires et 

affaires. Paris : Publications de la Sorbonne, 1987, pp. 203-214. ; Idem. Portugal et… op. cit. 
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colocou-se como um ardente defensor da luta contra os turcos.  Inclusive, parte da frota da 

Borgonha, utilizada pelo duque, na década de 40 do século XV, para socorrer os cristãos de 

Rodes, foi construída por mestres portugueses levados à Borgonha por Isabel de Borgonha, 

em 13 de agosto de 143821.   

Em 1455, encerravam-se, definitivamente, as medidas apaziguadoras, porque foi 

publicado o último perdão geral para os partidários de d. Pedro e, após muitas pressões, da 

parte da Borgonha, do Papado e da própria rainha, Isabel de Coimbra (1432-1455), filha de d. 

Pedro, o Duque de Coimbra teve direito às suas exéquias solenes na Batalha22.  Embora 

permanecessem algumas das fissuras causadas pelo conflito.   

 
 
[…] Pelo qual os ossos do Infante com assaz honra foram logo trazidos ao 
mosteiro da Trindade de Lisboa, e d’hi ao mosteiro de Santo Eloy, onde 
foram em grande triumfo e muita veneração postos em tumba e estrado á 
vista de todos. 
E concertado o dia em que os haviam de levar á Batalha, El-Rei e a Rainha 
se foram diante para os esperar no mosteiros da Batalha, a que foram 
chamados e vieram todolos senhores e senhoras principaes do reino, 
salvo o Infante D. Fernando, e o Marquez de Valença, que tomaram 
outra opinião contraira ao prazer e contentamento da Rainha.  
E o cargo principal da treladação e acompnhamento da dita ossada ficou ao 
Infante D. Anrique, o qual vestido não de dó preito, mas d’aluz escuro, e 
assi muitos senhores que eram com elle fez com muita poma e grande 
cerimonia tirar a dita ossada do dito mosteiros de Santo Eloy, e com solmne 
procissão de Bispos e cabido, e muitas ordens e clerezia, que para isso fio 
junta, e com grande numero de tochas acesas a levaram á Sé. E d’hi pela rua 
Nova, acompanhada do Infante e de muita gente com que chegaram á Porta 
da Mouraria, e de hi se tornaram, e foi com ella o Infante D. Anrique com 
muitos senhores, que com grande honra e com muitas orações, que de 
continuo iam pela alma do Infante rezando, a levaram ao dito mosteiro da 
Batalha, d’onde El-Rei e a Rainha com solemne procissão acompanhada 
de muitos prelados, abades e clerizia e de muita e nobre gente sahiu a 
recebe-la.     
E as senhoras e mulheres que alli foram, levaram algum sinal de dó que não 
foi de veos pretos, mas tintos como allionado escuro. Fez-se o dito saimento 
com essa, e com toda outra perfeição e solemnidade que se podia de devia 
fazer a um tal Principe natural, sem alguma magoa fallecido.23  
 
 

 Um dos filhos do Duque de Coimbra, d. Pedro (1429-1466), exilado em Castela desde 

a morte do ex-regente, não foi autorizado a participar das exéquias de seu pai. Ele havia 

perdido o mestrado da Ordem de Avis que lhe foi confiscado por d.. Afonso V, e o entregou 

                                                 
21 Cf. Ibidem.; ADN, B 1966, fols. 253-259v. Trata-se dos primeiros registros da construção de caravelas no 
Norte da Europa. 
22 Sobre o papel fundamental desse mosteiro na propaganda de Avis. Cf. cap. 4 desta tese.  
23 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CXXXVII, pp. 138-139, Vol. II. Destaque. 
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ao infante d. Henrique; apesar do Papado não reconhecer a legitimidade da transferência, 

compulsória.  O duque de Bragança, d. Fernando II (1430-1483), o seu filho, d. Fernando 

(1433-1470), o duque da Beja, irmão do rei, e outros nobres não participaram da cerimônia 

por não considerar viável a medida conciliadora.  No entanto, o infante d. Henrique, que 

durante a escaramuça tomou o partido do rei, tal como fizera durante as cerimônias da 

exposição das relíquias de d. Fernando, em 1451, teve um papel de destaque nas exéquias do 

seu irmão.   

Ao levar os ossos do ex-regente para o mosteiro da Batalha, reuniam-se os filhos 

mortos de d. João I.  Com isso, eles passavam a gozar de uma sepultura junto ao fundador da 

dinastia de Avis, em um solo sagrado edificado para comemorar a vitória portuguesa em 

Aljubarrota.  Apesar das dissidências, simbolicamente, coloca-se fim a uma série de eventos 

de desunião que se principiou com a morte de d. Duarte. Mas persistia o problema em torno 

da ordem de Avis e da influência dos inimigos do ex-regente na corte. 

Se por um lado, d. Afonso V investia na conciliação com os seus inimigos em 

Alfarrobeira, por outro, abria uma nova frente de conflitos internos. Nas cortes de Lisboa, em 

março de 1455, os procuradores do clero, propositadamente, não compareceram.  O arcebispo 

de Braga, d. Fernando da Guerra (1417-1467), embora estivesse em Santarém, não se 

apresentou24.   Segundo Marques, houve em Portugal, desde d. Afonso V, uma regalismo 

precoce25.    

 Apesar das polêmicas historiográficas sobre o governo afonsino, sustenta-se que d. 

Afonso V tivesse um projeto político semelhante ao dos seus antecessores26. As queixas 

apresentadas, em 1455, são muito semelhantes às relacionadas contra d. João I, em 1426, 

contra d. Duarte, em 1436.  Nelas, a clerezia reclamava das intromissões em assuntos 

estritamente espirituais e do desrespeito às liberdades eclesiásticas27.  

 Nas cortes de 1456, a situação não pareceu menos tensa do que na convocação 

anterior.  Em sua maior parte, os agravos tiveram um caráter jurisdicional.  Dentre os quais, 

destacam-se as seguintes acusações contra d. Afonso V. 

 

                                                 
24 Cf. MARQUES, José. D. João II e a Igreja. Alguns aspectos. Separata de: O tempo histórico de D. João II nos 

550 do seu nascimento.  Lisboa: Academia Portuguesa da História, Actas, pp. 119-156, maio. 2005.  
25 Cf. Ibidem. Destaque do autor. 
26 Cf. Ibidem, p.120. 
27 As principais queixas eram contra a jurisdição régia nos casos de heresia, excomunhão, violações da jurisdição 
eclesiástica e do foro eclesiástico, execução de testamentos, aposentadorias, portagens, sisas e dízimas, 
padroados, beneplácito régio e a tentativa de se introduzir notários leigos nas audiências eclesiásticas.  Várias 
dessas queixas continuaram a ser apresentadas nas cortes posteriores, como, por exemplo, nas cortes de Évora de 
1481. Cf. Ibidem.  
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-- não consentir os notários apostólicos no Reino de Portugal; 
-- de os oficiais e as justiças régias interferirem em matérias de testamentos, 
legados pios, hospitais, albergarias, gafarias, etc., dispondo dos frutos e 
rendas de tais bens, contra a vontade dos testadores e finados; 
-- impor tabeliães públicos nos tribunais eclesiásticos, impedindo os notários 
apostólicos de exercerem as suas funções; 
-- aplicar a lei do beneplácito, isto é, proibindo a livre circulação das bulas e 
outros documentos apostólicos e do Mestre da Ordem de Rodes (depois 
Malta), sem prévio exame do chanceler do Reino; 
-- consentir que os juízes seculares julguem as questões sobre o padroado 
das igrejas; questões de heresia, excomunhão, etc.; 
-- os desembargadores da sua Relação mandarem confirmar benefícios, antes 
de se apurar se o padroado pertence ao Rei ou a outros titulares; 
-- dispensar os judeus e outros infiéis (mouros) de usarem os seus distintivos 
e de ampliarem e embelezarem as sinagogas e mesquitas, etc.28 
 
 

 Quanto a essas críticas, o rei valeu-se da dissimulação, dizendo que não as havia 

permitido e não tinha conhecimento dessas práticas.  Segundo Marques, na realidade, as 

queixas não eram escutadas; assim, não se eliminavam as divergências.  Com base no teor dos 

agravos, movidos pelo clero, e na atitude dissimuladora do monarca, cada vez mais se 

delimitavam dificuldades para uma boa convivência entre o Estado e a Igreja no período.    

 Ao expor a intromissão de d. Afonso V em assuntos exclusivos do clero, Marques 

escreveu o seguinte:  “Teria existido em Portugal uma “‘inquisição’ régia avant la lettre, já 

patente em certas disposições das Ordenações Afonsinas, mas que ninguém fala”29. Os 

posicionamentos hostis do rei à clerezia portuguesa não eram reconhecidos publicamente pelo 

Estado.  Ao mesmo tempo, investia-se na produção da imagem de que era a monarquia a 

única responsável pelos assuntos religiosos do reino.  Nesse ponto, retomava-se o conceito de 

ofício régio desenvolvido durante os reinados de d. João I e de d. Duarte, os quais, por sua 

vez, basearam-se no reinado de d. Dinis30.   

No fundo, almejava-se entregar ao Estado uma série de prerrogativas exclusivas da 

Igreja e, simultaneamente, difundir a ideologia da monarquia como protetora das instituições 

eclesiásticas.  Desde as cortes de 1455, d. Afonso V começou a ter um procedimento 

semelhante aos dos seus sucessores quanto ao clero.  Ao mesmo tempo em que cometia 

abusos, aproximava-se da Santa Sé para legitimar uma prática de governo excessivamente 

autoritária junto ao clero nacional.  

                                                 
28 Ibidem, pp. 124-125. 
29 Ibidem, p. 126. Destaque do autor. 
30 MARQUES, José. Igreja e poder. In: CRUZ COELHO, Maria H. da e CARVALHO HOMEM, Armando Luís 
de (coords.). A génese do estado moderno no Portugal tardo-medievo (séculos XIII-XV). Lisboa: Ed. 
Universidade Autónoma, 1997, pp. 217-256.   
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Com a ascensão de Calisto III (1455-148), em 8 de abril de 1455, o projeto de Estado 

afonsino beneficiou-se.  Se a imagem de reino cruzado, delimitada nas crônicas de Zurara e na 

hagiografia de Álvares, já indicava os contornos da propaganda afonsina, a pretensão 

cruzadística desse papa selou definitivamente o modo como a monarquia se auto-

representaria.  Há algum tempo os papas tentavam libertar os Bálcãs; por isso, Calisto III 

considerou como sua atribuição a resolução do problema.  Apesar das suas intenções, a 

situação política européia não era favorável ao seu intento.       

Na península Itálica, a cidade de Veneza, desde 1451, tinha realizado um acordo com 

o sultão Otomano, Mahomet II, através do qual a república comprometia-se a não auxiliar na 

construção de navios que pudessem ser utilizados em cruzadas.  A cidade de Gênova não 

estava interessada em conflitos, o máximo que o papa obteve foi o compromisso de ela 

defender as suas colônias no mar do Norte e no mar Egeu. 

Calisto III, embora quisesse unir a cristandade contra os turcos, viu-se obrigado a 

aceitar a colaboração de poucos reinos – Portugal, Aragão e das duas Sicílias. Não contou 

com o envolvimento dos “alemães” e dos “húngaros”, porque eles impunham como condição 

para qualquer tipo de cooperação, trata-se do envolvimento das cidades italianas na 

construção naval. Mas até mesmo entre os seus principais colaboradores, o papa enfrentava 

problemas, o rei de Aragão, Afonso V (1416-1458), gerou problemas.  

Para se entender o reinado do Africano, torna-se necessário compreender como Calisto 

III recebeu nos últimos meses de 1455 as notícias de que esse rei, realmente, estava 

interessado em contribuir com a cruzada que vinha sendo organizada31.  A partir disso, 

estabelecia-se um clima de cooperação, o qual foi capaz de apagar os desentendimentos 

gerados com o papa anterior por causa do corpo de d. Pedro.   O rei enviou para Roma o seu 

secretário, Nuno Fernandes Tinoco32, para prestar fidelidade ao novo pontífice.  Além do 

servidor régio, fez parte da missão diplomática um dominicano, que era confessor de d. 

Henrique, e um laico, d. João de Meneses33.  Obviamente, d. Afonso V e os seus principais 

aliados perceberam que a conjuntura na Santa Sé era favorável aos seus planos sobre a África.   

  A busca pela legitimidade de suas ações fez nascer a intenção de demonstrar, de 

qualquer forma, a unidade do reino.  Em 5 de outubro de 1455, d. Afonso V e d. Henrique 

                                                 
31 Cf. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles pontificales et l’expansion portugaise au XVe siècle (suite). Revue 

d’Histoire Ecclésiastique. Louvain : Université de Louvain, Tome LI, pp. 809-836, [s.m.]. 1956, pp. 823-824. 
32 Para maiores informações sobre a embaixada portuguesa. Cf. Ibidem.  
33 Ele era membro da família do conde d. Pedro de Meneses, que foi o primeiro governador de Ceuta (1415-
1437).  Também era próximo ao conde d. Duarte de Meneses, que recebeu a chefia militar da cidade de Alcácer 
Ceguer.  Devido à sua morte na África, d. Afonso V solicitou que Zurara escrevesse uma crônica em sua 
homenagem.  
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realizaram na catedral de Lisboa uma solene proclamação da tradução da bula Romanus 

Ponfifex, de 8 de janeiro de 1455. O seu teor autorizava o rei e o seu tio a construir igrejas, 

mosteiros e enviar padres para administrar os sacramentos nas regiões de Ceuta e em todas as 

regiões descobertas depois dos cabos Bojador e Não, inclusive, as Índias.  Estranhamente, 

essa bula e a posterior, a Inter cetera, de 13 de março de 1456, na prática, legislavam sobre 

uma interferência que tinha sido cometida pelo rei, em 7 de junho de 1454. Na carta, o rei já 

tinha concedido ao seu tio os privilégios das bulas citadas anteriormente. Portanto, o papa 

apenas confirmou uma doação feita por d. Afonso V34.       

As solenidades de outubro de 1455 foram utilizadas para explicitar diante dos 

representantes franceses, ingleses, castelhanos, galegos e bascos, convocados para a 

cerimônia, que a Santa Sé concedia esses monopólios ao reino de Portugal devido ao serviço 

apostólico prestado; outorgavam-se mercês de conquista e de comércio com essas regiões e as 

que ainda seriam descobertas35.  No entanto, o rei português não estava sozinho em seu 

discurso cruzadísco; desde 17 de fevereiro de 1454, provavelmente, sob influência da esposa, 

Filipe, o Bom, havia tomado a cruz de cruzada e, de fato, dava indícios de que iria participar 

da  luta contra os turcos.   

Segundo Paviot, entre 1454 e 1461, houve uma intensa troca de cartas, muitas com 

instruções para tratar de assuntos secretos, entre as cortes do casal ducal da Borgonha e a 

corte de d. Afonso V.  Ao contrário do que escreveu De Witte36, os papas do período tinham 

um apoio importante da Borgonha.       

 Em 2 de dezembro de 1455, a rainha Isabel de Coimbra faleceu.  Pina sugere que ela 

possa ter sido envenenada pelos inimigos do seu pai37.  Independentemente do suposto 

envenenamento, ressalta-se o fato de que o cronista tenha levantado a hipótese.  Ela designa 

que o contexto político do reino não se aquietara completamente, embora a monarquia se 

                                                 
34 « Le décret royal de juin 1454, la bulle pontificale de mars 1456 et la concession du navigateur en décembre 
de la même année sont en stricte corrélation. Alphonse V concède, Calixte III confirme et l’infant exécute, mais 
ils poursuivent un seul et même but : récompenser l’ordre du Christ pour les sacrifices pécuniaires consentis en 
faveur des découvertes. L’initiative appartient à dom Henrique et nous retrouvons là chez lui ce souci déjà noté 
au paragraphe précédent de favoriser une institution qu’il aimait ». DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles 
(1956)… op. cit., pp. 831-832. 
35 Cf. BOXER, Charles R. O Império… op. cit., p. 38.  
36 DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1956)… op. cit. Esse autor não fez qualquer menção às intenções 
cruzadísticas da Borgonha.  As cartas estudadas por Paviot comprovam que o ducado estava tão envolvido no 
projeto como os portugueses. Aliás, a cooperação entre eles chegou mesmo a ocorrer nas guerras do Marrocos. 
Para os anos de 1456, 1457, 1458 e 1461, foram corroboradas informações nos arquivos departamentais de Lille 
e Dijon, na França, e em outros fundos da Bélgica que comprovam o envio de homens da região da Borgonha 
para auxiliar na defesa de Ceuta. Cf. PAVIOT, Jacques. Portugal et… op. cit., pp. 50-51.  Esse autor 
disponibilizou em seus anexos os seguintes documentos, extraídos dos fundos supra, para confirmar os seus 
argumentos: doc. 344; docs. 354 a 356; doc. 361; doc. 367; doc. 371; doc. 375 e doc. 389.    
37 PINA, Ruy de. Chronica de… loc. cit.  
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esforçasse para isso. A forma como o cronista relatou o seu “saimento”, como sendo o mais 

solene e honrado que uma rainha portuguesa já teve, indica a intenção do rei de criar, através 

das cerimônias fúnebres no mosteiro da Batalha, condições para a estabilidade política.  Após 

as exéquias da rainha, d. Afonso V promoveu, em 1456, a entrada em Portugal dos ossos de 

sua mãe, d. Leonor de Aragão.  Inicialmente, ela foi sepultada em Toledo, onde viveu boa 

parte de seu exílio.    

 Após as cerimônias, o rei continuou a explorar as mercês recebidas da Santa Sé em 

prol de sua ideologia da unanimidade.  Apesar dos problemas internos, as circunstâncias 

externas sobretudo com o Papado eram boas.  Portugal continuava a receber privilégios. A 

bula de Tanta est devotionis entregava a d. Afonso V a herança do seu confessor, Fernando 

Álvares, deão da catedral de Évora, para custear a defesa de Ceuta.  Nesse mesmo contexto, 

pode ser lida a bula Dum in nostre, de 27 de fevereiro de 1456, a qual renovava as bulas 

anteriores, da época de d. João I e d. Duarte, acerca do direito de comercializar com os 

mouros.   

Além das bulas, há indícios de que, outro poder cristão intercedia por Portugal, trata-se 

dos clamores vindos da Borgonha.  Entre as concessões dadas aos portugueses, a nomeação 

de d. Jaime (1434-1459), filho de d. Pedro, que foi protegido de Isabel de Borgonha, como 

cardeal, em 17 de setembro de 1456, prova o envolvimento da duquesa em assuntos 

portugueses.  Com base nisso, infere-se que o contexto favorável ao projeto de d. Afonso V 

também estivesse sendo sustentado pela Borgonha, embora as crônicas portuguesas não 

mencionem nada sobre isso.  Porém, existem arquivos38 que comprovam a troca de 

correspondência entre a d. Afonso V e Filipe III.    

 
 
A Yvon d’Esquire, escuier d’escuierie de mondit seigneur, la somme de 
quatre cens franc, du pris de xxxij gros monnoie de Flandres chascun franc, 
pour don a lui fait par iceliu seigneur en consideracion des /fol. 354/ servies 
qu’il lui a fais, comm il appert par ses lettres patentes donnees le xxiiij jour 
de decembre mil iiijclv [1455] ; pour ce, par lesdictes letres ganies de la 
quictance dudit Yvon et cy randues, ladicte somme de iiijc f. de xxxij gros 
valent iijc £ de xl gros.39 
 

                                                 
38 Especificamente os arquivos relativos aos livros de conta dos duques da Borgonha. Eles estão conservados nos 
arquivos departamentais de Lille e Dijon e em diversos arquivos na Bélgica.  Até o momento, existem apenas 
duas pesquisas sobre o conjunto dessa documentação. Cf. PAVIOT, Jacques. Portugal et… op. cit.  Esse autor 
escreveu que as relações comerciais entre Portugal e Anvers seriam uma das mais importantes do século XV. Cf. 
SOMMÉ, Monique.  Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au XV

e
 siècle.  

Villeneuve d’Ascq (Nord) : Presses Universitaires du Septentrion, 1998.     
39 ADN, B 2020, fols. 353v-354. Destaque.;  Cf. Ibidem, fol. 357. Esse fólio refere-se a uma mercê feita a um 
enviado de d. Afonso V.   
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 O diploma acima aborda uma doação feita a Ivo de Sequeira, presumivelmente, no 

outono de 1455.  Seria aceitável, dada a postura de Filipe III, que a troca epistolar e de 

enviados estivesse ligada às negociações sobre a preparação da cruzada contra os turcos.  

Nesse caso, o casal ducal teria solicitado mercês ao papa, dentre as quais, sublinha-se a 

nomeação de d. Jaime40. 

Em 145741, chegou a Lisboa um delegado papal para entregar ao rei as graças e os 

perdões apostólicos para todos que fizessem votos de cruzados contra os turcos.  O próprio d. 

Afonso V fez votos. Ironicamente, infere-se que d. Jaime foi um dos negociadores 

responsáveis por essas concessões. Para agilizar o andamento da cruzada, o rei enviou Martim 

Mendez Beredo para o reino de Nápoles a fim obter informações acerca dos preparativos que 

se faziam na região.  No entanto, o enviado não encontrou nem na Sicília e nem em Roma 

qualquer ação concreta no sentido de combater os muçulmanos.   

Esforçando-se para criar consenso em torno do projeto de cruzada, cuja popularidade 

em Portugal parece duvidosa, d. Afonso V propôs pôr fim ao exílio do infante d. Pedro, filho 

do Duque de Coimbra, e convidou-o para juntar-se aos cruzados portugueses.  Segundo 

                                                 
40 Sobre a relação entre a construção da memória de Avis e vida e morte de d. Jaime. Cf. FRÓES, Vânia Leite. 
Le Cardinal… op. cit. 
A autora estudou a capela onde d. Jaime foi enterrado na década de 60, do século XV.  Sublinhou como a 
construção foi considerada um dos mais belos monumentos funerários da Florença desse século.  O orago foi 
dedicado a São Vicente, patrono da diocese de Lisboa e santo muito cultuado em Portugal.   

 
 
Les grands financiers de la Chapelle ont été la duchesse de Bourgogne, la reine du Portugal, 
sœur du Cardinal et le roi lui-même.  Cela n’est en rien surprenant puisque D. Afonso V 
récupérait déjà, lentement la mémoire de D. Pedro, via la cérémonie, tardive au Portugal, de 
son enterrement et la suspension des punitions pesant sur sa descendance. (Cf. supra, p. 265) 
 
 

Em sua capela, os temas da iconografia de Avis ligados ao martírio foram explorados.  Como exemplo disso, 
pode-se citar a devoção à Virgem, tema comum da devoção dos membros da dinastia de Avis, juntamente com 
São Vicente.  Estão presentes símbolos referentes aos mártires, tema importante da iconografia avisina.  Embora 
a autora não faça menção a esses detalhes iconográficos, vale destacá-los devido à importância das 
representações no contexto da afirmação internacional da dinastia de Avis.  

 
 
Les funérailles et les monuments funéraires liés aux rois et princes constituent à la fois un 
espace te un temps d’exhibition du pouvoir.  Ce sont des monuments privilégiés pour la 
commémoration et le souvenir. 
La Chapelle, ce ‘lieu de mémoire’, rappelle le souvenir de D. Jaime et l’associe à son père, 
faisant de son martyre un monument qui souligne avec force l’extraction noble et la dignité du 
cardinal – prince, mais surtout commémore et corrige tout à la fois l’erreur d’Alfarrobeira aux 
yeux de l’Europe. (Cf. supra, p. 266) 
 

 
41 PINA, Ruy de. Chronica de… cap. CXXXVII, p. 138 et seq. Vol. II.  
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Pina42, ele foi recebido com honras na corte.  Com isso, foi suspensa uma das últimas 

punições aos familiares e colaboradores dos adversários do rei, em Alfarrobeira.  

 Entre os anos de 1451 e 1456, promoveram-se seis grandes celebrações em Portugal.  

Elas começaram com o aludido casamento e terminaram com o translado dos ossos de d. 

Leonor de Aragão.  A exceção da última, as outras cerimônias contaram com menções diretas 

ou indiretas à expansão marítima e ainda ao legado deixado por d. João I.  Para tanto, 

utilizaram-se as instalações do mosteiro da Batalha, em quatro cerimônias, cujo simbolismo 

na ocasião não pode ser desconsiderado.  

Ao que tudo indica, no plano das representações sociais, objetivava-se referenciar um 

topos da memória nacional portuguesa ao mesmo tempo em que se conferia uma sacralidade 

aos projetos políticos de cada rei.  Conforme demonstrado, o culto ao Infante Santo compôs 

uma das “engrenagens” desse sistema de representação. Talvez, uma das mais duradouras e 

profícuas. Ao fim e ao cabo, todas as solenidades conduziam ao auxílio dado pela Virgem 

Maria ao primeiro rei de Avis.  Volta-se às origens do reino para direcioná-lo para o 

continente Africano.  As adversidades, a derrota em Tânger, o cativeiro e a morte de d. 

Fernando, os conflitos após a morte de d. Duarte eram “esquecidos” ou reinterpretados de 

modo a confirmar o destino português – conquistar a África muçulmana e difundir o 

cristianismo. 

 

5.2 A expansão no Norte da África (1458-1471) 

 

 D. Afonso V, após trazer ao reino o filho de d. Pedro, buscou auxílio dos outros 

poderes europeus para assegurar a cruzada contra os turcos.  Entretanto, internamente, o 

Africano não se via livre das críticas.  Em cortes, foi aconselhado a deixar o projeto e 

governar em paz os seus reinos.  Contudo, as cortes teriam concordado com a tomada de 

cidades no Marrocos. 

 
 
[…] se quizesse por exercicio de sua devoção, e por elle parecer verdadeiro 
ramo dos execllentes e reas troncos de que procedia, podia passar em 
Africa, e tomar aos infies algum lugar em que Deus fosse servido, e sua fé 
mais acrescentada, pois era guerra da mesma calidade, e que a elle com 
mais honra e mór segurança d’Espanha mais pertencia.43 
 
 

                                                 
42 Cf. Ibidem, cap. CXXXVIII, pp.141-142, Vol. II. 
43 Ibidem, p. 143. Destaque. 
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 No ano de 1457, dada a impossibilidade de participar da cruzada anunciada pela Santa 

Sé, o rei compreendeu que uma guerra na África estaria no mesmo patamar que a cruzada 

proposta pelo papa.  Trata-se de um argumento político importante, porque confere uma 

legitimidade sagrada à invasão norte-africana.  Embora a questão da linhagem não seja um 

tema central em Pina, ela surge em passagens importantíssimas da crônica.  Devido à sua 

nobre ascendência, d. Afonso V estaria obrigado a dar continuidade à luta iniciada pelo 

Mestre de Avis. Através da propaganda veiculada na crônica, retorna-se aos desígnios do 

primeiro rei de Avis!  

   Acordava-se, então, que os portugueses iriam atacar outra vez Tânger.  No entanto, 

devido aos saques dos navios de comerciantes portugueses, na Flandres, realizados pelos 

franceses, o rei foi obrigado a adiar os seus preparativos e enviar Ruy de Mello44 para essa 

região.  Ele foi encarregado de proteger as cargas dos mercadores lusitanos. No ínterim entre 

os problemas causados pelos franceses e a retomada dos preparativos para a invasão de 

Tânger, o rei foi aconselhado a não invadir a cidade, porque ela contava com um grande poder 

militar capaz de rechaçar qualquer ataque.  Optou-se por Alcácer Ceguer.   

 Conseguido algum consenso em relação ao local da invasão, providenciaram-se as 

cerimônias em Lisboa.  Elas foram iniciadas com um missa de cruzada seguida de uma grande 

procissão.  Durante o cortejo, o rei foi armado e marchou até o seu navio cujo nome era Santo 

Antônio.  Dali, ele foi em direção do cabo de São Vicente e fundeou em Lagos.  Na 

localidade, o rei reuniu-se com a armada de d. Henrique, com a frota trazida de Ceuta pelo seu 

governador, Sancho de Noronha (1456-1460), conde de Odemira, e com as tropas vindas do 

Porto e da região do Mondego45.   

 As últimas ações dos portugueses antes da conquista da cidade envolveram uma 

liturgia que pode ser associada às missas de cruzada.  D. Afonso V: 

 
 
[…] foi ouvir missa, e com elle todolos senhores que eram na frota. 
Acabada a qual El-Rei posto em meio de todos, com graciosa e alegre 
contenença, e com palavras cheias de devoção e grandeza, esforço e perfeita 
eloquencia, e com cautelas e fundamentos de bom e prudente guerreiro 
declarou sua ida sobre a villa d’Alaccare, louvando e agardecendo a todos 
com muita humanidade e diligencia, e amor com que o tão honradamente 
vinham servir, offerendo-se a lh’o conhecer com as honras e mercês, e 
acrescentamento que a cada um coube e merecesse. E em fim de sua falla, o 
Infante D. Fernando como pessoa mais principal lhe respondeu por todos, 

                                                 
44 Não foi encontrado nenhum diploma no ADN que comprove o envio de navios portugueses para proteger 
cargas nesse período. Não existe, nos catálogos do arquivo, nenhum Ruy Mello almirante português como Pina 
cita em sua crônica.  
45 Cf. PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CXXXVIII, pp. 146-147, Vol. II. 
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assaz bem e como cumpria. E em fim de suas palavras, com os giolhos no 
chão lhe beijou as mãos, e assi todos o principaes que hi eram, e á quinta 
feira XVII dias d’Outubro El-Rei paritu de Lagos com toda sua frota […]46 
 
 

 Ressalta-se a monumentalidade envolvendo a partida.  Já haviam ocorrido cerimônias 

em Lisboa, porém, elas foram repetidas, agora com todos os combatentes, para se retomar 

aquilo, que segundo a monarquia, norteava a conquista – servir a Deus através da expulsão 

dos muçulmanos da região do Norte da África.  O rei foi descrito como um devoto cruzado 

disposto a correr riscos em nome do cristianismo.  

 A crônica de Pina retoma um padrão descritivo, elaborado por Zurara, para narrar as 

ações dos portugueses no que diz respeito à expansão africana.  Segundo Rosa47, a ocupação 

militar foi realizada sob a égide da reconquista cristã. Isso teria sido a base para o processo de 

sacralização do espaço que se conquistava e, simultaneamente, a idéia conferia uma unidade 

discursiva aos cronistas que escreveram sobre a ação portuguesa no continente. Assim, 

impunham-se os símbolos do cristianismo triunfante ao mesmo tempo em que “novos 

templos, novos pastores, novos cerimoniais e… novos protectores celestes48” surgiam para 

assegurar a presença lusa no Marrocos. 

 Segundo as crônicas de Zurara, sobretudo acerca da conquista de Ceuta e da Guiné, as 

principais ações são feitas pelos membros da dinastia de Avis. Às vezes, passa-se a idéia de 

que eles foram os únicos responsáveis pelas vitórias.  Por essa razão, nas narrativas sobre as 

lutas em Alcácer Ceguer, em outubro de 1458, d. Afonso V e d. Henrique são, segundo Pina, 

os heróis cristãos que realizaram façanhas impensáveis para um homem comum.   

 O padrão textual das crônicas pode designar a reprodução, por parte dos cronistas, da 

idéia de que a estirpe de Avis, devido às suas relações privilegiadas com Deus, fosse 

abençoada durante as batalhas.  Dessa forma, justificavam-se as suas atitudes.  Após os 

combates nos quais, segundo Pina, Deus provou sua predileção pelos portugueses, ocorreu na 

cidade uma série de cerimônias extremamente semelhantes às realizadas em Ceuta, em 1415. 

 
 
El-Rei na villa a pé em procissão com os Infantes e senhores e outra 
nobre gente, e se foi á misquista, que foi logo tornada em egreja de 
Santa Maria da Misericordia, onde já estava posto a um altar em que El-
Rei fez oração, e elle e todos com muita devoção por tão segura victoria 

                                                 
46 Ibidem. Destaque. 
47 ROSA, Maria de Lurdes. Do “santo conde” ao mourisco mártir: usos da santidade no contexto da guerra norte-
africana (1415-1521). In: DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM. Novos mundos Portugal e a época dos 

descobrimentos. Ciclo de conferências de 24 de outubro de 2007 a 10 de fevereiro de 2008. Disponível em : 
<http://www.dhm.de/ausstellungen/neue-welten/pt/essays.html>. Acesso em: 10 de dezembro de 2007, p. 1.  
48 Ibidem, p. 2. 
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deram graças e louvores a Deos, porque segundo o lugar era de torres e 
muros mui forte e tão provido de gente, bem pareceu tomando-se tão 
levemente como se tomou, que com a mão e graça de Deos se tomara, 
mais que com força nem poder dos homens.49  
 
 

 Ao se comparar as informações dadas por esse cronista às descrições de Zuara, sobre 

os preparativos e a conquista de Ceuta, seria difícil aceitar as coincidências como casuais.   

Na narrativa de Pina tal como na de Zurara, conforme Rosa remarcou para a ocupação de 

Ceuta, notou-se a superposição de elementos do maravilhoso cristão à invasão. A subjugação 

das praças foi transformada em uma cruzada, em que os portugueses foram protegidos por 

seres celestes.  Em Ceuta, velhos guardiões despontaram do céu para conduzi-los à vitória.  

 
 
A partida foi a 25 de Julho, dia de Santiago, o protector dos guerreiros da 
Reconquista. A data, segundo a 3ª Parte da Crónica de D. João I, de Zurara, 
a fonte principal para os preparativos da expedição, não propriamente 
escolhida, mas sim ‘revelada’: a Rainha D. Filipa, moribunda, anuncia aos 
Infantes que partiriam ‘por festa de Sanctiago’. Estes ficaram espantados, 
porque não só porque faltava pouco tempo e os preparativos estavam 
atrasados, mas também porque, caso a Rainha vivesse, esperariam pelas 
melhoras dela e, caso falecesse, seria preciso tempo para as exéquias e 
luto… A Crónica parece assim excluir uma intenção deliberada do rei 
em aproveitar uma data mítica, referindo até que a logística o impediria. 
Deste modo, adquire carácter predestinatório a ‘revelação’ da Rainha, ela 
que ‘amaua todolos seguidores nossa sancta fe & tinha grande odio aos 
infieis’— algo que teria transmitido ao Infante D. Henrique, desde o seu 
ventre —, e que deixava o mundo num transe de morte marcado pela 
presença de protectores celestes, com os quais a moribunda conversava.50  
 
 

 A cidade de Lagos integrou os preparativos religiosos de d. Afonso V para tomar 

Alcácer Ceguer. Além dessa coincidência, há de se considerar outras importantíssimas, cujos 

dados servem para sustentar que as informações veiculadas pelas crônicas de Zurara e de Pina 

comprovam um programa da dinastia de Avis para dar legitimidade à expansão.  Acredita-se 

que em d. Afonso V o processo tenha sido bastante incentivado por esse rei e pelo seu tio.  

 Por meio dos dois cronistas, confirma-se a existência em Lagos de cerimônias com 

forte apego religioso.  Antes da conquista de Ceuta, como ocorreu com a invasão de Alcácer 

Ceguer, houve a leitura de uma bula de cruzada.  Embora o texto relativo à Ceuta tenha sido 

                                                 
49 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CXXXVIII, pp. 149-150. Vol. II. Destaque. 
50  ROSA, Maria de Lurdes. Do “santo… op. cit., p. 2. 
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perdido, Zurara reproduz o sermão do frei João Xira51, em Lagos.  Segundo esse cronista, 

continuar-se-ia a cruzada iniciada por d. Afonso Henriques. 

 Essa prédica tinha dois propósitos52.  De um lado, ela visava a argumentar sobre a 

existência de uma cruzada na qual os portugueses teriam um papel fundamental e, de outro, 

lançava mão do recurso da guerra justa para justificar a incursão.  Afinal, a região foi 

profanada e saqueada pelos inimigos da fé.  Apesar das justificativas, cujos significados eram 

evidentes para os homens do período, Rosa apontou uma outra, que se considera mais 

importante, porque o seu conteúdo, de novo, versa a respeito de temas difundidos 

exaustivamente pelo culto do Infante Santo.  No final da predicação de João Xira, citou-se 

uma passagem de Macabeus, cujo teor, na idade média, compunha um tópico do heroísmo 

ligado ao martírio53.    

 Sobre a atitude dos portugueses depois da conquista de Alcácer Ceguer, encontraram-

se semelhanças entre a narrativa de Zurara e de Pina.  O primeiro cronista escreveu que, após 

a cerimônia de consagração da mesquita principal em igreja, o capelão régio fez uma homilia 

na qual pregou a glória dos guerreiros da fé.  “Celebra, ainda, a conquista da cidade como 

início da recuperação de África pelos Cristãos, retomando o tema das cinco chagas de Cristo 

através da associação destas ao nome da cidade, com cinco letras”54.  O segundo cronista 

atesta um procedimento semelhante para a mesquita de Alcácer Ceguer.  Em ambas 

encontram-se mecanismos de re-sacralização dos espaços tomados.  No caso de Ceuta, Rosa 

defende que se inaugurou o seguinte movimento.  

 
 
[…] a mesquita-mor, purificada e consagrada, é tornada sé sob a invocação 
sempre na linha da Reconquista, de Santa Maria; outras igrejas, ex-
mesquitas, foram colocadas sob procteção e invocação de santos ligados de 
algum modo à actividade da ‘Guerra Santa’ – S. Jorge, Santiago, S. Miguel; 
ao convento de franciscanos então construído dá-se a denominação de 
‘Santiago de Ceuta’; um num discurso, pouco posterior, em que tenta 
levantar o moral das tropas desanimadas, o primeiro governador da praça, D. 

                                                 
51 Cf. ZURARA, Gomes Eannes de. Crónica da tomada de Ceuta por El Rei D, João I. In: PEREIRA, Francisco 
Maria Esteves. Introdução e notas. Lisboa: Imprensa da Universidade de Coimbra, 1915, cap. LII. 
52 Cf. ROSA, Maria de Lurdes. Do “santo… op. cit.  
53 Esse livro aborda a história dos chamados de Macabeus (do hebraico מכבים ou מקבים, Makabim "martelos").  
Trata-se do nome de uma família judaica responsável por liderar a revolta contra a dominação selêucida e fundar 
uma dinastia de reis da Judéia entre 140 a.C. e 37 a.C.. O membro mais conhecido dessa família foi Judas 
Macabeu cuja determinação e força eram consideradas exemplares dentre as personagens do Velho Testamento.  
Os Macabeus lideraram o movimento que levou à independência da Judéia e reconsagraram o Templo de 
Jerusalém, profanado pelos gregos. Após a vitória, os Macabeus deram origem à estirpe real que governou Israel 
até a sua subjugação pelo domínio romano em 63 a. C.. Na idade média, esse texto tinha um grande apego moral, 
porque servia de exemplo na luta contra a opressão do cristianismo por outras religiões. Cf. SOCIEDADE 
BÍBLICA CATÓLICA INTERNACIONAL E PAULUS. A Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 1985. 
54 ROSA, Maria de Lurdes. Do “santo… op. cit, p. 3. 
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Pedro de Meneses, recorre a uma memória do passado de ‘guerra santa’ em 
tudo semelhante à do ‘parecer dos letrados’, referindo Pelágio e os votos de 
Santiago, e salientando também supremacia da gesta própria dos Portugueses 
contra os Mouros, destacando Afonso Henriques e a batalha do Salado.55 
 
 

 Embora não se tenha o objetivo de fazer uma história da devoção da dinastia de Avis, 

é impossível desconsiderar a recorrência, em todo o material de fontes analisado, da devoção 

à Virgem Maria por parte da casa de Avis.  Desde d. João I, a mãe de Cristo foi mencionada, 

quer como protetora quer como homenageada, em várias passagens da expansão no século 

XV e esteve presente nos momentos decisivos da vida religiosa do reino como na ascensão à 

glória do mártir da dinastia.  

 Segundo as pesquisas de Rosa acerca da conquista de Ceuta, a partir de d. João I nota-

se uma reformulação do milagre de Ourique.  Sendo assim, o milagre passou a ser associado à 

Maria.  A autora expôs indícios para comprovar o envolvimento de d. Henrique nesse 

movimento.  O Navegador foi o principal promotor de uma pequena igreja em Ceuta dedicada 

a Nossa Senhora de Ceuta.  Ele conseguiu, através da bula Propugnatoribus fidei, de 3 de 

dezembro de 1442, uma indulgência plenária in articulo mortis aos que fizessem peregrinação 

na igreja, no dia da Assunção56.  Em torno de novo templo, constituíram-se as linhas-mestre 

da devoção mariana pela estirpe de Avis57.      

 A igreja transformou-se em centro de peregrinação58 e foi entregue à Ordem de Avis59.  

Em 1437, ela foi usada como um dos lugares das cerimônias preparatórias para a conquista de 

Tânger. Para a autora citada, a indulgência plenária comprova como d. Henrique tentava 

transpor a santidade de Maria para os combates em África.  

