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A publicação da presente biografia
surge no âmbito da exposição
O Infante D. Henrique, talant de bien faire,
da responsabilidade científica de João Paulo
Oliveira e Costa (FCSH-UNL), e apresentada
no Padrão dos Descobrimentos, de 8 de
Junho a 30 de Setembro de 2013, com o
propósito de divulgar um estudo rigoroso
e enquadrado da personalidade e acção
de uma das figuras ainda polémicas
da História de Portugal.
Importa assim dar a conhecer o príncipe,
homem poderoso, pragmático, determinado
e dotado de uma afinada capacidade
política, que ficou conhecido pelo notável
envolvimento nos descobrimentos, animado
pela curiosidade e vontade de ir sempre
mais além.
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A exposição, comissariada por João Paulo
Oliveira e Costa, assinala igualmente
a celebração e início da parceria científica
entre o Padrão dos Descobrimentos
e o Centro de História de Além-Mar,
que apresenta, já neste primeiro projecto,
o resultado de um trabalho integrado
entre duas instituições que, com âmbitos
distintos, apostam na valorização
da Cultura Portuguesa.
A presente biografia opta por uma versão
sucinta, simples e acessível, seguindo
o objectivo primordial da divulgação do
tema, através de uma edição essencialmente
didáctica.
Padrão dos Descobrimentos

A sua acção determinada abriu Portugal
e a Europa a uma nova realidade e a um
tempo novo. Político hábil e influente,
senhor de muitos domínios, empenhado nas
conquistas do norte de África, foi ao mesmo
tempo um homem de cultura, apreciado
e reconhecido pelos humanistas da época.
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Divisa do infante D. Henrique
GOMES EANES DE ZURARA (c. 1410-1474?)
Crónica dos feitos da Guiné
1453
Paris, Bibliothèque Nationale de France
© French School, The Bridgeman Art Library

1

D. Henrique nasceu no Porto, a 4 de Março de 1394. Era o quarto filho varão d’el-rei D. João I, pelo que parecia estar destinado
a um papel discreto no seio da corte portuguesa. O seu pai era o
herói da Batalha Real, ferida junto a Aljubarrota, a 14 de Agosto de
1385, e o seu avô paterno fora o rei D. Pedro I, que deixara fama de
justo mas implacável e que era recordado pela paixão dramática
pela bela Inês de Castro. O pequeno infante tinha sangue inglês,
embora a sua fisionomia não viesse a testemunhar essas origens,
como sucederia com seu irmão D. Pedro, que era ruivo; a mãe era a
rainha D. Filipa de Lencastre, que se casara com o monarca português a 2 de Fevereiro de 1387, também na cidade do Porto. Mulher
fértil, concluía então a quinta gravidez e só perdera a primogénita, a infanta D. Branca, falecida ainda bebé. Depois dera à luz quatro rapazes: D. Afonso, em 1390, D. Duarte, em 1391, D. Pedro em
1392, e D. Henrique, no início de 1394. Por via da sua mãe, o infante era neto de João de Gaunt, o duque de Lencastre, e bisneto do
rei Eduardo III de Inglaterra. Estava então sentado no trono inglês
Ricardo II, primo co-irmão de D. Filipa, mas pouco depois, em 1399,
o rei Ricardo seria deposto e o ceptro passaria para Henrique IV,
irmão da rainha portuguesa. Poucos meses mais tarde, em Agosto
de 1400, D. João I foi eleito membro da Ordem da Jarreteira, com
sede no castelo de Windsor, o que atestava a grande proximidade
entre as dinastias de Avis e de Lencastre.
D. Henrique ganhou ainda mais três irmãos: D. Isabel, nascida
em 1397, D. João, em 1400, e D. Fernando, em 1402. Ele era, pois,
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o mais novo do grupo dos mais velhos e a sua importância aumentou quando D. Afonso, o primogénito, faleceu, a 22 de Dezembro
de 1400. D. Duarte tornou-se no herdeiro da Coroa e D. Henrique
ficou mais próximo do poder.
D. João I fora eleito rei de Portugal em Coimbra, no mês de Abril
de 1385, e só ganhara o trono porque as cortes tinham declarado que a dinastia anterior se extinguira, e que não havia nenhum
herdeiro legítimo do rei D. Fernando. D. João I não se livrou, contudo, do estigma da bastardia, e só a vitória retumbante de Aljubarrota é que o segurou à Coroa. O soberano beneficiou do apoio
da figura carismática do condestável D. Nuno Álvares Pereira,
e da lealdade de um punhado de nobres que partilharam com ele
o triunfo da nova dinastia. No entanto, precisava de consolidar
o seu poder através de novas façanhas e pela afirmação da sua
descendência. Contava ainda com a ajuda preciosa da rainha, que
cedo ganhou o respeito e a admiração dos seus súbditos e que deixou
fama de mulher austera e devota, e de grande educadora.
Os filhos de D. João I cresceram à sombra dos veteranos
de Aljubarrota, mas conforme cresciam necessitavam de se afirmar perante o reino. Em primeiro lugar havia que os dotar de
dignidade própria, e o rei reuniu as cortes em Março de 1408.
Obteve então uma contribuição dos povos que lhe permitiu criar
casas próprias para os seus três filhos mais velhos, o que incluía
a criação de novos senhorios para D. Pedro e para D. Henrique,
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na medida em que D. Duarte, o herdeiro, ficava associado, desde logo, à governação. É sintomático que esta reunião das cortes
se tenha realizado logo a seguir ao 14º aniversário do infante
D. Henrique. Vemos por este pormenor a importância de D. Henrique
como “um dos mais velhos” filhos do rei. D. Duarte e D. Pedro tiveram de esperar que D. Henrique fizesse 14 anos para que o pai
começasse finalmente a preparar a sua entrada na vida adulta.
Em 1411, D. Henrique recebeu o senhorio de Viseu. Tornava-se
num grande magnate da Beira Alta, com terras numa das principais vias de invasão castelhana, tendo à rectaguarda o seu irmão
D. Pedro com o senhorio de Coimbra. A posse de terras, porém,
não chegava para que os infantes se sentissem politicamente seguros. Eram os filhos do rei, mas os nobres que os rodeavam eram
os vencedores de Aljubarrota, e com o passar do tempo a Batalha
Real ia ganhando contornos de lenda, e a vitória, de feito miraculoso, que engrandecia os seus protagonistas.
Nas veias de D. Duarte, D. Pedro e D. Henrique corria sangue
real, mas os seus súbditos principais haviam afirmado a sua nobreza pelas armas numa luta desigual contra o invasor. O próprio
rei queria reforçar o seu prestígio, o da dinastia e o do reino. Portugal derrotara a ameaça castelhana, mas sentia-se um país encurralado. Já D. Afonso IV, nos anos de 1341 a 1345, definira a expansão marítima como a doutrina da Coroa portuguesa, fosse pelos
ataques a África, fosse pela ocupação das ilhas do mar oceano. Foi
neste contexto que surgiu o plano de lançar um ataque contra uma
cidade muçulmana, e o alvo acabou por ser Ceuta, cidade-chave
situada no estreito de Gibraltar.

