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D. Henrique nasceu no Porto a 4 de Março de 1394. Foi o quarto filho do rei D. João I e da
rainha D. Filipa de Lencastre. Pela via materna era neto de João de Gaunt, duque de
Lencastre, e bisneto do rei inglês Eduardo III, e foi sobrinho de Henrique IV de Inglaterra,
ao mesmo tempo que uma tia, Catarina de Lencastre, era rainha de Castela. Pela via dos
Plantagenetas, D. Henrique teve laços de parentesco próximo com a casa real dos reinos
unidos da Noruega, Suécia e Dinamarca, e com a da Escócia.
Em Portugal, era meio-irmão de D. Afonso, o 1º duque de Bragança, e tio dos seus
descendentes e era primo como tio da primeira geração dos Noronhas, em que se incluíam
o arcebispo de Lisboa, a segunda mulher do duque de Bragança e os condes de Vila Real e
de Odemira.
Com a morte do seu irmão mais velho, D. Afonso, passou a ser o terceiro na sucessão ao
trono, mas nunca teve de assumir o poder ao contrário dos irmãos D. Duarte, que foi rei,
e D. Pedro, que foi regente. Muito próximo da Coroa, sempre o primeiro entre as figuras
secundárias, soube tirar partido desse poder discreto para impor a sua vontade e para
obter senhorios e privilégios.

O infante D. Henrique é uma figura incontornável da História Universal. Homem poderoso,
ambicioso e sonhador, crente e negociante, persistente e manipulador, humanista e
guerreiro, temerário e pragmático, a sua personalidade complexa nunca será totalmente
compreendida e os seus desígnios por vezes são imperscrutáveis. Foi duque de Viseu e
senhor da Covilhã, governador de Ceuta e da Ordem de Cristo, senhor dos arquipélagos da
Madeira e dos Açores, protector da Universidade, detentor do monopólio das saboarias e
da pesca do atum, senhor do Barlavento algarvio e das Berlengas, mais do exclusivo do
comércio a sul do Cabo Bojador. Era o barão mais poderoso do reino de Portugal e o
político mais influente, sempre capaz de manipular as decisões da Coroa. Foi, ao mesmo
tempo, o inventor dos Descobrimentos. Adepto fervoroso da guerra santa, conquistador
de Ceuta, sempre pronto para lutar contra os mouros dos reinos de Granada e de Fez, não
se conformou com os limites geográficos da Cristandade e não se resignou ao medo do mar
tenebroso. Curioso, desejoso de mais riqueza e de encontrar povos que se quisessem aliar
na guerra aos mouros, convenceu os seus súbditos a enfrentarem o desconhecido e a
vencerem o cabo Bojador.
A sua determinação paciente foi bem-sucedida e os navios portugueses começaram a
navegar por mares nunca dantes navegados. Portugal ganhou um novo destino e o mundo
foi chamado à Globalização.

Infante de Avis
ascendência e parentescos

O Infante D. Henrique
talant de bien faire

O INFANTE
D. HENRIQUE
talant
de bien faire

Padrão dos Descobrimentos
Av. Brasília, 1400-038 Lisboa
info@padraodosdescobrimentos.pt
www.padraodosdescobrimentos.pt

PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS
8 Junho / 30 Setembro 2013

Horário
todos os dias das 10.00 às 19.00
(última entrada 18.30)
Textos/folha de sala
João Paulo Oliveira e Costa
Tradução
Kennis Translations
Projecto de luminotecnia
Victor Vajão
Construção e montagem
Oﬁcina de Museus
Design gráﬁco
RMAC – Brand Design
Assistentes de realização
Miguel Costa
Rita Cruz Neves
Concepção plástica e realização
António Viana
Coordenação Técnico-Institucional
Tiago C. P. dos Reis Miranda
CHAM
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

Comissariado Cientíﬁco
João Paulo Oliveira e Costa
Apoio executivo
Conceição Romão

Painel do Infante (pormenor)
NUNO GONÇALVES (?), atrib.
Políptico de São Vicente de Fora
Séc. XV [c. 1450-1490]
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga
Inv. 1361-1366 Pint
© José Pessoa 1994, Direcção Geral do Património Cultural
Arquivo de Documentação Fotográﬁca (DGPC/ADF)

Coordenação
Margarida Kol de Carvalho
Maria Cecília Cameira
Exposição
O INFANTE D. HENRIQUE
talant de bien faire
Padrão dos Descobrimentos
AFm_FolhaSala_PT_DHenr_A5.ai