 
 

                                                 
55 Ibidem, pp. 3-4. 
56 Cf. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles pontificales et l’expansion portugaise au XVe siècle (suite). Revue 

d’Histoire Ecclésiastique. Louvain : Université de Louvain, Tome XLIX, pp. 438-461, [s.m.]. 1954, p.442. 
Segundo esse autor, ainda na década de 40 do século XV, Eugênio IV ampliou as concessões a Portugal, uma 
vez que ele estendeu a indulgência plenária a todos os portugueses que vivessem fora do reino. Nesse caso, 
bastava apenas uma doação de 5 ducados para a defesa de Ceuta para se obter a graça apostólica.    
57 […] numa invocação que fazia entrar em linha de conta uma suposta ‘santidade dinásticas’ centrada no próprio 
fundador da dinastia e pai do Infante: Nossa Senhora de África, uma ‘senhora da Assunção’, festa celebrada 
a 14 e 15 de Agosto, data que se tinha vindo constituir em dia mítico para os Avis, em termos de nascimento 
da dinastia e re-fundação a partir da ‘Reconquista de África’. ROSA, Maria de Lurdes. Do “santo… op. cit., p. 4. 
Destaque. 
58 Como se tratava de uma igreja em Ceuta, Eugênio IV ofereceu algumas alternativas devido às dificuldades de 
ser fazer peregrinação em um lugar sob constante ameaça.  Havia a possibilidade de se obter a graça se a pessoa 
ficasse três meses na cidade ou custeasse um soldado durante o mesmo período. Isso ajudou a criar a fama da 
santa como protetora dos combatentes. Cf. Ibidem, p. 4-5.  
59 Trata-se da bula Etsi suscepit, de 9 de janeiro de 1433. Cf. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1954)… 
op. cit., p. 457. 
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A expedição a Tânger, em 1437, veio revelar novas e bastante originais 
mobilizações de protectores. As procissões organizadas aquando da saída de 
Lisboa, a bula da Cruzada, a bandeira da Ordem de Cristo. A par deles, 
porém, surgem objectos e, mesmo, representações pictóricas dos dois 
personagens ‘santificados’ (um deles, em via de canonização formal), de que 
a Dinastia de Avis dispunha agora – D. João I e Nuno Álvares Pereira. É 
ainda assinalada a devoção da Coroa, pela presença de uma imagem de 
Nossa Senhora no cortejo de saída de Ceuta, que além disso fora 
precedido de uma vigília de armas após desembarque (embora não 
tenhamos dados documentais, é plausível que a imagem mariana do 
cortejo fosse a deste templo). É certo que em 1451 estavam vivos os ‘dois 
mortos especiais’ de que agora se dispunha; mas é um facto que em relação a 
ambos houve tentativas várias de gestão das ‘famas de santidade’, santidade 
esta passava – e em não pequeno grau – pelo empenho na guerra santa. Os 
dois líderes da luta pela independência do reino, com todo o prestígio que tal 
trazia, os dois fundadores da nova era, os dois guerreiros da Fé, eram sem 
dúvida um capital demasiado precioso para esbanjar, e permitiam facilmente 
a substituição orgulhosa dos patronos tradicionais por ‘santos próprios’.60 
 
 

 Através da devoção marina61, reconstituíram-se as intenções de Avis de transpor para 

o projeto expansionista, sobretudo, com d. Afonso V, a imagem de Maria como patrona da 

casa reinante. Todas as crônicas produzidas em seu reinado fazem alusões à Maria, 

desempenhando essa função.  A imagem de Nossa Senhora, citada pela autora, foi colocada 

em uma igreja, em 21 de agosto de 1415, véspera da vitória portuguesa. A partir de então, 

passou a se chamar Nossa Senhora da África, cujos milagres foram comprovados em Ceuta, 

Castela e Portugal.  Isso é muito interessante, posto que na construção da santidade de d. 

Fernando a Virgem desempenhou uma função capital.  Portanto, o martírio do Infante Santo 

teria oferecido, segundo Rosa, condições para a “nacionalização” da proteção à guerra 

africana.  

 
 
A devoção ao Infante e promoção do culto revestiram-se dos aspectos 
comuns a tais empresas. Desde logo, a escrita de textos hagiográficos, 
designadamente o Trautado da Vida e feitos de muito Vertuoso Senhor 

Infante Dom Fernando, escrito entre 1451 e 1460 (talvez entre 1451 e 1454), 
pelo secretário e companheiro de cativeiro do malogrado príncipe. Fr. João 
Álvares, a pedido do Infante D. Henrique, em cuja casa ingressara logo 
depois do regresso ao reino, em 1451 (e assegurando para o Navegador a 
parte de leão na promoção do culto, vinculando este de forma estreita às 
empresas queridas daquele, nomeadamente a expansão norte-africana).62 
 
 

                                                 
60 ROSA, Maria de Lurdes. Do “santo… loc. cit. Destaque. 
61 Quanto às cerimônias realizadas em Tânger na ocasião da partida da armada em Lisboa em 17 de julho de 
1437, ler a nota 93 do capítulo 2 desta tese. 
62 ROSA, Maria de Lurdes. Do “santo… op. cit., p. 6. 
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 Anteriormente, mencionou-se que d. Afonso V teria produzido uma recuperação da 

memória de Avis.  No entanto, acredita-se que, após a “reconciliação” simbólica de 

Alfarrobeira, o seu projeto expansionista tenha ainda retomado as diretrizes discursivas 

elaboradas, durante o reinado de d. João I, sobre a necessidade de a nação portuguesa prestar 

um serviço a Deus e à cristandade através da guerra contra os mouros.  No plano das 

representações sociais, isso teria sido abandonado após a derrota em Tânger.  Entretanto, a 

promoção do culto ao Infante Santo durante o seu governo teria sido um dos mecanismos 

utilizados para apagar o “trauma” e redirecionar as suas ações políticas, criando um consenso 

social de que nunca houve divergências em Portugal. Logo, tudo o que havia ocorrido, mesmo 

as desventuras, tinha um propósito em uma história que foi escrita pela vontade divina.  

Evidentemente, não se sustenta que o contexto político à época de d. Afonso V seja o 

mesmo da época do seu avô.  Ao contrário, há significativas diferenças.  Provavelmente, a 

mais óbvia esteja relacionada ao pouco prestígio político do Africano em comparação ao 

Mestre de Avis.  Exatamente por essa razão, havia uma demanda para moldar, no campo das 

representações políticas, a conjuntura política da década de 50 do século XV, como se fosse 

uma continuidade natural de um projeto maior, delimitado por Deus, para o Estado português. 

A descrição da missa e da procissão em Alcácer Ceguer após a vitória dos portugueses 

é muito semelhante à narrativa de Zurara63 acerca da cerimônia que houve na cidade de Ceuta 

após a conquista.  Tanto em Zurara como em Pina, as cidades foram conquistadas facilmente 

o que foi interpretado pelos cronistas como um sinal da proteção divina.  Zurara, ao relatar as 

discussões sobre o destino a ser dado à cidade de Ceuta, reproduziu um discurso de d. João I 

no qual dizia: 

 
 
‘[...] e como me nembraua que era seruiço de Deos, logo me pareçia que 
nom tijnha rrezam pera a leixar dacabar, amte me deuia a despoer a todo 
trabalho e perijgo pollo poer em fim.   E comssijro agora como sobre tamtos 
comtrayros ofereçidos, nosso Senhor Deos, quis dar a uitoria comtra todo 
naturall juizo dos home~es. assy espero em elle que lhe parzera trazer minha 
emtemçom a fim de seu samto seruiço.  E çertamente, que quamto eu em 
ello mais comssijro, tamto me pareçe que presumo que ajmda esta çidade 
ha de seer aazo doutro mujto mayor bem pera mym, ou pera algu~us de 
minha geeaçom’.64 
 
 

   No que pese a distância temporal entre os autores (Zurara e Pina), há idéias-força que 

são muito semelhantes, indicando uma coesão discursiva para relatar múltiplos reinados 

                                                 
63 Cf. ZURARA, Gomes Eannes de. Crónica da… op. cit., cap. LCVI, p. 253 et seq. 
64 Ibidem, cap. LCIX, p. 261. Destaque. 
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durante o século XV.  Aos poucos, d. Afonso V atrelava a imagem do seu reinado ao 

continente africano, do mesmo modo que d. João I teve a sua representação vinculada à 

Aljubarrota e à invasão de Ceuta.  

 Alcácer Ceguer foi conquistada em 22 de outubro de 1458; pouco tempo depois das 

referidas cerimônias, o rei e os principais nobres retiraram-se para Ceuta de onde regressaram 

a Portugal.  Dias após o regresso, a cidade foi cercada e colocada sob um tenaz cerco cujo 

resultado foi a morte de um considerável número de cristãos; embora os portugueses tenham 

resistido aos sucessivos ataques e à fome. 

 
 
E até então se lançaram na villa por todas, oitocentas e dez pedras grossas, 
XXXII de bombarda65 grande, e as outras das outras meãs, de que foram 
muitos christãos feridos, e alguns poucos mortos. E porque o mantimento 
fallecia já muito, e não sabiam da detença que os mouros no certo fariam, 
depois de pedir socorro ao capitão de Ceuta, que lh’o não deu e podera dar, 
participou D. Duarte com esses fidalgos que seria bem materem os cavallos; 
porque não lhe comeriam trigo nem cevada, que tanto haviam mester e mais 
salgados lhes poderiam em sua extrema necessidade muito socorrer, e mais 
que não dessem de comer á gente mais de uma só vez no dia, e ainda esta 
com temperança que cada um com os seus tivesse, com outras prudentes 
cautelas e provimentos que concordaram e tudo parece bem, salvo o matar 
dos cavallos, a que acordaram que sómente por mantimento se dessa palha, e 
que porém antes de os meterem n’esta provisão, determinaram dar primeiro 
com elles uma escaramuça e rebate aos mouros; porque elles tinham já por 
muito certo que eram mortos e com fome comidos.66 
 
      

 Como os cercos às cidades africanas foram constantes e de grande repercussão em 

Portugal, não houve meios de omiti-los por parte do cronista.  No entanto, ele atenua o 

número de mortos cristãos ao mesmo tempo em que destaca a coragem lusitana a qual contou 

com uma especial proteção divina.  Provavelmente, o cerco teve fim em janeiro de 1459.  

Talvez, a desproporção numérica de Pina seja uma pista para esconder o verdadeiro desfecho 

dos combates.   

Para o cronista, o número de baixas entre os muçulmanos foi na casa dos duzentos mil 

homens, enquanto os portugueses teriam perdido apenas poucos combatentes.  É pouco 

provável que as condições mencionadas acima tenham ceifado poucas vidas.  Mas como se 

tornou comum durante o reinado de d. Afonso V, as descrições dos cronistas afastavam-se 

substancialmente das condições reais.  Na realidade, havia conflitos constantes na região, os 

                                                 
65 Trata-se de uma espécie de lança projéteis primitivo, inventada no século XIV, que lançava pedras e bolas de 
ferro.  Para a época, era considerada uma peça de artilharia de grosso calibre.  
66 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CXL, p. 157, Vol. II. 
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quais geravam inúmeras despesas ao reino e a perda de vidas.  A partir da conquista de 

Alcácer Ceguer, os portugueses passaram a lidar com uma realidade de guerra quotidiana.  

 Em Portugal, as notícias do fim dos conflitos foram recebidas com grandes 

festividades. Os espaços sagrados da cidade foram ocupados para agradecer a Deus por mais 

uma intervenção.  Procissões gerais aconteceram. Tal como ocorreu com a devoção à Virgem 

Maria, nos momentos importantes da história da expansão portuguesa, notou-se a freqüência 

desse tipo de manifestação. Mas o que tal cortejo poderia evocar?  A grosso modo, as 

procissões estavam e estão relacionadas à devoção aos santos.  No entanto, no período, elas 

possuíam um simbolismo cujo propósito era o de reproduzir a caminhada feita por Cristo 

rumo ao Criador, portanto, aqueles que dela faziam parte marchavam com Cristo em direção 

ao calvário.  Além disso, há uma conotação coletiva nessa manifestação de devoção67.   

Em uma sociedade em que o discurso religioso gozava de grande poder, as procissões 

em prol da expansão poderiam significar a união do povo português, em torno do projeto de 

Estado, e equiparar os sofrimentos dos súditos, na luta contra o infiel, ao suplício de Cristo na 

cruz.  De maneira análoga ao constatado no culto ao Infante Santo, as manifestações 

religiosas das quais a monarquia, como instituição, participava sempre abriam possibilidades 

de relações profundas com a tradição cristã, sacralizando um projeto pouco consensual.  

Sabe-se que Isabel de Borgonha foi a principal promotora da santidade do Infante 

Santo.  O culto estava totalmente ligado ao projeto expansionista de d. Afonso V.  Conforme 

foi demonstrado, houve condições para demonstrar o engajamento da Borgonha nas 

campanhas do Marrocos.  Mas há um dado bastante interessante, que não pôde ser verificado 

com precisão.   Em 19 de novembro de 1458, a cidade de Bruges promoveu procissões gerais 

para rogar pela sorte dos portugueses em Alcácer Ceguer.  Seria o ritual mais uma das 

cerimônias realizadas para apagar os problemas do passado?  Poder-se-ia interpretá-lo como  

mais uma prova da união das duas cortes em função de um projeto em comum? Embora se 

considere isso plausível, seriam necessárias mais investigações para comprovar de forma 

irrefutável essa conjectura.     

 Seis meses após a retirada do primeiro cerco à cidade, o rei de Fez, Abdalhaqq II 

(1420-1465), último rei da dinastia Merínida, organizou novo ataque à Alcácer Ceguer.  D. 

Duarte de Meneses68, responsável pela defesa da cidade, teria feito um discurso conclamando 

                                                 
67 Sobre a relação das procissões com os poderes cívicos. Cf. PACAZZO, Éric. Liturgie et société au Moyen 

Âge. Paris : Aubier, 2000.    
68 Ele era o filho de d. Pedro de Meneses. 
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os portugueses a resistirem mesmo em uma situação tão adversa.  Menos de um ano após a 

conquista, a cidade enfrentava um segundo ataque ainda mais violento. 

 
 
Era El-Rei de Portugal em Lisboa ao tempo que d’este cerco foi avisado, 
para que com grande trigança mandou fazer prestes navios com gente, 
mantimentos e armas, em que foram muitos fidalgos e pessoas principaes do 
reino, alguns d’elle por especial percebimento, e os mais de suas livres e 
louvadas vontades, em que entravam pessoas de todas edades, cá os moços 
por ganhar e acrescentar honra, fugiam para este cerco, e dos velhos por 
conservação da ganhada algum não queria ficar.69 
 
 

 Apesar do tom ufanista do cronista, evidencia-se certo descontentamento da nobreza.  

O próprio cronista escreveu que, entre os principais, houve um grupo que se engajou por 

“especial percebimento”, ou seja, por algum tipo de mercê ou pressão.  Embora ele tente 

apresentar um movimento de alistamento espontâneo, outra vez, traiu-se e apresentou algum 

desconforto. 

 Por causa da intensidade dos conflitos, produziram-se consideráveis baixas em ambos 

os exércitos.  Mas Pina atenua o total de mortes dos portugueses ao mesmo tempo em que 

ressalta que a força dos cristãos advinha da providência divina70.  Trata-se da mesma força 

que fez com que os mouros desistissem mais uma vez dos ataques à cidade. 

 
 
E finalmente El-Rei de Fez com todo seu arraial se alevantou de sobre a 
villa, dia de S. Bertholameu, XXIV dias d’Agosto de mil quatrocentos e 
cioncoenta e nove.  
Durou este segundo cerco d’Alcacere outros LIII dias como o primeiro. 
Foram lançadas na villa duas mil e quatrocentas e cincoenta e seis pedras 
grossas, foram mortos dos christãos até XXV, e dos mouros muitos, de 
que se não houve o numero certo. O que todo notificou logo D. Duarte a 
El-Rei, estando em Santarem, que por o caso deu a Deus muitas graças, e a 
elle muitos agardecimento e louvores, e D. Duarte mandou logo para o reino 
a gente que não era em Alcacere necessaria.71            
 
 

 Repete-se a estrutura narrativa para o segundo cerco, apesar dos pesados ataques por 

vários dias, da fome e de todas as adversidades vivenciadas, as suas baixas foram 

insignificantes em comparação às dos muçulmanos. Mas a referência ao dia em que os 

mouros cessaram os ataques é assaz simbólica.  Seria impossível afirmar que Pina escolheu 

intencionalmente o dia, mas devido à recorrência de determinadas idéias criadas à época de d. 

                                                 
69 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit.,  cap. CXLII, p. 11, Vol. III. Destaque. 
70 Cf. Ibidem.   
71 Ibidem. Destaque.  
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Afonso V, talvez seja possível conjecturar que o dia do santo escolhido para pôr fim ao 

combate é bastante interessante e se coaduna com algumas imagens que se propagaram 

através do culto ao Infante Santo. 

 Embora nenhuma narração bíblica enfoque o nome de Bartolomeu de modo especial, 

sabe-se que ele foi um dos doze apóstolos.  A exegese bíblica indica que São Bartolomeu seja, 

na realidade, Natanael mencionado em algumas passagens bíblicas; isso pode ser corroborado 

através da comparação entre os quatro Evangelhos.  As passagens referidas descrevem alguns 

eventos da vida de Natanael cujo significado é “Deus deu”. Isso está ligado à passagem das 

Bodas de Caná72, porque Natanael deu o testemunho dessa ação de Jesus.  

 Além da óbvia invocação de seu nome, a sua iconografia também traz determinados 

elementos de identificação importantes.  Apesar de não se saber ao certo onde ele morreu e 

até que região ele pregou, acredita-se que ele tenha morrido por esfolamento. Assim, Miguel 

Ângelo imortalizou a sua representação em um detalhe do teto da capela Sistina, pois em sua 

mão esquerda ele segura a própria pele e na mão direita o instrumento de tortura, 

reproduzindo a forma como os medievais vislumbravam a sua morte.  O indício deixado por 

Pina aponta para a associação do território africano ao martírio, tão presente na hagiografia de 

d. Fernando escrita por Álvares.   A imagem da África como um lugar de martírio ganhou 

extraordinária força durante o reinado de d. Afonso V.  

 Subjacente ao movimento de associação entre a expansão afonsina e a joanina, 

ocorreu, a partir da segunda metade do século XV, uma deliberada recuperação de cultos 

antigos.  Acredita-se que a promoção monárquica do culto aos “Mártires do Marrocos” seja o 

melhor exemplo de como o continente africano foi sendo transformado na Roma de 

Diocleciano (236-305) para os portugueses.   Tal como os cristãos da era das perseguições, os 

portugueses davam os seus testemunhos de fé em um território dominado por uma religião 

hostil ao cristianismo.   

 Durante o século XV, houve dois grupos com perfis sociais distintos a promover a 

recuperação da devoção aos “Mártires do Marrocos”.  O primeiro e o mais antigo relacionava-

se à Santa Cruz de Coimbra através dos priorados de d. Gonçalo Pereira (1414-1437) e d. 

Gomes Eanes (1441-1459). O cenóbio detinha os restos mortais dos mártires.   

Nesse caso, a divulgação do culto atrelou-se ao movimento de “devoção popular” da 

“procissão dos nus”73.  O segundo grupo a promovê-lo era composto por franciscanos 

observantes, portanto, aliados da monarquia que tentava, desde d. João I, liderar o processo de 

                                                 
72 Cf. Jo 2; 1-11. 
73 Cf. ROSA, Maria de Lurdes. Do “santo… op. cit.  
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reforma das instituições religiosas.  Para Rosa, eles faziam uma espécie de “transação sacra” 

de relíquias com a monarquia.  Uma peça fundamental nessa “engrenagem” foi o confessor de 

d. João II, frei João da Póvoa.  Há algum tempo os observantes ibéricos tentavam reforçar os 

laços com o martírio de seus confrades na África para reforçar as suas relações com a 

expansão74.  E teria sido durante a segunda metade do século XV que houve uma 

extraordinária difusão da iconografia ligada a esse culto.  Entre os temas mais importantes, 

destacaram-se as imagens sobre o martírio na África.  

 Para compreender o contexto da expansão durante o reinado de d. Afonso V, conforme 

escrito, há de se considerar uma situação bastante contraditória.  Do ponto de vista das 

representações, houve uma uniformização discursiva a qual difundiu imagens como as 

mencionadas anteriormente e tentou cooptar elementos do campo do sagrado e sobrepô-los à 

imagem da monarquia, constituindo uma espécie de religião monárquica.  Não obstante a 

ideologia da união do reino, o período afonsino caracterizou-se pelas dissensões.  

 Desde a invasão de Alcácer Ceguer, os gastos com as guerras em África aumentaram 

consideravelmente.  Nas cortes de Lisboa, de 1459, houve inúmeras queixas contra a vexação 

que o rei estava a submeter os seus vassalos.  Segundo eles, as suas fazendas estavam sendo 

destruídas e, por essa razão, solicitaram ao rei que “temperasse” as suas despesas e que 

“tivesse mãos firmes” tais como os seus sucessores.   

Embora a crônica de Pina apresente certa homogeneidade para relatar a facilidade com 

a qual a cidade foi conquistada, deixa transparecer indícios de que houve substancial reação 

moura.  Nessas cortes, inúmeras queixas foram impetradas pelo povo contra as taxas 

extraordinárias cobradas para manter a defesa das cidades portuguesas na África. No fundo, 

acusava-se o rei de fazer muitas “mercês” desnecessárias as quais geravam imposições fiscais 

insuportáveis.   

 No que pesem as desavenças, chegou-se ao consenso de que o rei receberia cento e 

cinqüenta mil dobras de ouro para pagar as rendas da coroa e honrar todas as suas obrigações.  

                                                 
74 “Pouco depois da conquista de Ceuta, D. João I oferecera ao mosteiro de santa Catarina da Carnota doze 
colunas de jaspe provenientes da mesquita principal daquela praça. O cenóbio, de particular devoção joanina, era 
um dos mosteiros da reforma franciscana da observância, introduzida em Portugal a partir da Galiza, desde 1392, 
e sempre contanto com o apoio régio. Manteve-se fiel ao rigorismo que norteara aquela reforma, durante todo o 
século XV, e no final da centúria fez parte do grupo de conventos de onde partiu a ‘estrita observância’. Frei 
João da Póvoa era um filho e um activo promotor deste movimento. Ora, foi ele que em 1476 mandou escrever, a 
um Fr. Francisco de Sevilha, a ‘versão longa da ‘Lenda dos santos Martyres de Marrocos’; e terá sido ele que, 
por 1486-1492, recorreram os franciscanos da Custódia dos Anjos, da Estremadura de Castela, que em 1486 
tinham fundado um convento com invocação dos Mártires em Belalcázer, e que pretendiam agora obter parte das 
relíquias guardadas no Mosteiro de Santa Cruz. É o próprio rei aparece como intercessor junto do Prior, a isto 
não sendo decerto alheia a influência do seu confessor e prezado conselheiro”. Ibidem, p. 9. 
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Inclusive, impetraram um pedido para que d. Afonso V jurasse não fazer novas cobranças 

extraordinárias.  A promessa régia não durou nem sequer até o fim do ano de 146075. 

 Somou-se ao embate dos gastos o problema gerado pela publicação, no início de 1460, 

de uma lei extremamente abusiva em matéria espiritual.  O rei ordenou aos juízes de todo o 

reino que impusessem aos abades, priores e reitores, aos curas de almas a obrigação de 

admoestar os fiéis a confessar.  Demandava-se aos oficiais régios que lhes lembrassem do 

prazo para a confissão até a oitava (dominica in albis) do domingo de páscoa76. Segundo a 

nova lei, os membros do clero seriam obrigados a denunciar todos os que não se confessassem 

para que eles fossem punidos77 pelo Estado. 

 Não há informações acerca de casos semelhantes na Europa. Apesar da grande 

inclinação religiosa de d. Afonso V, ele foi duramente criticado por d. Fernando da Guerra, 

arcebispo de Braga, que na ocasião ocupava os cargos de Chanceler-mor e de Regedor da 

Casa de Suplicação. A repreensão convenceu o rei, mas o caso ilustra o reinado78.  

  Em meio ao contexto conturbado, o Infante d. Henrique faleceu aos cinqüenta e sete 

anos em Sagres, aos 13 dias de novembro de 1460.  A sua morte favoreceu a exploração por 

parte de d. Afonso V de uma série de celebrações fúnebres cujos propósitos fossem exaltar a 

linhagem de Avis e reafirmar o seu projeto de lutar contra o infiel na África. Tal como 

aconteceu com os demais membros da família mortos, após algum tempo, os seus ossos foram 

transladados para Leiria e colocados de forma solene no panteão real do mosteiro da Batalha 

em 1461. 

 Durante os comentários feitos por Pina sobre a morte do Navegador, o cronista fez um 

breve esboço das concessões recebidas pelo ínclito infante.  A descrição de suas virtudes são 

as mesmas feitas por Zurara e por Álvares para caracterizar os filhos de d. João I.  Na 

verdade, é como se não houvesse indivíduos com características próprias entre os filhos desse 

rei.  Segundo todas as crônicas do período afonsino e, mesmo as posteriores, como, por 

exemplo, a de Pina, eles são nobres virtuosos cujas ações são inspiradas por Deus.  

 
 
O Infante D. Anrique foi em tudo Principe tão perfeito, que não é razão de 
alguma de sua muitas e louvadas virtudes se especifiquem; porque seria 
mingoar nas outras todas, que d’ele como de uma fonte clara e perenal todas 

                                                 
75 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CXLIII, pp. 14-15, Vol. III. 
76 Cf. MARQUES, José. D. João II… op. cit., p. 126. 
77 Previa-se a prisão com direito à liberdade após a confissão. Cf. Ibidem, et seq. 
78 “Estamos perante um flagrante caso de regalismo precoce, que faz pensar em raízes medievais da futura 

Inquisição portuguesa”. Cf. Ibidem, p. 129. Destaque do autor.   Marques ressalta o fato de que se tratava de um 
decreto nacional cujas repercussões atingiriam a todo o reino.  Por essa razão, houve uma reação coletiva do 
episcopado português, pois se tratava de um assunto exclusivo da Igreja.   
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nasceram. Porém a que pareceu que sem seus dias sobre todas abraçou, foi 
inteira obediencia e firme lealdade a El-Rei, e em seu coração houve 
sempre fervente amor e continua devoção para Deus, e uma singular 
humanidade e nobreza para homens, e um vivo esforço nunca vencido, com 
em sua vida como magnanimo.  Principe e esforçado cavalleiro sempre 
emprehendeu arduas e mui excellentes empresas, especialmente contra 
inimigos da fé, por seu maravilhos engenho e muita prudencia e grandeza de 
coração, e com innumeravies gastos de suas rendas e fazenda, não receando 
infindos trabalhos, mortes, e perigos de seus criados e servidores, que muitas 
vezes via morrer e padecer, […]79  
 
  

 No caso de d. Henrique, Pina inspirou-se em Zurara para escrever tais comentários. 

Em pesquisa anterior80, demonstrou-se como existia um padrão textual pautado na tradição 

das exempla medievais e no sistema articulado de representação da monarquia, segundo Le 

Goff81, para descrever d. João I, d. Filipa de Lencastre e os seus filhos, notadamente, d. 

Fernando.  O fato de o cronista de d. Manuel ter mencionado a sua obediência pode estar 

relacionado à colaboração dada ao rei em Alfarrobeira, esse foi o argumento usado por Zurara 

para justificar a postura do Navegador82.  Também é possível notar como as características da 

nobreza foram enaltecidas. Isso pode ser um indício da crença segundo a qual as virtudes 

nobres foram herdadas de d. João I e de d. Filipa de Lesncastre.    

 Como o campo semântico em todas as obras produzidas durante o reinado de d. 

Afonso V para representar os ínclitos infantes é muito homogêneo, acredita-se na existência 

de uma coerência entre a linguagem escrita e a gestual. Isso pôde ser comprovado pelas pistas 

deixadas pelas cerimônias ligadas à expansão, como, por exemplo, nas missas de cruzada, nas 

procissões e nas festas dos santos para os quais a monarquia demonstrava a sua predileção 

que, a grosso modo, são os mesmos que os relatados na espiritualidade do infante d. 

Fernando.  As exéquias ocorridas na Batalha também se constituíram um momento 

importante para a difusão de gestos que reproduzissem a forma sacralizada para representar a 

monarquia de Avis.  

 A leitura das crônicas oferece a possibilidade de notar certo grau de intencionalidade 

em apresentar, todas as vezes que fosse possível, as virtudes dos membros da estirpe de Avis 

e, em seguida, expunha-se um breve sumário de suas ações em prol da expansão da fé e como 

                                                 
79 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CLIV, pp. 15-16, Vol. III. Destaque.  
80 Cf. AMARAL, Clinio de Oliveira.  A construção de um Infante Santo em Portugal: (1438-1481). Niterói, 
2004. Dissertação (Mestrado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2004, especificamente os capítulos 3 e 4.  
81 Cf. cap. 4 desta tese.  
82 Cf. ZURARA, Gomes Eanes de. Crónica de Guiné. In: BRAGANÇA, José de. Segundo o manuscrito de 

Paris: edição modernizada. Lisboa: Civilização Brasileira, 1937, cap. V, p. 31. 
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esse tipo de ação era considerada por Deus, devido aos “sinais” enviados para corroborar isso, 

como um serviço que lhe era prestado.  

 Pina segue o cânone dos outros cronistas para circunstanciar a morte de d. Henrique.  

Após apresentar as suas virtudes e a sua relação com a divindade, sumariam-se as suas 

conquistas. Depois de Ceuta, o Navegador investiu na exploração do Atlântico por meio do 

envio de navios, liderados por João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira.  Em 1419, esses 

navegadores acompanhados por Bartolomeu Perestrelo chegaram à ilha da Madeira83.  

 Do mesmo modo que em Zurara, Pina lança mão da apresentação das conquistas para 

sustentar a existência de uma continuidade e de uma homogeneidade de todos os envolvidos  

na empresa ultramarina. 

 
 
E com espantosos principios e meios de que era prasmado e nunca foi 
vencido em sua vida, mandou adiante descobri e trata até a Serra Liôa com 
muito proveito do reino. E depois de sua morte em tempo d’El-Rei D. 
Affonso o quinto seu sobrinho, além do descobrimento do Infante se 
descobriu a mina do ouro, em que agora é a cidade de S. Jorge, que El-Rei 
D. João segundo mandou novamente edificar, e assi se descobriu mais por 
El-Rei D. Affonso até o Cabo de Santa Caterina, e depois de seu 
fallecimento, como El-Rei D. João o segundo seu filho o sobcedeu, d’alli 
mandou por annos descobrir até dobrarem o Cabo de Boa Esperança, […]84  
 
 

 Segundo o fragmento, que se baseou em Zurara, houve uma sucessão tranqüila na 

expansão marítima e, à exceção das queixas em cortes, praticamente não há indícios de 

desentendimentos entres os grupos envolvidos.  As decisões eram consensuais e guiadas por 

uma vontade da monarquia de servir a Deus. 

As explorações feitas na costa da Guiné, durante a regência de d. Pedro, levaram os 

portugueses, em 1441, sob o comando do navegador Nuno Tristão ao Golfo da Guiné.  Esse 

navegador explorou a região do Golfo de Arguim, assinalando a existência de ilhas 

inexploradas.  Na mesma região, em 1455, foi construída a primeira fortaleza portuguesa 

concluída apenas em 1461.  As novas descobertas da década de 40 fizeram com que d. Pedro 

doasse ao seu irmão o quinto das descobertas além do cabo Bojador em 22 de outubro de 

142385.  Ela foi confirmada por d. Afonso V em 2 de setembro de 144886. 

 
 

                                                 
83 Cf. Ibidem.  
84 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CXLIII, pp. 17-18, Vol. III. 
85 IAN/TT. Chancelaria de D. Afonso V. Livro 24, fol. 61. 
86 IAN/TT. Místicos. Livro 2, fol. 26.  Talvez, a confirmação por parte do rei esteja relacionada à postura tomada 
por D. Henrique nos episódios de crise que antecederam o conflito em Alfarrobeira, em 1449. 
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E porquanto nos somos certo do susoescprito e da grande despesa que fecta 
teem e entende de fazer defendemos que em vida do dicto meu tyo nengem 
nom passem alem do dicto cabo do bojador sem seu mandado e licença e os 
que pasarem nos praz que percam pera o dicto infante meu tyo o navio em 
que asy la forem e todo o que dela trouverem. E mandamos ao noso 
corregedor da corte e a todolas nosas justiças que asy o compram sem alg~ua 
duvida nem embargo que a elle ponha e fanzendo o contrairo sejam certos 
que tornaremos a ello como aos que nom comprem nosso mandado. 
E por lhe darmos ajuda ao que asi tem pomeçado e por lhe quremos fazer 
graça e mercee teemos por bem e lhe damos daqui em dhiante enquanto nosa 
mercee for o quinto e dizima do que asy dela trouxerem os dictos navios que 
ell la mandar ou per sua licença. […]87   
 
 

 O diploma citado foi assinado por Afonso Anes, pela autoridade do regente d. Pedro.  

O texto aborda as incursões na região do Golfo da Guiné, esse tipo de atividade foi bastante 

freqüente durante a regência, embora os discursos de d. Henrique durante as décadas de 20 e 

30 do século XV privilegiassem a guerra contra os mouros.  Presumivelmente, o incentivo 

dado pelo regente às viagens em direção ao Sul do continente coadunasse as suas críticas à 

insistência de d. Henrique de atacar os mouros.  Portanto, à medida que se analisa a 

documentação de chancelaria do período, nota-se que a expansão marítima nunca foi um 

projeto consensual mesmo entre os ínclitos infantes, apesar das crônicas terem criado a 

sensação de que tudo tenha ocorrido da forma pacífica, consensual, liderada pelo infante d. 

Henrique.  Na realidade, elas, de forma deliberada, omitem os conflitos internos88.   

A política expansionista produzia desentendimentos entre o Estado e a própria clerezia 

portuguesa.  Devido à sua participação na armada contra Alcácer Ceguer, d. Afonso V 

nomeou o minorista João Rodrigues Galvão coletor apostólico, em 1461. Ele era 

administrador da diocese de Ceuta, mas foi transferido para a diocese de Coimbra, em 

novembro de 1459, por sua participação na expedição vitoriosa.  

O arcebispo de Braga, d. Fernando da Guerra, protestou por causa da proximidade 

entre o novo coletor apostólico e o rei.  Aliás, o contato entre eles advinha da colaboração da 

                                                 
87 IAN/TT. Chancelaria de… loc. cit.  
88 Os episódios que se seguiram à morte de d. Henrique são paradigmáticos em relação à omissão das crônicas.  
O seu falecimento levou d. Afonso V a conclamar ao papa o direito sobre a Ordem de Cristo.  Isso foi deferido 
pela bula Dum tua, publicada por Pio II, em 25 de janeiro de 1461.  Outorgava ao rei a efetiva administração 
dessa ordem militar.  No entanto, seis meses após a publicação, o mesmo papa atendeu outro pedido através da 
bula Repetentes animo, de julho de 1461.  Dessa vez, transferia-se a administração para d. Fernando, duque da 
Beja, irmão mais novo do rei. Ironicamente, após a transferência, d. Fernando transformou-se em um grande 
opositor ao rei.  Recusava-se com freqüência a repassar para a monarquia os recursos da ordem para auxiliar na 
defesa de Ceuta e de Alcácer Ceguer. 
D. Fernando transformou-se em um dos nobres mais poderosos do período, porém, morreu jovem, em 18 de 
setembro de 1470.  O seu falecimento devolveu ao rei o controle administrativo da ordem de Cristo. Cf. DE 
WITTE, Charles-Martial. Les bulles pontificales et l’expansion portugaise au XVe siècle (suite). Revue 

d’Histoire Ecclésiastique. Louvain: Université de Louvain, Tome LIII, pp. 5-46, [s.m.]. 1958.   
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família de d. João Rodrigues Galvão ao programa do rei. O coletor era filho de Rui Galvão, 

escrivão da puridade de d. Afonso V, herdou do pai o cargo, recebeu o hábito de crúzio em 

Santa Cruz de Coimbra.  Ele conduziu d. Leonor, irmã do rei, até Nápoles. Em Siena, 

estabeleceu contatos com Sílvio Eneias Picolomini, futuro Pio II (1458-1464), o qual lhe 

concedeu diversas nomeações, entre as quais, destacam-se o legado a latere na Lusitânia e o 

bispado de Coimbra. 

Quando começou a exercer as suas funções como coletor apostólico, gerou conflitos 

com o clero, porque utilizou o cargo para cobrir as despesas com a manutenção de Alcácer 

Ceguer.  

 
 
[...] Lopo de Almeida, vedor da Fazenda e sobrinho de D. Fernando da 
Guerra, e de Lourenço Abul, que os informaram de que D. Afonso V, por 
ocasião da conquista de Alcácer-Ceguer, deveria ter recebido 16000 
ducados, pelas terças que lhe não foram outorgadas, contanto, apenas, com a 
promessa de uma bula destinada a compensá-lo das despesas feitas com essa 
armada. Acontecia, ainda, que o Rei português continuava em dívida com o 
Imperador, desde o seu casamento, e pedira diversas vezes ao Papa que lhe 
desse quantia de 16000 ducados em Itália para pagar ao Imperador, nunca 
tendo alcançado resposta favorável. Nestas condições, o Vice-Chanceler e D. 
João Galvão ‘encaminharom esta legacia pera pagarem estes 16.000 

ducados e que o mais ficaria pera elles...’.89  
 
 

 D. João Galvão valeu-se de sua função para compensar o rei e, segundo o autor, a si 

próprio.  A recolha havia sido autorizada com um propósito bem claro, conseguir fundos para 

a cruzada contra os turcos.  Para a Igreja portuguesa, redirecionar a receita obtida para a 

guerra africana era uma arbitrariedade cometida pelo rei sem a anuência do papa.   

 
 
[...] travou-se entre o Rei, servido por D. João Galvão, seu antigo 
colaborador, agora, adscrito ao estado eclesiástico com funções de legado 
pontifício, e a própria Clerezia, cuja determinação na defesa dos seus direitos 
e na luta contra os exageros da taxação e desvios previstos das verbas a 
recolher da finalidade originariamente estipulada pelo Romano Pontífice, 
acabou por conduzí-lo à perda das altas funções em que estava investido, 
ficando inibido de poder exercer quaisquer novas funções de legado ou 
núncio.90 
 
 

 Apesar do afastamento de coletor apostólico, as questões acerca das arrecadações 

designadas pela Santa Sé e a conseqüente apropriação régia foi um aspecto importante da 

                                                 
89 MARQUES, José. D. João II… op. cit., p. 135. 
90 Ibidem, pp. 137-138. 
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relação conflituosa entre o rei e a Igreja portuguesa.  Talvez, isso possa ser uma pista de que 

nem mesmo parte da Igreja portuguesa estivesse completamente de acordo com a expansão 

marroquina.  Como d. Afonso V tinha melhores relações com a Santa Sé do que com o clero 

nacional, apelou ao papa, Pio II, para receber novos privilégios apostólicos para manter a 

guerra.  Do ponto de vista financeiro, foi solicitado um terço das rendas eclesiásticas do reino 

para a conservação de Ceuta e de Alcácer Ceguer e a transferência das doações e dos dízimos 

obtidos para organizar a cruzada contra os turcos para o conflito africano.  Do ponto de vista 

espiritual, o rei demandou que o seu voto de cruzado, proclamado ao papa Calisto III, fosse 

transmutado em favor das conquistas no Marrocos.  Apesar dos protestos da clerezia 

portuguesa, as súplicas foram atendidas91.   

 Subjacente aos problemas da recolha, havia um outro foco de grande tensão entre o rei 

e o clero nacional. D. Afonso V fazia uso do beneplácio régio, o que contribuía para a 

hostilidade de parte do clero ao rei.   Entretanto, apesar de todos esses desentendimentos, deu-

se continuidade à ocupação das cidades mouras e da difusão do discurso de que se tratava da 

obra de um rei devoto e obediente a Roma.     

 Durante a década de 60 do século XV, a política de cooperação com o Papado 

prosseguiu, exacerbando a opção pelo controle militar do Marrocos.  Desde Calisto III, o 

Estado português intrometia-se em questões espirituais com alguma anuência da Santa Sé; 

apesar de Pina não fazer qualquer alusão à existência de prisioneiros portugueses, acredita-se 

que os conflitos em Alcácer Ceguer tenham produzido inúmeros cativos cristãos.  Um indício 

disso foi a publicação da bula Quemadmodum magnis, de 1º de fevereiro de 1462.  

Autorizava-se ao rei o direito de organizar a libertação dos cativos cristãos sob poder dos 

mouros92.   

 Em 1463-1464, a cidade de Tânger foi novamente atacada.   Para desenvolver o 

projeto, dirigiu-se para Ceuta d. Fernando, após solicitar licença ao rei, onde almejava 

conseguir o apoio do capitão de Alcárece Ceguer, d. Duarte de Meneses, e de outros nobres 

presentes na cidade. Segundo Pina, a iniciativa estava fadada ao fracasso desde o princípio; 

porque houve presságios, semelhantes aos que o Infante Santo teve antes da incursão de 1437. 