era muito valorizada, por ser entendida como sinal de coragem e
de abnegação, mesmo que resultassem de um acto de indisciplina, como neste caso. D. Henrique revelava então alguns dos seus
traços de personalidade, nomeadamente a sua excessiva confiança
na Providência Divina.
A conquista de Ceuta aumentou a glória e o prestígio de
D. João I, limpou-o da sua bastardia e permitiu o regresso de
Portugal à velha tradição da Reconquista. No rescaldo do triunfo,
os três filhos do rei foram armados cavaleiros; a sua participação
em tão grande triunfo dava-lhes finalmente um verdadeiro ascendente sobre os súbditos da monarquia, que já não lhes advinha do
sangue, mas antes dos seus feitos militares. No regresso, o monarca reuniu a nobreza em Tavira e aí atribuiu o título de duque de
Coimbra ao infante D. Pedro e o de duque de Viseu a D. Henrique.
Era o mais alto título da hierarquia nobiliárquica e nunca antes
fora concedido em Portugal.
No ano seguinte D. João I nomeou D. Henrique governador de
Ceuta. A capitania da praça fora confiada a D. Pedro de Meneses,
mas cabia ao infante organizar o apoio à cidade a partir do reino.
Começava então a manifestar-se uma óbvia preferência do rei
pelo seu terceirogénito, em detrimento do segundogénito, com a
concessão de mais cargos, honrarias e terras a D. Henrique do que
a D. Pedro. A 25 de Maio de 1420 o fosso entre os dois irmãos aumentou bastante, quando D. Henrique recebeu o governo da Ordem
de Cristo.

Os infantes participaram activamente nos preparativos da expedição, e entraram em Ceuta a 21 de Agosto de 1415. Sintomaticamente, o comando do primeiro corpo de desembarque foi confiado
ao infante D. Henrique. Era decerto o mais destemido dos irmãos
e era, sem dúvida, o menos importante na linha de sucessão.
O terceirogénito acabava por ganhar protagonismo. D. Duarte introduziu-se, porém, clandestinamente, neste grupo de assaltantes,
pelo que, já na praia, D. Henrique teve de entregar o comando do
assalto ao irmão mais velho. Mas não o seguiu por muito tempo,
e embrenhou-se quase sozinho pelo casario da cidade, até se colocar próximo da fortaleza, em bravata inconsequente.

Tendo cinco filhos varões que chegaram à idade adulta, D. João I
tomou para si o herdeiro, a quem entregou boa parte dos assuntos da governação desde muito cedo. Criou, como vimos, duas
casas ducais, assentes em senhorios beirões e atraiu para a órbita
da coroa o governo das ordens militares, entregando-o aos seus
filhos, conforme os velhos mestres iam falecendo. Assim, em 1418,
o infante D. João recebeu a Ordem de Santiago, e a Ordem de Avis
ficou reservada para D. Fernando. Estes dois infantes nunca receberam um título nobiliárquico. D. Henrique, apesar de ser o terceirogénito, foi o único dos quatro irmãos que acumulou um título
com o governo de uma ordem militar. Era sinal evidente da relação
mais próxima que tinha com o pai, e que nos revela uma personalidade afável e insinuante.

Assim, enquanto os irmãos e demais nobreza conquistavam
Ceuta, rua a rua, D. Henrique desafiava a guarnição da fortaleza,
arriscando a sua vida e a dos seus companheiros. Chegou a correr voz que o infante morrera, mas o boato foi corrigido, e ao cair
da tarde D. Henrique participava nos últimos combates, para no
final do dia ser o herói da jornada. Nesta época, a acção destemida

Com efeito, a documentação não nos revela tensões entre
D. Henrique e os irmãos, mas mostra-nos antes que o duque de
Viseu era habitualmente o conciliador e que soube cativar o pai
melhor que o irmão mais velho. No entanto, as fontes também
nos mostram que este infante era o mais empreendedor e o mais
dinâmico.
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Eduardo III

1312-1327-1337
Rei de Inglaterra

Eduardo

Leonel de Antuérpia

1330-1376
Príncipe de Gales

João de Gaunt

1338-1368
1.º Duque de Clarence

Ricardo II

Edmundo de Langley

1340-1399
1.º Duque de Lencastre

Henrique IV

1367-1377-1399-1400
Rei de Inglaterra

Thomas de Woodstock

1341-1402
1.º Duque de York

1355-1397
1.º Duque de Gloucester

Isabel

1367-1399-1413
Rei de Inglaterra

João Holland

c. 1352-1400
Duque de Exeter

Henrique V

1387-1413-1422
Rei de Inglaterra

Thomas

1388-1421
Duque de Clarence

João

1389-1435
Duque de Bedford

Catarina

1364-1426

Humphrey

1390-1447
Duque de Gloucester

Branca

1392-1409

Luís III

1378-1436
Duque da Baviera

Filipa

1394-1430

João Holland

1395-1447
Duque de Exeter

João Beaufort

1372-1414

1373-1410
Conde de Somerset

Henrique III

1379-1390-1406
Rei de Castela

Maria

1401-1458
Rainha de Aragão

João II

1405-1406-1454
Rei de Castela

D. Branca
1388-1389

D. Afonso
1390-1400

Eric

1382-1459
Rei da Noruega,
Suécia e
Dinamarca

Henrique VI

1421-1422-1461-1471
Rei de Inglaterra
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D. Henrique e a linhagem
dos Plantagenetas*