 
 
E na tristeza e pezo que todos levavam pelo caminho, logo para bem do feito 
pareceu desaventurado pronostico, especialemtne que sendo sobre o cabeço, 

                                                 
91 Cf. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1958)… op. cit. 
92 Cf. Ibidem. 
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que dizem d’Almenar, pareceu no ceu á vista de todos um espantoso 
cometa, que lançava de si muitos raios de fogo em figura de dragão.93  
 
  

 O cronista manteve a estrutura simbólica acerca dos presságios do céu para comprovar 

que os portugueses eram advertidos da vontade divina.  Segundo a história, quando os 

portugueses chegaram ao litoral de Tânger, os mouros os esperavam com grande poder bélico.  

Do mesmo modo que ocorreu em 1437, os cristãos foram derrotados, causando terríveis 

repercussões em Portugal, devido ao número de mortos.   

Pela segunda vez, foram derrotados e cometeram os mesmos erros – a imprudência 

associada à ambição de d. Fernando foram as responsáveis pela vitória moura.  A notícia da 

vil derrota foi recebida por d. Afonso V com profundo pesar, pois, “além das mortes de tanta 

e tão nobre gente, o reino recebeu uma durosa magua e grandissima perda, a qual 

testemunhou bem com os grandes prantos e geraes lamentações que em todo elle por este 

caso se fizeram, e na gloria da victoria que os mouros tinham, […]”94. 

   Os prantos do rei de forma pública estavam vinculados à intenção de se demonstrar o 

nojo pela morte de seus súditos, especialmente, os nobres que nas praias de Tânger 

encontraram a morte ou o cativeiro.  O procedimento régio descreve a imagem de um dos 

ofícios do rei, que era muito forte entre os reis de Avis, a de ser um pastor que, assim como 

Cristo, zela e sofre pelos membros de seu rebanho.  Isso veicula a concepção do reino como 

um corpo do qual o rei era e a peça mais importante.   

Portanto, a sua dor, expressa em lágrimas, representa o lamento de todo o reino.  

Simultaneamente, o seu gesto foi uma expressão da monumentalidade da monarquia, uma vez 

que se colocava em cena o dor do rei, representando a sociedade que sofre por todo o reino, e 

de consolação, pois ressaltou que a morte dos cristãos fazia parte de um processo maior, que 

englobava a nação portuguesa, a luta contra o infiel.   

Além dessa derrota, os portugueses encontravam-se sob ataque em Ceuta, em 1464.  

Mas a conjuntura transformou-se devido ao auxílio vindo da Borgonha.  Filipe, o Bom, havia 

enviado um corpo expedicionário para lutar contra os turcos.  Porém, as tropas passaram por 

Ceuta95 e ajudaram na defesa da cidade96.   Mas o sucesso na manutenção da cidade não 

atenuou os ataques políticos internos.   

                                                 
93 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CLIII, p. 37, Vol. III. Destaque. 
94 Ibidem, p. 42. Destaque. 
95 PAVIOT, Jacques. Portugal et… op. cit., p. 81.   
96 Em seguida, partiram para Marselha para se reunirem com a armada vinda dos Países Baixos, mas a morte do 
papa Paulo II, em 15 de agosto de 1464, levou ao desmantelamento dos projetos de ataque. Cf. Ibidem.   
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 À revelia das críticas, d. Afonso V não abandonou as suas pretensões expansionistas.  

Apesar da conjuntura desfavorável, decidiu-se por fazer uma marcha de reconhecimento da 

cidade de Arzila; provavelmente, em 1464, ele já cogitasse invadi-la. O seu envolvimento 

direto nos preparativos para outra incursão em território mouro causou diversos temores em 

Portugal, pois, devido à experiência recente de Tânger, levantava-se a hipótese do reino 

perder o seu rei, podendo gerar disputas pelo trono.    Em Ceuta, d. Afonso V convocou d. 

Duarte de Meneses, capitão de Alcácer Ceguer, para que ele participasse dos preparativos 

para a excursão.  

 Ao narrar os eventos, Pina lançou mão de um recurso, muito comum em Zurara e 

Álvares, para marcar que um grande nobre português vinculado à expansão seria advertido de 

sua morte de um modo sobrenatural.  Para tanto, narram-se os episódios que antecedem a 

morte como se a pessoa em questão fosse capaz de identificar a eminência da morte.  

Inicialmente, Pina apresentou as circunstâncias que antecederam a morte de d. Pedro em 

Alfarrobeira.  Nessa parte da narrativa, ele representou o Duque de Coimbra na mesma 

condição que seu irmão d. Fernando, que foi avisado da eminência da morte, e ofereceu um 

atenuante para a postura de d. Afonso V, pois o rei agiu sob mau-conselho, logo, não tinha 

responsabilidade sobre o assassinato que cometia.  No episódio do ataque a Arzila, o cronista 

reproduz um diálogo entre o rei e o capitão em que o próprio capitão anuncia ao rei que ira 

falecer em breve.   

 Presume-se que a reprodução do diálogo tenha tido a função de amenizar as descrições 

que se seguem, porque, devido à violência dos conflitos, um grupo de cristãos, de “baixa 

condição”, desertou97, deixando o rei em uma situação perigosa.  Vendo-se assim, o corajoso 

guerreiro tomou a seguinte atitude: 

 
 
E vendo-se já El-Rei mui afrontado, sendo estreitamente aconselhado que 
ao menos das serras se salvasse para o campo [ele estava cercado], chamou o 
conde D. Duarte e disse-lhe: 
‘Conde, ficai com estes mouros, porque lhe conheceis melhor as manhas, 
e acaudellai esta minha gente’. 
‘Senhor, eu não quizera que em tal tempo me déreis este cuidado, 
especialmente porque não tenho aqui minha gente que me conhece, cá pois 
estes que são presentes e vossos, não obedecem a vosso mandado, menos 
cumprirão o meu, porém pois que o assi haveis por vosso serviço, hei por 
mui bem empregado a mi mesmo em qualquer trabalho e perigo que me 
acontecer, até a morte’.98 
 

                                                 
97 Ruy de. Chronica de… op. cit, cap. CLVI, p. 48. Vol. III.  
98 Ibidem. Destaque. 
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 Cercado e sem que os seus homens lhes obedecessem, o rei foge e conduz o seu 

principal combatente à morte.  Evidentemente, o presságio para anunciar a morte de d. Duarte 

foi usado para justificar a covardia do rei que, segundo a narrativa, só fugiu porque foi 

“aconselhado”.  O próprio cronista relata que os seus próprios súditos não lhe obedeciam.  

Talvez o relato da obediência cega do conde esteja relacionado à intenção de marcar como os 

nobres apresentam valores éticos superiores às pessoas de “baixa condição”.   

 Depois dessa batalha, os portugueses somente organizaram um novo ataque em 1469.  

Nessa data, a cidade de Anafé (atual Casablanca) foi conquistada por d. Fernando.  A vitória 

não diminui as reverberações ligadas ao provável índice elevado de morte dos cristãos na 

África.  Provavelmente, o contexto em Castela99 e as péssimas repercussões de suas incursões 

colocavam em cheque a política expansionista do Estado português.  

 No início da década de 70 do século XV, d. Afonso V retomou a sua obsessão 

belicosa.  Em um primeiro momento, levantou-se a hipótese de atacar Tânger, mas devido à 

experiência pregressa desistiu.  Ele não dispunha dos meios financeiros e militares suficientes 

para preparar um cerco eficaz contra essa cidade.  Por essa razão, optou-se por Arzila. Até 

esse momento, no que pesem os problemas com o clero nacional, não há como negar que 

determinados setores da clerezia portuguesa, principalmente, franciscanos e dominicanos, 

influenciassem nas decisões importantes do rei.  Mas isso não impediu os abusos. Para 

garantir recursos para a invasão de Arzila, o rei organizou uma investida diplomática junto à 

Santa Sé.  Alegando a urgência para libertar os cristãos aprisionados desde a derrota em 

Tânger, visava a obter parte da arrecadação eclesiástica.  Através das bulas Dum ad illam  e 

Hodie Nobis, publicadas em 22 de setembro de 1470, a Santa Sé atendia ao pedido do Estado 

português.  As bulas representaram outro duro golpe financeiro à Igreja lusa100.    

A forma como ele usou das ordens militares para corroborar o seu projeto de 

conquistas pôde ser comprovada pela bula Dum regalis, assinada pelo papa Paulo II (1464-

1471), em 1º de fevereiro de 1471.  Atendendo ao pedido do rei, entregavam-se as 

administrações das Ordens de São Tiago da Espada e de Cristo aos seus filhos d. João II e d. 

Diogo101.  Talvez, isso explique a participação do príncipe herdeiro na armada que se 

preparava para conquistar Arzila. 

As constantes bulas papais atendendo as reivindicações de d. Afonso V e dos seus 

aliados levaram parte do clero de Portugal a impetrar novas queixas contra o rei.  As lamúrias 

                                                 
99 Analisado nos próximos itens deste capítulo. 
100 Cf. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1958)… op. cit., p.19. 
101 Cf. Ibidem. 
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do clero português repercutiram na corte pontifical; para tentar amenizar o clima de revolta, o 

novo papa, Xisto IV, (1471-1484) enviou uma embaixada ao reino Atlântico para fazer um 

levantamento do real estado financeiro do clero.  Os clérigos portugueses reclamavam que, 

desde Calisto III, sete dízimos foram publicados, o que passava para as mãos do Estado uma 

quantidade significativa da arrecadação eclesiástica.   

 Apesar da imprecisão de Pina em relação aos efetivos militares deslocados para 

África. No caso de Arzila, talvez seja possível considerar plausível o número de 30 000 mil 

homens.  Segundo o cronista, antes do ataque, durante os preparativos, houve uma série de 

missões comerciais de portugueses na cidade cujo propósito era de espionar as defesas da 

cidade e informar ao rei detalhes para o planejamento de um ataque.  

 Além das prováveis queixas contra mais essa aventura do rei, ocorreram protestos 

devido ao fato de que ele solicitou que o príncipe herdeiro fizesse parte dos preparativos e que 

fosse consigo para a batalha.  Isso aumentou o clima de insatisfação e instabilidade, porque o 

reino foi entregue interinamente ao duque de Bragança, d. Fernando II.  O cronista corrobora 

que havia graves dissidências naquele momento. 

 
 
E porque El-Rei era sabedor que entre alguns grandes e pessoas principaes 
de seus reinos, que para sua passagem eram percebidos, havia odios e 
dissensões, e outros jaziam em publicas excomunhões, El-Rei com a só pena 
que pôs de os não levar comsigo se não se concordassem e asolvessem, elles 
por não ficarem se concordaram e satisfezeram e se reconcilliaram.102 
 
 

 Após mencionar as dissidências, Pina passou a destacar as celebrações que ocorreram 

em Lisboa das quais se destacou, pela sua monumentalidade, a procissão de que o rei e o 

príncipe participaram.  A liturgia que acompanhou a missa fazia parte das celebrações de 

cruzada.  Após o ritual, partiram em direção a Arzila onde fundearam aos 22 dias do mês de 

agosto de 1471.  

 Tal como em todas as descrições das batalhas dos portugueses contra os mouros nas 

crônicas do período, apesar das grandes adversidades, os portugueses conseguiram obter 

grande sucesso devido à proteção divina.  A bravura dos cristãos, em especial do rei e do 

príncipe, foi sublinhada pelo cronista.  Após a vitória, apesar de o rei ter o direito sobre o 

quinto do botim, abriu mão para demonstrar o seu agradecimento aos nobres que participaram 

da luta.  

 

                                                 
102 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CLXIII, p. 58, Vol. III. 
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[…] E El-Rei e o Principe, assi no entrar da villa, como no soccorrer e 
prover das muitas pelejas e afronta dos combates, não sómente por seu 
conselho exforço usaram de oficios, que pareciam e eram de aprovados 
capitães; mas ainda por seus braços cometeram e acabaram feitos como 
ardidos e valentes cavalleiros sem algum resguardo nem tento do que a suas 
pessoas e dinidades reas se devaim, e certamente era grande gloria vêr 
aquelle dia na mão do Principe em idade de XVI annos sua espada de bravos 
golpes torcida, e de sangue de infieis em todo banhadã, em cuja vista a mór 
parte da alegria era d’El-Rei seu padre, que n’aquella victoria e perigo o 
tomou por parceiro, vendo que em ajuda tão necessaria, e perigo tão 
conhecido não podera no mundo escolher melhor companheiro do que gerara 
por filho.103  
 
 

 Após descrever como o rei e o príncipe praticamente tomaram a cidade sozinhos, aliás, 

de forma semelhante ao infante d. Henrique na conquista de Ceuta, narrada por Zurara, Pina 

relaciona as cerimônias feitas na mesquita central que foi transformada em igreja.  O rei, ao 

entrar na mesquita, deparou-se com o corpo do conde de Marialva, o qual portava uma cruz.  

Imediatamente, d. Afonso V pegou-a e beijou-a dando início a uma série de gestos que 

misturavam uma cerimônia de investidura com um ritual para transformar a mesquita em 

igreja.  “El-Rei no cabo de auto tão devoto e tão glorioso, disse ao Principe, e não sem 

algumas lágrimas: – ‘Filho, Deus vos faça tão bom cavaleiro como este que aqui jaz’”104.   

 Durante a cerimônia, o rei fez as suas orações em pública forma.  A igreja foi colocada 

sob invocação de Nossa Senhora de Assunção.  A justificativa para isso estava baseada na 

idéia de que os portugueses teriam saído do reino em 15 de agosto, dia da festa da Assunção 

de Maria. A escolha da invocação aponta para a repetição, no campo pragmático, de um dos 

temas comuns nas crônicas do período – a proteção de Maria aos portugueses.      

 Vale destacar que, desde d. Duarte, usava-se, de forma consciente, a troca de datas 

para forçar coincidências cujos resultados “comprovassem” a predileção de Deus pela dinastia 

de Avis105.  D. Duarte alterou a data da morte de d. João I de 13 de agosto para 14 de agosto 

de 1433.  Na ocasião, tinham-se dois objetivos; primeiramente, fazer com que o rei fosse 

declarado morto no mesmo dia em que, com a ajuda da Virgem Maria, alcançou a vitória em 

Aljubarrota. O segundo, era marcar a sua morte na véspera da festa da Assunção de Maria106.   

                                                 
103 Ibidem, cap. CLXIV, p. 63. 
104 Ibidem, cap. CLXV, p. 64. 
105 Cf. FONSECA, Luís Adão da. Política e cultura nas relações luso-castelhanas no século XV. Península 

Revista de Estudos Ibéricos. Porto: Universidade do Porto Faculdade de Letras – Instituto de Estudos Ibéricos, nº 
0, pp. 53-61, [s.m.]. 2003. 
106 “Todos estes elementos numéricos se apresentavam para os portugueses dos séculos XV e XVI como 
reveladores e prova racional do teor divino da missão política de D. João I. Acrescia, ainda, que a própria 
Natureza, escrevem os cronistas, se havia associado no ‘prognóstico’ da bem-aventurança de D. João I, bem 
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Portanto, seria absolutamente plausível considerar que d. Afonso V tenha, 

conscientemente, indicado a invocação da igreja de Arzila para, de algum modo, relacionar o 

seu feito bélico à memória de d. João I.  A reprodução desse mecanismo por parte de d. 

Afonso V pôde ter sido feito para aproximá-lo das idéias messiânicas tão difundidas para o 

Mestre de Avis.  Esse tipo de coincidência visava a transformar um rei cujas ações eram 

questionadas em um predestinado.   

A proteção da Virgem Maria aos membros da casa de Avis é um tema recorrente em  

Fernão Lopes, em Zurara, Álvares, no autor desconhecido do sumário de d. Fernando e em 

Pina.  Devido às constantes repetições, acredita-se que as escolhas das datas em Pina tenham 

alguma relação com uma tentativa por parte de d. Afonso V de associar o seu projeto político 

de conquista ao campo do sagrado.   Conforme demonstrado no capítulo 4, em todas as ações 

de propaganda do Estado, durante o reinado desse rei, torna-se possível visualizar uma 

correlação entre a imagem religiosa usada e o programa expansionista.  

Por causa dessas coincidências, sustenta-se que as atitudes do rei e dos seus 

colaboradores após a conquista da cidade, sobretudo, no que diz respeito à escolha dos 

prisioneiros não foi aleatória.  D. Afonso V aprisionou a mulher e os filhos do mulá e xeique 

Oatácio (cujo nome real era Said), senhor de Arzila107.  Esses prisioneiros foram usados para 

trocar pelos ossos de infante d. Fernando, cujo culto o rei promovia em Portugal. 

Os eventos após a vitória dos portugueses contribuíram significativamente para a 

intenção do d. Afonso V de conferir legitimidade ao seu projeto expansionista.  Quando os 

preparativos em Arzila estavam praticamente encerrados e o rei preparava-se para retornar ao 

reino, foi informado de que os habitantes de Tânger e de Larache haviam abandonado as suas 

casas.  Depois de comprovar a veracidade da notícia, o rei dirigiu-se para Tânger “aos XXVIII 

dias d’Agosto, dia de Santo Agostinho, que segundo se affirma já foi bispo d’ella”108. 

 Pina ao relatar a entrada do rei em Tânger no dia de Santo Agostinho retomava uma 

idéia que esteve presente no sumário do infante d. Fernando, cuja redação parece ter ocorrido 

entre o final da década de 60 e antes de 17 de junho de 1472, a de que Tânger havia sido sede 

do seu bispado.  Seria plausível considerar que Pina tenha lido o texto do sumário e tenha 

retirado informações dele, mas também é possível aceitar que o autor anônimo tenha feito 

essa “adaptação” geográfica para conferir uma maior importância à morte do Infante Santo.  

                                                                                                                                                         
como dos seus descendestes, ficando o sol cinzento ou surgindo cometas no espaço sideral nos dias das 
respectivas mortes régias”. GOMES, António Saul Gomes. Vésperas Batalhinas. Estudos de história e arte. 
Leiria: Edições Magno. 1997, p. 257. 
107 Cf. PAPENBROECK, Daniel van. AA.SS. Junii. Tomo I. Antuérpia: Tipografia de Henrique Thieulier, 1695, 
p. 591. Secção dos Res., BPMP, cota, F – 12 – 1. Tradução livre realizada por CAMPOS, Geraldo L. de.    
108 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CLXVII, p. 66, Vol. III. Destaque. 
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E assi ennovou e accrescentou El-Rei o titulo que tinha, e se intitulou 
nova e primeiramente por esta maneira: D. Affonso por graça de deus 
Rei de Portugal e dos Algarves, d’aquem e d’além mar em Africa. E 
depois de fazer muitas terras chãs dos mouros suas subjeitas e tributarias, e 
notificar ao Papa e a todolos Reis e Principes christãos esta sua 
excellente victoria, partiu-se como Principe para Portugal aos XVII dias do 
mez de Setembro, e logo ao outro dia seguinte foi no porto da cidade de 
Silves. De maneira que em XXXIII dias contados do dia que partiu de 
Lisboa até este, começou e acabou prosperamente estes tamanhos feitos, de 
que Deus foi muito servido, e seu estado e nome por todo o mundo mui 
accrescentado e louvado.109 
 
 

 O novo título conferido ao rei e a preocupação de notificar aos demais poderes da 

Europa são claros indícios do projeto de propaganda do período.  A indicação da duração da 

viagem portuguesa pode ser vista como mais uma forma de sacralizar a guerra.  O projeto de 

conquista do rei durou 33 dias o mesmo número de anos da missão de Jesus para salvar a 

humanidade.  Sublinha-se que a informação dada pelo cronista de que o rei enviou 

notificações de suas conquista foi corroborada por um manuscrito da BNF110 cujo conteúdo é 

muito semelhante à descrição da invasão de Arzila feita por Pina.  Provavelmente, a condição 

de guarda mor da Torre do Tombo de Pina tenha facilitado o acesso às cópias das cartas 

enviadas por toda a Europa.  

 
 
[…] roy de Portugal, combien encores fust jone de eaige, neantmoins rempli 
de j coraige vertueux, [ilegível] au par-avant avoient esté ses nobles 
prothgeniteurs, ramembrant [ilegível]uelement en sa memore comment les 
Infideles sarrains, habitans au pays d’Aufrique en la cité de Arzile, subjecte 
au roy de Fez, avoient parchi de[ilegígel]nt fait pluiseurs molestes e grans 
guerres aux roix de Po[ilegível]ugal dont il estoit procrée et desdendu, 
meismement qu’ilz avoient fait moru en p[ilegível]son inhumainement et 
contre tout honneur le tres-noble et tres-catholique [ilegível]nce infant 
don Ferrant, son oncle, frere au roy defunct son [ilegível] quel 
[ilegível]aucunes causes ils tenoient en ladite ville de Ar[ilegível], meu en 
vengance de la mort de dondit oncle, assembla [ilegível] nombre d[e] gens 
de guerra, fist apres[t]er ses navi[res], et [ilegível] pourveu de tout ce qu’il 
estoit necessaire.111 
 
 

                                                 
109 Ibidem, p. 67, Vol. III. Destaque.  
110 BNF. Manuscrites Françaises  nº 1278, fols. 260r-264r. 
111 Ibidem, fol. 261r. Destaque. 
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 O manuscrito francês foi endereçado ao ducado da Borgonha. Apesar das relações 

próximas entre Portugal e a Borgonha, Pina mencionou poucas vezes esse intenso contato112.  

No texto enviado à Borgonha, o principal tema diz respeito à invasão das cidades mouras 

como uma vingança pela morte de d. Fernando.  Embora tenham existido desentendimentos 

entre d. Afonso V e a Borgonha, a questão da promoção ao culto do Infante Santo 

aproximava-os.  Talvez, isso explique a ênfase, dada no manuscrito, à ocupação portuguesa 

como uma retaliação à morte do infante d. Fernando.   

 O envio da correspondência comprova que d. Afonso V tenha propositadamente 

aprisionado membros da elite de Arzila visando a futuras negociações para obter os ossos do 

seu tio.  Existem indícios que autorizam supor uma intencionalidade por parte do rei 

português.   No manuscrito citado, há uma reprodução do discurso do rei português antes de 

invadir a cidade.  

 
 
‘Il est temps, mes freres et amis, que desormais mettons a exploit la 
sentence de Dieu pour nous donnee contre ces Infideles mescreans et 
leur arrachons des mains ceste terre qu’ilz ont au peuple cristien 
injustemente ravye et par longue possession usurpee. Et vous souviengne 
que nous ne nous debatons tant seullement d’acquerir par la force de nos 
bras gloire mondaine que le tempz qui tout terniste et degaste mettra a fin, 
mais querons encore celle gloire immortelle que le temps ne peult soullier ne 
finir. Querrons aussy la digne vengence de nos proismes qu’ilz ont devant 
nos yeulsx souvent espouillié de leurs vyes et mis a d dolloureuse fin par 
mainte infelice avanture.  
Ha ! quantesfois et a com grant regret me vient au-devant, touttes les 
fois que je voy ce pays, la doulante prisno de nostre tres-amé oncle 
l’infant don Fernant, sa plourable bomrt et de tant d’aultres hommes de 
grant vaillance, voz parents et tourbler mes entrailles des innormes 
murdres perpetréz par ces enemis de la foy, par ces boureaux d’enfer 
que pour nos pechiés, Dieur a permi sy longuement souchier le sang de 
nous et de nos ancestres. Lesquelles choses, vaillans hommes, jusques a 
quant les souffrions ?113    
 
 

 Segundo o texto, a terra ocupada pelos mouros foi usurpada dos cristãos. Ao mesmo 

tempo, o rei ressalta o seu sofrimento diante da cidade que martirizou o seu tio e o fez ter um 

destino tão inglório.  Teria sido Deus que permitiu, devido aos pecados dos homens, que os 

inimigos da fé tenham expropriado o território dos cristãos.  Agora, Portugal veio às portas do 

                                                 
112 Segundo Brazão, no período em que Filipe o Bom esteve no poder, os navios portugueses formavam a 
terceira maior frota que aportava com regularidade no porto de Bruges.  Entre as 18 “nacionalidades” que faziam 
comércio na região, os portugueses estavam em 3º lugar em grau de importância. Cf. BRAZÃO, Eduardo. 
Présence du Portugal en Belgique (De Philippe d’Alsace à Léopold Ie). Museu do Dundo. Estudos de História 

(Ultramarina e Continental). Lisboa : Companhia de Diamantes de Angola (DIAMANG)/ Serviços Culturais 
Dundo-Lunda-Angola, 1970, pp. 45-46. 
113 BNF. Manuscrites Françaises… ms. cit., fol. 261v. Destaque.  
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inferno para redimir os pecados dos cristãos.  Portanto, o texto coaduna-se em diversos 

aspectos com a crônica de Pina e com os temas do sumário do Infante Santo, assim, consegue-

se reconstituir a imagem construída por d. Afonso V acerca do seu reinado e como ela foi 

projetada para os outros poderes europeus naquele momento.  

 A representação de Portugal no diploma citado não difere muito da imagem difundida 

junto aos demais poderes da cristandade, notadamente, junto à Santa Sé.  Se, por um lado, a 

conquista de Arzila contribuiu para coroar o projeto militar afonsino, por um outro, foi 

responsável por uma grave crise financeira.  Embora o papa Xisto IV tivesse tido uma postura 

conciliadora com a Igreja portuguesa, devido ao envio de uma embaixada para investigar a 

situação econômica da Igreja, a vitória lusitana em Arzila o fez mudar de opinião. Tal como 

foi feito por Martinho V, depois da conquista de Ceuta, o papa Xisto IV publicou uma bula, 

Clara devotionis, em 21 de agosto de 1472, em que se ordenava ao bispo de Lisboa que 

assumisse a função de organizar a clerezia em Tânger, Arzila e Alcácer.  Portanto, concedia 

ao rei o direito do padroado na região, o direito de apresentação e o acesso aos dízimos 

daquela área.  

  Em seguida, antes do resultado de sua enquete, autorizou a Ad apicem pontificalis, em 

28 de setembro de 1472, a qual dava novos direitos ao rei sobre os dízimos eclesiásticos.  A 

bula visava ao ressarcimento das despesas com mais essa vitória da cristandade.  Dom Nuno 

Álvares de Aguiar, que desde 1469 ocupava a função de bispo de Tânger, foi nomeado bispo 

da nova diocese.  Embora fosse uma “ficção jurídica”, para usar a expressão de De Witte, 

ressuscitava-se a sede episcopal Mauritania tingitana, exatamente aquela em que se 

acreditava ser a de Santo Agostinho.    Em 21 de agosto de 1471, publicou-se a bula Iusti 

supplicum, a qual autorizava os franciscanos portugueses, grandes colaboradores de d. Afonso 

V, a aceitar o convento doado por esse rei114.  

  A conquista de Arzila cujo resultado foi a ocupação de Tânger e Larache, em agosto 

de 1471, colocou fim à expansão e à segunda etapa do governo de d. Afonso V.  Ao contrário 

das expectativas dos contemporâneos, isso não trouxe paz ao reino.  A partir desse momento, 

ele se voltou para os problemas de sucessão em Castela, talvez acreditando ser capaz de se 

transformar em um grande poder peninsular ou reproduzir na península os seus sucessos 

obtidos na África.  Porém, para se compreender melhor as intromissões afonsinas em Castela, 

torna-se necessária uma discussão sobre o contexto internacional e os interesses em jogo. 

 

                                                 
114 Cf. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1958)… op. cit., p.19 et seq. 
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5.3 A expansão africana e a disputa pelas rotas comerciais do Marrocos  

 

 Todo o investimento da monarquia em conquistar as cidades e em legitimar as suas 

ações talvez tivesse eco em outras questões.  Ao estudar o comércio no Marrocos, baseando-

se na documentação muçulmana, Ricard descobriu que algumas das mais importantes 

atividades lucrativas dos portugueses, da primeira metade do século XVI, iniciaram-se na 

década de 50 do século XV.  No entanto, ele não ofereceu indícios capazes de explicar como 

esse processo foi desenvolvido durante o governo de d. Afonso V.  Aliás, trata-se de um 

problema em aberto.     

 A cidade de Safim foi conquistada em 1508, mas existem vestígios da participação 

lusa no comércio de cavalos e tecidos desde o reinado de d. Afonso V.  Isso foi comprovado 

por uma embaixada enviada à época de d. João II, cujo propósito era de renovar um acordo 

comercial assinado entre os representantes do Africano com os agentes de Safim115.   

 A conquista de Anafé, em 1469, foi um passo em direção às rotas de víveres.  A 

cidade desde o século XII era um pujante porto de exportação do Marrocos.  Isso não mudou 

no século XV.  Por seu intermédio, entrava-se no comércio de cereais de Safim116.  Ricard 

defende que um dos objetivos de d. Afonso V tenha sido o de tirar das mãos dos mouros os 

comércios de cereais, tecidos, cavalos, escravos etc..  A própria construção da fortaleza de 

Arguim, concluída em 1461, pode ser interpretada como um vestígio desse programa.  

Inclusive, o autor sustenta que a fortificação fosse utilizada para a troca de cereais por 

escravos.   

 A trajetória de Fernão Gomes, português que recebeu de d. Afonso V o monopólio 

comercial da Guiné, em (1468/1469?), afiança a tenacidade das relações comerciais entre 

Portugal e Marrocos.  Trata-se do comerciante, cujo envolvimento na compra de ouro na 

região onde mais tarde foi construída a fortaleza de São Jorge da Mina, em 1482, pôde ser 

comprovado.  Atestou-se, assim, a existência de mercadores de grosso trato no período 

afonsino.  Ele serviu a d. Afonso V e a d. João II em diversas regiões.  Ele seria um exemplo 

do comerciante colonial português, cuja atuação estendia-se de Tânger à fortaleza de São 

Jorge de Mina, passando por Anafé e Arguim.     

 
 
Si nous reprenons maintenant la succession chronologique des événements, 
d’autres rapprochements s’imposeront qui ne semblent pas moins suggestifs.  

                                                 
115 Cf. RICARD, Robert.  Études sur… op. cit., p. 91. 
116 Cf. Ibidem, p. 94 
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C’est vers 1450 – en tout cas avant 1452 – que João et Luis Fernandes, dont 
nous avons parlé, se rendent à Anfa et à Safi, c’est en 1455 que deux 
commerçants que j’ai mentionnés également, João Nunes et João Alvares, 
vont acheter du blé dans les ports marocains, et c’est à peu près à la même 
date que d’autres Portugais prétendent faire escale à Safi pour s’y procurer 
des haïks. Ces années 1450-1455 paraissent donc d’une importance très 
spéciale dans l’histoire des rapports entre Saif et le Portugal.  Mais ce n’est 
pas tout.  Un document de février 1455 atteste des relations, nécessairement 
antérieures à la rédaction de la pièce, avec les Juifs de cette ville, qui 
devaient par la suite jouer un rôle capital dans le développement et le 
maintien de l’influence portugaise à Safi.  Il y a plus encore : le 26 de février 
1456, Alphonse V confisque les biens d’ un Juif de Lagos, David Malon, 
parce qu’il écrit au caïd de Safi qu’une caravelle envoyée par le Roi faire du 
commerce était chargée d’espionner la place en vue d’un coup de main.  Si 
cette décision était justifiée, il faudrait en conclure que, dans les affaires de 
Safi, les éléments israélites ont joué sur les deux tableaux.117 
 
 

 Na realidade, desde a década de 40 do século XV, portanto, durante a regência de d. 

Pedro, há documentos para afiançar a procura portuguesa por novas rotas.  Presume-se que o 

regente fosse contrário à estratégia de ocupação militar, tal como foi executada nas décadas 

seguintes.  Apesar da polêmica, acredita-se que o monopólio comercial dado ao infante d. 

Henrique pelo regente e, posteriormente, confirmado por d. Afonso V, estivesse diretamente 

ligado às inquietações lusas para alcançar rotas mercantis na região.  

 No que diz respeito às relações comerciais do período afonsino, há de se considerar 

que, embora o rei estivesse realmente tentando controlar as rotas comerciais do Marrocos, ele 

teria entregado, através de doações especiais, a exploração comercial de importantes regiões a 

determinados grupos que acabavam ficando com os lucros, enquanto o Estado via-se obrigado 

a arcar com as despesas militares. Além do caso de Fernão Gomes, cujas informações sobre a 

sua posição a respeito da guerra na África são lacônicas, existe o caso de d. Fernando, duque 

da Beja, que recebeu, em 1468, o monopólio da exploração do açúcar na ilha da Madeira. 

Nesse caso, sabe-se de sua antipatia à guerra contra os mouros.  Ele, como administrador da 

Ordem de Cristo, impetrou diretamente ao papa Paulo II uma solicitação de privilégio.  Trata-

se de um diploma, datado de 16 de março de 1468, estudado por De Witte, que suplicava pelo 

direito dos trabalhadores de irrigarem a lavoura de açúcar aos domingos e nos dias de festa118.   

 A construção da fortaleza de Arguim pode ser um indício de como se realizou a 

expansão comercial em d. Afonso V. Ao Estado coube, e a fortaleza é uma prova disso, 

assegurar a inserção comercial portuguesa, principalmente, na região do Golfo da Guiné.  

Porém, infere-se que os recursos obtidos com o comércio dos produtos citados anteriormente 

                                                 
117 Ibidem, pp. 98-99. 
118 Cf. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1958)… op. cit. 
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tenham sido direcionados para os mercadores portugueses e estrangeiros119 e não para a 

monarquia.  Portanto, concorda-se com Ricard, quando sustentou que essas trocas serviram de 

base para a expansão comercial da segunda metade do século XV, mas não se considera 

verossímil que isso tenha sido uma estratégia de d. Afonso V120.  Na realidade, acredita-se que 

ele estivesse mais preocupado com o controle militar da região do que em fomentar o 

comércio. Mas, apesar de tudo, foi sob o seu reinado que se iniciou o império colonial 

português.     

 
 
Ce n’est donc pas un hasard, semble-t-il, si, dans les négociations entre la 
Castille et le Portugal au sujet des découvertes, la Berbérie et la Guinée 
paraissent former un bloc solidaire.  Dès 1454, le pape Nicolas V, pris 
comme arbitre entre les deux puissances, attribue au Maroc et la côte 
d’Afrique ‘depuis les caps de Bojador et de Nam’ jusqu’ à la Guinée et au-
delà.  En 1479, par le traité d’Alcáçovas, la Castille abandonne au Portugal, 
en échange des Canaries, la Guinée, les îles découvertes ou à découvrir au-
delà des Canaries, et tous les droits à la conquête du royaume de Fès.  Au 
second traité de Tordesillas (1494), les affaires de la Guinée et celles du 
royaume de Fès sont examinées et résolues conjointement.  Il est 
vraisemblable de penser que, aux yeux de la diplomatie portugaise, la 
Berbérie occidentale et la Guinée constituaient une espèce d’unité 
économique.121 
 
 

O cereal do Marrocos serviu de alimentação para a população portuguesa 

constantemente ameaçada pela fome.  Embora não exista uma relação de similitude entre a 

invasão de Ceuta e a ocupação do Marrocos, ambas podem ser problematizas conjuntamente. 

E, sem dúvida alguma, foram justificadas do mesmo modo pelos cronistas do século XV.  De 

                                                 
119 Embora as informações sobre a participação de mercadores da Borgonha no comércio do Atlântico – Madeira 
e Açores, sejam lacônicas, não existem dúvidas quanto à presença deles na região. Há indicações a partir dos 
anos de 1446-1447, da importação de madeira da região para a Borgonha.  Inclusive, segundo Paviot, houve 
acordos comerciais assinados em que foi possível comprovar o envolvimento de d. Henrique. Cf. PAVIOT, 
Jacques. Portugal et… op. cit., anexos docs. 279, 280, 289, 295, 296, 374 e 450. 
Existe na Torre do Tombo, em Lisboa, um diploma que concede a Desidério Vivaldi, comerciante genovês, o 
direito de fixar-se em Lisboa com as suas mercadorias.  Trata-se da concessão, em 8 de outubro de 1446, de um 
privilégio por d. Afonso V para atender um pedido da duquesa da Borgonha.  Infelizmente, o diploma não 
especifica que tipo de mercadoria era negociada por esse indivíduo, mas, dadas as informações disponibilizadas 
por Paviot, infere-se que ele estivesse envolvido na exportação de madeira para a Borgonha.  Cf. IAN/TT. Graça 

e privilégio em geral. Livro 19, fol. 88r, doc. 1.  
120 La vérité oblige à dire que, pas plus que dom Fernando, Alphonse V n’a compris l’importance des 
découvertes maritimes. Alors qu’il s’obstina avec un idéalisme passionné à poursuivre son rêve de conquête 
marocaine, il abandonna le soin de reconnaître les côtes de l’Afrique à un marchand de Lisbonne, Fernão 
Gomes, à qui avait cédé le commerce avec la Guinée en 1468. Quels que soient les résultats matériels atteints par 
les marins de Gomes, ce système de l’affermage substituait une fin purement mercantile à l’œuvre de pénétration 
et d’accords pacifiques entreprise par dom Henrique ; il ouvrait une porte aux abus. En réalité, la mort d’Henri le 
Navigateur, en 1460, marque le début d’une crise dans l’histoire des découvertes. Elle ne se terminera qu’en 
1480, lorsque la grande œuvre sera reprise en mais, et vigoureusement, par le fis et héritier d’Alphonse V, le 
principe perfeito dom João. DE WITTE, Charles-Martial. Les bulles (1958)… op. cit., pp. 16-17. 
121 RICARD, Robert.  Études sur… op. cit., pp. 103-104.  Destaque.   
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qualquer modo, os portugueses procuraram na região produtos comercializáveis. O comércio 

possibilitou que eles procurassem na região da Guiné parte do ouro, com o qual, 

indubitavelmente, financiaram-se as expedições marítimas e, posteriormente, a compra de 

produtos nas Índias.  Tais observações levaram o autor a formular a seguinte tese.  «Quand on 

voit ainsi les choses, le Maroc  n’apparaît plus comme une pièce secondaires du système, mais 

au contraire comme un élément essentiel »122. 

No que pesem as dificuldades de se mensurar com exatidão as repercussões das 

conquistas afonsinas na constituição do império colonial português, há de se considerar como 

a segunda metade do século XV foi marcada pela decisão de d. Afonso V de conquistar a 

região.  Nesse período, estabeleceram-se relações comerciais entre os portugueses e os 

comerciantes genoveses, embora os cronistas portugueses não mencionem isso.   O relato do 

cativeiro de d. Fernando indica a presença de banqueiros e comerciantes de Castela em Fez.  

Ao que tudo indica, eles foram prejudicados pela ocupação portuguesa de Ceuta.  Talvez, por 

essa razão, o banqueiro genovês tenha se manifestado favorável a participar das negociações 

acerca do resgate desse infante. Sabe-se que, após a invasão de Ceuta, o comércio naquela 

cidade tornou-se medíocre, pois as rotas muçulmanas foram desviadas para outras cidades.  

Provavelmente, foi por essa razão que os comerciantes genoveses tenham desaparecido da 

cidade de Ceuta. Lamentavelmente, para os genoveses, as negociações sobre a devolução da 

cidade não levaram à restituição da praça. 

 Durante o século XV, Salé, Arzila e Larache foram importantes centros comerciais e 

mantiveram um contato estreito com Fez.  A região era freqüentada por comerciantes 

genoveses, venezianos, ingleses e de Flandres.  Curiosamente, as fontes portuguesas não 

aludem a existência de estrangeiros no Norte da África.  Na realidade, « les récits de la prise 

d’Arzila par les Portugais en 1471 ne fassent aucune allusion à cette colonie génoise que 

l’infant Ferdinand y avait trouvée en 1437 »123.  Entretanto, no que diz respeito aos 

comerciantes de Flandres, há provas documentais, algumas estudas por Paviot124, de que o 

grupo de portugueses que serviram à duquesa e ao seu filho, Carlos, o Temerário (1433-

1477), esteve envolvido em diversas transações comerciais.  Assim, Isabel de Borgonha e 

seus servidores portugueses exerceram a função de representantes dos interesses portugueses 

na região e, ao mesmo tempo, transformaram-se em pessoas de prestígio político em ambas as 

                                                 
122 Ibidem, p. 105. 
123 RICARD, Robert.  Études sur… op. cit., p. 122. 
124 Cf. PAVIOT, Jacques. Portugal et… op. cit. passim.; SOMMÉ, Monique.  Isabelle de… op. cit., passim. 
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regiões.  À medida que negociavam privilégios para os borgonheses em Portugal, 

aumentavam os seus respectivos prestígios nas duas regiões125.     

 Seria aceitável presumir que os banqueiros e comerciantes genoveses mantivessem 

uma postura menos hostil aos muçulmanos.  Por isso, adotaram uma política de neutralidade 

que lhes possibilitavam participar das trocas entre os cristãos e os muçulmanos. Para Ricard, 

os genoveses representavam um auxílio importante aos mouros contra a agressividade luso-

castelhana.  Para eles esse comércio era secundário, pois atuavam em outras regiões do 

Mediterrâneo126.    

 Independentemente das disputas com outros reinos cristãos, as invasões afonsinas 

visavam a passar para Portugal o controle, ou pelo menos uma maior participação, em uma 

rede comercial que se estendia de Lisboa a Cadiz, cuja ramificação ligava-se às praças 

portuguesas no Marrocos, Açores, Madeira e pelas ilhas Canárias.  Como a rede também 

envolvia Arguim, pode-se escrever sobre uma unidade comercial da região127.   

 Além dos genoveses, os portugueses lidaram com a concorrência dos castelhanos.   A 

evacuação da cidade de Larache, em 1471, passou-a para o controle luso, mas não impediu a 

contundente ação dos comerciantes castelhanos na cidade, aliás, existem indícios da 

participação deles na praça, desde 1449.   

Ricard propõe um esquema para se compreender as inter-relações entre os portugueses 

e os espanhóis na África.  Ao Sul, observa-se uma feroz concorrência comercial, uma vez que 

a presença espanhola antecede a ocupação portuguesa e permanece após a evacuação lusitana, 

em meados do século XVI.  Ao Norte, no reino de Fez, as relações são bastante amigáveis; os 

mercadores da Andaluzia fazem o papel de intermediários.  Sevilha, Cadiz e Málaga 

mantinham um tráfico regular com a cidade de Ceuta.  A documentação demonstra uma 

enorme proximidade entre o corregedor do Gibraltar com o governador de Ceuta. 

Em Ceuta, Tânger e Arzila o transporte de animais, sobretudo, de porcos ficava a 

cargo de comerciantes da Andaluzia.  Há indícios de um grande comércio entre os portos 

portugueses no Marrocos e as principais cidades de Andaluzia. Em Arzila, nota-se a presença 

                                                 
125 No que pese a existência de uma lista de portugueses que serviram na Borgonha, os arquivos que concentram 
os fundos desse antigo ducado não disponibilizam informações detalhadas sobre esses homens.   
126 « La base véritable de l’activité des marchands génois au Maroc ne se trouvait pas à Gênes même, mais dans 
la Péninsule toute proche: c’étaient à la fois Lisbonne et Cadix, villes où l’existence d’anciennes et industrieuses 
colonies génoises est si bien connue que je me crois dispensé d’insister.  C’est que dans celles de Gênes, qu’il 
faudrait, pour un travail approfondi, chercher l’essentiel de la documentation, et c’est en liaison avec le 
commerce génois en Basse-Andalousie et à Lisbonne qu’il faudrait étudier le commerce génois au Maroc.  Il 
serait également nécessaire d’y joindre l’étude des colonies génoises établies au Canaries, où dès la fin du XVe 
siècle une partie de l’industrie du sucre est entre les mains d’hommes d’affaires génois, aux Açores et à 
Madère ». RICARD, Robert.  Études sur… op. cit., pp. 139-140.   
127 Cf. Ibidem, p. 141. 
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de genoveses e castelhanos.  Os portugueses não excluíram os exportadores da Andaluzia. Ao 

contrário, eles eram considerados aliados dos lusitanos, porque traziam produtos de outras 

regiões para as cidades controladas pelos mesmos.  

O interesse dos comerciantes andaluzes em preservar as praças portuguesas estava 

relacionado a duas questões-chave: a própria segurança da Andaluzia e também manter o 

papel que eles exerciam junto aos portugueses. O autor qualificou a relação entre os 

portugueses e os espanhóis como uma solidariedade dentre à diferenciação. 

 
 
Sur le plan politique, les rapports de l’Espagne et du Portugal apparaissent 
dans l’ensemble comme une lutte perpétuelle pour échapper l’un à l’autre.  
Et si le Portugal, moins peuplé et moins puissant, mais plus homogène, a 
toujours réagi, par un sursaut instinctif, contre les tentatives 
d’absorption, il lui est arrivé au mois une fois – sous Alphonse V – de 
menacer directement l’indépendance castillane.  Seulement, à la 
différenciation politique s’opposaient la solidarité géographique, la 
communauté de religion et l’unité de culture à travers deux langues 
distinctes, mais proche parentes.  Le voisinage impose et facilite les relations 
commerciales, le péril musulman qui menace ensemble les deux nations 
conduit de même aux gestes d’entraide et de collaboration.  C’est qui s’est 
passé entre l’Andalousie e les places portugaises du Maroc.  La rivalité 
maritime, parfois aiguë, qui mit aux prises les deux pays pendant une longue 
période était, par certains côtes, trop, artificielle, ou, plus exactement, elle 
était le fruit d’une politique trop uniquement volontaire pour pourvoir 
empêcher la collaboration militaire en face du danger commun  et surtout les 
échanges commerciaux qui naissaient spontanément de la nature même des 
choses.128 
 
 

Os feitores andaluzes tinham três funções básicas:  recrutar mercenários para reforçar 

as tropas portuguesas na África; comprar guarnições, emprestar dinheiro e enviar munições, 

carvão, madeira, ferro e, sobretudo, cereais, para colaborar com os portugueses na África.  

Teria sido a crença de que grupos vizinhos na península Ibérica iriam apoiar a invasão de 

Castela por Portugal um elemento a motivar d. Afonso V?  Segundo Pina, eles festejaram a 

vitória portuguesa em Arzila.  

 
 
E os christãos d’Andaluzia não receberam por isso menos prazer que 
segurança, de que com festas para o mundo, e devotas procissões para Deos 
deram claros signaes.  
E de Silves se foi logo El-Rei e o Principe por mar á cidade de Lisboa, onde 
foram com grande triunfo, e muitas festas e alegrias recebidos, o que todo 
tambem por todo o reino com a notificação e certeza da victoria por muitos 
dias se continuou.129   

                                                 
128 Ibidem, pp. 174-175. Destaque.  
129 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CLVXVIII, pp. 67-68. Vol. III. 
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5.4 Da guerra africana à guerra peninsular – “réquiem” de um império (1471-1481) 

 

 Do ponto de vista das relações de força na península Ibérica, desde o governo de d. 

João I, Castela constitui-se uma ameaça a ser considerada nas decisões da corte.  Portugal, 

valendo-se das práticas matrimoniais, tentou constituir um equilíbrio na região, através de 

casamentos com princesas de Aragão.  O modo como ocorreu o casamento de d. Duarte com 

uma princesa aragonesa corrobora isso.    

Mencionou-se, ao longo deste capítulo, que as crônicas do século XV possuem 

determinados padrões para representar os fatos dos quais elas se ocupam.  Também não foi 

obra do acaso a forma unânime que os cronistas lusos utilizavam para se referir ao vizinho 

reino de Castela.  Entre os reinos cristãos, os castelhanos representavam uma espécie de 

anticristão, ou seja, apesar de professarem a mesma fé, cometiam sérios desvios de conduta.   

Evidentemente, esse padrão descrito tem a ver com o contexto político vivido por 

esses reinos durante todo o século XV.  No terceiro volume da crônica de d. Afonso V, Pina 

dedicou a maior parte de sua narrativa à guerra entre Portugal e Castela. O conflito percorreu 

os anos de 1475-1479 e foi resolvido com o tratado de Alcáçovas-Toledo, de 1479-1480, 

cujos desdobramentos podem ser acompanhados até o Tratado de Tordesilhas, em 1494.  

Uma das primeiras informações dadas por Pina sobre o contexto peninsular afirma que 

Henrique IV (1425-1474), rei de Castela e Leão, casado com a irmã de d. Afonso V, Joana de 

Avis (1439-1475), teria procurado d. Afonso V para propor um acordo político para tentar 

neutralizar os seus adversários em Castela, inclusive, seria a própria irmã de d. Afonso V que 

teria procurado ajuda em Portugal.  Acredita-se que o acordo visasse a propor o casamento 

entre a sua filha e o príncipe herdeiro de Portugal. 

 
 
E no anno seguinte de mil e quatrocentos e sessenta e cinco houve em 
Castella entre El-Rei D. Anrique e os senhores do reino grande differença; 
porque alguns por vicios e erros que lhe punham, lhe alevantaram a 
obediencia e a deram ao Infante D. Affonso, que em moço alevantaram 
por Rei, sobre a qual cousa a Rainha D. Joana de Castella para pedir 
ajuda e socorro contra o revés a El-Rei D. Anrique seu marido, e assi 
ainda sobre os ditos e lianças veiu á cidade da Guarda em Portugal. 
Onde El-Rei tambem veiu, e fez côrtes de todolos grandes e povos de seus 
reinos, e todos a ellas vieram salvo o Infante D. Fernando, que em vindo 
adoeceu na sua villa de Covilhã e não pôde estar n’ellas, nas quaes a Rainha 
em nome d’El-Rei e seu requereu a dita ajuda, com fundamentos e causa que 
pareciam de honra, razão e proveito, mas em fim conhecida a condição 
variavel do dito Rei D. Anrique, e outras cousas mui perjudiciaes a taes 
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lianças, foi El-Rei aconselhado que em tal discorida e empreza nem lianças 
se não antremettesse, da qual cousa com a mais honestidade que pôde se 
escusou.130 
 
 

 A alta nobreza castelhana, valendo-se das supostas relações amorosas de Joana de 

Avis com Beltrán de la Cuerva (1443-1492) e de uma presumível homossexualidade do rei de 

Castela, almejava depor o mesmo ou proclamar um dos seus dois irmãos – Afonso ou Isabel – 

como herdeiro do trono.  Segundo a nobreza de Castela, havia a necessidade de impedir que 

uma filha bastarda, Isabel de Castela, a Beltraneja (1462-1530), tivesse direitos ao trono.  

Como d. Afonso V estava completamente envolvido com a guerra na África e, segundo Pina, 

fora aconselhado a não se envolver, optou por seguir os conselhos das cortes.   Teria sido esse 

contexto conturbado no reino vizinho o responsável pelo casamento da filha de d. Fernando, 

irmão do rei, d. Leonor de Viseu (1458-1525), com o príncipe herdeiro português, o qual foi 

realizado, após a dispensa papal, em 22 de janeiro de 1470.  

No intervalo de tempo entre os primeiros desentendimentos entre Henrique IV e a alta 

nobreza de Castela e o casamento de d. João II, em Portugal, a situação política no reino 

vizinho estava cada vez mais tensa.  Em 1468, pressionado, o rei castelhano havia 

reconhecido o seu irmão como legítimo herdeiro, no entanto, o novo herdeiro do trono 

faleceu, ainda em 1468, repentinamente, incitando a idéia de que havia sido envenenado.  Por 

sua vez, Isabel de Castela, ou a Católica, (1451-1504) habilmente declarou que não poderia 

aceitar a coroa, pois não usurparia o seu irmão. 

Segundo Pina, em 1471, além de se preocupar com a invasão de Arzila, d. Afonso V 

teve que lidar com inúmeras embaixadas vindas de Castela.  Henrique IV, desesperado por 

auxílio político, enviou diversas embaixadas ao reino vizinho na esperança de, na 

impossibilidade de casar a sua filha com o herdeiro de Portugal, casá-la com o próprio rei.  

Além disso, segundo o cronista, Isabel de Castela teria sido “contra seu prazer e auctoridade 

casada”131, em 1469, com Fernando de Aragão (1452-1516) e rei da Sicília.  O cronista 

português ainda afirmou que a atitude de desobediência de Isabel de Castela teria feito o rei 

deserdá-la, o que aumentou ainda mais a tensão na região.  

 
 
E finalmente no caso e negocio intrevieram tantas duvidas, e com esperança 
de tantos males e divisões de reino a reino, que El-Rei de Portugal tendo 
sobr’isso muitas vezes conselho, nunca em vida d’El-Rei D. Anrique se 
acharam taes meios, com que parecesse razão elle aceitar e concordar o 

                                                 
130 Ibidem, cap. CLVII, pp. 51-52, Vol. III. Destaque. 
131 Ibidem, cap. CLVXXI, p. 69, Vol. III.  
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dito casamento. E tudo principalmente causava, ser a Rainha de Cecilia 
intitulada por Princesa de Castella, de que tinha a mór parte dos grandes e 
Senhores d’ella, em que o mal da guerra, era tão certo como o bem da 
victoria duvidoso. E porém depois da morte d’El-Rei D. Anrique, El-Rei D. 
Affosno consentio no dito casamento, e entrou em Castella intitulado Rei 
d’ella […]132 
 
 

 Com a morte do rei de Castela, em dezembro de 1474, d. Afonso V, depois de ter 

negado diversas vezes, resolveu aceitar a proposta de casamento.  Tal gesto selou 

definitivamente o destino do final do seu reinado.  Segundo Pina, de dezembro de 1474 a 

maio de 1475, o rei português aconselhou-se com a nobreza portuguesa, a qual, segundo o 

cronista, repentinamente, mudou de opinião e resolveu colaborar com mais essa empresa 

bélica do Africano.  Ao mesmo tempo, foram enviados mensageiros ao reino vizinho para 

sondar a disposição da nobreza em apoiar o rei português.  

 Se forem consideradas as informações de Pina, não há grandes explicações para a 

mudança abruta de atitude de d. Afonso V.  No entanto, a proposta de Ricard133 de que o 

Africano teria invadido Castela para evitar a união entre os reinos de Castela, Leão e Aragão, 

como acabou acontecendo, é bastante verossímil. A situação era bastante diferente à época de 

Aljubarrota; naquela ocasião, tratava-se apenas de expulsar os castelhanos de Portugal, agora, 

d. Afonso V estava tentando evitar uma futura invasão.  Além desse raciocínio, com o qual se 

concorda, seria possível vislumbrar que o rei esperasse receber mais apoio do que de fato 

recebeu em Castela.  Ao menos, esse é um dos argumentos de Pina para explicar a atitude 

dele. 

 A experiência portuguesa do século XV havia demonstrado como Portugal tinha se 

projetado nas “relações internacionais” por meio da expansão.  Apesar dos problemas internos 

causados, a conquista do Marrocos por d. Afonso V gerou laços fortes com a Santa Sé, 

capazes, inclusive, de manter uma política abusiva quanto às liberdades da Igreja em Portugal.  

Provavelmente, os colaboradores do rei português tivessem considerado a hipótese de que a 

invasão em Castela também resultasse em uma total hegemonia nas áreas coloniais134. 

                                                 
132 Ibidem, p. 70. Destaque. 
133 Cf. RICARD, Robert. Études sur l’histoire morale et religieuse du Portugal. Paris/Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1970, p. 18. 
134 « La chronologie est suffisamment révélatrice.  Il est caractéristique que l’expédition de Ceuta (1415) – début 
de l’expansion portugaise – suive de si peu la paix avec la Castille (1411), c’est-à-dire une guerre assurément 
victorieuse, mais qui avait  souligné aux yeux des Portugais la permanence e la gravité du péril castillan dans le 
domaine politique.  D’autre part, on estime généralement que le règne de Jean II (1481-1495) marque une 
impulsion décisive dans l’histoire des découvertes portugaises (c’est le règne du voyage de Diogo Cão sur la côte 
d’Afrique et de la découverte du cap de Bonne-Espérance par Bartolomeu Dias)  et son successeur, Emmanuel Ier 
(1495-1521), avec les voyages de Vasco de Gama et le Cabral, ne fait que recueillir le fruit des efforts de son 
prédécesseur, disparu prématurément.  Si l’on se souvient que l’échec d’Alphonse V pour s’emparer  de la 
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 Após ter recebido informações de que teria a colaboração de parte da nobreza de 

Castela, o rei português comunicou a Isabel de Castela e Fernando de Aragão de sua intenção 

de se transformar em rei de Castela e os admoestou a não reagirem.  Mas isso foi inútil.  Em 

maio de 1475, o rei entrega a regência do reino a d. João II e invade Castela.  Nos próximos 

anos, d. Afonso V conduz as finanças do reino ao caos e precisou da intervenção de seu filho 

para auxiliá-los nos combates em Castela.   

O período de guerra aumentou a crise interna em Portugal.  Para manter os gastos com 

a guerra, d. Afonso V mandou recolher as pratas da Igreja do reino para que as mesmas 

fossem amoedadas.  Embora o príncipe d. João tenha escrito ao arcebispo de Braga para 

solicitar apoio à medida, sabe-se da oposição generalizada em todo o reino.  Enfatizam-se os 

casos das Sés de Braga e de Coimbra e da igreja de São João do Souto, onde houve ordens 

para o uso da força física e da destruição do patrimônio da Igreja para que fossem cumpridas 

as ordens do rei.  Junto com a apropriação da prata das igrejas, veio a ordem para retirar 

metade das suas rendas135.   

Em 1º de março de 1476, d. Afonso V sofreu uma grande derrota em Toro.  Após a 

derrota, o rei retorna a Portugal de onde parte para pedir auxílio ao rei de França XI (1423-

1483).    

 
 
El-Rei de França lhe disse, que por a pouca seguridade que tinha do duque 
de Borgonha, por ser muito orgulhoso, duvidava que tomando a cidade de 
Mamsy [Nancy] sobre que estava, e destruindo o duque de Lorreina, por 
seguir novidades quereria entrar por França, e que com receios d’isto pelos 
segurar tinha sua gente na fronteira, que daria causa lhe não poder dar tanta 
ajuda, como sem isso faria. Porém que se por seu meio d’El-Rei D. Afonso 
V elles ambos ficassem verdadeiros amigos, e se liassem por casamentos dos 
filhos, como o duque por todalas razões devia querer, elle em sua ajuda 
poeria a corôa de França com todo seu  poder, e que El-Rei D. Affonso devia 
requerer o duque que fosse com elle em pessoa; […]136 
 
 

 Como estava em guerra com o duque da Borgonha, Carlos, o Temerário, o rei francês 

alegou que só auxiliaria o rei português se ele conseguisse da Borgonha, ducado com o qual 

Portugal tinha excelentes relações, um compromisso de paz.  Segundo Pina, isso fez com d. 

Afonso V dirigisse-se a Nancy para tratar da paz, mas, chegando lá, descobriu que as 

                                                                                                                                                         
couronne de Castille se place au cours des années qui précèdent immédiatement l’avènement  de son fils Jean II, 
on peut supposer que celui-ci a voulu compenser cet échec territorial en reprenant l’expansion maritime dont 
Jean Ier avait été l’instigateur et qui s’était sensiblement ralentie depuis la mort de l’infant Henri le Navigateur en 
1460 ». Ibidem.  pp. 19-20.   
135 Cf. MARQUES, José. D. João II… op. cit., p.192 et seq.  
136 PINA, Ruy de. Chronica de… op. cit., cap. CXCVII, p. 114. Vol. III. 
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intenções de cooperação francesas eram falsas, porque o rei de França estava auxiliando os 

inimigos de Carlos na disputa pela região da Lorena onde foi morto pouco depois do contato 

com d. Afonso V, em 1477. 

 Vendo-se isolado, sem o apoio esperado em Castela, com dificuldades para manter o 

esforço de guerra, d. Afonso V viu-se obrigado a ceder, o que o levou a um acordo de paz 

com Castela, em 1479.  Trata-se do tratado Alcáçovas, de 4 de setembro de 1479.  Do ponto 

de vista da expansão marítima, a perda do controle sobre as Canárias para Castela foi um 

golpe duríssimo na expansão portuguesa.  O motivo mais plausível para o conflito seria a 

tentativa de assegurar o equilíbrio de forças e garantir a hegemonia portuguesa na costa 

africana, mas esse tratado acabou, de uma vez por todas, com as intenções hegemônicas na 

região.       

Segundo a maior parte da bibliografia sobre d. Afonso V, ele faleceu dois anos depois, 

em 28 de agosto de 1481, com sintomas de depressão após ter abdicado do trono em favor de 

seu filho.  A história de seu reinado caracterizou-se por diversas situações tensas, aliás, não 

houve, desde a sua aclamação como rei, com 6 anos de idade, uma década de seu reinado em 

que não tenham ocorrido embates políticos.  Apesar disso, ou melhor, por causa disso, talvez 

ele e os seus colaboradores tenham conseguido lançar as bases da propaganda da dinastia de 

Avis.   

Como se demonstrou no capítulo 4, todas as hagiografias escritas nos séculos 

posteriores basearam-se em frei João Álvares.  A imagem da África como lugar de martírio 

explorada durante o século XVI e, demasiadamente, no contexto da restauração também foi 

tributária em parte dessa criação afonsina.  Nesse caso sim, trata-se de uma criação, pois ele, 

embora tenha se baseado na propaganda de d. João I, foi o responsável por associar o 

continente africano ao lugar do martírio da nação portuguesa.  Para tanto, usou as cerimônias 

fúnebres no mosteiro da Batalha, verdadeiras demonstrações do poder em cena, para legitimar 

um reinado que, em absoluto, não era consensual.      



 

 

 

 

 

Capítulo 6 – Os indícios da produção de um santo dinástico 

 

 Em todos os lugares onde o Infante Santo teve culto, no século XV, houve algum tipo 

de incentivo da monarquia para o seu estabelecimento.   No entanto, o mosteiro de Santa 

Maria da Vitória foi o lugar em que aconteceu o culto mais pujante e, de certo modo, serviu 

de modelo para as outras regiões.  Mas o mosteiro, antes de ser o lugar de culto ao Infante 

Santo, era um panteão dinástico construído por d. João I para celebrar a sua vitória sobre 

Castela, em 14 de agosto de 1385.  A escolha do principal lugar de culto teria sido obra do 

acaso?      

 

6. 1 O mosteiro da Batalha e a dinastia de Avis (1388-1481) 

 

 O mosteiro confunde-se com a história monárquica em Portugal1.  Construído entre 

1385/87 e a década de 30 do século XVI, transformou-se no maior símbolo do poder político 

de Avis do século XV, sobretudo, no que dizia respeito ao Atlântico, desempenhando uma 

função, no campo da representação política, análoga até 1974.  Gomes2 o classificou como 

parte das grandes construções memoriais e históricas da sociedade européia.  Trata-se de um 

monumento ao poder da jovem monarquia.   

Contextualiza-se sua construção na tentativa da casa de Avis de se promover junto aos 

poderes europeus.  Portanto, sublinha-se a relação entre o programa de legitimação avisino e 

                                                 
1 Cf. VITERBO, Sousa. Dicionário histórico e documental dos arquitectos, engenheiros e construtores 

portugueses. 3 Vols. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1988.; ACENHEIRO, Cristóvão. Chronyca 
dos Reis de Portugal – D. João I, 1535. In: ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA. Inéditos de 

História Portugueza. Tomo V. Lisboa: Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1824.; SOUSA, Frei Luís de. 
Historia Des. Domingos particular do reino, e conquistas de Portugal. Primeira Parte. Lisboa: Officina de 
Antonio Rodrigues Galhardo, 1767.; IAN/TT. Ministério das Finanças, Processo n° 21198.; CORREIA, 
Vergilio.  Batalha. Estudo historico-artístico-arqueologico do Mosteiro da Batalha. Vol. I (1929) Vol. II (1931). 
Porto:  Litografia Nacional, 1929. 
2 GOMES, António Saul Gomes. Vésperas Batalhinas. Estudos de  história e arte. Leiria: Edições Magno. 1997. 
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as cerimônias ocorridas em seu interior3.  Cada detalhe da edificação e das cerimônias que ali 

tinham lugar circunscreve-se na imagem messiânica engendrada por Avis.  

 Embora se trate de um edifício português, a sua construção obedeceu aos padrões 

europeus, inserindo-se na rede de produção gótica de afirmação das monarquias européias.  O 

fato de que d. João I, que decidiu construí-lo como forma de agradecer o auxílio da Virgem 

Maria, tê-lo entregue à ordem mendicante de São Domingos é muito significativo. 

Inicialmente, não havia indícios de que esse rei tivesse a intenção de entregá-lo aos 

dominicanos.  Mas isso ocorreu por causa da influência do seu confessor dominicano, frei 

Lourenço de Lampreia, em 13884.  

A Ordem tinha relações com toda a Europa, por isso a transmissão a essa comunidade 

visou à divulgação do projeto arquitetônico da nova dinastia. A ordem de São Domingos, a 

dos frades pregadores de São Domingos, possuía uma estrutura administrativa internacional.  

Ela mantinha estreitas relações com os franciscanos e com a ermida de Santo Agostinho, cujo 

nome português era gracianos.  

 Os dominicanos eram conhecidos pelo desejo de expandir a fé.  O seu nascimento e 

desenvolvimento estiveram ligados à luta contra os movimentos heréticos e a ameaça causada 

pela presença do islamismo no Mediterrâneo5.  As idéias dessa nova espiritualidade 

espalharam-se em Portugal através do incentivo dado pelos reis de Avis.  Durante o século 

XV, o mosteiro da Batalha transformou-se no segundo mosteiro mais importante do reino, 

ficando atrás apenas do de São Domingos de Lisboa.  

 Por causa da devoção de d. João I à Maria, o mosteiro era dedicado à Virgem.  Na 

realidade, pode-se escrever que a instituição estivesse vinculada à promoção do culto mariano 

e o culto das relíquias, duas grandes manifestações religiosas desse século6.  Inevitavelmente, 

há de se pensar nas relações políticas existentes entre a dinastia de Avis e o tipo de 

espiritualidade difundida na Batalha.  Torna-se interessante notar como a devoção mariana fez 

                                                 
3 Cf. Ibidem, pp. 19-20. 
4 D. João I foi aclamado como regente em São Domingos de Lisboa.  Entre 1388 e 1395, foram fundados onze 
conventos da denominação. Durante o período avisino, à exceção de d. João III (1521-1557), encontram-se ações 
deliberadas dos membros da casa de Avis para proteger e favorecer quem trabalhasse em suas obras.  Cf. 
GOMES, Saul António. Ética e poder. Em torno do Mosteiro da Batalha. (O século XV – Materiais para o seu 
estudo). Separata de: Actas do III Encontro sobre História Dominicana. Tomo I. Porto: Arquivo Histórico 
Dominicano Português, Actas Separata 24, pp. 85-188, janeiro. 1991, p. 100.  
5 Essa Ordem advinha de São Bernardo, portanto, cisterciense. Devido ao contexto mencionado, a Ordem 
incumbiu-se de “(re)evangelizar pela pregação, pelo exemplo de vida regrada, pela prática duma piedade 
renovada que passava pela propalação do sacramento remissor da penitência ou confissão, pela essencialidade de 
uma piedade cristocêntrica e pela postura advocante da Virgem Maria, bem como pelo enraizamento da ideia do 
Purgatório, espaço de espera e de purificação”. Idem, Vésperas Batalhinas… op. cti., p. 21. 
6 Para Gomes, a forma como a Virgem foi pintada na instituição designa a sua relação com os circuitos europeus 
da época.  O autor estabeleceu relações entre as pinturas de Giotto e a obra de pintores portugueses que 
trabalharam nesse mosteiro, especificamente, Álvares de Pires de Évora e João Gonçalves. Cf. Ibidem, p. 22. 
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parte da espiritualidade de todos os ínclitos infantes e o modo particular como eles se 

relacionaram com o mosteiro.  

Ao se analisar a sua arquitetura, nota-se como ela mantém íntima relação com as ações 

da estirpe de Avis.  Na Borgonha7 ou em Portugal, os seus membros e colaboradores foram 

responsáveis pela difusão de alguns aspectos da devotio moderna; entre os elementos 

propalados, sublinha-se o culto mariano e a proteção às ordens franciscanas e dominicanas 

que aderiram ao movimento reformador.  No bojo desse processo, Avis defendeu uma 

espiritualidade pautada na devoção à Trindade, à Virgem, ao sacramento da eucaristia e às 

festas do corpo de Deus.  Na vanguarda da reforma em Portugal, estavam os dominicanos e os 

franciscanos.   

 Segundo Gomes, o ciclo das imagens do portal Ocidental da Batalha apresenta 

imagens individualizadas e, ao mesmo tempo, detalha os conhecimentos teológicos da 

primeira metade do século XV.  Foi a primeira vez que isso aconteceu em Portugal, gravaram-

se nas pedras as diretrizes de Pseudo-Dionísio, segundo os comentários de São Vítor de Paris, 

sobre a hierarquia celestial8.  Aliás, remarca-se a influência francesa nos portais do mosteiro, 

sobretudo, em relação à Maria, porque “ela era a Nova Eva que abrira a porta do Paraíso 

                                                 
7 Sobre a relação de Isabel de Borgonha e a devotio moderna na Borgonha. Cf. CHEYNS-CONDÉ, Myriam. 
Expression de la piété des duchesses de Bourgogne au XVe siècle dans la vie quotidienne et dans l’art. Essai de 
synthèse. In : PUBLICATIONS DU CENTRE EUROPEEN D’ÉTUDES BOURGUIGNONNES (XIVe – XVe 
s.). Actes de : Rencontres de Colmar. La dévotion moderne dans les pays bourguignons et rhénans des origines 

à la fin du XVI
e
 siècle. Strasbourg, 29 septembre au 2 octobre 1988.  Louvain-la-Neuve: Centre Européen 

d’Études Bourguignonnes (XIVe – XVe s.), nº 29, pp. 47-68, [s.m.]. 1989. No artigo, foi ressaltada a presença de 
dominicanos na corte de Borgonha e o modo como os portugueses que serviam a duquesa também participaram 
desse processo de promoção da reforma da observância. Segundo a autora, as subvenções dadas às instituições 
dominicanas e franciscanas pela duquesa e pelo seu esposo foram consideráveis. O próprio inventário de bens de 
Isabel da Borgonha comprovaria como no final da vida ela optou por uma experiência religiosa baseada no 
movimento que ela ajudou a difundir, porque os objetos de seu castelo, em Motte-au-Bois, comprovam um tipo 
de vida austero, muito próximo da vida dos franciscanos. Cf. ADN, B 3523, nº 123 e 955.; Cf. LA GRANGE, 
Amaury de. Inventaire après décès d’Isabelle de Portugal. Bulletin du Comité Flamand de France. Lille : 
Imprimerie L. Duytschaever, fas. 4, pp. 419-429, octobre-décembre. 1935.  
Lamentavelmente, as suas disposições testamentárias não são conhecidas na íntegra, pois a cópia do seu 
testamento conservada em Lille (Cf. ADN, B 457/1600) é uma adição, feita posteriormente, ao testamento que se 
encontra perdido.  Apenas uma pequena parte das suas designações testamentárias é conhecida.  Por esse motivo, 
não se têm grandes informações sobre a distribuição dos seus bens de raiz ou imóveis.  O aditamento foi escrito 
em 9 de agosto de 1471 e é composto por oito fólios de pergaminho que ainda foram adicionados em 2 e 3 de 
outubro desse mesmo ano, ou seja, dois meses e meio apenas antes da sua morte, em 17 de dezembro. 
As doações, com uma única exceção, foram dadas aos observantes.  Durante os séculos XIV e, sobretudo, no 
XV, houve uma grande divulgação do espírito reformador junto às ordens religiosas.  Nascido na Itália, o 
movimento de reforma atingiu a França, depois os Países Baixos e foi sustentado politicamente pelos duques da 
Borgonha.  Isabel interveio, por diversas vezes, em favor dos conventos de freires menores observantes.  Devido 
aos registros da viagem do frei João Álvares (autor da primeira hagiografia do Infante Santo), em 1467, foi 
possível saber que a duquesa da Borgonha recebeu apoio português no processo de implementação da reforma na 
Borgonha.; Cf. SOMMÉ, Monique. Le testament d’Isabelle de Portugal et la dévotion moderne. In : 
PUBLICATIONS DU… op. cit., 27-45.    
8 Cf. GOMES, António Saul Gomes. Vésperas Batalhinas…op. cit., p. 24. 
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outrora fechada por Eva pecadora. Maria encarna assim a Igreja e simultaneamente torna-se 

esposa do Cristo místico”9. 

Segundo Gomes, o portal principal (fig. 1) da Batalha abre-se para uma leitura 

tridimensional, cuja interpretação está ligada à função “devocional” da Trindade.  No centro 

(fig. 2), ela preenche o tímpano, nas arquivoltas, o espaço angelical, o profético ou da ecclesia 

ex circuncisione, há, ainda, os mártires e santos, ou seja, a ecclisia ex gentibus.  Embora haja 

uma riqueza das recorrências simbólicas espirituais, as mesmas estão hierarquizadas e 

disciplinadas por série de imagens figurativas em graus sobrepostos, “formando assim as 

coroas, que parecem repartidas em diferentes esferas como reflexos e símbolos orientados 

para um fim último”10. 

 

 
Fig. 1 – portal principal de Santa Maria da Vitória 

 

 
Fig. 2 – detalhe do portal principal 

 

                                                 
9 Ibidem, pp. 24-25. 
10 Ibidem, . 25. 
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O mosteiro tem dois marcos importantes em sua história.  Primeiramente, a idéia de 

que a sua construção ligava-se à crença segundo a qual d. João I recebeu auxílio da Virgem na 

batalha de Aljubarrota.  Transcorridos alguns anos do início das obras, definiu-se o segundo 

aspecto: o Mestre de Avis resolveu transformá-lo em panteão real.  A decisão foi tomada após 

a morte de d. Filipa de Lencastre, em 1415, e da vitória em Ceuta no mesmo ano.  A partir de 

então, passou-se a celebrar a memória fúnebre da dinastia11 em um panteão especialmente 

construído para esse fim.   Simultaneamente, monumentalizavam-se a independência sobre 

Castela e a expansão marítima.  

Em uma carta d. João I, em abril de 1388, evidencia-se “a ligação simbólica entre um 

herdeiro original do poder, na terra, e a liberalidade divina”12.   Gomes diz que por meio dessa 

vinculação direta entre o novo monarca e Deus, foi possível manter a idéia de legitimidade do 

novo poder sem que houvesse uma origem mítica. 

 
 
Ao invés, a certidão de nascimento lavrada pelo Mosteiro de St.a Maria da 
Vitória significava dignidade, fundamento real do poder dos novos príncipes, 
transmitindo simultaneamente a sua imagem idealizada. Neste sentido o 
monumento assume um papel de discurso no qual se traduz, tanto no 
manifesto como no oculto / simbólico (caso das empresas na Capela do 
Fundador), o desejo da continuidade, uma memória geracional ou familiar 
que pretendem construir os fundadores de si mesmos.13 
 
 

 Em 1416, foi realizado o translado da rainha de São Denis em Odivelas para a Batalha.  

Iniciar-se-ia um projeto cultural e político de grande significado histórico.  O rei da nova 

dinastia, rei de Portugal dos Algarves e senhor de Ceuta, considerava-se sem rivais possíveis.  

Então, era necessário fazer uma opção simbólica condizente com a nova conjuntura.   

Lançavam-se as bases para a construção no imaginário político português de um lugar de 

memória e de culto da nova dinastia.   

No interior do monumento predominam as representações de caráter teológico e 

pastoral.  Proliferam-se as anunciações do anjo à Virgem, os grupos de frades em ofícios 

solenes e os conjuntos angelicais. 

 
 
A proliferação da temática floral e vegetalista, creio, além de ser 
característica da arte tardo-gótica alude simbolicamente ao topos muito 
humanístico do convento como hortus conclusus, símbolo também mariano, 

                                                 
11 Cf. cap. 5 desta tese.  Especialmente, a relação entre a morte da rainha e a conquista da cidade de Ceuta.  
12 GOMES, Saul António. Ética e… op. cit., p. 100. 
13 Ibidem. 
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mas também como espaço preparatório da glória celestial na sua antevisão 
simbólica tal locus amoenus, o jardim paradisíaco da cidade celestial.14 
 
 

 O programa iconográfico demonstra o tipo de imagem à qual a dinastia de Avis 

tencionava ser associada.  O escudo régio que está no vértice interno do portal das Capelas 

Imperfeitas, onde D. Duarte e a sua esposa jazem, é suportado por anjos ajoelhados.  A 

posição dos anjos indica reverência ao rei que mandou construir o edifício, provavelmente, d. 

João II15.   

Apesar de Gomes não abordar a questão, a atitude de reverência, se contextualizada 

dentro da produção da propaganda de Avis da segunda metade do século XV, deve ser lida 

como mais um indício da proposição de uma religião monárquica em Portugal.  Esse autor 

não observou que no vértice da Capela do Fundador (fig. 3), onde os ínclitos infantes estão 

enterrados com os seus pais e onde o Infante Santo recebeu culto, há dois anjos sustentando 

um escudo régio (fig. 4).  Provavelmente, a idéia de colocar anjos sustendo o escudo real 

tenha sido copiada da Capela do Fundador.  

 

 
Fig. 3 – abóbada da Capela do Fundador  

 

                                                 
14 Idem. Vésperas Batalhinas…op. cit., p. 159. 
15 Cf. Ibidem, p. 26. 
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Fig. 4 – detalhe da abóbada da Capela do Fundador 

 
 

A Capela do Fundador representa a primeira mensagem política deixada por d. João I 

e, de certo modo, corroborada por todos que foram enterrados nela16.  Na verdade, a opção 

pelo túmulo em conjunto designou uma outra forma de comunicar ao reino uma auto-

representação institucional e política.  As novas funções sociais do rei traziam consigo a 

necessidade de se divulgar um discurso novo sobre a família nuclear como um elemento de 

estabilidade que deveria ser transmitido até mesmo após a morte17.     

 
 
Interessa evidenciar a imagem político-institucional dos soberanos 
sepultados na Batalha, a fim de conhecermos como se perspectivava, em 
território português, a demonstração pública do poder real que teve, ao longo 
do século XV, uma caminhada triunfante no sentido da afirmação da sua 
dimensão absolutista ‘de certa sciencia e poder absoluto’ – como surge nas 
cartas da chancelarias régias portuguesa desde finais de Trezentos – 
simultaneamente à afirmação do estado burocrático e centralizado.18 
 
 

 O túmulo dos fundadores de Avis apresenta uma simbologia política importante por 

dois itens.  A idéia da sepultura individualizada19, embora isso tenha sido desrespeitado por d. 

João II, estava atrelada ao movimento de centralização monárquico, levado a cabo pelo 

Mestre de Avis.  Sobre o outro aspecto, retoma-se a questão da sacralidade da dinastia, apesar 

de d. João I ter falecido em idade avançada, aos 76 anos, em 1433, a sua representação no 

                                                 
16 Segundo a ordem cronológica dos enterros: infante d. João, o Infante Santo, d. Pedro, d. Henrique e d. João II. 
17 Para Gomes, trata-se de uma atitude bastante precoce no contexto ibérico. Cf. GOMES, António Saul Gomes. 
Vésperas Batalhinas…op. cit. 
18 Ibidem, p. 33. 
19 D. João I havia proibido que qualquer outro rei fosse enterrado na Capela do Fundador.  Segundo as suas 
instruções, em seu testamento, os outros reis deveriam edificar novas capelas.  Por esse motivo, d. Duarte 
mandou construir as Capelas Imperfeitas.   
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sarcófago é a de um rei jovem, aproximadamente aos 30 anos, na plenitude da vida.  Assim, 

pode-se relacionar essa representação à morte de Cristo, que faleceu jovem em sacrifício por 

seu povo20. 

 Considerando a posição da Capela do Fundador em relação à igreja, existe outra 

simbologia política relevante.  Optou-se por enterrar os membros de Avis na parte exterior; 

assim, marcava-se o processo de afirmação do Estado.  Salienta-se que o modo de enterrá-los 

estava ligado à intenção de sacralizar a guerra de expansão, definindo-a como uma missão.    

Subjacente à sacralização da guerra, exaltava-se uma característica fundamental da casa 

dinástica, as suas virtudes intelectuais, atestadas pelas fabulosas bibliotecas de d. Duarte e d. 

Fernando, mas elas: 

 
 
seriam ainda ultrapassadas pela de D. Afonso V que nela fará funcionar 
scriptorium próprio para onde recruta copistas e iluminadores.  Em Castela, 
à excepção do rei D. João II, marido de D. Isabel de Portugal, cuja devoção à 
poesia é conhecida, não se encontra exemplo semelhante para Quatrocentos. 
Neste ponto, os de Avis acompanham as casas mais cultas a Europa de 
então, particularmente a inglesa e a borgonhesa onde pontificará Filipe, o 
Bom, marido da infanta D. Isabel, filha do rei português.21 
 
 

Identificou-se, através da análise das hagiografias do Infante Santo, como um dos 

mecanismos de constituição da religião monárquica era a sobreposição de imagens da tradição 

cristã às representações da monarquia de Avis.  Na iconografia da Batalha predominam os 

temas vinculados às simbologias religiosas e “crísticas”.  Os motivos ligados à devoção ao 

arcanjo Miguel e à anunciação de Maria são extremamente recorrentes.   No “portal da 

glória”, há a representação da hierarquia celestial segundo a definição de Pseudo-Dionísio, 

que São Tomás de Aquino reforçou em sua Suma Teológica. 

 Encontram-se ícones cujos significados remetem para a proteção à casa de Avis. Eles 

ainda são associáveis às hagiografias do Infante Santo.  Na verdade, ao comparar as imagens 

da hagiografia com as representações predominantes da Batalha, tem-se a sensação de que a 

sua primeira hagiografia tivesse sido escrita para se adequar ao programa iconográfico do 

mosteiro, onde ele viria a ter culto. 