Henrique Beaufort
1375-1447
Cardeal

D. Duarte

1391-1433-1438
Rei de Portugal

Thomas Beaufort

D. Pedro

1377-1426
Duque de Exeter

1392-1449
1.º Duque de Coimbra

D. Henrique

D. Filipa

1359-1415
Rainha de Portugal

1394-1460
1.º Duque de Viseu
Governador da Ordem de Cristo

D. João I

1357-1385-1433
Rei de Portugal

D. Isabel

1397-1471
Duquesa de Borgonha

D. João

1400-1442
Governador da
Ordem de Santiago

D. Fernando

1402-1443
Governador da
Ordem de Avis

D. Afonso

c. 1377-1461
1.º Duque de Bragança

D. Beatriz

c. 1380-1439
Condessa de Arundel

D. Filipe III
1396-1467
Duque de
Borgonha

D. Isabel

1402-1465
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D. Afonso

1400-1460
4.º Conde de Ourém

D. Fernando

1403-1478
2.º Duque de Bragança
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Dentre os infantes de Avis, D. Henrique era o mais interessado
em prosseguir a Cruzada, e sabemos que insistia amiúde no regresso a África. Aparentemente, D. Pedro não apoiava a continuidade das
campanhas marroquinas, ao contrário de D. João I e de D. Duarte,
pelo que a posição de D. Henrique era mais próxima da Coroa,
e como senhor privado que não tinha de se preocupar tanto com
os interesses de estado, nomeadamente as relações sempre difíceis
com Castela, era sempre o paladino do partido belicista, defensor do
reatamento das grandes campanhas da guerra santa.
D. Henrique era simultaneamente um barão a quem não repugnava o negócio, e nos anos 20 vemo-lo empenhado no desenvolvimento das suas terras, fossem as do ducado de Viseu, fossem as
da Ordem de Cristo, no pedido de criação de feiras e no acompanhamento pessoal das actividades económicas nos seus senhorios. Nos
anos 20 interessou-se particularmente por Tomar, a sede da Ordem,
e deixou obra ainda hoje digna de apreciação, quer no Convento de
Cristo, quer na vila.
Adepto fervoroso da guerra santa, senhor muito interessado na
contínua valorização económica da sua Casa, político hábil, capaz
de ser sempre o elo mais forte (e indispensável) da família real,
D. Henrique era ainda um homem interessado na Cultura, e no final
dos anos 20 era o protector da Universidade, então sediada em Lisboa. É particularmente interessante um documento de 1431, em que
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Anjo com as armas da Ordem de Cristo, sobre a entrada do Convento de Tomar
Frontispício de livro da Leitura Nova (pormenor)
[1509]
Lisboa, Torre do Tombo
Inv. Leitura Nova, livro 4 da Estremadura
PT/TT/LN/0020
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o infante define um programa de organização e decoração das salas
de aula, onde associava cada matéria de ensino a uma decoração em
fresco que incluía a evocação de grandes figuras da Antiguidade,
como Aristóteles ou Galeno.
Ao mesmo tempo, D. Henrique começou a interessar-se pelo
mar oceano. Impossibilitado de atacar o reino de Fez, olhou para o
Sul. A Europa era então uma finisterra. O mundo acabava na costa
lusitana e a Ocidente estendia-se o mar incógnito, tido por impossível de ser navegado, por estar povoado de monstros e pelo facto de
as águas mais a sul serem demasiado quentes, devido ao calor dos
trópicos. O limite secular das navegações para sul era o cabo Bojador
e os poucos que o tinham ultrapassado jamais haviam regressado.
Inquieto, desejoso de saber mais, esperançado na obtenção de novos
negócios e na possibilidade de encontrar um poderoso rei cristão
que vivia para lá da mourama, o infante D. Henrique, a partir de
1422, começou a enviar anualmente uma tripulação para tentar passar o Bojador. Como bem notou o cronista Gomes Eanes de Zurara,
um feixe complexo de razões levava o infante a tentar a descoberta.

Monstros marinhos
SEBASTIAN MÜNSTER (1488-1552)
Cosmographey, das ist Beschreibung aller Lander
Basel, Sebastian Henric-Petri
1598
Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal
Inv. RES. 2096

Dizem os cronistas que os seus súbditos e a população “murmuravam” e estranhavam a insistência do infante com demanda tão
estranha e tão fora de propósito. Os marinheiros aproximavam-se
a medo do Cabo e desistiam rapidamente, mas D. Henrique não esmorecia, e todos os anos repetia a ordem. Determinado e insinuante, o duque de Viseu não enfrentou a barreira do medo, mas deu
força e motivação ao punhado de homens que, finalmente, venceram o Bojador sob o comando de Gil Eanes, em 1434.
Esta viagem marcou um momento de viragem na História e na
relação da Humanidade com o planeta. O medo do mar tenebroso
que tolhia os navegantes e que os impedia de desafiar o desconhecido esfumou-se num ápice e as viagens de descobrimento sucederam-se umas às outras, só sofrendo interrupção quando problemas
técnicos e náuticos exigiam a formulação de novas soluções.
Nos anos 30, por certo que poucos se aperceberam das extraordinárias consequências da viagem de Gil Eanes. O avanço para sul
demorou, pois os navios não eram adequados a uma navegação mais
longa e as preocupações da casa de Viseu não se centravam apenas
no mar oceano; nas décadas de 20 e de 30 o património henriquino
continuou a crescer em territórios e em benefícios.
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[Diziam os mareantes] que despois deste
Cabo [Bojador] não há aí gente nem
povoação alguma; a terra não é menos
areosa que os desertos da Líbia, onde não
há água, nem árvore, nem erva verde;
e o mar é tão baixo, que a uma légua
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de terra não há fundo mais que uma braça.
As correntes são tamanhas, que navio
que lá passe, jamais nunca poderá tornar.
E portanto os nossos antecessores nunca
se antremeteram de o passar.
Gomes Eanes de Zurara, Crónica de Guiné, cap. VIII

Em 1424, D. João I concedeu ao infante o monopólio das saboarias.
Era um grande negócio que, uma vez mais, foi dado ao terceirogénito. Compreende-se assim melhor que no ano seguinte o infante
D. Pedro tenha partido para a sua célebre viagem. Depois, em 1433,
logo após à morte do pai, D. Henrique obteve mais mercês do novo
monarca, el-rei D. Duarte, de que se destacam o senhorio das ilhas da Madeira e de Porto Santo e o exclusivo da pesca do atum no
Algarve. D. Henrique era o nobre mais poderoso do reino e era o
membro da família real mais disponível para acompanhar e aconselhar o régio irmão, sabendo sempre tirar partido desse seu papel
de intermediário entre os familiares.
D. Duarte partilhava com o infante o interesse pelo recomeço
das campanhas africanas, mas o governo do reino deixava claro
tanto as limitações económicas e logísticas, como a dificuldade de
superar a pressão castelhana, mesmo em tempo de paz. Em Março
de 1436, porém, D. Henrique obteve da Coroa o que mais desejava,
ao ser nomeado, nas cortes de Évora, o comandante da nova expedição a Marrocos; viveu, então, um período de empolgamento.
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Antes, porém, a 7 de Março desse mesmo ano, D. Henrique, o
inventor dos Descobrimentos, estabeleceu com o rei um pacto suis
generis, que nos revela o seu génio criativo e pragmático, ao perfilhar o infante D. Fernando, seu sobrinho, que tinha então pouco
mais de dois anos de idade. Numa carta assinada nesse dia, o duque
de Viseu afirmava que não desejava contrair matrimónio, mas que
queria ter sucessor que herdasse o seu senhorio e pedia ao monarca
que o autorizasse a perfilhar o infante D. Fernando. Trata-se, como
disse, de um caso único na História de Portugal, pois nenhum outro
infante foi adoptado, e muito menos em vida do seu pai. Deve-se notar que nesta medida se vê também o génio do próprio rei D. Duarte.
Assim, D. Henrique conseguia um herdeiro para a sua Casa, apesar de não se casar e de não ter descendência legítima. D. Duarte,
por sua vez, como que aplicava a nova Lei Mental ainda em vida do
titular de uma Casa destinada à extinção. Ao autorizar este perfilhamento, o monarca estava a garantir que o seu segundogénito tinha
um senhorio assegurado sem se criar um novo. E, como recompensa pelo acordo, D. Duarte confiou ao irmão o comando do novo
assalto a África. Acompanhavam-no o irmão, o infante D. Fernando,
e o sobrinho, o conde de Arraiolos.
A expedição, porém, foi um desastre, e o sonho de duas décadas
do infante D. Henrique tornou-se num pesadelo. A hoste desembarcada em África era diminuta e contava com uns 6.000 homens,
quando estavam previstos 14.000. O rei queria que o exército permanecesse em Ceuta até ao envio do restante contingente, mas o
duque de Viseu decidiu atacar Tânger com as forças disponíveis. A
operação militar foi mal planeada e mal conduzida, e a hoste sitiante ficou sitiada ao cabo de três semanas de combates. O infante
viu-se forçado a render-se para evitar o massacre, mas não podia
cumprir a exigência dos mouros, que queriam a devolução de Ceuta
para deixarem partir a hoste cristã. Foi decerto o maior aperto em
que D. Henrique se achou em toda a sua vida, e talvez lhe tenha sido
duro de aceitar que a Providência Divina que o protegera nas ruelas de Ceuta não o acompanhasse neste novo combate. A entrega de
Ceuta foi prometida, mas não podia ser efectuada sem a autorização
do rei de Portugal, pelo que os portugueses cercados tinham de entregar um refém. O infante D. Fernando aceitou ficar, convicto de
que o cativeiro seria breve e que os irmãos o resgatariam rapidamente, mas Ceuta nunca foi entregue e o desditoso infante morreu
no cárcere, após quase seis anos de sofrimento.
Neste episódio reencontramos o mesmo D. Henrique que levara
um punhado de homens a superarem-se e a vencerem o Bojador;
desta vez teve a habilidade de convencer o irmão a servir de penhor
por uma cidade que ele não queria devolver aos mouros. D. Fernando acreditou e tornou-se numa vítima do instinto de sobrevivência
do irmão. Talvez D. Henrique estivesse convencido que conseguiria
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ESCOLA PORTUGUESA
Infante D. Fernando (1433-1470)
1678
Beja, Museu Regional de Beja
© António Cunha