 
 
Os cultos angelicais, no Mosteiro, particularizavam-se também no espaço 
consagrado ao Arcanjo Gabriel, na referência à Anunciação, e ao Arcanjo 
Miguel, o primeiro dos mensageiros de Deus, ‘aquele como Deus’, capitão 

                                                 
20 Cf. GOMES, António Saul Gomes. Vésperas Batalhinas…op. cit., p. 38.  
21 Ibidem, p. 35. 
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dos exércitos celestiais, vencedor do dragão, dominando a balança, 
passagem de toda a psicostasia do Juízo Final. O Arcanjo Miguel, da 
especial devoção do Infante D. Pedro, serviu de base à empresa deste 
malogrado Regente, repetida no frontal do seu túmulo, e pintada inúmeras 
vezes no tímpano da sua capela sepulcral (figuras 8 e 9). Ainda em 1500, D. 
Manuel I pediria aos dominicanos da Batalha orações intercessórias 
especialmente dirigidas a S. Miguel e a S. Jerónimo. A devoção a S. Miguel 
triunfara… Em três cenas alusivas à Anunciação de Gabriel a Maria, que 
encontramos no edifício, denunciam-se outros tantos tempos escultóricos 
diferenciados.22 
 
 

 Os arcanjos e anjos representados na Batalha são os elementos iconográficos mais 

constantes.  Disso, depreende-se que há uma correspondência entre uma mentalidade tardo-

medieval, imbuída do culto angelical, e o espectro da devoção mariana.  Essa relação entre o 

culto mariano e a representação angelical aponta para um tópico da afetividade religiosa das 

elites nobiliárquicas e clericais de Portugal, no século XV.   

 A função de mensageiro do arcanjo Miguel na cultura política portuguesa vinculava-se 

à primeira dinastia.  No processo de legitimação avisino, estabeleceu-se a guerra de 

reconquista como intercessão entre as duas dinastias (Borgonha e Avis).  Assim, a associação 

dos membros de Avis ao arcanjo tinha a função de criar uma estabilidade e uma continuidade 

na história dinástica.  As celebrações populares do dia 29 de setembro, dia do nascimento do 

“pré-destinado” Infante Santo, sempre foram vinculadas à reconquista. 

 Afonso Henriques (1109-1185) foi “acompanhado” desde seu nascimento pelo arcanjo 

e foi batizado na ermida de São Miguel de Guimarães.  Ressalta-se que os palácios reais 

portugueses, a começar pelo da Alcáçova de Coimbra, tinha capela dedicada ao general dos 

exércitos celestiais.  Elas existiam ainda nos paços de São Miguel de Coimbra, de Alcáçova 

de Lisboa e de Santarém, entre outras capelas palatinas dedicadas a São Miguel23.  

Desde sua fundação e devido ao seu caráter mendicante, a estirpe de Avis tomou para 

si a função de prover o mosteiro de seu tesouro espiritual.  Por razões óbvias, o primeiro 

grande doador foi o Mestre de Avis. Ao analisar as doações feitas por d. João I, 

evidentemente anteriores à redação da primeira hagiografia e das crônicas do período 

afonsino, Gomes localizou dez das treze imagens doadas.   

Das dez conhecidas, as hagiografias fazem alusão explícita a quatro24: São Pedro, São 

João Evangelista, São Tomás, São Bartolomeu, São João Batista, Santa Maria Madalena, 

                                                 
22 Ibidem, p. 72. 
23 Cf. Ibidem, p. 112. 
24 Os nomes de santos que foram escritos em negrito são os que foram explicitamente citados nas hagiografias do 
Infante Santo. Cf. cap. 4 desta tese.  
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Santa Bárbara, Santo Antônio e dos dominicanos São Pedro Mártir e Santa Catarina de 

Sena25.  Para o autor, essa amostra de santos demonstra a atualização do mosteiro em termos 

da “moda” de devoção da época.  Destaca-se ainda a insistência pelo culto mariano e a 

presença de São Bartolomeu, citado em Pina, na ocasião do segundo cerco de Alcácer 

Ceguer26.  

 Além da questão da “moda” devocional do período, há de se considerar que, tal como 

nas hagiografias, há um predomínio das idéias do martírio e da conversão dos idólatras.  Seria 

aceitável que as doações de d. João I tenham sido escolhidas propositalmente e que elas 

fossem, facilmente, dados os conhecimentos religiosos da época, vinculadas ao projeto de 

legitimação da nova dinastia.  Afinal, as imagens serviriam para determinar o capital religioso 

do mosteiro.   

Segundo a Legenda Áurea, São Tomás tinha o seu nome relacionado à passagem 

bíblica em que Cristo lhe respondeu: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”27.  Outro 

episódio narrado da vida do santo menciona a sua pregação para os pobres e doentes na Índia.  

Após reuni-los e pregar a “verdade”, um fortíssimo relâmpago rasgou o céu, cegando-os por 

meia hora.  Em seguida, Santo Tomás disse que tinha sido Deus que se fez presente na forma 

luminosa de um raio para curá-los28.   

 No caso de São João Batista, a sua imagem esteve associada às festividades para 

comemorar a sua decapitação e os seus dois martírios. Primeiro, a prisão e a decapitação por 

ordem de Herodes Antipas, e, em seguida, o seu “segundo martírio” – a queima de seus ossos 

por ordem de Juliano, o Apóstata, para acabar com os milagres realizados na região da 

Palestina29.    

 Quanto à Santa Maria Madalena, a tradição medieval associava-a à conversão dos 

habitantes de Marselha. Ela também foi testemunha dos sofrimentos de Cristo na cruz. 

 
 
Ela chama-se [sic.] ‘mar amargo’ por ter optado pela ótima via da 
penitência, por ter derramado tantas lágrimas com as quais lavou os pés do 
Senhor. Ela chama-se [sic] ‘iluminadora’ por ter optado pela contemplação 
inteiro, por ter desejado com avidez receber aquilo que em seguida verteu 
em abundância, a luz. Ela chama-se [sic.] ‘iluminada’ por ter optado pela 
excelente via da glória celeste, tendo então a mente iluminada pela luz do 
conhecimento perfeito e o corpo por uma luz translúcida. Ela é ainda 

                                                 
25 GOMES, António Saul Gomes. Vésperas Batalhinas…op. cit., p. 27. 
26 Cf. cap. 5 desta tese, nota 71. 
27 Jo 14; 6.  
28 Cf. VARAZZE, Jacopo. Legenda Áurea. Vidas de Santos. In: FRANCO JÚNIOR, Hilário (ed.) Tradução do 
latim, apresentação, notas e selação iconográfica. São Paulo: Cia. das Letras, 2003, p. 85. 
29 Cf. Ibidem, p. 728. 
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chamada de ‘Madalena’, que vem de manens rea, ‘considerada ré’; ou 
Madalena pode ser interpretado como ‘fortificada’ ou ‘invicta’ ou 
‘magnífica’, indicando as três etapas de sua vida, antes de se converter, 
durante a conversão e depois de convertida.30 
 
 

 Santa Bárbara nasceu na cidade de Nicomédia, região da Bitínia, no final do século III.  

Era filha de um nobre, Dióscoro que, ao descobrir, que a filha professava uma fé diferente da 

dos romanos, entregou-a ao prefeito Martiniano, o qual ordenou torturá-la, visando a forçá-la 

a negar o cristianismo.  Como se recusou, foi condenada à morte e o seu pai cortou-lhe a 

cabeça.  Segundo a lenda, nesse instante, um raio iluminou o céu e matou o seu pai. 

 Em conjunto, as imagens dos santos doados por d. João I ao mosteiro relacionam-se 

aos temas comuns nas crônicas do período afonsino.  As vidas desses santos estavam ligadas 

ao martírio, à conversão e à luz.  No caso do martírio, acredita-se que, desde d. João I, havia 

uma tendência discursiva em associar a expansão à guerra de reconquista, portanto, ao 

movimento das cruzadas.   

Quanto à conversão, subjacente à propaganda cruzadística, havia a intenção de 

transformar os portugueses em missionários com atribuições de converter os gentios e os 

infiéis.  Além disso, o tema das luzes, através das histórias dos relâmpagos, retoma o lugar 

comum medieval de associar Deus à luz.  No caso em questão, a propaganda de Avis 

transpunha a metáfora para o papel dos portugueses na expansão, eles traziam a luz, o 

cristianismo, as trevas.   Assim, no caso do culto ao Infante Santo, além da apropriação que os 

seus hagiógrafos fizeram das diretrizes simbólicas do início da dinastia, infere-se que o 

mesmo aconteceu com as suas representações iconográficas, que fazem alusão aos três temas 

expostos.      

 As doações do Mestre de Avis compuseram o tesouro da sacristia.  Em um período em 

que a espiritualidade imiscuía-se profundamente na devoção às relíquias, esse rei proveu o 

mosteiro com presentes cujas representações estivessem relacionadas às imagens que ele 

desejava que todos vissem na casa de Avis.  

 
 
Toda esta acumulação de relíquias e de um esplendoroso tesouro litúrgico na 
Batalha, por parte de D. João I, define uma intencionalidade, um programa 
devocional que, sendo religioso e do foro da espiritualidade pietista do 
monarca, não deixa também de definir um acto público simbólico tão do 
agrado de uma sensibilidade artística do homem medieval de inícios de 
Quatrocentos. A sacristia elevava-se, assim, à capela sacratíssima, depósito 
de relíquias e dos vasos onde se consagrava múltiplas vezes o Corpo e o 

                                                 
30 Ibidem, p. 543. 
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Sangue de um Cristo transsubstanciado [sic.]. Compreender-se-á, deste 
modo, que toda a sacristia se tenha imposto como um espaço micro-cósmico 
da sacralidade divina, tanto quanto palco de enaltecimento grandiloquente do 
poder e do projecto político protagonizado pelo rei da boa Memória. Não 
seria só pelo tesouro móvel e pelas suas preciosas relíquias ali reverenciadas. 
A sacristia era, toda ela, um espaço gótico dedicado à proclamação de uma 
glória messiânica corporizada pelo fundador da nova dinastia de Avis.31 
 
 

 A atmosfera sacra da construção deveria ser corroborada, como o foi, por outros 

mecanismos de engrandecimento.  A arca do tesouro divino na terra teria que ter nas suas 

abóbadas um plano iconográfico de acordo com as diretrizes citadas acima.  Assim, junto com 

o tesouro enaltecer-se-iam as memórias de d. João I e da sua esposa. 

 Embora seja possível mapear uma continuidade na relação de proximidade entre os 

reis de Avis e o mosteiro32, durante o reinado de d. Afonso V, a contigüidade foi 

intensificada.   Dos reis do período, ele foi o que mais necessitou de legitimidade.  Entre os 

anos de 1388 a 1520, o reinado do Africano representa 46,42%33 do total de cartas relativas ao 

mosteiro.  Do período regencial até 1460, houve um surto de doações para o mosteiro.  Apesar 

de Gomes não analisar o porquê disso, supõe-se que d. Afonso V, para criar um clima de 

estabilidade simbólica, tenha mantido o programa de d. Pedro de proteção ao mosteiro, apesar 

do regente ter tido explicitamente a colaboração da instituição na ocasião de Alfarrobeira.   

Do ponto de vista da saúde econômica do mosteiro, foram tempos de prosperidade.   

A época afonsina estabeleceu, de forma escrita,  a função do mosteiro na propaganda 

de seu reinado. Em 1453, há um diploma34 no qual está presente um manifesto da concepção 

régia sobre o papel do mosteiro.  Portanto, conjugavam-se exaltação, glória, memorialismo 

dos antepassados à idéia de serviço a Deus, porque era proveitoso ao Estado.  Dessa forma, 

eram justificadas as constantes doações feitas à Batalha.  Em 1473, gastava-se um pouco mais 

de 176 mil reais com a manutenção do mosteiro, além dos rendimentos auferidos junto ao 

almoxarifado de Leiria e doações particulares.  No entanto, mesmo assim, abundam queixas 

sobre a falta de recursos35. 

                                                 
31 Ibidem, p. 104. 
32 No que diz respeito às doações e às construções, de d. João I a d. Manuel (1495-1521), verificou-se uma 
política contínua em relação ao mosteiro.  Mesmo d. Manuel que, através dos Jerônimos produziu outra 
edificação para celebrar o poder de sua dinastia, continuou a privilegiar os dominicanos de Leiria. Cf. GOMES, 
Saul António. Ética e… op. cit.    
33 Cf. Ibidem, gráfico II, p.114.  
34 Cf. IAN/TT. Leitura Nova. Estremadura. Livro 5, fols. 285v-286.; Para ler a versão editada. Cf. GOMES, Saul 
António. Ética e… op. cit., p. 152, doc. 76. 
35 Cf. Ibidem. 
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Em carta anterior, de 1450, enviada ao vedor das obras do mosteiro, Fernão 

Rodrigues, ao mesmo tempo em que se consultava sobre o andamento das obras, inquiria-se 

acerca da possibilidade de se construir um relógio.  Entretanto, indaga-se o porquê da 

edificação de um relógio numa comunidade rural. 

 
 
A resposta parece-me facilitada se tivermos presente que os locatários do 
convento, os frades dominicanos, estavam dominados pelas preocupações 
que o mundo urbano, o seu meio natural, impunha ao quotidiano religioso, 
habituados a um tempo rigoroso, tanto quanto possível, que acaba por influir 
no tempo clerical. Pelo menos em St.a Maria da Vitória assim deveria 
acontecer, tanto mais que as suas funções se resumem a velar por uma 
contínua ligação entre o poder temporal, o da casa reinante, e o mundo 
espiritual, em cumprimento de um calendário de solenidades litúrgicas pelo 
rei (aniversários, trintários, orações mensais e semanais por alma de defuntos 
ou para proteção dos vivos) ciclamente repetidas.36   
 
 

 Provavelmente, na manifesta preocupação na edificação de um relógio houvesse a 

intenção de direcionar o tempo.  Com a dinastia de Avis, a história política do reino passou a 

confundir-se com a vontade divina.  Mesmo as convulsões políticas, como, por exemplo, o 

desastre de Tânger e Alfarrobeira, encontravam uma justificativa na ordem divina.  Assim, 

encontravam-se argumentos intelectuais e espirituais para dar legitimidade aos momentos de 

instabilidade no reino.  Os fortes alicerces do mosteiro passaram a servir de bases de pedra à 

ideologia da união do reino em favor da guerra na África, principalmente, nesse reinado. Sem 

dúvida, um dos alicerces foi construído através do culto ao Infante Santo, que foi estruturado 

no mosteiro a partir de 1451.    

 

6.2 O culto ao Infante Santo 

 

6.2.1 Os antecedentes: problemas e questões 

 

 Apesar das referências à existência de culto em Lisboa e em Guimarães, optou-se, 

devido à sua importância, por analisar o culto prestado ao Infante Santo no mosteiro da 

Batalha.  Para tanto, foi inserido na temática hagiográfica diocesana de Leiria-Fátima.  

Através do testamento do Infante, identificaram-se doações para os franciscanos de Leiria e 

para os dominicanos da Batalha.   Provavelmente, a escolha por colocar as relíquias de d. 

Fernando no mosteiro também estivesse ligada à sua grande devoção e apego ao cenóbio.   

                                                 
36 Ibidem, p. 99. 
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 Diversas fontes veiculam informações acerca do culto37.  Oficialmente, deu-se início 

em 1 de junho de 1451, quando as vísceras chegaram a Santarém, onde d. Afonso V as 

esperava com grandes solenidades.  E, em 9 de junho, elas foram depositadas na Capela do 

Fundador, na Batalha, com outras solenidades. O culto conheceu novo impulso em 17 de 

junho de 1472, com a chegada dos ossos do santo. Mas foi no século XVI que a devoção ao 

Infante Santo chegou ao seu auge, recebendo grande incentivo de d. Manuel.  Nesse século, 

conseguiu um grande reconhecimento internacional.  Isso pôde ser comprovado pela sua 

inclusão na publicação dos AA.SS. dos bolandistas, em 169038.   

Há evidências documentais39 cujos conteúdos provam o culto público até a proibição 

formal por meio do bispo de Leiria, d. Martim Afonso Mexia (1605-1615).  Ele proibiu a 

realização de festas para o Infante Santo e o uso de paramentos litúrgicos dos santos, vestes 

brancas, em tais celebrações.  No entanto, existem outras fontes para atestar como a ordem do 

eclesiástico foi desrespeitada.  Na verdade, encontram-se referências ao culto até o século 

XIX, em 1834.  Trata-se de um santo cujo culto vigorou por quatro séculos.   

Entre aqueles que promoveram essa santidade, além de d. Afonso V e da duquesa da 

Borgonha, d. Henrique teve muita importância, porque o Navegador decidiu transformar o seu 

irmão em santo protetor.  Por isso, solicitou um dos pintores da Batalha, Mestre João 

Afonso40, para construir um tríptico, cujas imagens41 representassem o martírio do seu irmão, 

para o orago de sua capela.   

 
 
O messianismo neo-testamentário transforma-se, para os de Avis, num 
messianismo encorpado, numa epifania de um novo poder e projecto político 
para o Reino. A grandeza de Deus reflectia-se na magnificência ibérica da 
realeza joanina; a heroicidade dos beatos e santos da Igreja universal tocava 
as vestes da família real portuguesa que não hesitaria, como escrevemos, e 
sob um particular patrocínio do Infante D. Henrique, em retratar o 
malogrado Infante de Fez, seu irmão D. Fernando, expondo-o no centro 
de um tríptico que coroava o altar da sua própria capela fúnebre.42 
 
 

                                                 
37 Para ter acesso à relação das principais fontes sobre esse assunto. Cf. CRISTIANO, Luciano Coelho. O culto 
do Infante Santo D. Fernando no mosteiro da Batalha resumo. Separata de: Actas do III Encontro sobre História 

Dominicana. Tomo I. Porto: Arquivo Histórico Dominicano Português, Actas Separata 23, janeiro.1991. 
38 Cf. GOMES, António Saul Gomes. Vésperas Batalhinas… op. cit., p. 268. 
39 Elas serão objeto de análise deste capítulo. 
40 GOMES, António Saul Gomes. Vésperas Batalhinas… op. cit., p. 108.  Nessa página, o autor relaciona os 
principais pintores que serviram no mosteiro. 
41 Cf. MUSEU DE ARTE ANTIGA DE LISBOA. Número de inventário: 1877. Em 1940, o tríptico foi 
transferido para esse museu, mas se encontra em péssimo estado de conservação.      
42 GOMES, António Saul Gomes. Vésperas Batalhinas… op. cit.,p. 110. Destaque. 



 303 

 Obviamente, a decisão de d. Henrique não foi ingênua.  Ele, como todos os seus 

irmãos, tinham laços fortes com esse mosteiro, mas resolveu estreitá-los de forma singular.  

Todas as principais personagens dos descobrimentos, no século XV, possuíram uma relação 

visceral com a Batalha.  O Navegador o visitava freqüentemente.  A região de Leiria 

constituiu-se no palco de importantes deliberações políticas.  Ironicamente, as cortes nessa 

região, em 1438, das quais d. Henrique participou e votou pela não restituição de Ceuta aos 

mouros, decidiram o destino trágico de d. Fernando.     

 Para Gomes43, os ínclitos infantes consideravam o mosteiro como um lugar místico.  

Em 1439 [?], d. Henrique peticionou ao regente um pedido para construir uma sepultura, junto 

à capela de Santa Bárbara, na qual pudesse enterrar os seus criados44.   No mesmo ano, 

demandou o direito de ter jazigo junto ao túmulo dos seus pais.  Para tanto, foi-lhe concedido, 

em 1444, os alugueres das feiras de Viseu45.  

 Alguns diplomas da década de 40 do século XV constituíram um problema, talvez o 

maior, sobre a origem da devoção ao Infante Santo.  Evidentemente, as práticas devocionais a 

partir da década de 50, desse mesmo século, são consensuais e as fontes hagiográficas, 

iconográficas e cronísticas as comprovam.  Mas, para analisá-lo, defende-se a necessidade de 

retornar ao final da década de 30, quando as capelas de cada um dos infantes, embora 

fizessem parte do panteão régio, passaram a figurar como independentes uma das outras.  

 Desde a morte de d. João I, a Capela do Fundador contava com realizações de 

cerimônias litúrgicas através das quais se estabeleciam, por meio das alfaias litúrgicas, 

diversas associações entre o campo do sagrado e a dinastia de Avis.  Seria plausível 

considerar esse momento como o primeiro passo deliberado no sentido de estabelecer uma 

religião monárquica.   

 A partir de então, passou-se a utilizar alfaias litúrgicas cujas cores pudessem ser 

facilmente associadas à heráldica de Avis.  Logo, as cerimônias litúrgicas quotidianas que 

eram realizadas nessa capela, necessariamente, faziam sobreposições entre as alfaias litúrgicas 

e a monarquia.  Desse modo, Avis imiscuía-se em praticamente todas as atividades 

desenvolvidas no cenóbio. 

 
 

                                                 
43 Cf. Ibidem, pp. 260-261. 
44 Segundo Gomes, esse pedido teria sido realizado, em 1436, ao rei d. Duarte.  Porém, o único diploma sobre 
esse pedido que foi possível localizar faz parte da Ch. de d. Afonso V e data de 1439, ou seja, durante o período 
regencial.  Possivelmente, o autor equivocou-se quanto à data e ao rei.  Cf. IAN/TT. Graça e privilégios em 

geral. Livro 19, fol. 18, doc. 2.  
45 Cf. GOMES, António Saul Gomes. Vésperas Batalhinas… loc. cit. 
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No conjunto, a predominância de vermelhos, verdes, azuis e dourados, que 
se pode observar terem sido colorações de forte efeito visual, deve também 
explicar-se por serem tonalidades próximas da simbologia heráldica régia 
medieval portuguesa ou europeia. Simbologia heráldica que era muito 
significativa para os monarcas da dinastia de Avis, aparecendo, também 
neste Mosteiro, bom número de elementos escultóricos que denotam 
intencionalidade ideológica e política.46 
 
 

 A questão da intencionalidade política está presente ainda na pintura mural, 

principalmente, nas pinturas da sacristia. Inclusive, é provável que ela tenha sido a primeira 

parte da edificação a ficar pronta.  Os murais ali produzidos não tinham um caráter 

decorativo, apresentam um conteúdo figurativo, porque “o poder necessita de ‘objectos’ sobre 

os quais possa manifestar a sua operacionalidade na engrenagem institucional e na 

organização concreta da sociedade local em redor de um ‘templo régio’, o que marca uma 

história, a história da instituição de um Estado progressivamente centralizado”47. 

 A construção do mausoléu dos infantes foi um ato político cujo propósito era 

consolidar os direitos de uma dinastia, corporizando-os na pedra para que ela não fosse 

esquecida.  Essa talvez seja a melhor explicação para o surto de doações que o mosteiro 

recebeu, sobretudo, a partir dos anos 40 do século XV.  Os benefícios devem ser 

compreendidos como uma tentativa de se estabelecer um ambiente favorável ao carisma de 

Avis.  A partir da morte de d. Fernando, em 1443, houve um movimento, certamente 

deliberado, de se aproveitar da imagem trágica dessa morte em favor do poder régio. 

 Em 8 de janeiro de 1444, o regente d. Pedro outorgou-se a si mesmo o direito de doar, 

em bens de raiz, até a quantia de 60 000 reais, objetivando manter dois capelães para rezarem 

pela alma de d. Fernando48.  Em seguida, Isabel de Borgonha, em 1445, fez uma série de 

doações de alfaias litúrgicas que, provavelmente, estão relacionadas ao fim das obras de 

realização dos painéis do Infante Santo em Lisboa49.  Embora esse tema seja polêmico, infere-

se que exista alguma relação entre a doação e a conclusão das obras em Lisboa, com o início 

das primeiras manifestações de culto ao Infante Santo.   

 Independentemente da relação entre os painéis de Lisboa e as doações para a Batalha, 

identificou-se que, a partir da morte de d. Fernando, Santa Maria da Vitória conheceu um 

aumento nas doações.  Por isso, infere-se que, desde d. Pedro, houvesse a intenção de cooptar 
                                                 
46 Ibidem, p. 102. 
47 Idem. Ética e poder… op. cit. p. 102. Destaque. 
48 IAN/TT. Graça e privilégios em geral. Livro 24, fol. 35, doc. 1.  
49 Gomes corrobora essa hipótese de que os painéis de Lisboa foram pintados na década de 40 do século XV. Cf. 
GOMES, António Saul Gomes. Vésperas Batalhinas… op. cit. Embora ele admita a possibilidade da conclusão 
dos painéis nessa data, não fez nenhuma relação entre as doações e os painéis, porque o conteúdo da oferta da 
duquesa de Borgonha ainda se encontra perdido.  
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a possível fama de santidade de seu irmão em favor da monarquia.  Embora o principal 

hagiógrafo de d. Fernando, frei João Álvares, tenha escrito sob proteção de d. Afonso V e de 

d. Henrique, ele foi resgatado, em 1448, por ordens do regente50.  Estaria o resgate 

relacionado à vontade de d. Pedro de promover a devoção ao Infante Santo?  No estado atual 

dos conhecimentos sobre o assunto, não há base documental para sustentar isso, porém 

existem indícios iconográficos que talvez autorizem apontar o regente como o primeiro a 

promover o culto.    

 Desde a década de 20 do século XV, Santa Maria da Vitória constituía-se como o 

lugar escolhido para as exéquias de Avis.  No que pese a omissão dos cronistas, como, por 

exemplo, Fernão Lopes e Zurara, d. João I51 atribuiu um importante valor a essas cerimônias 

e, por isso, mandou lavrar uma lápide com inscrição gótica como marca comemorativa das 

exéquias da rainha. A inscrição encontra-se no transepto da igreja, junto à entrada meridional. 

 Seria razoável considerar que as ações de d. Pedro e de Isabel da Borgonha estivessem 

vinculadas à idéia de que, com o martírio de d. Fernando, a casa de Avis não necessitasse 

mais estabelecer relações com o sagrado por meio da sobreposição da imagem da dinastia às 

imagens sagradas do mosteiro.  Essa morte teria oferecido as condições para uma relação mais 

direta, ou seja, um membro da dinastia transformou-se em santo. Desse modo, dar-se-ia 

continuidade à obra ideológica do Mestre de Avis através da edificação do culto do Infante no 

mosteiro.  Entretanto, os episódios de Alfarrobeira puseram fim ao primeiro movimento no 

sentido de promover esse culto, mas não à idéia de usá-lo como elemento da unidade do reino. 

Afinal, ele acabou transformando-se em um dos alicerces da propaganda de d. Afonso V. 

 

6.2.2 O desenvolvimento do culto após Alfarrobeira 

 

Praticamente, as comemorações da chegada das vísceras do Infante Santo coincidiram 

com as celebrações do casamento da irmã de d. Afonso V. Os júbilos do matrimônio foram 

utilizados pela monarquia para promover a sua imagem junto aos poderes europeus e dirimir o 

                                                 
50 Segundo a pesquisa mais completa publicada sobre o Infante Santo e o seu hagiógrafo, “João Álvares 
consegue recuperar as vísceras do Infante que tinham sido escondidas pelos seus criados logo após a sua morte, 
se é que as já não obtivera por ocasião do seu próprio resgate, como parece indicar o Trautado”.  
FONTES, João Luís Inglês. Percursos e memória: Do Infante D. Fernando ao Infante Santo. Cascais: 
Patrimonia, 2000, p. 130. Destaque. 
51 “Em 1426, segundo o testamento do monarca, já estava em bom ritmo de construção a Capela do Fundador, 
cuja planta e estrutura arquitectónica são de um simbolismo político e religioso por demais evidente. D. João I 
elege a par da igreja monástica o seu espaço fúnebre exclusivo. Espaço de individualidade e também de 
congregação. No centro, o túmulo conjugal de João e de Filipa; a norte destes o espaço eclesial e a liturgia 
dominicana, a sul distribuir-se-iam os arcosólios para os ‘ínclitos infantes’, com exclusão da Duquesa de 
Borgonha […]” GOMES, António Saul Gomes. Vésperas Batalhinas… op. cit. p. 100. 
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mal-estar causado pela morte de d. Pedro, em Alfarrobeira.  Com base nisso, acredita-se que a 

visita organizada por esse rei ao mosteiro tivesse um caráter legitimador. Um dos legados do 

imperador Frederico III escreveu as suas impressões sobre a Batalha e o casamento.  Trata-se 

do diário de Nicolau Langaman de Valkenstein.  O seu texto apresenta o casamento por 

procuração, em 9 de agosto de 1451, as suas festividades cujo início foi em 13 de outubro e a 

sua experiência na Batalha.   

 Segundo Valckenstein52, houve jogos, torneios, danças e touradas.  Isso foi 

acompanhado por apresentações teatrais53.  Entretanto, o aspecto mais interessante do relato 

versa sobre a chegada das vísceras do santo a Portugal.  O próprio Valckenstein declarou ter 

ficado emocionado ao perceber que a multidão irrompeu em lágrimas quando um dos 

oradores, para mencionar a grandeza da ação expansionista portuguesa, citou o martírio do 

Infante Santo54, durante as comemorações do casamento. 

  Concorda-se com Cristiano55 sobre a constatação de que o estudo do culto ao Infante 

Santo deva considerar três aspectos distintos depois das cerimônias de exposição das 

primeiras relíquias.  Primeiramente, consideram-se os aspectos litúrgicos, depois, as 

manifestações da devoção popular, sobretudo, através do apego às relíquias desse santo, e, por 

último, o material iconográfico da Batalha e sua relação com a hagiografia escrita por 

Álvares. 

 Sobre a liturgia relacionada ao culto56, além dos elementos expostos no capítulo 4, 

destaca-se uma fonte do século XIX57 indica que, nos aniversários de morte e dos translados 

de suas relíquias, utilizava-se o ofício típico dos mártires.  Isso aponta para uma periodicidade 

litúrgica em torno da capela do Infante Santo.  Destaca-se o fato de que a missa do dia de seu 

aniversário58 de morte tinha como função reviver a forma como o santo havia morrido. Para 

tanto, revivia-se o testamento espiritual deixado.  No caso do Infante Santo, conforme o 

                                                 
52 VALCKENSTEIN, Nicolau Lanckman de. Leonor de Portugal, imperatriz da Alemanha. Diário de viagem do 
embaixador Nicolau Lanckman de Valckenstein. In: NASCIMENTO, Aires Augusto. Editor e tradutor do texto 

latino. (colaboração de: BRANCO, Maria João e ROSA, Maria de Lurdes). Lisboa: Cosmos, 1992. 
53 Quanto às apresentações teatrais desse matrimônio. Cf. MARTINS, Mário. Estudos de cultura medieval. 
Lisboa: Verbo, 1969, p. 42.  
54 Cf. VALCKENSTEIN, Nicolau Lanckman de. Leonor de… op. cit., pp. 36-39. 
55 Cf. CRISTIANO, Luciano Coelho. O culto… op. cit. 
56 PACAZZO, Éric. Liturgie et société au Moyen Âge. Paris : Aubier, 2000, pp. 172-173. Principalmente, a sua 
proposta de conceitualizar a liturgia de uma forma um pouco mais ampla do que a definição eclesiástica. Na 
verdade, ele propõe que se problematize o peso das imagens no contexto de devoção. Para ler uma definição 
eclesiástica do conceito. Cf. LA RÉDACTION. Liturgie. In : LACOSTE, Jean-Yves (dict.).  Dictionnaire 

critique de théologie. Paris : PUF, 2007, pp. 797-800. 
57 Autor desconhecido. O couseiro ou memorias do bispado de Leiria. - Braga: Typ. Lusitana, 1868. BNL cota, 
F. 3153, microfilme.  
58 Para maiores informações sobre a relevância dos aniversários na liturgia medieval. Cf. GEARY, Patrick J. Le 

vol des reliques au Moyen Âge. Furta Sacra. Paris : Auber, 1993.   
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apresentado no capítulo 4, o seu testamento reportava à sua vontade de ver a obra 

expansionista, compreendida como evangelizadora, ser expandida nos territórios dos infiéis.     

Assim, nesses momentos específicos, havia condições para que todas as associações 

que eram possíveis de ser feitas através de sua vida fossem sobrepostas ao Estado e à sua 

linhagem.  Por ser tratar de um documento do século XIX, constata-se como a pesquisa sobre 

esse culto pode ser entendida como um problema de longa duração e, ao mesmo tempo, 

percebê-lo como topos da identidade nacional portuguesa.   

 Segundo o texto, em 165759, os religiosos da Batalha celebravam missa no altar do 

Infante Santo com pregação.  Embora a fonte não explicite o tipo de pregação feita, infere-se 

que a homilia da missa fizesse alguma alusão ao seu martírio e, provavelmente, partes de sua 

hagiografia fossem lidas.  As suas hagiografias60 comprovam que, desde a chegada das 

vísceras, em 1451, faziam-se cerimônias litúrgicas ligadas aos mártires.  Nessa data, a liturgia 

utilizada o proclamou mártir. 

 
 
E em quanto ele [d. Henrique] esto fazia, os da pr[o]çisom cantavom o 
responso dos marteres, qui diz: ‘Posuerunt mortalia servorum tuorum escas 
volatilibus çely, carnes santorum tuorum bestis terre. Effunderunt sanguinem 
santorum tuorum tanquam aquam in çircuita Jherusalem, et nom erat quy 
sepeliret’, com seu verso e oraçom dos marteres.61 
 
 

 A invocação acima é uma citação de um salmo62 cujo teor destaca que os corpos dos 

servos de Deus foram expostos às aves e que rios de sangue correram em torno de Jerusalém 

                                                 
59 Ibidem, p. 121.  
60 Cf. cap. 4 desta tese. 
61 ÁLVARES, Frei João. Trautado da vida e feitos do muito vertuoso S.or. Infante D. Fernando. In: CALADO, 
Adelino de Almeida. Frei João Álvares Obras. Edição crítica. Vol. I. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1960, 
cap. LIII, p. 107. 
62 Ó Deus, as nações invadiram tua herança,  
profanaram teu sagrado Templo,  
fizeram de Jerusalém um monte de ruínas,  
deram os cadáveres dos teus servos 
como alimento às aves do céu, 
a carne dos teus fiéis às feras da terra. 
Derramaram o sangue deles como água 
Ao redor de Jerusalém, e ninguém para enterrar! 
Tornamo-nos ultraje para nossos vizinhos, 
Divertimento e zombaria para aqueles que nos cercam. 
Até quando vai tua ira, Iahweh? Até o fim? 
Teu ciúme vai arder como um fogo? 
Derrama teu furor sobre estas nações 
Que não te conhecem,  
Sobre estes reinos 
Que não invocam teu nome. 
Pois eles devoraram Jacó 
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sem que houvesse ninguém para sepultá-los.  Facilmente, a mensagem foi sobreposta aos 

episódios da vida do Infante Santo, notadamente, a sua morte e a forma como o seu corpo foi 

tratado (figs. 11 e 13).   

A sua alusão ao cativeiro e a vingança do sangue derramado formam um simbolismo 

sobre o significado do encarceramento de d. Fernando – os portugueses, que sempre louvaram 

o Senhor, conclamam pela punição daqueles que verteram o sangue cristão. Ao longo do 

processo de formação de culto, a imagem do seu martírio passou a ser sobreposta à tradição 

cristã, formando um jogo de metáforas cujos significados e, isso não variou muito ao longo 

dos vários séculos de culto, apontassem para o messianismo da casa de Avis.      

Durante a elaboração dos AA.SS., os bolandistas buscaram informações sobre as 

atividades de culto em Santa Maria da Vitória e obtiveram a seguinte resposta:  

 
 
Interrogados a respeito do culto costumeiro que se presta ao Infante 
Fernando, tanto em tempos antigos como hoje, os padres do convento da 
Batalha descreveram brevemente o sepulcro, o costume de os devotos 
levarem seus rosários para tocar o interior da urna. [Anotamos isso no nº. 
128, h, de acordo com Padre Roman]. A carta dos padres ao Padre Francisco 
da Cruz assim prossegue: 
‘Ao lado do memorável sepulcro há uma capelinha artística. Por cima do 
altar, um quadro de madeira de bordas douradas. Nesse quadro, em estilo 
floreado, vêm descritas as vicissitudes da vida do Infante. Ainda por cima do 
altar foi colocada uma estátua dele: parece estar vivo, vestido de um manto 
rústico, rosto triste, barba comprida, cabelos longos. Mostra as mangas, as 
cadeias, algemas, como deve ter vivido enquanto prisioneiro. No alto da 
estátua não se vêem os raios luminosos, que só aparecem por cima de 
seu retrato tantas vezes já pintado’63. 

                                                                                                                                                         
E devastaram a sua moradia. 
Não recordes contra nós as faltas dos antepassados! 
Que tua compaixão venha logo ao nosso encontro, 
pois estamos muito enfraquecidos. 
Socorre-nos, ó Deus salvador nosso,  
por causa da glória do teu nome! 
Perdoa nossos pecados, ó Iahweh, 
liberta-nos, por causa do teu nome! 
Por que diriam as nações:  ‘Onde está o Deus deles?’ 
Que aos nossos olhos as nações reconheçam a vingança 
do sangue dos teus servos, que foi derramado. 
Chegue à tua presença o gemido cativo; 
pela grandeza do teu braço, preserva os filhos da morte. 
Devolve aos nossos vizinhos setes vezes no seu peito 
o ultraje com que te afrontaram, ó Senhor! 
Quanto a nós, teu povo, rebanho do teu pasto, 
nós te celebramos para sempre, 
e de geração em geração vamos proclamar o teu louvor! 
Sl 79 (78).  A parte em negrito corresponde à tradução do trecho em latim, especificamente, o fragmento do Sl 
79 (78); 2-3. 
63 PAPENBROECK, Daniel van. AA.SS. Junii. Tomo I. Antuérpia: Tipografia de Henrique Thieulier, 1695, p. 
561. Secção dos Res., BPMP, cota, F – 12 – 1. Tradução livre realizada por CAMPOS, Geraldo L. de. 
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 O culto “costumeiro” estava ligado às celebrações de Todos os Santos, portanto, 

ligado à devoção da Virgem e dos próprios mártires.  Mas existe um outro aspecto 

interessante sobre a indumentária litúrgica usada nas celebrações de missa na capela do 

Infante Santo.  Sabe-se, através do autor desconhecido do século XIX e das AA.SS., que na 

oitava dos santos utilizavam-se vestes brancas64.   Para a idade média, embora já existissem, 

desde Inocêncio III (1160-1216), recomendações sobre as cores das vestes litúrgicas, ainda 

não havia uma uniformização do emprego das mesmas.   

Segundo as recomendações desse papa, o branco era utilizado para os dias de festa. As 

fontes sobre o culto não especificam as vestes litúrgicas dos outros dias, mas nas outras 

missas celebradas na capela do Infante Santo infere-se que fossem utilizadas vestes vermelhas 

devido às menções sobre os ofícios ligados aos mártires.  Além das associações estabelecidas 

por essas cores pela Igreja, os medievais, segundo Pastoureau65, decodificavam-nas durante o 

ritual da missa.   

 
 
Dans le rituel de la messe, la couleur joue un rôle primordial. Les objets 
et les vêtements du culte sont non seulement codés par le système des 
couleurs liturgiques, mais ils sont aussi pleinement associés aux 
luminaires, au décor architectural, à la polychromie sculptée, aux images 
peintes dans les livres saints et à tous les ornements précieux, afin de créer 
une véritable théâtralité de la couleur. Comme les gestes, come les sons, les 
couleurs sont un élément essentiel au bon déroulement de l’office.66 
 
 

Para os homens que assistiam às missas nessa capela, o branco era associado a três 

idéias-chave: a inocência, a luz divina e a pureza.  Trata-se dos três elementos fortíssimos nas 

hagiografias de d. Fernando. No caso da luz divina, os medievais costumavam lhe atribuir à 

luz branca como uma forma de Deus ou dos seus mensageiros, anjos e arcanjos, 

comunicarem-se com os homens. Para o especialista citado, o branco foi tomado ainda por 

alguns reis europeus67 para marcar a proximidade do seu poder com a autoridade divina.   

O uso de paramentos brancos, mesmo que os dominicanos não tivessem a intenção 

explícita, produzia uma mensagem que retomava essas três representações presentes em suas 
                                                 
64 “‘Naquele altar, várias vezes por ano, se celebram missas com paramentos brancos, em louvor do santo 
Infante. E esse costume (de se usar paramentos brancos) se verifica também quando, nas comemorações 
solenes do aniversário, se celebram o ofício e a missa cantada de defuntos’”. Ibidem, p. 562. Destaque. 
65 Cf. PASTOUREAU, Michel et SIMONNET, Dominique. Le petit livre des couleurs. Paris : Éditions du 
Panama, 2005. ; PASTOUREAU, Michel. Bleu: histoire d’une couleur. Paris : Éd. du Seuil, 2002.   
66 PASTOUREAU, Michel. Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental.  Paris : Éd. du Seuil, 2004, p. 
162. 
67 Cf. Idem et SIMONNET, Dominique. Le petit… op. cit., p. 53. 
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hagiografias e na sua iconografia.  E ainda mais, o lugar onde a missa era celebrada produzia 

uma atmosfera de sacralização da casa de Avis.  Assim, inegavelmente a veneração prestada 

ao Infante Santo era transposta, devido às condições em que era realizado o ritual, para o 

Estado português, principalmente, para a sua vertente expansionista.   