resgatar D. Fernando por outros meios, mas não restam dúvidas
de que naqueles dias dramáticos de Outubro de 1437 o enganou.
Comandante desastrado, continuava a ser o barão implacável, e hoje
o seu espírito queda imperscrutável aos esforços do historiador.
A derrota em Tânger abriu uma crise política, pois o reino dividiu-se sobre a questão da entrega de Ceuta; a morte de D. Duarte,
a 10 de Setembro de 1438, adensou a tensão, pois D. Afonso V, o
novo monarca, tinha apenas seis anos, e abriu-se de imediato uma
luta pela regência entre a rainha viúva e os infantes de Avis, tios
do pequeno rei. D. Henrique foi a figura decisiva ao longo de toda a
crise, ao mesmo tempo que impulsionava decisivamente os Descobrimentos.
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Enquanto os carpinteiros portugueses fabricavam e testavam
a nova caravela na Flandres, Portugal vivia meses conturbados.
D. Duarte deixara expressa a sua vontade de que D. Leonor assumisse
a regência, mas o infante D. Pedro opôs-se, contando com o apoio
dos irmãos, incluindo o duque de Viseu. D. Leonor era irmã dos
reis de Aragão e de Navarra e de mais dois infantes que havia muito mantinham o reino de Castela numa permanente instabilidade política. Os infantes de Avis receavam que os tios maternos
de D. Afonso V aproveitassem a situação para se intrometerem
no governo de Portugal, e queriam controlar eles próprios o destino
do reino.

Contando com as hostes dos ducados de Coimbra e de Viseu,
mais as três ordens militares e o apoio do concelho de Lisboa,
D. Pedro enfrentou a rainha. Num primeiro momento, a figura
conciliadora do infante D. Henrique ainda forjou uma regência
tripartida que incluía os dois rivais e o conde de Arraiolos, mas a
coabitação era insustentável, e quando a relação entre os cunhados
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se tornou impossível, D. Henrique colocou-se ao lado de D. Pedro
e contribuiu decisivamente para que o duque de Coimbra fosse
aclamado como regente do reino.
Entretanto, as caravelas começaram a demandar o sul, quando
a crise política ainda ameaçava tornar-se uma guerra civil. A base
principal das navegações henriquinas era Lagos, onde o infante
reunia especialistas de vários ofícios que buscavam em conjunto as
melhores soluções para o sucesso das navegações. As expedições
de 1441 e 1442 mostraram que, além dos lobos-marinhos, a costa
africana podia fornecer cativos e ouro, e em 1443 chegou a Lagos
o primeiro grande carregamento de escravos, cuja venda ficou
imortalizada nas páginas da “Crónica da Guiné”.
O progresso das caravelas para sul era rápido e os negócios
cresciam. A empresa henriquina começava a despertar o interesse
de mercadores e aventureiros, mas D. Pedro e D. Henrique logo
encontraram uma solução que agradava aos interesses pessoais de
D. Henrique e que satisfazia igualmente a geo-estratégia da Coroa,
projectando Portugal, definitivamente, como uma grande potência marítima.
A 22 de Outubro de 1443, a Coroa concedeu ao infante D. Henrique
o exclusivo da navegação e do comércio a Sul do Bojador, a título vitalício. O duque de Viseu ganhava mais uma fonte de receita
para a sua Casa e assegurava o controlo das águas tropicais, mas,
através desta doação, a monarquia portuguesa estava, de facto, a
proclamar a posse do mar oceano, pois o monopólio então estabelecido excluía todos os demais indivíduos, mesmo que não fossem
súbditos da Coroa portuguesa.
Cinco dias mais tarde, a 27 de Outubro, D. Henrique recebeu
um novo senhorio – o cabo de São Vicente e a zona envolvente.
Foi, pois, aos 49 anos de idade que o Infante tomou posse da
região de Sagres, que, até então, era um ermo. Três anos depois
o duque de Viseu já tinha aí uma residência, a que chamava “a
minha vila”, o que, em meu entender, deve ser entendido como
“a minha domus” ou “o meu lar”, atribuindo à palavra vila o sentido romano do termo, e não o sentido administrativo que lhe damos
hoje em dia. Inclino-me para esta interpretação, não só porque todas as informações disponíveis nos mostram que as construções
existentes em Sagres no século XV correspondiam a um solar de
um grande senhor, e não a um aglomerado populacional, mas