A liturgia do culto tornava presente a idéia-chave da propaganda do reinado de d. 

Afonso V, usada por outros monarcas posteriormente, de que a África configurava-se o lugar 

em que os portugueses davam o testemunho de sua fé, perante a Igreja, e o testemunho de sua 

obediência, perante o Estado, ao lutar para manter as posições dos portugueses na região.  Em 

suma, a missa na capela do Infante Santo representava uma teatralização do projeto político 

de Avis e as cores de seu tríptico apontavam para essa intenção.       

Quanto à possível utilização de vestes litúrgicas vermelhas, Pastoureau enfatizou o 

caráter ambíguo dessa cor, porque, às vezes, essa cor poderia ter um senso negativo.  No 

entanto, no contexto das cerimônias litúrgicas, ela adquiria uma conotação positiva.  

 
 
Le rouge feu, c’est la vie, l’Esprit saint de la Pentecôte, les langues de feu 
régénératrices qui descendent sur les apôtres ; mais c’est aussi la mort, 
l’enfer, les flammes de Satan qui consument et anéantissent. Le rouge sang, 
c’est celui versé par le Christ, la force du sauveur qui purifie et 
sanctifie ; […]68 
 
 

 No que pese a ambivalência da cor, presumivelmente, no caso do culto ao Infante 

Santo, o uso do vermelho estava ligado à rememoração do seu martírio.  Ao mesmo tempo, a 

cor era considerada como uma marca de poder, tanto no mundo eclesiástico como no mundo 

laico.  A partir do século XIV, o papa e os cardeais passaram a utilizá-la para demonstrar a 

disposição de verter o seu sangue por Cristo.  Embora d. Fernando não tenha aceitado, foi-lhe 

oferecido o chapéu vermelho de cardeal pelo papa Eugênio IV69; mesmo antes de sua viagem 

para Tânger, o clero havia “reconhecido” a sua disposição para derramar o seu sangue por 

Cristo, pelo menos era essa a idéia que o seu culto tentava demonstrar. 

 O vermelho era associado ao poder e à guerra, ou seja, a presença da cor durante as 

celebrações litúrgicas e em seu tríptico poderia ser interpretada como uma alusão à “guerra 

santa” movida contra os infiéis do continente africano.  O vermelho do poder da estirpe de 

Avis vinculava-se às festas do poder e, especialmente, a sua teatralização.   

                                                 
68 Ibidem, p. 33. Destaque. 
69 Cf. SANTOS, Domingos Maurício dos. O Infante Santo e a Cúria Pontifícia. Brotéria: n°. X Fé Sciências – 
Letras. Lisboa: [s.e.], Vol. I. pp. 20-28, [s.m]. 1930. 
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 O culto envolvia a representação do martírio, inclusive através do seu tríptico, cujas 

imagens resumiam os principais momentos do seu cativeiro. Nesse contexto, o uso de alfaias 

litúrgicas proporcionava a exaltação de sua família e a rememoração de sua vida.  Associados, 

tais elementos engendravam um verdadeiro culto dinástico.  Quanto à possível leitura de sua 

hagiografia, e, a partir do século XVI, de suas hagiografias, há de se problematizar a função 

desse tipo de texto dentro da liturgia e, assim, aproximar da provável forma como a 

mensagem da hagiografia do Infante Santo chegava às pessoas.   

 Durante a idade média, havia uma estreita relação entre os documentos hagiográficos e 

o culto.   Para Certeau70, as hagiografias tinham a função de ilustrar as ações exemplares do 

santo.  Dessa forma, os seus fatos são colocados ao serviço de uma verdade cuja função é a de 

edificar.  A história narrada possuiu uma função didática71.   A demonstração da verdade 

ligava-se aos agentes do sagrado e visava a comprová-la através da exemplaridade.  Para esse 

autor, a hagiografia seria uma cristalização literária de uma consciência coletiva.  

 Do ponto de vista do papel desempenhado pela hagiografia, há de se considerar que 

esse tipo de texto produzia uma associação entre atos, lugares e temas cuja combinação 

indicava não necessariamente uma reprodução do passado72, no sentido de fato histórico, mas 

o relato daquilo que se considerava exemplar.  Assim, cada vida de um santo era lida como 

uma forma de organizar uma manifestação e uma combinação de virtudes e de milagres73. 

 Apesar das hagiografias terem nascido durante as perseguições aos mártires, o seu 

desenvolvimento medieval conduziu ao seu uso no ofício litúrgico, endereçando-se ao público 

através de uma espécie de eco.    

 
 

                                                 
70 Cf. CERTAU, Michel de. Hagiographie. In : Encyclopaedia Universalis. Tome 11 Corpus. 5º éd. Paris : 
Encyclopaedia Universalis, 2002, pp. 55-60. 
71  Cf. Ibidem, pp. 55-56. 
72 No caso do Infante Santo é importante considerar que, “cada vez mais, as vidas dos santos tardo-medievais 
davam um particular realce à apresentação do biografado como um ser repleto de virtudes desde o seu 
nascimento, virtudes essas que deveriam transparecer necessariamente ao longo de toda a sua existência e, 
inclusive, na própria morte, confirmando-o como um ser extraordinário habitado por Deus e pela sua força (a 
virtus), importa igualmente salientar que, ao longo de toda a Idade Média, se encontrava amplamente difundida a 
noção de que essa mesma energia se prolongava após a morte do santo, permanecendo presente e activa nos seus 
restos mortais. As suas manifestações, operadas, quer no próprio corpo logo após a morte, pela presença de 
determinados sinais que atestavam a sua ligação a alguém que gozava já da visão beatífica, quer através dele ou 
mesmo sem a sua mediação, por meio dos milagres, eram tidas como fundamentais no nascimento e difusão do 
culto, surgindo como prova inequívoca da santidade do personagem em causa e da sua participação na bem-
aventurança. Esta será, em larga medida, a principal preocupação de Frei João Álvares nos capítulos do Trautado 
imediatamente posteriores ao relato da morte de D. Fernando, não deixando, em conformidade com toda a longa 
tradição hagiográfica, de recolher uma série de milagres atribuídos ao Infante e de juntar a estes a descrição da 
trasladação das suas vísceras para o mosteiro de Santa Maria da Vitória, ocorrida em 1451”. FONTES, João Luís 
Inglês. Percursos e… op. cit., p. 190. 
73 CERTAU, Michel de. Hagiographie., p. 56. 
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Et tout d’abord, par Historia, on entend l’ensemble des textes comprenant 
l’invitatoire, les antiennes et les répons des vêpres, des matines et des laudes. 
Au début, les répons de l’office étaient constitués par des versets de la 
Bible ; au IXe siècle, pour la fête de quelques saints, l’historia – antiennes et 
répons – comprendra des extraits d’une Vita rédigée en vers ou en prose. Ce 
nouvel usage devait conférer plus de prestige et de diffusion aux testes 
hagiographiques qui avaient déjà été admis parmi les lectures de l’office et le  
chant de la préface. Des épisodes de la vie des saints étaient ainsi mis en 
évidence par les antiennes et les répons qui les répercutaient comme un 
écho.74 
 
 

Tanto na idade média como posteriormente, acredita-se que não tenha ocorrido uma 

grande modificação na relação entre a mensagem veiculada e a sua recepção no que diz 

respeito à sua função litúrgica, porque a função da vida dos santos, depois que ela foi 

definida, não conheceu grandes mudanças no ofício.    

 A maior transformação percebida, nascida no contexto da contra-reforma católica, 

deu-se com a publicação dos AA.SS., em 1643, na Antuérpia, cujo propósito era o de 

recuperar a credibilidade das hagiografias.   

 
 
Recherche systématique des manuscrits, classification des sources, mutation 
de texte en document, privilégie accordé au ‘fait’ si minuscule soit-il, 
passage discret de la vérité dogmatique à une vérité historique qui a en elle-
même sa propre fin, chasse que définit déjà, paradoxalement, ‘no la 
découverte du vrai, mais celle du faux’ (E. Cassier) : ces principes 
définissent le travail collectif d’une internationale de l´érudition par un 
réseau de correspondances et de voyages, moyens d’informations et de 
contrôles réciproques.75  
 
 

 Apesar das mudanças76, as hagiografias passaram a ser escritas com base nesses novos 

critérios e, ao mesmo tempo, seria presumível aceitar que elas fossem usadas na liturgia com 

                                                 
74 GAIFFIER, Baudouin de. Hagiographie et historiographie. Quelques aspects du problème. Collection Subsidia 

Hagiographica. Bruxelles : Société des Bollandistes, nº 61 Recueil d’Hagiographie (1967-1977),  pp.139-196, 
1977.p. 147. 
75 Ibidem.; Cf. PEETERS, Paul. L’œuvre des Bollandistes. Bruxelles : Société des Bollandistes, 1960.  
76 Os bolandistas acreditavam ser capazes de extirpar da história do cristianismo os elementos fantasiosos 
presentes nas histórias dos santos.  Para fazer isso, constitui-se uma grande rede de correspondências, 
envolvendo intelectuais católicos e protestantes, que viam com bons olhos a idéia desses jesuítas, para se 
levantar informações corroboradas sobre os santos estudados.  As cartas de Daniel Papebroch († 1714), um dos 
principais bolandistas, denunciam as hostilidades sofridas por ele, porque as suas duras críticas aos santos 
“falsos” de determinadas instituições européias criou um clima hostil para o desenvolvimento de suas pesquisas, 
mas ele obteve sucesso.  
Sobre a forma como os bolandistas elaboravam as suas pesquisas históricas. Cf. GAIFFIER, Baudouin de. 
Hagiographie et critique quelques aspects de l’œuvre des Bollandistes au XVIIe siècle. Collection Subsidia 

Hagiographica. Bruxelles : Société des Bollandistes, nº 43, pp. 289-310, [s.m.]. 1967. ; Idem. Les Bollandistes 
et les légendes hagiographiques (1975). Collection Subsidia Hagiographica. Bruxelles : Société des 
Bollandistes, nº 61 Recueil d’Hagiographie (1967-1977), pp. 261-271, [s.m.]. 1977. ; COENS, Maurice. Héribert 
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base nos mesmos critérios.  Assim, a inclusão da hagiografia do Infante Santo deve ser 

compreendida como um atestado da pujança do seu culto durante o século XVII e de que foi 

possível, com base em “critérios científicos”, comprovar a sua história de santidade e o seu 

culto. 

 Do ponto de vista sociológico, a leitura do texto hagiográfico permitia a exposição de 

elementos de coesão social.  A sua leitura tinha o claro propósito de conservar o culto; ao 

mesmo tempo, oferecia ensinamentos e moldava a lembrança da comunidade77. No caso do 

Infante Santo, desde o princípio de seu culto, a história de vida narrada conduzia à inexorável 

união de Avis em torno do projeto expansionista.  Todas às vezes que se evocasse a sua 

exemplaridade, engrandecia-se o projeto pelo qual ele foi martirizado.     

 A grosso modo pode-se escrever que as hagiografias tivessem uma tendência a 

apresentar uma origem nobre para os santos.  Embora isso fosse comum, tal mecanismo 

adquiriu um especial significado na hagiografia do Infante Santo e, por conseguinte, em seu 

culto. A santificação do príncipe era também uma forma, quer seja no século XV ou nos 

séculos posteriores, de reproduzir a hierarquia social e santificar a sua genealogia.  Por meio 

desse instrumento ideológico, a exemplaridade religiosa sacralizava a ordem social 

estabelecida.   

 É importante destacar que uma hagiografia não pode ser confundida com uma 

biografia.  Portanto, a leitura da hagiografia desse santo durante o seu culto reproduziria a 

reconstituição de uma epifania progressiva78 que se atrelava à própria ação da dinastia, pois 

não faltam indícios das manifestações divinas nas ações da casa de Avis.  A encenação dessa 

memória sagrada, durante o culto, provavelmente estivesse ligada ao propósito de cultuar e 

santificar Avis.   

 
 
Muitos conventos ha insignes, e famosos por sepulturas de Reys, mas por 
Reys, e principes santos ha muy poucos como este da Batalha, onde 
temos tantos, o que podemos chamar sacrario de santidade Real: porque 
alem do que temos visto do Fundador delle dom Joaõ o Primeiro, e sobre o 
estremo de virtudes da Rainha dona Filippa, e de seus dous filhos os Infantes 
dom Fernando de quem brevemente dissemos, e dom Enrique de quem 
pudéramos dizer muito.79 
 
 

                                                                                                                                                         
Rosweyde et la recherche des documents. Un témoignage inédit.  Analecta Bollandiana. Bruxelles : Société des 
Bollandistes, Tomus 83, pp. 50-51, [s.m.]. 1965. 
77 Cf. Idem. Hagiographie et historiographie… op. cit. 
78 Cf. CERTAU, Michel de. Hagiographie. op. cit., p. 57 et seq.   
79 SOUSA, Frei Luís de. Historia Des.… op. cit., p. 681, Parte Primeira, livro VI. Destaque.  
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  Considerando-se as preocupações com a fidedignidade histórica engendrada pela 

contra-reforma, sabe-se que Sousa empenhou-se em levantar informações, sobretudo, junto às 

chancelarias régias, ao cartório da Batalha, às crônicas de Avis, notadamente, de Zurara e 

Pina para escrever o seu livro de caráter histórico.  Ao relatar a Batalha como um sacrário 

régio, reproduziu a exata função atribuída ao mosteiro no século XV. Além disso, ao 

mencionar o culto ao Infante Santo, ele também o classificou dentro de uma santidade 

dinástica, perpetuando a noção de que se tratava de um santo dinástico cujas virtudes 

advinham de sua ascendência.    

Mais de um século tinha passado da chegada das primeiras relíquias do santo até a 

redação dessa crônica, 1623, mas o autor dominicano, ao fazer a sua investigação histórica, 

soube classificar com grande precisão o lugar do mosteiro da Batalha e do culto ao Infante 

Santo no imaginário político português.  O fato de que frei Sousa tenha escrito na conjuntura 

da união ibérica e de sua devoção ao projeto expansionista fizeram-no, em um momento de 

crise, relatar um culto cujo santo estivesse diretamente ligado à dinastia que iniciou a 

expansão e a um passado considerado glorioso.  

 O segundo aspecto ligado ao culto do Infante Santo diz respeito à devoção de suas 

relíquias.  Segundo Lauwers80, seria possível descobrir o valor de um corpo através das 

exéquias dedicadas ao defunto. A amplitude do funeral representa o valor social do morto.  O 

apego às relíquias de d. Fernando  talvez possa ser explicada por isso.  As partes de seu corpo, 

em duas ocasiões, em 1451, as vísceras, e, em 1472, os seus ossos, foram recebidas com um 

grande cortejo81, à luz de velas, ritmado pelos cantos dos salmos até a sua sepultura definitiva 

em Santa Maria da Vitória.  Devido à monumentalidade das descrições, na procissão, 

queimaram-se incensos os quais exalaram perfumes; estandartes com os símbolos protetores 

de Avis devem ter sido expostos pelas ruas etc..  

 
 
[…] le corps du défunt est objet de toute une cérémonie.  A deux exceptions 
près, toutes les scènes accordent une place aux rites et aux gestes accomplis 
autour de lui. C’est qu’au triomphe du paradis, répond l’ampleur des 
obsèques sur terre.  Le corps est témoin. Méprisé, il témoignait déjà : mais il 
semble que sa nature a changé. Il était prison et obscurité, il devient trésor : 
précieux, Saint désormais : Sacré même. 
Alors, il faut qu’il soit protégé : 

                                                 
80 LAUWERS, Michel. La mort et le corps des saints. La scène de la mort dans le Vitae du haut Moyen Age. Le 
Moyen Age. Revue d’Histoire et de Philologie.  Paris : nº XCIV, pp. 21-50, [s.m.]. 1988.  
81 Cf. ÁLVARES, Frei João. Chronica dos feitos, vida e morte do Iffante [sic] sancto Dom Fernando que morreo 
em Feez. In: RAMOS, Jerónimo de. Reuista & reformada agora de nouo / pelo padre frey Hieronymo de Ramos 

da Ordem dos Preegadores. Lisboa: António Ribeiro, 1577, fol. 142. BNL, cota, F. 6727 microfilme.  
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La nécessité de garder et de protéger le corps peut être entendu dans un sens 
très concret. Par la mort, le corps est en effet devenu relique.82 
 
 

 Durante toda a idade média, as relíquias83 drenaram os exageros relativos ao culto dos 

santos. A idéia de que o corpo havia mudado a sua natureza era concretizada por meio de uma 

série de indícios em torno das práticas devocionais das relíquias. Aos olhos dos homens 

medievais, o corpo do santo transformava-se em um objeto sagrado que deveria ser venerado. 

Mas o culto prestado a tais objetos apresenta algumas questões importantes sobre a 

espiritualidade medieval. 

 Como restos de um corpo, as relíquias eram desprovidas de significado, ou seja, os 

ossos e as vísceras do Infante Santo, por si próprios, não representavam nada.  A homenagem 

aos seus despojos mortais oferece os indícios do valor social atribuído ao Infante Santo.  

Assim, a partir do momento em que se iniciou o culto a suas relíquias, há de se considerar 

como elas passavam a integrar um elemento essencial da vida quotidiana84.       

 As relíquias do Infante Santo, como as dos demais santos à época, apresentavam uma 

determinada simbologia.  No entanto, ao contrário dos demais objetos de valor da idade 

média, mensurava-se a sua importância simbólica através da relação que elas mantinham com 

o lugar onde estavam depositadas.  Portanto, tais objetos passavam por um processo de 

valorização que se subordinava à valorização dada pela sociedade que as venerava85.   

Para a devoção das relíquias do Infante Santo, é importante ressaltar como os 

dominicanos se incumbiram a função de destacar os restos mortais desse santo.  Como se 

                                                 
82 LAUWERS, Michel. La mort… op. cit., pp. 45-46. 
83 O substantivo relíquia surgiu tardiamente no vocabulário cristão.  O primeiro relato em África data da metade 
do século IV.  As expressões nomen ou nomina martyrum, que antes desse período eram usadas para designar as 
cinzas ou um corpo morto.   Segundo Leclerq, existem implicações entre as práticas “pagãs” de se cultuar o 
corpo dos seus heróis e o desenvolvimento do culto aos santos.   
A partir do século IV, há indícios para atestar o emprego da palavra relíquia no sentido cristão.  Inclusive, com a 
adição da fórmula memoriae empregada nas capelas dos mártires anteriormente.  Na realidade, encontram-se 
algumas polêmicas em torno da origem do culto das relíquias.  Embora exista um texto, Martyrium Igantii, de 
aproximadamente 110, que mencione o culto às relíquias, não há consenso entre os especialistas sobre a data de 
sua redação.  Entretanto, o Martyrium Polycarpi, de 156, é apontado como prova irrefutável desse tipo de culto, 
ou seja, durante o período apostólico rendiam-se homenagens às relíquias.        
Para Leclerq, a preocupação do início da idade média com esse tipo de culto e a importância que lhe era 
atribuída contribuíram para que, durante a elaboração, no século VI, sobre os pontificados conseguiu-se atribuir 
ao papado de Félix I (269-275) a primeira referência ao culto das relíquias. Cf. LECLERCQ, H. Reliques et 
reliquaires. In : MARROU, Henri (dir.). Dictionnaire d’archéologie Chrétienne et de Liturgie des RR. Dom F. 

Cabrol et dom H. Leclercq.  Tome XIVb Portier – Rome.  Paris : Librairie Letouzey et Ané, 1948, pp. 2294-
2359.       
84 « […] les reliques dont il est question ici sont toutes authentiques, tant que des contemporains n’ont pas 
apporté la preuve du contraire ; ces reliques sont miraculeuses, il s’en dégage des odeurs plaisantes lorsqu’on les 
touche, elles guérissent les malades et expriment d’autres façons encore la volonté des saints dont ce sont les 
restes. Si l’on ne s’accorde pas sur ces postulats, c’est le phénomène tout entier qui devient incompréhensible, 
[…] ». GEARY, Patrick J. Le vol… op. cit., p. 23. 
85 Cf. Ibidem, p. 23 et seq. 
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tratava de um mosteiro cuja principal atribuição era a de marcar o poder da dinastia de Avis, 

torna-se fundamental perceber como a valorização das relíquias do Infante passou a integrar a 

estratégia de “enriquecimento” espiritual do mosteiro ao mesmo tempo em que se 

“enriquecia” o capital simbólico da dinastia de Avis.   

Desde a hagiografia escrita por Álvares, na década de 50 do século XV, milagres pela 

intercessão do Infante Santo ou de suas relíquias foram sublinhados. Dos 10 milagres 

relacionados por Álvares, dois estão diretamente ligados a membros de ordens religiosas que 

eram de observância mendicante e eram muito apreciadas na época – Santiago de Ceuta e São 

Domingos de Lisboa.  Além disso, ambas as instituições foram contempladas pelo seu 

testamento.  Um outro detalhe interessante no convento de São Domingos de Lisboa havia 

uma igreja anexa, Santa Maria da Escada, sede da confraria do Bom Jesus e fulcro de intensa 

devoção.  É provável que o Infante Santo tivesse relações com essa confraria, mas o um 

assunto encontra-se absolutamente inexplorado pela historiografia86.  

 
 
Nos outros dois milagres, ambos ligados a personagens residentes numa 
localidade intimamente relacionada com a Ordem de Avis, da qual D. 
Fernando fora governador, bem como a hipótese de pertencerem à casa do 
Infante, como indicia a referência a Afonso Ribeiro, parece sugerir-se uma 
difusão precoce do culto prestado ao príncipe nos círculos mais próximos da 
referida milícia. Seja como fôr, os mesmos milagres atestam uma 
continuidade, após a morte, do cuidado e protecção dispensados pelo Infante 
para com aqueles que o haviam servido em vida. Por último, estes quatro 
milagres tornam-se ainda exemplares pelo facto de se realizarem longe do 
lugar onde permaneciam os restos mortais de D. Fernando, acentuando, deste 
modo, a universalidade do poder do bem-aventurado e, simultaneamente, 
conferindo uma maior carga espiritual ao culto que lhe é rendido: 
pormenoriza-se, em todos os casos, o local onde o miraculado se encontra, 
bem como a devoção que este lhe nutria, condição essencial para que a 
intervenção sobrenatural aconteça. Também neste aspecto Frei João Álvares 
faz eco de uma tendência presente entre as vidas de santos redigidas nos 
finais da Idade Média, segundo a qual os milagres operados longe do lugar 
onde repousavam as suas relíquias tendiam a impôr-se gradualmente em 
detreimento [sic.] dos pródigos similares ocorridos junto das mesmas.87 
 
 

Os outros seis milagres estavam diretamente relacionados ao local onde o corpo do 

Infante Santo havia tido contato, isso estava de acordo com a tendência da hagiografia do 

final da idade média.  Os seus milagres visavam à conversão e à luta contra o infiel 

muçulmano, o que aproximava a sua ação na bem-aventurança do projeto político de Avis.  

 

                                                 
86 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit.  
87 Ibidem, pp. 195-196. 
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Hum renegado natural de Oliuença, vindo h~ua noite de fora da villa, lhe 
appareceo aquella claridade & lume, em meo do qual o Iffante estava, & 
parecialhe que o corpo era feito como de pomba, & o rosto era de hom~e, 
que b~e o conhecia, porque muitas vezes o vira alli em vida & lhe falou. E 
deu o dito renegado testimunho de si que vio o Iffante estar em tanta gloria, 
que foy mouido a fe assentar em giolhoes, & de lhe pedir por merce ~q o 
encaminhasse // á salvação, & que o Iffante voltou o rosto pera outra parte & 
lhe disse: Tornate ao sancto caminho que deixaste. E em isto adormeceo alli, 
te o outro dia em rompendo a alua.88  
 
 

 A forma de narrar esse milagre colocava-o junto a um dos seus propósitos iniciais, 

lutar contra a impiedade muçulmana, para defender a fé católica dessa ameaça.  Ao mesmo 

tempo, a idéia contida no milagre fazia parte da missão de sua dinastia.  Assim, estabelecia-se, 

novamente, uma intercessão entre a santidade retratada e o projeto messiânico da sua 

linhagem.  Por esse motivo, ressalta-se como havia uma dimensão de propaganda em seu 

culto89. 

Nas versões posteriores dos outros hagiógrafos, sobretudo, durante o século XVI, há 

pistas sobre a continuidade do culto.  As interpolações feitas por Ramos são indícios de que 

pessoas pediam a intervenção do santo.   

 
 
Manifesto he que muitas pessoas saõ saãs de inchaços, & de febres com o 
tocamento da terra donde caio o pingo daquelle corpo. E assi mesmo a 
lanção ao pescoço de bois & de alimarias que saõ doentes, & reeb~e saude. 
E daquelle lugar donde tiram a terra, tem ja feito h~ua grande coua. Isso 
[conforme ao autor dessa chronica] se fazia & acontecia entam no seu tempo 
em Feez, // quando inda le estaua o corpo do sancto Iffante. O que inda 
agora pode ser, pois o lugar & terra ahi ficou.90 
 
 

 Ramos, ao mesmo tempo em que relata os milagres relacionados por Álvares no 

século anterior, dava provas de que ele era contemporâneo da devoção ao Infante Santo.  No 

caso do relato citado acima, narravam-se os poderes taumatúrgicos da terra que havia tido 

contato com o corpo do santo em Fez.  Segundo os hagiógrafos, mesmos os mouros 

acreditavam nos poderes intercessores91 do santo.  Ramos sustenta que, devido à fama de 

                                                 
88 RAMOS, Jerónimo de. Reuista &… op. cit.,, fols. 129v-130r. Destaque. 
89 Cf. FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit., p.196 et seq. 
90 RAMOS, Jerónimo de. Reuista &… op. cit., fols.130v-131r. Destaque. 
91 A noção de que as relíquias eram capazes de fazer a intercessão entre o mundo terrestre e o mundo celeste 
constitui-se em uma das bases da espiritualidade medieval.  Isso se deve ao V cânone do IV concílio de Cartago, 
em 401, no qual a Igreja estimulou a apresentação de sermões sobre as relíquias.  No período medieval, essa 
orientação foi desenvolvida ao ponto de conduzir as relíquias a um papel basilar na espiritualidade medieval, 
sobretudo, após a ação dos carolíngios. Cf. GEARY, Patrick J. Le vol… op. cit.   
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santidade do Infante Santo entre os infiéis, seria presumível assegurar que tal prática ainda 

fosse feita no século XVI.    

 
 
Em Lisboa acõteceo a hum bom hom~e, que era doente de h~ua graue 
doença que tinha, & não achando ja quem o curasse, ouuio falar a frey 
Rodrigo prégador de Iesu (assi lhe chama a antigua chronica) em sam 
Domingos, de quanto este sancto Iffante padecéra, & teue tanta fee em seus 
merecimentos, que h~u dia á noite lançãdose na cama, cõ grande deuação se 
lhe encom~edou, & adormeceo, & quãdo veo pella menhaã achouse saõ & 
sem sinal dõde tiuera a infirmidade. E estando Frey Rodrigo h~ua sesta 
feira pera prégar, o hom~e que era seu comfepado lhe contou este 
milagre, o qual o dito Frey Rodrigo, disse & diuulgou na prégação.92  
 
 

 Nesse milagre, cita-se a história do frei Rodrigo, que pregava em Lisboa.  Ao ter 

contato com um homem doente, recomendou-lhe solicitar a intervenção do santo dinástico.  

Ao fazer isso, o indivíduo foi curado e retornou para relatar o fato.  Com base nas 

informações do milagre, o frei em seu sermão pregou sobre os sofrimentos do Infante Santo.  

Novamente, há outro indício da devoção ao Infante Santo e da divulgação de seu culto por 

meio de clérigos ligados à Ordem de São Domingos.  

A prova mais importante da devoção às relíquias do Infante Santo não foi dada por 

Álvares.  Ela é posterior e foi comprovada para os séculos XVI, XVII e XIX, trata-se do 

hábito dos fiéis de fazerem furos no túmulo do Infante Santo para terem contato com os seus 

ossos.  Nesse caso, além das provas textuais, existe a prova material93.  A primeira menção 

sobre a prática data do século XVI, e foi citada abaixo. 

 
 
E eu [que esta chronica sollicitey de nouo impressa] sou testimunha de 
vista, de muitos, & miraculosos successos que aconteceram a alg~us 
religiosos doentes & saõs que se a este sancto Iffante encomendárão, no 
moesteiro da Batalha, que oje em dia saõ viuos, & conhecem assaz bem 
quantos milagres o Senhor faz por merecimentos deste sancto Iffante. Em 
cuja sepultura está hum buraco, & metem os fieis h~ua cana que vay 
tocar no corpo do sacto & a beijão & poem nos olhos & cabeça. E assi 
atando na ponta da cana contas de rezar, & reliquarios, os metem pello 
buraco, pera ser~e tocados nas sanctas reliquias em ~q t~e muita 
deuação.94.  
 

                                                 
92 RAMOS, Jerónimo de. Reuista &… op. cit., fol. 131v. Destaque. 
93 REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et Gesta Infantis Domini Ferandi. Edição crítica, Tradução, 
Estudo Filológico 2 Vols. Coimbra, 2001, 2 Vols. Tese (Dissertação de Doutoramento) – Instituto de Estudos 
Clássicos da Faculdade de Letras, Coimbra: 2001. Na página 902, fig. 21, o autor publicou uma foto da sepultura 
original do Infante Santo na qual se vê nitidamente o orifício pelo qual os devotos enfiavam varas para tocar nos 
seus ossos.  
94 RAMOS, Jerónimo de. Reuista &… op. cit., fol. 135v. Destaque. 
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 Talvez essa seja a prova mais contundente da devoção às relíquias do Infante Santo. 

Além disso, a devoção popular transformou o mosteiro da Batalha em referência no culto ao 

Infante Santo.   Segundo as evidencias documentais, não houve significativas alterações na 

devoção as suas relíquias até pelo menos o século XIX. Segundo frei São Boaventura, ele teve 

o privilégio de nascer perto do túmulo do Infante Santo o que, junto com o incentivo de seus 

mestres, teria contribuído para que tivesse notícias sobre a santidade do mesmo.  No entanto, 

os episódios da ocupação francesa em Portugal trouxeram um trágico desfecho para o 

mosteiro da Batalha.  Inclusive, até os anos 20 do século XX, segundo Saraiva95, ainda foram 

encontradas no mosteiro medalhas e contas que os devotos colocavam em contato com os 

ossos do santo para pedir a sua intercessão.   

 
 
Entrando pois na grande Capella onde jaz o Senhor D. João I. rodeado de 
seus filhos, quaes, e quaõ grandes Principes! Taõ desmedido horror me 
causou a profanaçaõ de todos esses tumulos arrombados, espedaçados, e 
offerecndo hum espectaculo digno de sinalar a marcha desoladora dos 
Exercitos do novo Attila; quanto me foi suave, e enternecedôra a vista de 
hum só tumulo preservado de taõ lastimosas ruinas. Era este o do Infante 
Santo, que sendo de igoal fabrica ao dos Infantes seus Irmaons e collocado 
no meio delles, ficou illeso, não deixando lugar a outro pensamento que naõ 
seja o de que por especial disposiçaõ Divina foi assim poupado em 
consideraçaõ ás heróicas virtudes de quem nelle jazia.96 
 
 

 Após o saque do mosteiro da Batalha, durante a ocupação francesa, o único túmulo 

que sobreviveu foi o do Infante Santo.  O relato do frei São Boaventura foi corroborado pelo 

autor anônimo citado anteriormente, ou seja, até o século XIX havia um apego a essas 

relíquias devido à crença em seus poderes taumatúrgicos.  

 Embora a hagiografia de Álvares não faça alusão à afluência de devotos e ao furo no 

túmulo do Infante Santo, acredita-se que a prática tenha começado no século XV. Mas não foi 

relatada porque a sua hagiografia foi escrita logo após a chegada das vísceras do Infante à 

Batalha, assim, não houve tempo para que ele testemunhasse o gesto dos fiéis.  A partir do 

momento em que os dominicanos e a casa de Avis atribuíram ao Infante Santo a função de 

mártir, a sociedade portuguesa passou a contar com mais uma forma de encontrar a proteção 

divina.     

                                                 
95 Cf. SARAIVA, José. Os painéis do Infante Santo. Leiria: Tipografia Central, 1925, p. 106. 
96 SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato de (trad.). Summario da vida, acçoens e gloriosa morte do senhor D. 

Fernando – chamado o Infante Santo. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1958, pp. 1-2. 
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 No que concerne ao culto das relíquias, não se pode desconsiderar a forma como o 

homem medieval compreendia a função desses objetos sagrados.   Apesar das alterações na 

espiritualidade medieval, as relíquias mantiveram a sua função fundamental – manter a 

relação com o sobrenatural.  No século XV, esse tipo de prática devocional era aceita como 

universal e integrava-se à tradição cristã97.    

 
 
Elles tenaient du sacré, du numineux, mais s’incarnaient dans ce monde, 
comme l’avait fait Christ, sans perdre leur place dans l’autre. De surcroît, 
elles offraient l’unique recours contre la myriade de maux physiques, 
matériels et psychiques d’une population sans défense devant un univers 
terrifiant et incompréhensible. La puissance miraculeuse du saint servait 
d’assise á son autre pouvoir, et de cette faculté et de ce désir d’accomplir des 
miracles naissaient ses fidèles, ses famuli, ses esclaves dévoués. Cette 
cohorte de fidèles constituait l’essentiel de sa force de propagande, de son 
pouvoir économique et des es atouts politiques.98  
 
 

 Devido à importância das relíquias na idade média, elas passaram a ser consideradas 

também sob o ponto de vista político99, sobretudo, em uma sociedade cuja religiosidade 

perpassasse pela noção de que havia uma mediação entre os dois mundos.  Assim, aquele que 

fazia a mediação gozava, bem como a sua estirpe, de um lugar privilegiado no imaginário.   

                                                 
97 O culto ao Infante Santo apresenta um outro problema.  A priori, dever-se-ia fazer uma indagação sobre a 
permanência do culto após a eclosão da reforma protestante, sobretudo, após os ataques de Calvino ao culto dos 
santos.  No entanto, no que diz respeito à devoção aos santos, Portugal, apresentou algumas particularidades 
após a reforma protestante.  Em meio aos intelectuais portugueses, eclesiásticos ou laicos, a vida desse infante 
aparecia como uma referência, ou melhor, como um exemplum. Apesar do ambiente europeu de questionamento 
aos poderes dos santos de um modo geral, isso não se aplicou com a mesma intensidade no país Atlântico e, 
menos ainda, no caso do Infante Santo.   
As demonstrações públicas das relíquias adquiriram um caráter próprio no quadro da Europa contra-reformista, 
pois, muitos dos santos, chegavam a Portugal como “foragidos”.  Tal contexto contribuiria também para um 
recrudescimento das práticas devocionais em Portugal, ao mesmo tempo em que se nota uma centralidade de 
Roma na difusão das peças.  Evidentemente, isso pode ser interpretado como sendo uma resposta às práticas 
“hereges” de perseguição aos santos objetos. Para responder aos ataques, a Santa Sé incentivou um tráfico 
internacional de relíquias; as quais buscavam territórios seguros como o português.  Nesse contexto, o Estado e a 
Igreja acentuaram a representação portuguesa como sendo a pátria das relíquias e, por isso, a nação recebia 
grande proteção divina.  Para maiores informações sobre o assunto. Cf. CARVALHO, José Adriano de Freitas. 
Os recebimentos de relíquias em S. Roque (Lisboa 1588) e em Santa Cruz (Coimbra 1595). Relíquias e 
espiritualidade. E alguma ideologia. Via Spiritus. Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento 

Religioso. Porto: Centro Inter-Universitário de História da Espiritualidade da Universidade do Porto. Vol. 8, pp. 
95-155, [s.m.]. 2001.; SERAFIM, João Carlos. Relíquias e propaganda religiosa no Portugal pós-tridentino.  Via 

Spiritus… op. cit., pp. 157-184. 
Para se obter mais informações sobre a visão quinhentista acerca do Infante Santo. Cf. TORRÃO, João Manuel 
Nunes. O Mouro Lazeraque e o Infante D. Fernando: um exemplum de D. Jerónimo Osório. Biblos Revista da 

Faculdade de Letras. Coimbra: Universidade de Coimbra, Vol. 67, pp. 223-237, [s.m.]. 1991.  
Quanto ao papel das exempla do Infante Santo. Cf. AMARAL, Clinio de Oliveira.  A construção de um Infante 

Santo em Portugal: (1438-1481). Niterói, 2004. Dissertação (Mestrado em História Social) – Instituto de 
Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004.      
98 GEARY, Patrick J. Le vol… op. cit., pp. 44-45. 
99 Desde as reformas carolíngias, percebeu-se uma tendência do poder temporal em capitanear esse tipo de culto 
para poder consolidar a imagem do seu poder. Cf. Ibidem, passim. 
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Para os medievais, elas representavam o principal canal por onde se procurava o poder 

sobrenatural necessário ao desenvolvimento da vida quotidiana.  As pessoas comuns podiam  

ver e manipular a força, mas elas não faziam parte do mundo ordinário; pertenciam à 

eternidade. Acreditava-se que elas seriam reclamadas pelos santos no dia do juízo final, pois 

seriam conduzidas ao paraíso com eles. Portanto, de todos os objetos integrados ao reino 

celeste, as relíquias eram as peças mais visíveis e tocáveis100. 

 No caso da devoção às relíquias do Infante Santo, existem três aspectos a ser 

considerados.  Em um nível mais pragmático, havia a busca pela capacidade taumatúrgica e 

por suas virtudes por parte das pessoas que se dirigiam à sua capela para assistir às missas e 

para tocar nesses ossos.  Elas acreditavam poder entrar em contato com uma espécie de 

“talismã”101. Existia a dupla intenção de Santa Maria da Vitória; de um lado, procurava-se, 

com a presença das relíquias102, obter a proteção contra os inimigos deste mundo e do além103, 

de outro lado, tentava-se reforçar a imagem de “sacrário real”.  Por último, ocorria a 

apropriação dessa conjuntura para reforçar a transformação da África em um lugar sagrado 

por produzir mártires e projetar sob a imagem da expansão portuguesa a noção de que se fazia 

uma nova guerra de reconquista.   

 Seria difícil vislumbrar a permanência de um culto por quase quatro séculos sem 

mencionar o modo como foi recebida a notícia da morte de d. Fernando em Fez, em 1443.  

Provavelmente, desde a chegada das primeiras informações em Portugal, correram notícias de 

que ele havia morrido em odor de santidade104.  Trata-se de uma atribuição natural para casos 

nos quais um nobre havia morrido junto aos infiéis. Na história da Igreja, os mártires eram 

canonizados ipso facto
105.  Esse autor, ao analisar o contexto da elaboração do texto que 

demandava a canonização do Infante Santo, insistiu no papel da devoção popular em torno 

desse culto.  Por isso, defendeu que ele tivesse sido redigido para: 

 
 

                                                 
100 Cf. SOUTHERN, Richard W. L’Église et la société dans l’Occident médiéval. Paris : Flammarion, 1987, p. 
23.  
101 Sobre a visão acerca das relíquias como talismã. Cf. SILVESTRE, Hubert. Commerce et vol de reliques au 
Moyen Age. Revue Belge de Philologie et d’Histoire. Bruxelles : Tome XXX, nsº 3-4, pp.721-739, [s.m.]. 1952, 
p. 734.  
102 « Les reliques étaient le saint lui-même ; elles entretenaient plus qu’un simple lien mystique ou spirituel avec 
l’éternité de Dieu et sa cour céleste. Symboles d’une faveur divine qui continuait à opérer au profit des hommes, 
elles étaient aussi la réalité symbolisée, puisqu’elles ne renvoyaient pas à quelque au-delà, mais à elles-mêmes, 
c’est-à-dire au saint résidant parmi ses disciples ». GEARY, Patrick J. Le vol… op. cit., p. 60. Destaque do autor. 
103 Afinal, os dominicanos do mosteiro consideravam as relíquias como portadores de um poder misterioso e, até 
mesmo, incontrolável. Cf. SILVESTRE, Hubert. Commerce et… op. cit., p. 737. 
104 Sobre o culto ao Infante Santo desde as primeiras notícias de sua morte. Cf. SARAIVA, José. Os painéis… 
op. cit., p. 100 et seq.   
105 REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit., p. 813, Vol. II. 
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[…] a confirmação formal e oficiosa da canonização do Príncipe 
Constante, entretanto já estabelecida pela uox populi, insistindo, ao 
mesmo tempo, na celebração do biografado e na edificação do leitor, senão 
mesmo na sua (re)conversão interior, em consonância com que é dito no 
prólogo do Martyrium et Gesta...., redigido à imitação do início do 
Evangelho de S. João.106 
 
 

 Para Vauchez107, o primeiro tipo de santidade conhecida foi o martírio; o sofrimento 

obtido assegurava a ascensão à glória.  Por essa crença, todos aqueles que fossem 

martirizados, ou pelo menos considerados como tal, eram julgados como santos ipso facto. 

Em 1443, embora não houvesse informações precisas sobre as circunstâncias da morte do 

Infante Santo, ele foi considerado santo devido à pressuposição de que tinha sido martirizado.  