também porque D. Henrique era um príncipe perfeitamente integrado no movimento cultural do Renascimento, como vimos a
propósito da Universidade.
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Uma coisa é certa: não havia nenhuma construção na região de
Sagres até 1443, pelo que a base de preparação e lançamento das
viagens dos Descobrimentos foi Lagos, o que é bem explicado, por
exemplo, por Zurara. Foi a partir de 1446 que D. Henrique passou a
viver temporadas cada vez mais longas no Algarve, até vir a falecer
em Sagres, a 13 de Novembro de 1460, mas a célebre Escola de Sagres não passa de um mito alimentado por cronistas tardios e por
autores sem espírito crítico.
Estando na posse do exclusivo do mar oceano, D. Henrique
prosseguiu a exploração da costa ocidental africana, ao mesmo
tempo que incentivava o reconhecimento do mar alto. Nesta altura, o povoamento das ilhas da Madeira e de Porto Santo já estava
consolidado e D. Pedro e D. Henrique esforçavam-se conjuntamente para que se efectivasse a ocupação dos Açores, enquanto o
duque de Viseu ainda tentava interferir nas ilhas Canárias, onde
não foi bem-sucedido.
Em 1444, as caravelas atingiram o rio Senegal e os portugueses entraram em contacto com a África negra. As suas populações eram aguerridas e a floresta luxuriante dificultava a acção
dos homens de armas europeus, pelo que logo se aperceberam
que a caça de pessoas, como sucedia na costa da Mauritânia, era
impraticável. Em contrapartida, as gentes daquela terra estavam
disponíveis para lhes vender cativos e também ouro. Pragmático,
como sempre, D. Henrique acabou por ordenar a suspensão dos
actos de guerra e a submissão das relações com os povos da Guiné
ao trato pacífico, por volta de 1448. Nos anos seguintes as viagens
prosseguiram, os negócios cresceram e a exploração para sul continuou de forma sistemática. Barão insaciável, o infante fazia com
que os seus homens fossem sempre mais além.
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Dos descobrimentos henriquinos às grandes viagens transoceânicas
Fontes: Luís de Albuquerque, Os descobrimentos portugueses, Lisboa, Publicações Alfa,
1985; Luís Filipe Barreto e José Manuel Garcia, Portugal na abertura do mundo, 2ª ed.,
Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses,
1990, e João Paulo Oliveira e Costa, Henrique, o infante que mudou o mundo, Faro,
Associação Terras do Infante/ Direcção Regional de Cultura do Algarve, 2011.
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Os seus feitos em Ceuta haviam sido veiculados pela Europa,
e o facto de ser o governador dessa conquista prestigiava-o no seio
da Cristandade e, em especial, entre os seus parentes ingleses. Já o
seu primo Henrique V o presenteara, por essa razão, em 1418, com
uma armadura aparatosa, e em 1443 foi eleito membro da Ordem
da Jarreteira. Tratava-se de uma ordem de cavalaria criada pelo
seu bisavô, Eduardo III, numa época de revivalismo da lenda arturiana, que os monarcas ingleses usavam para dignificar os seus
vassalos, os estrangeiros que os serviam na guerra e os reis aliados.
No caso português, além dos reis, também D. Pedro fora instalado
no cadeiral de Windsor, aquando da sua passagem por Inglaterra,
em 1427. O caso de D. Henrique, porém, é único, como realçam os
historiadores desta ordem, o que significa que o infante desfrutou
em vida de grande prestígio internacional, nomeadamente como
cavaleiro disposto a servir a Cristandade na Cruzada.
A Ordem da Jarreteira foi sumamente apreciada pelo infante
D. Henrique, como ele próprio nos testemunhou, ao ordenar que o
símbolo da Ordem fosse colocado ao centro da sua pedra tumular.
Na década de 40 do século XV, D. Pedro e D. Henrique foram praticamente senhores absolutos do reino. A documentação
mostra-nos que um número elevadíssimo de titulares de cargos
públicos (juízes, alcaides, almoxarifes, escrivães ou feitores, por
exemplo) eram homens das suas casas – seus apaniguados que recebiam assim uma recompensa pela sua lealdade e que defendiam os interesses dos seus senhores nas terras onde tinham os seus
ofícios. Vencida a rainha D. Leonor, que se refugiou em Castela,
restava a inimizade do duque de Bragança, seu meio-irmão, mas
D. Pedro não foi capaz de apaziguar o rival.

4

Em 1448, D. Afonso V assumiu a governação do reino, depois
de perfazer 16 anos de idade. Poucas semanas depois de tomar as
rédeas do poder, entrou em conflito com o tio. O jovem rei exigiu
que lhe fossem mostradas todas as nomeações régias feitas pelo
regente, para as confirmar, o que era compreensível, mas o duque
de Coimbra reagiu mal e começou a dar sinais de rebeldia, e em
Setembro de 1448 encontrou-se com o condestável de Castela, em
busca de apoio para a sua causa.
D. Henrique, pelo contrário, assim que pressentiu a crise,
partiu do Algarve para Lisboa e apresentou ao sobrinho todas as
doações recebidas nos últimos anos, que logo lhe foram confirmadas. Político hábil, que tinha horror à guerra civil, sempre defensor
da legitimidade institucional, o infante D. Henrique colocou-se ao
lado da Coroa, quando se avolumaram os sinais de confronto entre
o monarca e o antigo regente. Continuava a ser um conciliador e,
por isso, foi o último membro da família real a visitar D. Pedro em
Coimbra, tentando restabelecer a concórdia entre o rei e D. Pedro.

Brasão Ordem da Jarreteira
Pormenor do túmulo do infante D. Henrique
Séc. XIX (?)
Mosteiro da Batalha
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No entanto, as suas tentativas não resultaram e o conflito entre
o monarca e o duque extremou-se, até que D. Pedro encabeçou
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a sua hoste e partiu em direcção a Lisboa, sem se perceber qual
era exactamente o seu programa político. D. Henrique compareceu com a sua hoste junto do rei e esteve presente na batalha
de Alfarrobeira, que pôs fim ao desvario do duque de Coimbra,
a 20 de Maio de 1449.
Nos últimos dez anos de vida, D. Henrique foi-se afastando
do centro da cena política e foi passando cada vez mais tempo no
Algarve. Continuava empenhado no prosseguimento dos Descobrimentos e na multiplicação dos negócios na Guiné, e no desenvolvimento dos seus senhorios. No início dos anos 50 estimulou
o plantio da cana-de-açúcar na ilha da Madeira, o que se veio a
revelar uma aposta bem-sucedida e que viria a fazer a fortuna da
Casa de Viseu. O açúcar seria o primeiro “produto colonial” da Expansão Portuguesa.
Ao mesmo tempo, o infante esforçava-se por divulgar as novidades no estrangeiro, nomeadamente em Itália. Em articulação
com D. Afonso V, pressionou a Cúria Romana, até que o papa Nicolau
V promulgou a bula romanus pontifex, a 8 de Janeiro de 1455, que
dava cobertura internacional à carta de tomada de posse do mar
oceano de 1443. Nestes últimos anos de vida era elogiado por humanistas renomados e colocava os resultados dos Descobrimentos
na cartografia italiana. Ainda não era o tempo da política de sigilo;
pelo contrário, o infante desejava atrair mercadores estrangeiros
aos seus negócios, como fez com o veneziano Alvisse Cadamosto,
a fim de ganhar novos mercados para a colocação dos produtos
atlânticos.
Em 1458, D. Henrique ainda obteve a desforra do desastre de
Tânger, ao participar na tomada de Alcácer-Ceguer, mas depois
retirou-se para o promontório que escolheu para a sua derradeira
residência e onde edificara a “sua vila”.
O infante D. Henrique faleceu a 13 de Novembro de 1460. Foi
reconhecido pelos seus contemporâneos, ainda em vida, como
uma personagem extraordinária. Dotado de uma vontade invulgar e de um espírito persuasivo raro, D. Henrique contribuiu
decisivamente para que Portugal se consolidasse como um país
de vocação marítima, e ao impulsionar os seus homens para lá do
Bojador rompeu com tradições seculares e abriu uma nova página
da História da Humanidade. O mundo global em que vivemos é,
sem dúvida, devedor da acção do infante português.
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Guerreiro temerário, cobriu-se de glória em Ceuta; hábil manipulador dos seus contemporâneos e das gerações futuras, soube
fazer esquecer os seus erros terríveis em Tânger, cobrindo-os com
o trágico mito do infante santo. Celibatário, sempre solteiro, terá
tido por émulo o condestável D. Nuno Álvares Pereira, e deixou
uma memória de cavaleiro casto que não é comprovável, mas que
também não é possível negar documentalmente. No plano nacional,
D. Henrique não foi apenas o inventor dos Descobrimentos, mas

Assinatura do infante D. Henrique
Actas das Cortes de Torres Novas
1438
Lisboa, Torre do Tombo
Inv. Colecção São Lourenço, liv. 1, fol. [5v]
PT/TT/CSL/1

antes um agente político que, sem ter corporizado o poder supremo, foi um elemento incontornável da política portuguesa durante
décadas; em todas as crises por que passou, soube colocar-se ao
lado do vencedor – porque era dotado de um enorme pragmatismo, de um grande sentido de lealdade institucional e de uma hoste
imprescindível para o eficaz domínio e apaziguamento do reino.
Figura complexa, multifacetada e controversa, em muitos casos imperscrutável, o infante continua a interpelar-nos pelos seus
feitos extraordinários.

04/06/13 17:53

PADRÃO
DOS DESCOBRIMENTOS

O INFANTE D. HENRIQUE
talant de bien faire

BULA ROMANUS PONTIFEX, DO PAPA NICOLAU V,
concedendo o exclusivo da navegação
a sul do cabo Bojador à Coroa de Portugal
e ao infante D. Henrique
8 de Janeiro de 1455
Lisboa, Torre do Tombo
Inv. Bulas, maço 7, nº 29
PT/TT/BUL/7/29
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ESCOLA PORTUGUESA
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D. João I, Rei de Portugal (1357-1433)

Atlantico Press

c. 1435
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ESCOLA PORTUGUESA
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Infante D. Fernando (1402-1443)

© Francisco Matias 1990, Direção-Geral do Património

Tríptico do Infante Santo (pormenor)
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c. 1450-1460

Arquivo de Documentação Fotográfica (DGPC/ADF)
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