Dado ao grande comércio da região de Fez, seria presumível acreditar que os comerciantes 

tenham dado detalhes da forma vil como o corpo de d. Fernando foi tratado pelos 

muçulmanos. 

  Segundo Vauchez, houve um número considerável, durante toda a idade média, de 

santos venerados que foram reis ou príncipes.  Isso não é surpreendente, porque, aos olhos 

dessa sociedade, os soberanos medievais eram dotados de privilégios específicos, tais como:  

beleza, força e serenidade. Além disso, havia os privilégios sobrenaturais, presentes nos reis 

ingleses e franceses, relacionados à taumaturgia.  Entretanto, esse autor criticou os autores 

que destacam apenas esses aspectos e atribuiu a difusão desse tipo de culto à Igreja.   

 
 
On ne peut manquer de relever que la plupart des rois qui ont été considérés 
comme des saints avant le IXe siècle ont péri de mort violente, soit sur les 
champs de bataille, soit sous les coups de leurs adversaires, et ont été 
vénérés ensuite en tant que martyrs. Même si le clergé parfois s’est associé à 
ces dévotions, il ne semble pas en avoir pris l’initiative, dans la mesure où 
les personnages en question étaient loin d’avoir mené de leur vivant une 
existence édifiante.108   
 
 

 Em meio à santidade “aristocrática”, salienta-se o papel que os príncipes e os grandes 

nobres tiveram para o desenvolvimento desse tipo de santidade.  «À côté du roi souffrant, 

l’Occident connaît désormais l’image du prince assassiné, bientôt relayée par celle du 

                                                 
106 Ibidem, p. 812, Vol. II. Destaque.  
107 Cf. VAUCHEZ, André. La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age. D’après les procès de 

canonisation et les documents hagiographiques. Rome : École Française de Rome /Palais Farnèse, 1981. 
108 Ibidem, p. 188. 
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chevalier vénéré comme un martyr pour être demeuré fidèle jusqu’à la mort au seigneur dont 

il était le vassal»109 .  

Mesmo antes de qualquer esforço da dinastia de Avis, d. Fernando transformou-se no 

Infante Santo e passou a ser cultuado como um príncipe mártir, cuja morte havia ocorrido 

porque ele se sacrificou em função dos laços feudo-vassálicos, uma vez que ele insistiu para 

ser aprisionado no lugar de um nobre mais importante do que ele, o seu irmão d. Henrique.   

 O último aspecto ligado ao culto do Infante Santo diz respeito à sua iconografia.   

Como se trata de um assunto com algum grau de complexidade, optou-se por dividi-la em 

quatro itens.   Expor-se-ão os temas da iconografia da Batalha e suas relações com a liturgia e, 

em seguida, as inter-relações da iconografia “batalhina” com as demais imagens mapeadas. 

Apresentar-se-á o estado atual dos estudos sobre o assunto e o problema dos painéis do 

Infante Santo.  No entanto, as proposições apresentadas a seguir não devem ser 

compreendidas como uma análise iconográfica.  Trata-se, somente, de um esforço para 

apresentar as principais questões em torno dessa discussão e fazer algumas considerações 

sobre a temática à luz da bibliografia disponível.  

 

6.3 A iconografia fernandina da Batalha e suas relações litúrgicas 

 

Por causa da proximidade de seu culto com o poder monárquico, houve um fenômeno 

interessante em seu desenvolvimento.  Ao contrário de outros santos, as grandes linhas do 

discurso hagiográfico mantiveram-se quase inalteradas a partir da segunda metade do século 

XV; um processo análogo foi observado em sua iconografia.  À exceção dos painéis de São 

Vicente de Fora em Lisboa110, o padrão de representação e os principais elementos de 

identificação foram estabelecidos em Santa Maria da Vitória.  As suas imagens espalhadas em 

Portugal são muito homogêneas e trazem a mesma mensagem política. 

 Através das descrições de Sousa, foi possível obter informações sobre a escolha que 

cada um dos infantes fez acerca do orago de sua capela.  

 
 
Da mesma maneira que os Reys tem seu altar junto de si, que he da 
invocaçaõ da Cruz, tem os quatro Infantes outros quatro altares juntos, e 
distintos por seus arcos formados na grossura da paredo no lanço da quadra, 

                                                 
109 Ibidem, p. 190. Destaque. 
110 Apesar das polêmicas, existe a hipótese de Almada Negreiros de que os painéis do Infante Santo tenham sido 
produzidos no mosteiro da Batalha. Cf. CRISTIANO, Luciano Coelho. O culto… op. cit., nota 23, p. 92. 
Embora se acredite que o painel tenha sido pintado na década de 40 do século XV, optou-se por expor as 
discussões em torno da questão no final deste item por causa das grandes polêmicas sobre o assunto.  
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que fica contra os pés dos Reys: ornados todos com seus retabolos pequenos 
segundo o sitio, e de pintura antiga, mas perfeita. A invocaçaõ dos altares 
he segundo a devaçaõ que cada hum teve em vida. O primeiro, que segue 
logo apoz a sepultura do Infante Santo, he da Assumpção de N. Senhora. 
Mostrase que pertence ao mesmo Santo, porque nos payneis, que cercaõ 
a Senhora, se ve retratado com suas cadeas, e successos de seus 
trabalhos. O segundo he do Bautissa, e di com o nome, de devaçaõ do 
Infante dom Joaõ. No terceiro fez o Infante dom Anrique pintar o Inante 
dom Fernando, porque o tinha por Martyr, e com elle eraõ todas suas 
devaçoens. O do Infante dom Pedro, que he o quarto , tem o seu Anjo S. 
Miguel, cuja insignia  trazia por divisa , como atrás vimos. A parede 
fronteira desta , que fica na cabeceira dos Reys , està toda occupada de 
grandes almarios de madeira , em que se guarda o necessario pera se  
officiarem os sacrifícios , que cada hum destes Principies tem 
quotidianamente , como ao diante especificaremos.111  
 
 

 A descrição demonstra como as representações religiosas das sepulturas dos infantes 

mantinham estreitas relações com a devoção apresentada pelos hagiógrafos do Infante Santo e 

com a propaganda de d. Afonso V.  Embora os temas tenham sido abordados nos capítulos 

anteriores, remarca-se o fato de que as imagens da exaltação da cruz, da Assunção e de São 

Miguel possuíam um significado demasiadamente forte para se pensar que elas foram 

reunidas casualmente no panteão de Avis.   

A exaltação da cruz ligava-se às idéias-chave do suplício de Cristo, ou seja, está 

relacionada à passagem das trevas à luz e do flagelo dos cristãos.  No que diz respeito à 

imagem da Assunção, notou-se, como ela foi direcionada para a África, para a batalha de 

Aljubarrota e ainda para a morte de d. João I.  A representação de São Miguel, além de sua 

relação com o combate ao infiel, indicava o dia do maravilhoso nascimento de d. Fernando.  

 Como d. Henrique havia tomado o mártir de Fez como santo protetor, sabe-se que ele 

encomendou um tríptico no qual foi narrada a trajetória de vida do seu irmão.  Acredita-se que 

o tríptico tenha sido a primeira imagem relativa ao cativeiro do Infante Santo e deve ter sido 

pintada entre junho de 1451 e setembro de 1460, período marcado por constantes cerimônias 

de caráter político e legitimador em Portugal.  Trata-se do ínterim entre a provável data do 

início da redação da hagiografia do Infante Santo e a morte do Navegador.  Conjectura-se que 

Álvares teria fornecido, oralmente, as informações para a elaboração do programa 

iconográfico utilizado no culto.   

 

                                                 
111 SOUSA, Frei Luís de. Historia Des. Domingos… op. cit., p.630, Parte Primeira, livro VI. Destaque. 
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Fig. 5 – tríptico (Museu Nacional de Arte Antiga, nº 1877) 

 
 
 Embora se saiba da existência de um outro retábulo cujas imagens narravam o 

cativeiro, sobreviveu à ação do tempo apenas esse.  Ao centro, o Infante Santo está vestido 

segundo a sua descrição em Álvares112.  Com uma longa túnica preta caída até os pés113. Tem 

na cabeça um barrete cilíndrico preto que se junta à sua longa barba.  Apesar de ser 

representado com o corpo ereto, nota-se uma leve inclinação causada pelo peso das correntes 

que ele segura em sua mão esquerda114 (à direita do observador).  

 Segundo Fonseca115, a representação santo demonstra a sua condição de prisioneiro, o 

que o teria levado a uma situação prematura de envelhecimento, representada na pintura.  O 

autor indica a baixa qualidade da peça, porém isso não interferiu no efeito causado pelo 

itinerário de vida representada cujo resultado foi o martírio.  Embora tenha analisado a idéia 

da imagem central, Fonseca não apontou para as invocações litúrgicas. 

 O Infante Santo foi associado aos sofrimentos de Cristo.  Além disso, há um 

simbolismo causado pelo jogo de cores entre o vermelho e o preto, ou seja, provações (negro) 

e martírio (vermelho).  O uso da cor preta no período possuía um singular significado, porque 

a sua fabricação implicava um processo caro e complicado.  Ele era mais comum, em 

                                                 
112 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. XXV, pp. 50-51. 
113 Ibidem, p. 50. 
114 Ibidem, cap. XXIV, p. 47. 
115 FONSEA, Luís Adão. Retrato do Infante Santo D. Fernando. In: MATOS, Maria Antónia Pinto de. 
(coordenadora do catálogo). Nos confins da idade média – a arte portuguesa. Séculos XII-XV. Porto: Secretaria 
de Estado da Cultura, 1992, pp. 256-257. 
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pequenas quantidades, nas iluminuras.  Por essa razão, a sua utilização era restrita e o seu 

emprego era carregado de simbolismos.     

Acredita-se que o barrete preto e a túnica preta estejam relacionados à humildade, à 

austeridade, à temperança e, principalmente, às provações causadas pelo encarceramento116.  

Assim, retomavam-se os temas centrais de sua hagiografia e, simultaneamente, ofereciam-se 

provas visuais do seu sofrimento em nome do projeto de Avis.  

 O simbolismo do par negro e vermelho da peça é acentuado pelas imagens periféricas 

cujos propósitos narrativos retratam os principais eventos da vida do santo descritos por 

Álvares.  No canto superior esquerdo (fig. 6), representa-se a sua visão da Virgem poucas 

horas antes de morrer117.  Isso se constitui no tema central de sua hagiografia, pois era um 

forte indício da sua morte em odor de santidade.   

       

 
Fig. 6 – detalhe do tríptico (1º cena da visão) 

   

 A imagem segue a hagiografia e retrata um momento de introspecção. Ele em suas 

preces pensava sobre as misérias do mundo e a glória dos bem-aventurados118.  Esse tipo de 

reflexão foi possível devido ao seu ascetismo.  Ao que tudo indica, a imagem da Batalha pode 

significar um “convite” à introspecção por meio da oração.   Nesse contexto, a aparição de 

Maria seria uma recompensa aos seus sofrimentos e à sua fé mesmo nas adversidades.   

A introdução da Virgem aponta para a maravilhosa história de sua proteção à estirpe 

de Avis. Assim, recuperava-se, através da imagem, o circuito simbólico das festas da 

Assunção e do seu auxílio em Aljubarrota.  No princípio da história política de Avis, Maria 

                                                 
116 Sobre o significado das cores. Cf. as notas 64 a 67. 
117 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. XLI, pp. 87-89. 
118 Ibidem. 
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levou d. João I à vitória contra Castela e para provar que a dinastia estava no “verdadeiro” 

caminho, retornou para guiar a casa de Avis, representada pelo seu santo dinástico, em 

direção à corte celeste.      

 Embora os raios dourados em volta da Virgem representassem um cânone 

iconográfico para descrever as suas aparições, eles reforçam a noção de que algo 

extraordinário estava a acontecer.  Como a cena ocorre em um ambiente fechado e escuro, a 

sua masmorra descrita diversas vezes por Álvares119, passa-se a mensagem de que Maria veio 

trazer luz ao Infante Santo em seu cárcere, ao mesmo tempo, ela significa a própria luz cuja 

função foi a de conduzi-lo à glória.  O propósito da cena coaduna-se com a imagem das vestes 

negras do santo, porque se reporta à relação entre as trevas e as luzes, presentes em sua 

hagiografia, cujo significado político poderia ser uma alusão à ação expansionista portuguesa.      

 No canto inferior esquerdo, a imagem dá continuidade à cena precedente.  Segundo 

Álvares120, durante a visão, assim que tomou consciência de que era a Virgem, o santo 

colocou-se de joelhos e começou a rezar (fig. 7).  

 

 
Fig. 7 – detalhe do tríptico (2º cena da visão) 

 
O Infante Santo está de joelhos com as mãos postas, como se faz nos momentos de 

oração e, segundo Álvares, estaria com o rosto coberto de lágrimas.  Notam-se ainda duas 

personagens.  Tratar-se-ia do seu capelão, Pedro Vasques, e do Mestre Martinho, seu físico, o 

qual era filho de Fernão Lopes121.  Segundo a hagiografia, na ocasião intercederam pelo 

Infante São Miguel e São João Evangelista.  No entanto, o detalhe interessante é que o Infante 

                                                 
119 Ibidem, passim. 
120 Ibidem. 
121 Cf. FIGUEIREDO, José de. O pintor Nuno Gonçalves. Lisboa: [s.e], 1910, pp. 36 e 45. 
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Santo reconheceu o segundo porque ele trazia um livro aberto, o Evangelho de São João, e leu 

“In principio erat Verbum”122.   

A citação direta da hagiografia desse texto bíblico foi corroborada indiretamente pela 

cena da visão.  Juntas evocam um simbolismo muitíssimo forte na mensagem litúrgica e 

política. Afinal, o homem medieval era familiarizado com os conteúdos sagrados, logo, 

conseguiam identificar a mensagem deste prólogo. 

 
 
No princípio era o Verbo 
e o Verbo estava em Deus. 
No princípio, ele estava com Deus. 
Tudo foi feito por meio dele 
e sem ele nada foi feito. 
O que foi feito nele era a vida 
e a vida era a luz dos homens; 
e a luz brilha nas trevas, 
mas as trevas não a apreenderam.  
 
Houve um homem enviado por Deus. 
Seu nome era João. 
Este veio como testemunha, 
para dar testemunho da luz, 
a fim de que todos cressem por meio dele. 
Ele não era a luz, 
mas veio para dar testemunho da luz. 
 
O verbo era a luz verdadeira 
que ilumina todo homem; 
ele vinha ao mundo. 
Ele estava no mundo. 
E o mundo foi feito por meio dele,  
mas o mundo não o reconheceu.123 
 
 

 Indica-se o tema da relação entre as trevas e a luz.  Segundo os editores da Bíblia de 

Jerusalém, a passagem evoca uma intertextualidade com o Velho Testamento, ou seja, o tema 

da palavra de Deus que veio ao mundo para revelar os segredos divinos e teria retornado ao 

Criador após completar sua missão.   Para o Novo Testamento, eles propuseram a 

interpretação segundo a qual João, graças à encarnação, pôs em evidência a natureza da 

palavra de Deus, assim o evangelista recebe a missão de reedificar a palavra criadora124.   

    Como o primeiro hagiógrafo do Infante Santo era um homem da Igreja, é pouco 

provável que ele tenha relatado de forma tão explícita esse conteúdo, ingenuamente.  
                                                 
122 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… loc. cit. 
123 Prólogo do Evangelho segundo São João. In: SOCIEDADE BÍBLICA CATÓLICA INTERNACIONAL E 
PAULUS. A Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 1985, p. 1985. Destaque. 
124 Ibidem, nota a.  
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Provavelmente, tenha-o citado como mais um poderoso argumento político em prol da 

dinastia de Avis. Devido à estrutura simbólica avisina, o texto poderia ser facilmente 

sobreposto à imagem providencialista criada a partir de d. João I.  

Poder-se-ia concluir que o Infante Santo seria um “novo” São João Evangelista cuja 

missão seria a de levar a luz, nesse contexto, compreendida como a palavra criadora de Deus 

aos infiéis que, embora tenham conhecimento da sua existência, não a admitem, pois insistem 

em defender o islamismo.  Assim, nasceria a importância da guerra de expansão africana; isso 

foi reforçado pela inclusão do arcanjo São Miguel. Apesar do péssimo estado de conversão, 

percebe-se, nitidamente, um semicírculo branco no fundo da imagem.  Uma das simbologias 

dessa cor era a de representar a luz divina.  Por isso, seria pouco provável considerar que o 

preenchimento desse espaço com uma tonalidade alva tenha ocorrido aleatoriamente.      

 No canto superior à direita, devido ao mau estado de conservação, não foi possível 

identificar as cenas representadas.  Contudo, para Rebelo125, as imagens do canto direito 

representariam as cenas nas quais o santo trabalhava como escravo de Lazareque126.   Além da 

imagem do tríptico, existia uma série iconográfica diretamente ligada aos sofrimentos de d. 

Fernando, que estava disposto ao redor da imagem de Nossa Senhora da Assunção, orago do 

altar do Infante Santo. 

 A representação dos sofrimentos teria sido pintada posteriormente, no início do século 

XVI.  Do ponto de vista artístico, a obra quinhentista era mais importante e imponente, mas se 

perdeu por causa dos saques realizados pela invasão francesa.  Durante o período manuelino, 

houve grande incentivo à difusão da imagem do martírio desse santo.  Nesse contexto, d. 

Leonor de Áustria, terceira esposa de D. Manuel, encomendou ao pintor Cristóvão de 

Figueiredo, a data é desconhecida, a elaboração de um retábulo cujo teor contasse a história 

de vida do santo dinástico.   

Em relação à data, a única certeza é que ele só começou a ser feito após a morte da 

rainha, em 1539.  O retábulo era destinado à Capela do Fundador na Batalha, onde ficou até o 

século XIX.  Além do retábulo, d. Manuel deu ênfase ao Infante Santo em uma das suas mais 

emblemáticas obras, os Jerônimos, onde foram afixadas duas representações desse santo.   

Como havia missas ao longo do ano na capela do Infante Santo, consideram-se 

relevantes as relações da iconografia, sobretudo, as suas invocações litúrgicas com o conjunto 

arquitetônico e heráldico de sua capela (fig. 8).  

                                                 
125 Cf. REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit., p. 890, Vol. II. 
126 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. XXV, p. 49. 
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Fig. 8 – túmulo do Infante Santo (Santa Maria da Vitória) 

 

 A sepultura do santo traz uma inscrição central de difícil compreensão.  Além do 

escudo de Avis e de sua bandeira pessoal, no centro está uma imagem composta pela junção 

de três círculos entrelaçados.  Presumivelmente, a melhor interpretação foi formulada por 

Sousa. 

 
 
[…] Por onde ouve quem quiz dizer que estes ramos circulares fazendo , 
como fazem feiçaõ de coroa , eraõ de espinheiro ; e diziaõ bem , se 
lançaraõ puas ou espinhos , o que naõ fazem. A empresa neste sentido era 
bem fermosa , e juntamente profetica : que naõ teve quando se esculpio , que 
foi muy antes de seus trabalhos , experimentou o Santo entre os Mouros.  
Pode bem ser , que como amava a coroa de Christo , e seus tormentos , 
como Santo que era , naõ se atreveo, por humildade , a declarar ao mundo 
o que tinha sem seu animo: por naõ parecer que blafonava virtudes ante do 
tempo. Mostrouo depois com effeitos , e bem à sua custa ; e estes saõ os 
espinhos , que faltaõ no lavor , e corpo da empresa. E ainda que lhe naõ 
vemos letra no moimento , elles mostrarão que assi mulda publicava , e 
soava mais que todas as de seus irmãos.127  
 
 

 Para esse autor, os círculos entrelaçados representam as coroas do sofrimento de 

Cristo e foram interpretadas de forma profética.  A sua interpretação corrobora a 

representação de santidade de todas as hagiografias do Infante Santo, porque ele, como santo, 

já sabia do seu martírio.  Assim, à época de construção de sua sepultura, supostamente teria 

pedido para representar os símbolos dos sofrimentos e da humildade de Cristo.  Mas por 

humildade não revelou, de forma direta, o significado das coroas entrelaçadas.  Apenas o 

                                                 
127 SOUSA, Frei Luís de. Historia Des. Domingos… loc. cit. Destaque. 
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tempo e os seus trabalhos juntos aos mouros foram capazes de desvelar o seu verdadeiro 

significado.  Nesse sentido, a sua sepultura transformava-se em uma evidência material da sua 

predestinação e de sua consciência quanto ao seu destino no Marrocos.  Apesar de não ser 

possível verificar se a inscrição foi adicionada posteriormente à sua construção, seria 

importante compreender que, desde século XV, a sepultura era lida por seus devotos como um 

testemunho monumental de sua predestinação.    

 

6.3.1 As inter-relações da iconografia “batalhina”  

 

 O primeiro nível inter-relacional da iconografia deu-se com os aspectos da heráldica 

fernandina. A sua divisa “bien me plet” no canto superior esquerdo da fig. 9 deve ser 

analisada no contexto do seu culto. Provavelmente, a expressão “o bem me agrada” estivesse 

inscrita dentro de cada um dos círculos mencionados.  Para Sousa, o Infante tê-la-ia 

reproduzido com obras128.  Ela também aparece no primeiro fólio da hagiografia escrita por 

um autor desconhecido, na década de 70 do século XV, que foi enviada para a Santa Sé para 

encomendar a canonização do santo.  A inscrição associa-se à do seu pai “Il me plait , pour 

bien”129. 

 
 
He a empresa de fundamento taõ alto este Principe hum conhecido penhor de 
seu bom juizo. Porque se a tomamos na verdadeira significaçaõ do nome 
Latino: Rubus , que he [ilegível] , ou sarça , representanos hum Moyses 
libertador do seu povo , chamado por Deos do meyo della, e naõ refusando a 
empresa , como ele: mas obedecendo sem tardança com a palavra : Il me 
plait , com quem queria dizer , que alegremente se offerecia a todo trance , e 
trabalho polo bem dos seus , e amor de quem o mandava.130    
 
 

Ao analisar a divisa de d. João I, Sousa destacou a relação entre a esta e o livro do 

Êxodo, no qual Moisés foi chamado por Deus para executar uma missão.  A tradução 

oferecida pelo autor traz também o seu significado político, ou seja, o caráter providencialista 

que se verifica ainda na sepultura e da divisa do Infante Santo. Afinal, o seu culto passou a ser 

parte do mecanismo de sacralização da dinastia e a peça fundamental do culto à dinastia de 

Avis.  

                                                 
128 Ibidem, p. 681. 
129 Ibidem, p. 625. 
130 Ibidem, pp. 625-626.  
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Ao comparar os círculos entrelaçados do Ms. Vat. 3634131 (fig. 9) com os da sepultura 

do santo, notou-se uma diferença. Os círculos do manuscrito fazem parte de uma temática 

vegetalista.  Como se sabe que a iconografia da Batalha influenciou toda a produção acerca do 

Infante, a outra possibilidade de interpretação para os círculos entrelaçados na sepultura seja a 

de que eles fizessem parte da temática vegetalista do mosteiro da Batalha, cuja simbologia era 

associada aos motivos do jardim paradisíaco e da cidade celestial.  Sustenta-se que, embora 

fosse mais provável que eles estivessem ligados a essa temática, seria mais verossímil ao 

homem do século XV a leitura profética realizada por Sousa. 

Na fig. 5, observa-se o santo com um barrete que se assemelha ao usado por 

eclesiásticos; na fig. 9 ele tem um turbante muçulmano.  No entanto, na segunda imagem ele 

aparece acorrentado com as mãos presas de modo semelhante à imagem da Batalha.  Embora 

a sua indumentária seja unânime em todas as fontes, o Ms. Vat. 3634 não fez qualquer alusão 

às suas vestes, apenas à presença das correntes132.   

Nessa imagem foram adicionadas três coroas (fig. 10) que não faziam parte da 

iconografia de Santa Maria da Vitória.  Não existem dúvidas quanto à autoria flamenga desse 

códice (informação verbal)133, que foi elaborado sob patrocínio de Isabel de Borgonha.  

Talvez, a origem estrangeira explique o detalhe estranho à iconografia da Batalha.     

 

 
Fig. 9 – Ms. Vat. 3634 fol. 1r 

 

                                                 
131 Ms. Vat. 3634. Martyrium et Gesta Infantis Domini Ferandi. Secção dos Res., BCUC, cota, fot. 69. 
132 Cf. REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit., p. 890, Vol. II. 
133 Declaração dada por João Luís Inglês Fontes, em 02-02-2008, em uma entrevista na Universidade Nova de 
Lisboa, Lisboa.  
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Fig. 10 – detalhes dos pés do Infante Santo (Ms. Vat. 3634 fol. 1r) 

 
 Abaixo das três coroas encontram-se três expressões em latim: caro, mundus e 

diabolus.  Elas indicam a sua vitória sobre os três inimigos da alma134.  Independentemente do 

significado da coroa, elas, geralmente, representam a realeza ou uma determinada qualidade.  

No caso do Infante Santo, elas denotam uma alusão à sua dinastia e ao seu estado de 

santidade.  Porém, para Rebelo, elas representavam o império das tentações do mundo físico. 

 
 
Simbolizavam o principado das trevas e da glória terrena que contribui 
para a perda da glória celeste, se o Homem não se souber conter e 
reconhecer a prioridade dos objectivos da sua vida. Como diz o autor da vida 
de S. Teotónio, ‘multo magis nobis exorandus est in materia sublimuium 
uirorum, qui, calcato diabulo, iam coronam securitatis acceperunt’. Esta 
expressão parece aplicar-se com inteira justiça ao Infante Santo e à imagem 
reproduzida neste manuscrito: D. Fernando sublimou-se por ter calcado o 
diabo, notabilizando-se, de um modo especial, pelo desprezo a que votou os 
prazeres seculares, mas até a própria vida terrena, que ele ofereceu, em 
conformidade aos princípios evangélicos, pela salvação do povo que lhe 
havia sido confiado.135 
 
 

 Concorda-se com a interpretação do autor, mas se defende que se possa ainda 

adicionar a idéia, baseada na simbologia ordinária da coroa, de que elas aludam a sua estirpe e 

a sua condição de homem excepcional premiada com a ascensão ao Criador.  A imagem do 

manuscrito também se baseou no modelo cristológico da Batalha.  A imagem central do 

tríptico de João Afonso fez uma alusão ao tema do episódio do Ecce Homo que está presente 

no manuscrito e na imagem central do Infante Santo da AA.SS. (fig. 11).  A coincidência dessa 

temática nas três imagens indica que os pintores tomaram por base a hagiografia de Álvares, 

porque o tema é basilar nessa obra.  Aliás, todos os hagiógrafos o reproduziram.  

                                                 
134 Cf. REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit., p. 884, Vol. II. 
135 Ibidem. Destaque. 
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Fig. 11 – AA.SS. (p. 560) 

 
 A alusão ao Ecce Homo do Evangelho de São João sublinha os temas da humildade e 

da imitação de Cristo que são as bases das representações hagiográficas do infante d. 

Fernando136. 

 
 
Pilatos, então, tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados, tecendo uma 
coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e jogaram sobre ele um 
manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: ‘Salve, rei dos judeus’! E o 
esbofeteavam. 
Pilatos, de novo, saiu fora e lhes disse: ‘Vede: eu vo-lo trago aqui fora, para 
saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação’. Jesus, então, 
saiu fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos lhes 
disse: ‘Eis o homem’! Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o 
viram, gritaram: ‘Crucifica-o! Crucifica-o!’ Disse-lhes Pilatos: ‘Tomai-o vós 
e crucificai-o, porque eu não encontro culpa nele’.137 
 
 

 Apesar das nuances, as imagens do Infante Santo têm origem na imitação de Cristo. A 

inspiração do Evangelho de São João constitui-se uma chave fundamental para a análise de 

                                                 
136 Ibidem, p. 892. 
137 Jo 19; 1-7. Destaque. 
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sua iconografia.   A atitude de não reagir ou se defender de Cristo, comum na iconografia 

sobre esse assunto, perante Pilatos e da sua entrega à morte para assegurar a salvação dos 

homens era facilmente relacionada à passagem do texto de Álvares em que d. Fernando, 

voluntariamente, entregava-se aos mouros para salvar os cristãos138.  

 No século XVII, os bolandistas introduziram uma inovação na iconografia fernandina 

(fig. 12). Passaram a representar a auréola com esplendores; ela está aberta, de acordo com a 

condição de beato, porque foi dessa forma que o retrataram.  Isso é um forte indício da 

sobrevivência do seu culto.   

Provavelmente, os jesuítas o consideram assim por dois motivos.  O Breve papal de 

1471, cujo teor autorizava indulgências às pessoas que assistissem à missa no dia do seu 

aniversário; era considerada como uma espécie de “beatificação” informal139.  

Presumivelmente, os bolandistas interpretaram que a Coelestis Hierusalem, de 5 de julho de 

1634, cujo texto proibia a canonização à revelia da Santa Sé, excetuava o caso do Infante 

Santo.  O documento autorizava a permanência do culto daqueles servidores de Deus cujo 

culto fosse imemorial140.  Para tanto, consideraram-se como santos imemoriais todos aqueles 

cuja veneração pública já existisse cem anos antes dessa promulgação de Urbano VIII, logo, 

desde 1534.  Como as informações obtidas junto à Batalha atestavam o culto público do 

Infante Santo desde o século XV, os bolandistas, baseando-se nas disposições da Santa Sé, 

classificaram-no como beato.  Seria aceitável que os dominicanos de Santa Maria da Vitória 

também considerassem o santo nessa mesma condição.   

A imagem dos AA.SS. (fig. 11) trouxe a junção das imagens do 

tríptico (fig. 5) com o retábulo desconhecido de Cristóvão de Figueiredo.  

Entretanto, tal junção engendrou a exposição cena por cena das narrativas 

de sua hagiografia.   Como as representações das AA.SS. formavam uma 

síntese do programa iconográfico de Santa Maria da Vitória, foi possível 

reconstituir, por meio das imagens, a sua hagiografia escrita na década de 

50 do século XV.   

Segundo o apresentado, havia o conjunto do altar do infante d. 

Henrique (fig. 5) e o conjunto do século XVI realizado por Cristóvão de 

Figueiredo, cujas imagens descreviam os sofrimentos do cativeiro.   A 

representação central do Infante Santo nas AA.SS., as suas imagens  

                                                 
138 Cf. ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. XV, p. 26. 
139 Cf. cap. 4 desta tese. 
140 Cf. SANTOS, Domingos Maurício dos. O Infante… op. cit., pp. 136-137, Vol. I. 

Fig. 12 – detalhe 
das AA.SS. 
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trabalhando na horta e no estábulo de Lazareque  e  a representação da visão (fig. 13) derivam 

diretamente do altar de d. Henrique.   Como as demais representações dos AA.SS. não 

conhecem relações com as imagens da Batalha quatrocentista, seria presumível que elas 

devirem além de Álvares de Cristóvão de Figueiredo.  Isso pode ser comprovado pela fonte 

anônima do século XIX, que relatou: “a este reino no anno de 1473, sendo rei D. Affonso 5º, 

e trazida a sua ossada a esta capella e no retabulo dos altares d’elle pintada a sua prisão”141. 

 Apesar do equívoco quanto à data da chegada das ossadas, o autor refere-se a um 

retábulo e um altar no qual foram pintadas cenas de sua prisão.  As gravuras dos AA.SS. 

contam a história do martírio do Infante Santo e repercutem os temas fundamentais de sua 

santidade.  O modelo cristológico é representado nas cenas do trabalho e na forma resignada 

com a qual aceita os trabalhos mais vis para participar dos sofrimentos de Cristo, afinal, ele 

considerava os mouros os instrumentos de sua salvação. As legendas em latim tentam com 

poucas palavras reproduzir tal idéia.   

  

A edição acima forma um resumo visual da hagiografia do Infante Santo, segundo 

Álvares e da história visual narrada no mosteiro da Batalha, entre os séculos XV e XVI. 

Orientando-se da esquerda para a direita, de cima para baixo, cada quadro corresponde a uma 

                                                 
141 Autor desconhecido. O couseiro… op. cit., p. 121. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 13 – Edição das AA.SS. 
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passagem da vida do santo e contém uma legenda. Assim, “d. Fernando negocia com Sala-

ben-Sala” 142; “colocam-lhes grilhões nas pernas”143.  Em seguida, “d. Fernando limpa os 

estábulos” e “entrega-se aos trabalhos mais humildes”144.  Para demonstrar a sua humildade, 

“d. Fernando começou a cavar na horta do rei de Fez”145.  Certo da proximidade de sua morte, 

“d. Fernando tem uma visão da Virgem, de São Miguel e de São João”146.  Após a visão, 

houve a “morte de D. Fernando” e “o corpo do Infante é embalsamado”147, mas o “corpo é 

[foi] suspenso148 das ameias dos muros de Fez”.  

 As imagens quando dispostas em série reforçam duas idéias que estavam dispersas nas 

representações.  Primeiramente, acentua-se a dimensão temporal, à exceção do momento da 

visão, que, devido à sua excepcionalidade, significa uma interrupção do tempo natural.  Da 

gravura relativa ao destino do seu corpo, marcando o fim da missão terrena, notou-se a 

incidência de um traço claro, formando aproximadamente um ângulo de 45º, em todas as 

imagens.  Provavelmente, a claridade marque a passagem do tempo.  Além da delimitação do 

ritmo, ela pode ser uma referência ao tema da luz que chega à escuridão, ou seja, a presença 

do Infante Santo, conforme Álvares escreveu, entre os mouros, deveria ser vista como a 

presença da luz divina entre os idólatras.  Portanto, a esperança da conversão dos infiéis e da 

expansão do cristianismo sob a égide da dinastia de Avis.  

 
 
[…] Nocte escura e treevosa foy pera nós a que nos desviou de tanto lume e 
claridade. Per que balisa pasaremos tam alto e perigoso vaao? Ou a que 
forol tenderemos nosos olhos? Com que lediçe, esforço, soportaremos nosas 
tribulações? Onde e he ora a esperança de nosos gualardõoes que nos eram 
prometidos?149    
 
 

 O trecho menciona o desespero dos companheiros do Infante Santo nos momentos 

posteriores à sua morte.  A antítese entre trevas e luz foi, como em todo o texto, 

instrumentalizada para expressar a situação dos cristãos.  A sua morte cessou a luz que 

iluminava e alentava os sofrimentos da prisão.  Além disso, como destacou fontes, a 

passagem relaciona-se ao texto bíblico do Velho Testamento. 

 

                                                 
142 Cf. ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. XV, p. 26. 
143 Cf. Ibidem, passim. 
144 Cf. Ibidem, cap. XXV, p. 49. 
145 Cf. Ibidem, p. 50. 
146 Cf. Ibidem, cap. XLI, pp. 87-89. 
147 Cf. Ibidem, p. 90. 
148 Cf. Ibidem, XLIII, pp. 95-96. 
149 ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. XLII, p. 93. Destaque. 
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É o caso, por exemplo, da figura de Job, o justo sofredor, cujos lamentos 
transparecem algumas vezes no texto do Trautado, sobretudo no pranto do 
Infante pela morte de D. Duarte ou no seu lamento após ser separado dos 
restantes cativos. D. Fernando é ainda equiparado a Moisés, que salva os 
seus das pragas que atingem os inimigos, e, no pranto dos seus criados 
após a sua morte, são inúmeras as alegorias utilizadas inspiradas no livro 
bíblico do Êxodo: o cativeiro é o deserto por onde Deus os fizera atravessar, 
guiados pela coluna de fogo que era o Infante, cuja morte os deixara ‘neeste 

mar ruyvo e profundo de tantas angustias’.150  
 
 

  

No que diz respeito ao conteúdo iconográfico das AA.SS., existe um outro elemento 

representado cuja origem constitui-se alvo de alguma discussão.  Segundo as informações 

obtidas pelos bolandistas, havia uma estátua junto ao seu altar.  Mas é provável que ela não 

tenha existido, presumivelmente, foi um erro de tradução cometido pelos bolandistas.   

 

Não existem indícios materiais para tornar verossímil a 

sua existência. Além dos bolandistas, a única descrição do 

Infante Santo conhecida foi a de Vasconcelos151, que apresenta o 

Infante Santo com a cabeça descoberta, armadura de cavaleiro e 

com uma espada na mão direita.  Na verdade, não se sabe se ele 

inferiu a imagem do santo ou se teve contato com alguma fonte 

desconhecida. 

Em sua representação, ainda se nota a influência 

cristológica devido ao modo de representar os cabelos e a barba 

(fig. 14).   Porém, como sublinhou Rebelo152, Vasconcelos 

cometeu um anacronismo, porque a sua descrição visa a retratar 

o Infante antes do seu embarque para Tânger, em 1437.     

Na ocasião, estava em uso na corte de Avis o cabelo cortado bem curto.  Aliás, o único 

membro da família cuja iconografia é representada com barba e cabelos longos é o Infante 

Santo devido ao seu cativeiro em Fez.     

A última representação fernandina conhecida é do mosteiro dos Jerônimos (fig. 15).  

Trata-se do portal ocidental de autoria de Nicolau Chanterenne (?-1551), de origem flamenga 

                                                 
150 FONTES, João Luís Inglês. Percursos e… op. cit., pp. 184-185. Destaque. 
151 Cf. VASCONCELOS, Padre António de. Anacephalaeoses id est, summa capita actorum regum lusitaniae.  
Antuerpiae [Bélgica]: Apud Petrum [et] Joannem Belleros, 1621. Secção de OR, BNRJ, cota, 115,4,4ex. 1.  
Trata-se de uma espécie de genealogia da família real portuguesa. 
152 Cf. REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit., p. 893, Vol. II. 

Fig. 14 – detalhe das AA.SS 
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ou francesa.  Nela, d. Fernando está representado com o cabelo comprido, barba longa com 

barrete e vestes à moda muçulmana, e possuiu grilhões presos às pernas.  Na verdade, os seus 

principais atributos são provenientes da Batalha.   

Os únicos elementos novos são a enxada153 na mão esquerda e um livro154 na mão 

direita, mas ambos têm origem em Álvares.   Conforme escreveu Rebelo155, como a porta do 

ocidental foi inspirada em Álvares, pôde-se notar a reprodução do modelo cristológico, 

porque se imitava Cristo nas palavras e nas ações.   É importante ressaltar que a imagem dos 

Jerônimos foi confeccionada antes do retábulo de Cristóvão de Figueiredo.  O incentivo dado 

por d. Manuel ao culto do Infante Santo deve ser contextualizado no processo de construção 

do culto tributado a Afonso Henriques, porque nesse culto também se ressaltava a idéia do 

combate pela fé.   

Como desde a sua morte, d. Fernando foi associado ao martírio, 

tornar-se-ia natural a sua aproximação a São Vicente.  Devido ao contexto 

expansionista português, os dois santos passaram a figurar como vítimas de 

uma mesma seita.  O Infante Santo foi por eles martirizado, ao passo que 

São Vicente teve o seu culto perseguido por essa religião até ser 

“libertado” por d. Afonso Henriques.  

Enquanto a iconografia do primeiro santo tentava ligá-lo à 

expansão marítima e ao imaginário da reconquista, o segundo estava preso 

à reconquista e foi projetado como protetor dos descobrimentos.  Por causa 

desses fatores, havia condições para uma perfeita simbiose entre eles.  No 

fundo, eles passaram a ser vistos como mártires cujas santidades serviam 

aos mesmos propósitos ideológicos, justificar a expansão ultramarina 

portuguesa. 

 As representações do Infante Santo nos Jerônimos foram analisadas por 

Portugal156.  A sua pesquisa demonstrou como, no portal Sul, houve um processo de 

associação entre as representações de São Vicente e as de Infante Santo.  Havia, nesse portal, 

uma estátua que ainda não tinha sido estudada e era, equivocadamente, atribuída ao infante d. 

Henrique. Ela está colocada sob uma mísula onde se representam as armas de Portugal, 

sustentadas por anjos os quais seguram as empresas de d. Manuel e da rainha d. Maria. 

                                                 
153 Cf. ÁLVARES, Frei João. Trautado da… op. cit., cap. XXV, p. 49. 
154 Refere-se ao seu breviário ou aos Evangelhos. Cf. Ibidem, passim. 
155 Cf. REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit., p. 893, Vol. II. 
156 PORTUGAL, Fernando.  As imagens do Infante Santo no Mosteiro dos Jerónimos.  Ecos de Belém.  Ano 48, 
n°. 1834, maio. 1980.   

Fig. 15 – D. 
Fernando Jerônimos 

(Portal Ocidental) 
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Representa-se um homem de corpo inteiro com barba e envelhecido.  Ele está com uma 

armadura semelhante à usada no século XV. 

Embora representasse um escudo no peito com um lambel, cuja função era a de 

distinguir os filhos dos reis, os seus três pendentes estão vazios.  O homem porta uma espada 

embainhada fincada ao solo e mantém a mão esquerda sobre a perna esquerda levemente 

flexionada157.  Como a estátua não tem nenhum elemento evidente de identificação, 

presumivelmente, ela fizesse parte do conjunto iconográfico do portal Sul.  Porém, um exame 

mais detalhado comprovou que os seus temas são independentes do conjunto do portal, 

porque a forma como a luz incide sobre a imagem a singulariza em relação às demais158. 

Apesar de sua associação inicial ao infante d. Henrique, Portugal não aceita essa tese, 

porque o Navegador possuiu óbvios itens de identificação.  Para Portugal, não existem 

dúvidas, trata-se da estátua do mártir de Fez.  Inclusive, o autor estabeleceu analogias entre a 

representação conhecida (fig. 15) do Infante Santo e a estátua do portal Sul. 

 
 
E é assim que, do lado oposto, em posição análoga à do Infante Santo, 
vemos a estátua de S. Vicente, vestindo o hábito de diácono, com a nau na 
mão direita e o amito sobre o braço esquerdo. 
Parece ter havido a preocupação de representar, nesta porta, a imagem do 
Infante D. Fernando, mártir, e a de S. Vicente, em glória: e na porta sul o 
inverso.159 
 
 

 Nos dois lados da estátua de d. Fernando, encontra-se uma estátua de Moisés, 

ostentando as tábuas da lei, e de uma mulher, provavelmente, a figura bíblica de Rute.  Fecha 

o pináculo do baldaquino uma imagem de homem desnuda e amarrada a um poste que se 

destaca de um tronco de árvore.  Segundo o autor, trata-se de um mártir que sofreu condições 

semelhantes ao Infante Santo.  Talvez, outra alusão a São Vicente. 

 Além das imagens de Leiria e de Lisboa, há indícios documentais de outro retábulo, 

ainda do século XV, pelo menos desde 1473, na igreja do cabido de Nossa Senhora da 

Oliveira de Guimarães, mas, infelizmente, perdeu-se, impedindo qualquer tipo de análise.  

Porém, como toda iconografia fernandina dialoga com Álvares e com as representações da 

Batalha, infere-se que o programa iconográfico dessa igreja não fosse muito diferente do 

sumariado neste capítulo.  

                                                 
157 Ibidem, p. 1.  
158 Ibidem. 
159 Ibidem. 
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 Embora não se possa analisar essa iconografia, existe um aspecto fundamental, porque 

a colegiada de Guimarães, na segunda metade do século XV, promoveu uma política ativa no 

sentido de se promover como santuário régio.  Assim, constituía-se a história do reino através 

de seus personagens ilustres em santidade160.  Os milagres do mártir de Fez foram geridos de 

modo a reforçar a imagem da presença messiânica portuguesa na África.  

 A iconografia fernandina seguiu a pena de Álvares; portanto, as suas imagens são a 

representação visual do seu texto.  Formada pela oposição entre as trevas e a luz, pelos 

sofrimentos ligados ao martírio e à imitação de Cristo, pelas presenças da Virgem, de São 

João Evangelista e de São Miguel, os simbolismos conduzem à conclusão de que houve a 

intenção de reproduzir a mesma significação política criada pelo texto escrito. Transpunha-se 

para a imagem a idéia de que ele havia sido martirizado pela missão apostólica portuguesa.  A 

sua barba comprida, os seus cabelos longos e o seu aspecto resignado face ao sofrimento 

moldaram os seus elementos de identificação de tal modo que, praticamente, não houve 

alterações ao longo do tempo.  E, ao que tudo indica, esse padrão impôs-se a um anterior.   

 

6.4 O estado atual dos conhecimentos sobre a iconografia fernandina  

 

 A partir da publicação161, em 1910, de uma análise sobre os painéis encontrados na 

igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, na ocasião, chamados de Painéis de São Vicente na 

qual se atribuiu a sua realização ao pintor de d. Afonso V Nuno Gonçalves, iniciar-se-ia uma 

polêmica de difícil resolução162.   Nesse livro, argumentou-se que uma tradição popular serviu 

de modelo para a execução dos painéis (fig. 16)163.   

 

                                                 
160 Cf. ROSA, Maria de Lurdes. Do “santo conde” ao mourisco mártir: usos da santidade no contexto da guerra 
norte-africana (1415-1521). In: DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM. Novos mundos Portugal e a época 

dos descobrimentos. Ciclo de conferências de 24 de outubro de 2007 a 10 de fevereiro de 2008. Disponível em : 
<http://www.dhm.de/ausstellungen/neue-welten/pt/essays.html>. Acesso em: 10 de dezembro de 2007, p. 6. 
161 Cf. FIGUEIREDO, José de. O pintor… op. cit.  
162 Cf. FREITAS, Paula e GONÇALVES, Maria de Jesus. Painéis de S. Vicente de Fora: uma questão inútil? 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987.  No livro, encontram-se as principais conjecturas sobre esse 
tema e a sua leitura oferece um panorama da complexidade do assunto. Coloca-se o problema sobre o modo de 
se identificar as 60 personagens representadas. 
163 Da esquerda para a direita: Painel dos Frades, Painel dos Pescadores, Painel do Infante, Painel do Arcebispo, 
Painel dos Cavaleiros e Painel da Relíquia.  



 342 

 
Fig. 16 – Políptico de S. Vicente ou Painéis de S. Vicente de Fora (Museu de Arte Antiga Lisboa) 

 
 Para Figueiredo, as imagens acima representariam um determinado viés, pautado na 

cultura popular, de culto a São Vicente e, por isso, não há os elementos de identificação 

comuns à iconografia do patrono de Lisboa.  Contudo, essa tese foi duramente criticada por 

Saraiva164, porque o culto era arraigado ao imaginário religioso português, o que teria criado 

uma homogeneidade em sua representação165.  Assim, não se admitiria a ocorrência de uma 

variação iconográfica sem deixar rastros evidentes.   

 Por causa da uniformidade mencionada, os principais elementos de identificação de 

São Vicente, conhecidos ao longo dos séculos XV e XVI, eram: a palma, os corvos e o navio.   

A palma representa o martírio, mas não o particulariza em ralação aos outros mártires.  Os 

corvos estão ligados aos milagres do santo, eles servem para distingui-lo. O navio refere-se à 

transferência para Lisboa de suas relíquias, constituiu-se como um aspecto claramente 

português em sua iconografia.  

 No claustro de d. Afonso V, no mosteiro da Batalha, e no portal ocidental dos 

Jerônimos, a iconografia vicentina foi elaborada com base nesse cânone. Como nos painéis 

ele não foi citado, coloca-se um problema, por que o padrão iconográfico tradicional de São 

Vicente foi excluído?   

                                                 
164 Cf. SARAIVA, José. Os painéis… op. cit., passim. 
165 Segundo Saraiva, a tradição do culto vinculava-se à guerra de reconquista e, em especial, a Afonso 
Henriques.  As principais fontes eclesiásticas sobre o assunto demonstram como após as suas vitórias, que 
expandiram a fronteira em direção Sul, ele foi informado da presença das relíquias do santo no cabo de São 
Vicente; após algum tempo, maravilhosos acontecimentos indicaram ao rei o lugar onde jaziam as relíquias. 
Então, elas foram transladadas para Lisboa e, a partir de 15 de setembro de 1173, passou-se a comemorar o 
translado dos sagrados objetos. Como essa versão era embasada por documentos eclesiásticos e era muito 
difundida em Portugal, não haveria a possibilidade de haver uma outra com informações tão diferentes.  Devido 
à vinculação do santo com a reconquista, depois de Aljubarrota, houve grande incentivo ao desenvolvimento do 
seu culto por parte da fundada por d. João I.  Aliás, ele se apresentava como devoto do santo. A pujança do culto 
pôde ser atestada por várias fontes, além do seu culto na sé de Lisboa, os filhos do Mestre de Avis contribuíram 
para espalhá-lo. O próprio Infante Santo previu em seu testamento doações para honrá-lo em Lisboa.  Cf. 
Ibidem, p. 18 et seq.  
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A observação das imagens conduz à idéia segundo a qual havia um outro objetivo 

diferente do culto a São Vicente. Na realidade, propunha-se enaltecer os descobrimentos e a 

monarquia através do martírio de d. Fernando.  No Painel do Infante (fig. 17), a personagem 

principal porta um livro cujo texto pôde ser identificado.  Apesar de a tradição iconográfica 

vicentina apresentá-lo, às vezes, com esse item, isso se configurava como um evento 

esporádico. Por essas razões, considera-se a imagem a seguir com base em outros dois 

aspectos. 

 
Fig. 17 – Painel do Infante 

 

Primeiramente, há excessiva valorização às letras implementada por Avis e o fato de 

que o texto citado foi identificado como sendo uma parte do Evangelho de São João166. Trata-

se do mesmo Evangelho, que foi citado, pouco tempo depois, na hagiografia de Álvares, 

acerca do Infante Santo.   

 
Fig. 18 – detalhe do Painel do Infante 

 
A parte do texto identificada foi a seguinte: 

 

                                                 
166 Jo 14; 28-31.  Para Saraiva, na idade média, esse texto tinha um caráter de amuleto, posto que fosse usado em 
invocações. Cf. SARAIVA, José. Os painéis… op. cit., p. 57.  
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Pater maior me est. 
Et nunc dixi vobis 
Priusquam fiat, ut 
cum factum fuerit, credatis. 
Jam non multa lo- 
quar uobiscum. Venit e- 
nim prince<p>s mundi 
huius et in me non 
habet qui<c>quam. 
Sed ut congnoscat 
mundus quia diligo 
patrem et sicut mandare167 
 
 

Ao contrário de Figueiredo, foi proposta outra interpretação para as personagens dos 

painéis e para o seu significado.  

 
 
Também se não descobre nenhum acto de culto canónico. O clero lá está, 
mas afastado e reünido em grupo, em atitude contemplativa, e alheado 
do seu ministério, como se estivesse a representar-se em acto de 
cerimónia profana. E, pelo contrário, é o elemento secular que se 
aproxima do santo e o envolve, e é o rei (o rei quanto ao Sr. Dr. José de 
Figueiredo) que parece o celebrante, ajoelhado aos pés do Santo a ler o 
evangelho.168 
 
 

 Concorda-se com o esse raciocínio.  Independentemente, do pintor169 e de se abordar 

ou não o culto a São Vicente, não há como negar o propósito de exaltar a monarquia, bem 

como o papel predominante dos leigos na representação.   Destaca-se o fato de que Álvares 

escreveu posteriormente que o santo teve um sonho premonitório no qual teve a visão da 

Virgem, de São João Evangelista e do arcanjo São Miguel.  Na fig. 18, segundo Saraiva, 

identificou-se com clareza a passagem de Jo14; 28-31.  Devido ao conteúdo, o autor chegou a 

conjecturar o tipo de associação plausível entre o Evangelho e a vida do Infante Santo. 

 
 
O Pai é maior do que eu. E agora vos disse ‘uerdadeiramente eu me ey oje de 
partir deste mundo’ e serei ‘trazido e colocado ante eles’ (os santos), para 
que depois da minha morte não duvideis da minha visão milagrosa nem da 
minha santidade, a fim de que o meu procedimento na terra sirva para vosso 
exemplo. Já não falarei muito convosco. Daqui a pouco virá Lazeraque, 
príncipe desta terra, que tanto me atormentou, e já não terá em mim poder 

                                                 
167 Transcrição segundo Rebelo. Cf. REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit., p. 907, Vol. II. 
168 SARAIVA, José. Os painéis… op. cit., pp. 60-61. 
169 Quanto à autoria, Saraiva rechaçou a hipótese de que os painéis tivessem sido executados por Nuno 
Gonçalves.  Certamente, houve na capela de São Vicente obras desse pintor até meados do século XVIII. Mas, 
provavelmente, o terremoto de 1752 as destruiu.  Cf. Ibidem.    
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nem penhor algum, porque eu terei voado para Deus. Ponha o mundo os 
olhos em mim, e proceda como eu sempre procedi, amando a Deus e fazendo 
como êle ordena.  
O facto de se adaptar um texto bíblico à emergência de circunstâncias graves 
da vida era freqüente naqueles tempos. Conheço vários exemplos.170 
 
 

 Qualquer que seja a postura interpretativa tomada face à mensagem veiculada, 

vislumbrar-se-ia a possibilidade de que os painéis indicassem o explícito objetivo de cultuar a 

instituição monárquica através dos seus principais membros.  Por causa da morte de d. 

Fernando, aceitar-se-iam as suas circunstâncias como favoráveis à apropriação de símbolos do 

cristianismo, cujos efeitos políticos atendessem à obsessiva procura por legitimidade da casa 

de Avis. 

A presença do infante d. Henrique corrobora a argumentação de que se tentava exaltar 

os descobrimentos.  A sua imagem foi a de mais fácil identificação porque ela é muito 

semelhante à imagem da crônica sobre a conquista da Guiné, redigida entre 1452-1453.  

Saraiva, através da comparação entre elas, concluiu que a iluminura foi copiada do painel.  

Assim, reuniram-se condições para apontar os anos 40 do século XV como sendo o provável 

período de elaboração171.  

 Uma vez refutados os principais argumentos de Figueiredo quanto às personagens, ao 

pintor e ao significado, Saraiva expôs a sua tese que, apesar das controvérsias, é a mais 

aceita172, acerca dos painéis.  A datação proposta aproxima os painéis do período no qual as 

informações sobre a morte e a santidade do infante d. Fernando tinham circulado pelo reino e 

                                                 
170 Ibidem, p. 154. 
171 Ainda foi argumentado que a imagem retrata d. Henrique com idade aproximada entre 50 a 55 anos, portanto 
eles só poderiam ter sido concluídos entre 1444 e 1449.  Para embasar a hipótese destacou-se a presença de d. 
Pedro, desse modo, dadas às circunstâncias políticas criadas por Alfarrobeira, presumivelmente, considera-se a 
data de sua regência como outro marco cronológico importante. Cf. Ibidem, pp.91-92.   
172 Em 2001, ao se dedicar ao tema da iconografia fernandina, Rebelo declarou estar de acordo com a 
argumentação de Saraiva. Cf. REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit., p. 895, Vol. II.  Na 
realidade, as pesquisas a partir da década de 80 do século XV apresentaram argumentos bastante sólidos para 
sustentar a tese de Saraiva quanto à referência ao Infante Santo.  A pesquisa de Almeida e Albuquerque ofereceu 
dados consistentes em prol da tese fernandina. Cf. ALMEIDA, Jorge Filipe e ALBUQUERQUE, Maria Manuela 
Barroso. Os painéis de Nuno Gonçalves. Lisboa: Verbo, 2000. 
Embora não se concorde, existe a argumentação de Souto sobre a iconografia fernandina.  Para ele, a idade 
média produziu dois tipos de modelos iconográficos.  O paradigma reprodutivo, ou seja, tentava-se retratar da 
forma mais fidedigna possível e o modelo representativo, portanto, sem grande compromisso com a realidade.  
As imagens do Infante Santo fariam parte desse segundo tipo.  Por isso, os painéis não poderiam ser ligados à 
sua iconografia, que foi produzida na totalidade após a sua morte.  Para mais informações sobre essa tese. Cf. 
SOUTO, António Meireles do. O Infante Santo e os Jerónimos. Anais da Academia Portuguesa de História. 
Lisboa: Academia Portuguesa de História. Vol. 19, série II, pp. 41-64, [s.m.]. 1970. 
É importante destacar que houve a tentativa, com a qual não se concorda, de analisar os painéis como uma 
expressão de uma dupla veneração, portanto, eles deveriam ser compreendidos como uma homenagem 
simultânea ao infante santo e a são Vicente.  Como defensor dessa tese. Cf. SEGURADO, Jorge. Painéis de São 

Vicente e Infante Santo. Lisboa: Editorial Notícias, 1984. 
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pela Borgonha.  Então, constata-se que a obra de arte foi feita para prestar uma homenagem 

ao seu mártir, afinal, ele já era visto nessa condição173.  Além disso, a década de 40 desse 

século marcou as primeiras homenagens ao santo dinástico.  D. Pedro e a duquesa da 

Borgonha manifestaram essa preocupação conforme escrito anteriormente. 

 Diferentemente do argumento de Saraiva que propõe que os painéis não foram 

executados por Nuno Gonçalves, recentemente e, de forma inequívoca, Almeida e Barroso 

demonstraram como os painéis foram encomendados a esse pintor pelo regente para a Casa do 

Bem-aventurado Santo Antoninho174, onde estava sediado o senado da Câmara de Lisboa.  

A instituição havia recebido de d. Pedro a relíquia de couro da cabeça de Santo 

Antônio que pertencera ao Infante Santo.  Por isso, Rebelo expôs a argumentação, com a qual 

se concorda, de que não teria sido obra do acaso que a duquesa de Borgonha175 mandou 

instituir nesse local uma capela em honra do seu irmão176.  Antes de Alfarrobeira e sob 

proteção do regente, estimulava-se o culto ao Infante Santo, em Lisboa, por meio da 

associação dos franciscanos, responsáveis pela memória sagrada de Santo Antônio, da 

Câmara de Lisboa em associação com d. Pedro e da duquesa da Borgonha. 

 A exceção da barba e dos cabelos cortados, a imagem do Painel do Infante guarda 

semelhanças com as representações do Infante Santo, em Santa Maria da Vitória, 

principalmente, no aspecto melancólico e na resignação expressa177.  Evidentemente, existem 

diferenças significativas entre as pinturas de Lisboa e as de Leiria.   Porém, os seus propósitos 

                                                 
173 Cf. SARAIVA, José. Os painéis… op. cit., pp. 99-100. 
174 Cf. ALMEIDA, Jorge Filipe e ALBUQUERQUE, Maria Manuela Barroso. Os painéis… op. cit., p. 149. 
175 É importante ressaltar que a correspondência da duquesa comprova que, embora estivesse há muito tempo 
longe do seu reino natal, ela mantinha laços estreitos com o seu país de origem. Paviot, ao analisar as relações 
mercantis entre a Borgonha e Portugal, citou uma carta de 3 de abril de 1445, de d. Pedro, na condição de 
regente, em que se renovavam as isenções dos produtos enviados de Portugal para a Borgonha pela duquesa.  No 
entanto, segundo Paviot, o texto alude o envido de obras de arte, que não foram identificadas, da duquesa para o 
mosteiro da Batalha, ou seja, ela se envolvia diretamente em assuntos que dissessem respeito a Portugal.  Os 
privilégios comerciais, o envio de obras de arte denunciam a proximidade de Isabel do seu irmão durante o 
período regencial.  Tais eventos contribuem para corroborar a hipótese de que, de algum modo, o seu irmão 
estivesse ligado à promoção da santidade do infante d. Fernando e que, muito provavelmente, Isabel de 
Borgonha estivesse a par disso. Quanto aos privilégios e o envio de obras de arte para esse mosteiro. Cf. 
PAVIOT, Jacques. Portugal et Bourgogne au XV

e
 siècle (1384-1482) : Recueil de documents extraits des 

archives bourguignonnes. Lisbonne/Paris : Centre Culturel Calouste Gulbenkian et Commission Nationale pour 
les Commémorations des Découvertes Portugaises, 1995, pp.  39-40.   
Outros autores endossaram a tese de que Isabel fosse muito ligada a Portugal.   
« Dans la distribution de ses fondations, Isabelle n’oublie pas sa patrie. Dès 1431, elle prend sous sa protection 
le monastère de Pera Longa à Batalha. Une charte de João Ier datée du 25 janvier de 1431 confirma la fondation. 
Dans le même article, Viterbo fait état d’une lettre du 3 avril 1445, conservé aux Archives de Lisbonne, dans 
laquelle il est question d’œuvres d’art envoyées par bateau pour le monastère de Batalha. D’après les archives du 
monastère, Isabelle y envoie des objets liturgiques en 1440 ». LEMAIRE, Claudine et HENRY, Michèle. 
Catalogue. ROUZET, Anne. Etude Iconographie. Isabelle de Portugal. Duchesse de Bourgogne, 1397-1471. 
Bruxelles : Bibliothèque royale Alberter, 1991, p. 73. Destaque. 
176 Cf. REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit., p. 912, Vol. II. 
177 Cf. SARAIVA, José. Os painéis… op. cit., p. 122. 
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eram diferentes.  Na Batalha, retratava-se o seu cativeiro, a sua paixão, em Lisboa, 

apresentava-o após a ascensão à glória eterna.   

Assim, os painéis seriam a idealização de como a nação portuguesa colocar-se-ia 

diante do santo.  Guardadas as devidas distinções quanto aos objetivos de cada realização 

artística, notaram-se algumas semelhanças entre as peças.  Talvez, a mais importante seja a 

menção ao Evangelho de São João e a associação da personagem central ao martírio. 

Existem elementos de identificação para se relacionar o Infante Santo ao painel. O fato 

de a imagem estar vestindo a dalmática não significa, necessariamente, que ele seja um 

sacerdote178.  Ela se associava à condição de mártir.  O manípulo179 (feixe), presente no braço 

do Infante Santo, além de evocar o martírio, significa o regresso do cativeiro e o retorno à 

bem-aventurança, portanto, fazia parte da tradição litúrgica relacionada ao salmo 126 (125) A 

volta do exílio.   

 
Quando Iahweh fez voltar os exilados de Sião,  
ficamos como quem sonha: 
a boca nos encheu de riso, 
e a língua de canções… 
 
Até entre as nações se comentava: 
‘Iahweh fez grandes coisas por eles!’ 
‘Iahweh fez grandes coisas por nós, 
por isso estamos alegres. 
 
Iahweh fez voltar nossos exilados,  
como torrentes pelo Negueb! 
Os que semeiam com lágrimas, 
ceifarão em meio a canções. 
 
Vão andando e chorando 
ao levar a semente; 
ao voltar, voltam cantando, 
trazendo seus feixes.180  
 
 

Segundo a Bíblia, o seu conteúdo faz parte das dificuldades e da restauração.  Mas a 

volta da Babilônia seria o prelúdio da era messiânica181.  Tal como Saraiva sublinhou, as 

associações com o martírio do Infante Santo provocadas pelo salmo são demasiadamente 

                                                 
178 Cf. ALMEIDA, Jorge Filipe e ALBUQUERQUE, Maria Manuela Barroso. Os painéis… op. cit., pp. 58-60.  
Nessas páginas, os autores expuseram mais argumentos em favor dessa tese.  Inclusive refutaram a posição de 
Souto de que a vestimenta fosse apenas usada por eclesiásticos.  Para ler a postura de Souto. Cf. SOUTO, 
António Meireles do. O Infante… op. cit., p. 59 et seq. 
179 Cf. RIGHETTI, Mario. Manuale di storia litúrgica. Vol. I. Milano: Ancora, 1950, p. 499 et seq. 
180 Sl 126 (125). Destaque. 
181 Cf. SOCIEDADE BÍBLICA CATÓLICA INTERNACIONAL E PAULUS. A Bíblia… op. cit. nota a, p. 
1094. 
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fortes para serem apontadas como casualidade.  A sua mensagem faz alusão explícita ao exílio 

que, facilmente, poderia ser interpretado, com base nas informações disponíveis sobre d. 

Fernando, como uma citação ao seu exílio causado pelo cárcere muçulmano.  

Embora o uso da dalmática seja ordinariamente ligado ao clero, na idade média, leigos 

cujas funções tivessem alguma relação com as atribuições clericais costumavam vesti-la.  

Como o Infante Santo ocupava o mestrado da Ordem de Avis e, inclusive, tinha recebido uma 

autorização papal para exercê-lo, torna-se plausível representá-lo com esse tipo de 

indumentária.   

O Painel do Arcebispo (fig. 19) oferece outros indícios para a comprovação de que 

eles dizem respeito ao mártir de Fez.  Partindo dos objetos representados, Saraiva relatou 

como os raios, a vara e a corda estavam intrinsecamente atrelados ao martírio do Infante 

Santo.  O nimbo é um elemento que aparecerá, pouco mais tarde, na hagiografia de 

Álvares182.  A vara, com um detalhe dourado, simboliza a autoridade do santo sob a ordem 

militar da qual era o mestre.  

 
Fig. 19 – Painel do Arcebispo 

 
A corda representaria uma das últimas humilhações recebidas pelo corpo.  Após a 

morte, as vísceras foram retiradas e colocadas em uma caixa.  Em seguida, ele foi pendurado 

pelos pés  em um dos muros da cidade de Fez, onde foi agredido com pedras e frutas pobres.  

O fato de o pintor deixar tão evidente o objeto, presumivelmente, pode estar relacionado ao 

                                                 
182 Para Saraiva, os painéis foram concluídos, em 1445, antes da elaboração desse texto, mas ele argumenta que 
as circunstâncias excepcionais dessa morte fossem conhecidas em Portugal e que, provavelmente, o próprio João 
Álvares tenha dado algum depoimento para realização do painel. Isso teria sido possível pelo contato epistolar 
mantido entre os cativos cristãos no Marrocos com a corte de Avis.  À semelhança da maior parte da 
argumentação desse autor, a data foi corroborada por pesquisas posteriores e, apesar de algumas resistências, 
1445 configura-se como o ano do término dos painéis para os principais pesquisadores dos painéis.  
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último evento desse suplício.  Depois de quatro dias, o corpo foi colocado em um caixão que, 

conforme escrito, foi recuperado posteriormente por d. Afonso V. 

Há de se problematizar a representação de uma relíquia (fig. 20) que pode ser 

associada ao Infante Santo.  Entretanto, apresenta-se um novo problema.  Como atribuir ao 

santo dinástico esta relíquia se as suas vísceras só chegaram a Portugal em 1451?  A resposta 

proposta por Saraiva foi a de que elas talvez tivessem chegado antes da sua entrada oficial.  

No entanto, parece mais verossímil a possibilidade de que, devido à circulação das 

informações183 sobre a conservação das vísceras, existisse a esperança de repatriá-las como 

acabou acontecendo mais tarde. 

Para embasar a teoria segundo a qual os painéis dizem respeito à 

homenagem da nação ao seu mártir, foram consideradas as personagens 

retratadas como índices dos grupos sociais de apoio ao regente e de como eles 

estavam unidos em torno do projeto regencial. 

No Painel do Infante, estão representados d. Pedro184, ajoelhado em 

frente ao mártir, que seria o provável idealizador da obra de arte.   À direita do 

regente está o futuro rei d. Afonso V ainda muito jovem.  À esquerda de d. 

Pedro está a sua filha, d. Isabel, casada com o rei.  

O futuro casal real foi representado com um diadema cujo significado liga-se ao poder 

monárquico.  Acima da filha do regente, ao que tudo indica, está a duquesa da Beja185, cujo 

                                                 
183 No que pesem às polêmicas sobre a autenticidade do diploma, existe indício documental para comprovar a 
circulação de informações entre o Marrocos e Portugal.  Afinal, em junho de 1441, d. Fernando escreveu uma 
carta ao regente na qual pedia para ser resgatado e dava informações sobre as condições do seu cativeiro. Cf. 
IAN/TT. Carta do Infante Santo ao Regente D. Pedro. Miscelânea manuscrita da livraria, nº 111, fols. 117r-
118v.     
184 A identificação positiva da personagem foi fundamental para a corroboração da datação proposta por Saraiva, 
afinal, depois de Alfarrobeira, a sua imagem jamais seria representada dessa maneira.  Cf. ALMEIDA, Jorge 
Filipe e ALBUQUERQUE, Maria Manuela Barroso. Os painéis… op. cit., p. 79 et seq. 
Não se pode negar também o fato de que o Duque de Coimbra nutrisse uma grande amizade por d. Fernando.  Na 
ocasião de suas viagens, atribuiu a d. Fernando a administração dos seus bens. Cf. SOUTO, António Meireles 
do. O Infante… op. cit., p. 42. 
185 A presença da Duquesa da Beja seria uma forma de homenagear o falecido d. João, mestre de Santiago.  Ele 
era o irmão mais próximo ao infante d. Pedro. Cf. Ibidem, pp. 173-174. É possível que o velho atrás da duquesa 
seja o seu pai. Cf. SARAIVA, José. Os painéis… op. cit., p. 177.   
Embora não pairem muitas dúvidas quanto às outras personagens mencionados, a mulher com vestes cinza foi 
alvo de inúmeras controvérsias.  Talvez, a mais interessante, embora equivocada quanto à datação da obra fosse 
a investigação de Dony. Ele propôs que o adolescente representado e identificado, por quase unanimidade como 
d. Afonso V, seja, na realidade, d. João II.  Assim, a pintura foi realizada em 1464.  Ao mesmo tempo, sustentou 
que a personagem principal fosse, de fato, São Vicente.  Mas sua análise recaiu com maior profundidade sobre a 
mulher com roupa cinza.  Para ele, provavelmente, seria uma representação da duquesa de Borgonha.  Para tanto, 
defendeu que, depois do enterro de d. Pedro, em 1455, houve uma reaproximação entre Portugal e a Borgonha 
através da qual d. Afonso V teria recebido imagens de sua tia pintadas na Borgonha, as quais foram usadas por 
Nuno Gonçalves para retratá-la. Segundo esse autor, as vestes dessa mulher lembram às das franciscanas de 
Flandres que foram protegidas por Isabel.  Como ela se retirou no final da década de 50 do século XV para o seu 
castelo de Motte-au-Bois e passou a viver como se fosse uma franciscana, seria natural que ela fosse 

Fig. 20 – Painel 
da Relíquia 



 350 

véu representa o seu luto, filha do 1º duque de Bragança e viúva do infante d. João, mestre de 

Santiago.   Acima do rei, d. Afonso V, está d. Henrique. 

 No Painel do Arcebispo, está representado o arcebispo de Braga, d. Fernando da 

Guerra, um dos clérigos mais poderosos no século XV.  Como se tratava de uma homenagem 

do Estado português a um de seus representantes, o clero foi colocado em segundo plano, por 

isso, ele está retratado à esquerda e atrás do arcebispo.  No canto superior direito, a 

personagem de preto é Fernão Lopes186 e à esquerda dele, do ponto de vista do observador, 

está o provável pintor dos painéis, Nuno Gonçalves.  Ao centro está o Infante Santo que tem à 

sua direita o filho do regente, que assumiu o mestrado da Ordem de Avis após a sua morte, e à 

sua direita está o capitão mor das forças do mar de Lisboa187.     

 Como as relações entre d. Pedro e d. Afonso V deterioraram-se, levando ao conflito de 

Alfarrobeira, torna-se compreensível o porquê do “desaparecimento” dos painéis, afinal, os 

principais colaboradores do regente foram retratados.  No entanto, a imagem do martírio de d. 

Fernando era um argumento político em prol da normalidade política do reino, após a guerra 

civil, muito forte para ser negligenciada.  Na verdade, tal representação foi adequada ao 

programa legitimador do rei, inclusive, como ele fez com vários outros aspectos.  Assim, 

algumas idéias-chave, como, por exemplo, as citações bíblicas, permaneceram na iconografia 

fernandina, mas foram revestidas de outras tintas para servir aos propósitos do Africano. 

 
 
É certamente admissível que a presença do Infante D. Pedro nos painéis, 
logo em primeiro plano, tenha contribuído para o ostracismo cultural a que a 
obra foi votada após Alfarrobeira, como alguns estudiosos sublinham, pois o 
ódio aceso, com que os inimigos do Duque de Coimbra se precipitaram 
sobre a sua memória para a denegrirem, teria arrasado ou proscrito tudo o 
que dissesse respeito ao ex-Regente. Mas há ainda outro pormenor que terá 
feito cair tão belos painéis no esquecimento. A publicitação pormenorizada 
do cativeiro de D. Fernando pelo seu secretário, logo que chegou a Portugal 
(1451), imprimiu nos Portugueses uma imagem sórdida, horrenda, misérrima 
e desditosa do cativeiro de D. Fernando, que não se coadunava com as 
belíssimas vestes, o rosto angélico e imberbe dos Painéis do Infante Santo.188  
 
 

 Evidentemente, a divulgação pormenorizada das condições do cativeiro possibilitou a 

produção da iconografia que se estabeleceu na Batalha e nos Jerônimos.  O padrão 

                                                                                                                                                         
representada, portanto esse tipo de indumentária. Cf. DONY, Paul. L’‘Infante en gris’ de Nuno Gonçalves. Luso-

Brazilian Review. Madison: The University of Wisconsin Press, Vol. IV, nº 2, pp. 3-18, december. 1967.  
186 A sua presença está relacionado à sua proximidade com o regente.  Aliás, isso lhe causou problemas após 
Alfarrobeira.   Ele havia escrito o testamento do Infante Santo e o seu filho havia ficado como cativo junto do 
príncipe em Fez, como foi escrito anteriormente.   
187 Para maiores detalhes. Cf. SARAIVA, José. Os painéis… op. cit., pp. 192-193. 
188 REBELO, António Manuel Ribeiro. Martyrium et… op. cit., pp. 899-900, Vol. II.   
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estabelecido baseava-se no modo absurdo como ele foi tratado, considerando o fato de que d. 

Fernando era um nobre e não teve  uma prisão condizente com o seu estado.  A representação 

dos painéis, embora o considerasse mártir, foi incapaz de oferecer detalhes de sua prisão, 

porque, para uma sociedade hierarquizada, não se concebia tratar alguém de “alto 

nascimento” de um modo tão vil.     



 

 

 

 

 

Conclusão 

 

 Apresentar as conclusões de uma investigação é, na realidade, admitir as limitações do 

trabalho desenvolvido ao longo de vários anos.  Por mais paradoxal que isso possa parecer, 

são as lacunas deixadas por uma tese ou dissertação os elementos mais interessantes de uma 

conclusão, pois possibilitarão, no futuro, que o tema seja revisitado e, quiçá, viabilizar novos 

problemas, propostos à luz de outra metodologia ou mesmo de novas fontes. 

 A pesquisa sobre o Infante Santo foi construída em cima de duas linhas de 

investigação.  Inicialmente, estabeleceu-se como objetivo fazer um levantamento 

bibliográfico o mais detalhado possível, uma vez que, desde a pesquisa do mestrado, tinha-se 

concluído que não havia sido possível, naquela ocasião, uma investigação bibliográfica 

suficientemente profunda.  Nesse aspecto, foi possível não só relacionar as principais obras 

sobre d. Fernando, mas também estabelecer quais foram as principais questões suscitadas por 

meio do estudo desse infante.   

Ao produzir no primeiro capítulo tal inventário estabeleceram-se os principais 

problemas relativos à personagem em questão e, ao mesmo tempo, apontou-se como as 

questões ideológicas marcaram as apropriações da santidade do “mártir de Fez”.  Por esse 

motivo, demonstrou-se como o seu estudo coloca-se nos problemas sobre a longa duração em 

história.  Por mais que os historiadores tenham negado, ainda se atribui à história uma carga 

ideológica forte, principalmente, na função da história como um elemento forjador da 

identidade nacional.  Nesse sentido, embora se tenha tocado nesse aspecto, sobretudo, através 

da relação entre a imagem do Infante Santo e o salazarismo, tal ponto não foi suficientemente 

analisado.   

Quanto à segunda linha investigativa desta tese, propunha-se retomar uma antiga 

problematização sobre as singularidades do mundo ibérico e certa hegemonia da historiografia 

franco-inglesa para propor modelos explicativos que tenham validade em toda a Europa 

Ocidental.  Acredita-se que nesse ponto viabilizou-se uma discussão conceitual que talvez 
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tenha conseguido demonstrar como a monarquia ibérica guarda particularidades.  Através do 

estudo do culto ao Infante Santo, arrolaram-se temas presentes no imaginário político 

português que, provavelmente, formam um “sistema articulado de representação” próprio.  

Em tal sistema, as questões da idealização do espaço, as idéias de predestinação, missionação, 

povo eleito e de uma relação direta entre a família real portuguesa e Deus marquem a 

sacralidade da dinastia de Avis.   

Além disso, no que diz respeito, especificamente, ao reinado de d. Afonso V apontou-

se como, durante o seu governo, houve um processo de apropriação da tradição sagrada 

lusitana e como ela foi direcionada para a África.  Portanto, acredita-se que o incentivo dado 

ao culto ao Infante Santo seja apenas um aspecto de um processo político maior, que ainda 

está por ser analisado.  Certamente, o aprofundamento dessa linha de pesquisa produzirá uma 

melhor delimitação desse fenômeno político que foi considerado, nesta tese, como uma 

“religião monárquica”, no sentido de que a veneração dedicada ao santo dinástico produzia 

uma veneração ao projeto expansionista de d. Afonso V. 

  Na realidade, articular as transformações políticas e econômicas da segunda metade 

do século XV em Portugal ao processo de (re)elaboração da história da dinastia de Avis pode 

ser um caminho interessante para ser trilhado para aclarar um pouco mais isso que se chamou 

de apropriação da tradição sagrada e a forma como a mesma foi sendo utilizada em contextos 

políticos diferentes durante a dinastia de Avis.            

   A pesquisa aqui encerrada foi capaz apenas de apresentar algumas linhas de como d. 

Afonso V e os seus colaboradores investiram na difusão da santidade de d. Fernando, de 

modo que o santo produzido nesse processo fosse investido dos símbolos que demonstravam 

como Avis era uma dinastia protegida por Deus.  Esse jogo de espelhos entre as crônicas de 

Avis, escritas durante o século XV, e a hagiografia de Álvares direcionou a “luz divina” para 

a monarquia, sobretudo, e para a sua função salvacionista e messiânica.   

Assim, acredita-se que a pesquisa pôde, minimamente, rastrear a elaboração da 

santidade de d. Fernando com base no modelo de santidade dinástica.  Sustentou-se que a 

escolha desse paradigma não foi obra do acaso.  O principal responsável por sua edificação, 

frei Álvares, mantinha laços estreitos com o paço afonsino para ter “escolhido” aleatoriamente 

a forma de retratar as virtudes heróicas do Infante Santo.  Quanto aos colaborados de d. 

Afonso V, destacou-se o nome de Isabel de Borgonha, que se constitui em uma peça chave da 

produção da santidade de d. Fernando.  No entanto, há muito para ser estudado nas relações 

entre a Borgonha dessa duquesa e Portugal de d. Afonso V. Nesta tese conseguiu-se, 

parcialmente, comprovar que, apesar de estar afastada muito tempo de seu país natal, ela 
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manteve laços estreitos com o seu reino, o que aponta para a existência de um projeto em 

comum – mas qual? 

 A santidade de d. Fernando foi uma construção ideológica tão eficaz do ponto de vista 

das representações sociais, que conseguiu imprimir uma marca na produção hagiográfica 

portuguesa dedicada ao Infante Santo.  Talvez, d. Fernando seja o único santo português cujas 

características de santidade não tenham sido significativamente alteradas ao longo de vários 

séculos.  Ao contrário do que normalmente acontece com as hagiografias, que são uma sorte 

de retrato momentâneo da espiritualidade de um determinado período histórico, as 

hagiografias de d. Fernando insistiram em copiar as linhas principais do texto de Álvares.  

Tais linhas diziam respeito, exatamente, ao caráter de santo dinástico do Infante Santo. 

 Embora não se tenha pretendido fazer um estudo da iconografia de d. Fernando, 

formulou-se uma espécie de balanço historiográfico sobre as polêmicas que envolvem a 

iconografia fernandina.  Além disso, apontou-se como o mosteiro de Santa Maria da Vitória 

teve um papel fundamental na produção de um paradigma de representação desse santo.  Um 

estudo detalhado, com base em um aporte teórico adequado acerca dos estudos iconográficos, 

ainda está por ser feito.   

Apesar da debilidade teórica e conceitual da exposição acerca da iconografia de d. 

Fernando produzida nesta tese, demonstrou-se como, a exemplo do que ocorreu com o texto 

de Álvares, a iconografia fernandina tem um circuito intertextual muito próximo ao da 

hagiografia de Álvares.  Os temas das luzes que se sobrepunham às trevas, a idéia da luta 

contra o infiel, a noção de martírio e de predestinação são tão presentes na iconografia como 

no texto hagiográfico.  Inclusive, às vezes, tem-se a sensação de que a iconografia desse santo 

foi formulada, propositalmente, como uma espécie de redundância do texto de Álvares.  De 

fato, os principais elementos de identificação do Infante Santo praticamente não variaram ao 

longo desses séculos.   

Ao contrário do que foi feito em relação à bibliografia dedicada ao Infante Santo, 

embora se tenha, inicialmente, tentado fazer o cotejamento entre as fontes disponíveis para a 

pesquisa desse santo, que estavam publicadas, e as fontes ainda inéditas ou parcialmente 

inéditas, não foi possível dar continuidade.  Por esse motivo, ainda está por ser realizado um 

estudo crítico das fontes já publicadas.  Na verdade, certamente, a maioria das fontes sobre d. 

Fernando estão publicadas, no entanto, não foi possível verificar se elas realmente foram 

editadas de forma satisfatória o que, de certo modo, forçou a opção por usar o mínimo 

possível as fontes editadas.   
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Enfim, com muito mais dúvidas e incertezas do que quando foi iniciada, conclui-se 

esta pesquisa que, apesar de “encerrada”, certamente produzirá novas peregrinações ao mundo 

da santidade medieval e das suas relações com o imaginário político português do final da 

idade média e início da modernidade.  Aliás, uma das dúvidas produzidas foi, exatamente, 

uma indagação sobre a delimitação da temporalidade em história, afinal, quando exatamente a 

idade média portuguesa chegou ao fim?       
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