1

13/06/25

17:19

AFm_FolhaSala_PT_DHenr_A5.ai

2

13/06/25

17:20

Assinatura do infante D. Henrique
Actas das Cortes de Torres Novas
1438

MANOEL FERNANDEZ
Livro de Traças de Carpintaria
1616

Lisboa, Torre do Tombo
Inv. Colecção São Lourenço, liv. 1, fol. [5v]
PT|TT|CSL|1

DGPC/Biblioteca da Ajuda
BA. BA 52-XIV-21
Digitalização: Biblioteca da Ajuda

O Infante
Aos 14 anos ganhou Casa; aos 17 obteve o senhorio de Viseu; aos 21 foi o herói da jornada
de Ceuta, foi armado cavaleiro e recebeu o título de duque de Viseu; aos 22 foi-lhe confiado
o governo de Ceuta; aos 26 recebeu a Ordem de Cristo; aos 30 anos ganhou o monopólio
das saboarias do reino; aos 36 era o protector da Universidade; aos 39 tornou-se senhor
do arquipélago da Madeira e obteve o exclusivo da pesca do atum; aos 40 anos recebeu
Gil Eanes com a notícia da passagem do cabo Bojador; aos 43 sofreu uma derrota humilhante
em África, às portas de Tânger; entre os 45 e os 47 foi o sustentáculo da regência do infante
D. Pedro; aos 49 recebeu a doação de Gouveia e a do cabo de São Vicente e Sagres, e recebeu
ainda o exclusivo do comércio e da navegação a sul do cabo Bojador; aos 52 anos assinou
pela primeira vez documentos estando na “minha vila”, em Sagres; aos 55 anos figurou
na batalha de Alfarrobeira; aos 59 recebeu a vila de Lagos; aos 63 obteve a alcaidaria-mor
de Silves por troca com o senhorio de Gouveia; aos 64 participou na conquista de
Alcácer-Ceguer; faleceu em Sagres, quando tinha 66 anos de idade.
O poder do duque de Viseu era enorme e diversificado; a corte ducal geria um pequeno
estado dentro do reino, que lhe dava poder económico e militar.
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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 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 da Guiné, cap. VII

“Há largo tempo já que tenho ouvido de muitos Portugueses a mim ligados por laços de
amizade, ao questionar sobre os teus feitos, que tu, movido por uma certa grandeza
de alma e impelido como que por um estímulo de coragem, te fizestes ao mar, com umas
quantas trirremes, ao longo das mais remotas praias do mar oceano; e que nele avançaste
até onde ninguém de entre os antigos, nem imperador nem rei, ouvimos contar ou ler que
tivesse penetrado.
Dizem de facto, que passaste para além do meridião de África e que chegaste, mesmo, até
aos territórios etíopes.
Tais feitos são, não apenas merecedores de admiração, em razão da enorme violência do mar
oceano e das furibundas vagas de tempestades, como também dignos de ser celebrados
com universal júbilo, graças à novidade das coisas que de tais partes são trazidas.”
Carta de Poggio Bracciolini ao infante D. Henrique, c. 1448
Poggio Bracciolini, Lettere, ed. Helen Harth, Vol. III, pp. 88-90
Monumenta Henricina, vol. IX, pp. 299-303 (tradução de Carlos Ascenso André)

A Revolução
Geográfica
A acção política do infante D. Henrique bastava, só por si, para o tornar numa figura
famosa da História de Portugal, mas a invenção dos Descobrimentos elevou-o à dimensão
de protagonista da História Universal.
O início da navegação para lá dos limites seculares da Cristandade foi o resultado da
vontade de D. Henrique. Os cronistas referem mesmo os “murmúrios” das pessoas que
não compreendiam a sua teimosia em enviar os homens a tentarem uma viagem tida por
impossível. A passagem do Bojador constituiu um momento dramático da História, pois
suscitou uma mudança radical e irreversível na relação da Humanidade com o Planeta,
abrindo caminho à Globalização.
D. Henrique não se limitou a triunfar sobre o Bojador. Depois organizou os serviços da sua
Casa de modo a desenvolver a arte de navegar, com a criação de um novo navio e o
aperfeiçoamento de múltiplos objectos para orientação, ao mesmo tempo que procurava
adaptar os seus homens às diferentes realidades que iam encontrando. E nunca se
contentou com as terras achadas e ordenou sempre, até à morte, que as caravelas
continuassem a ir mais além-usque ad indos [até à Índia].

Talant
de bien faire
“Vontade de fazer bem”. Assim podemos traduzir a divisa escolhida pelo infante
D. Henrique para nortear a sua vida. É um mote que revela uma personalidade determinada
e ambiciosa, e um carácter incansável e implacável.
É certo que Henrique falhou às portas de Tânger, mas de resto a sua vida caracterizou-se
por um enorme acumular de riqueza e de poder e por um empenho pessoal no
crescimento da sua Casa, na pacificação da família e do reino. Sobreviveu a todas as crises
porque teve sempre lucidez para escolher o campo certo. Meticuloso, perspicaz e defensor
da ordem jurídica, foi um dos barões mais influentes do seu tempo e viu todos os
governantes recompensarem-no principescamente.
O mundo conhecido não lhe chegou e quis saber mais e ganhar novas riquezas, e convenceu
os seus homens a vencerem o medo do mar. Influenciados pelo infante, marinheiros,
pilotos, carpinteiros, cartógrafos e soldados uniram-se num projecto revolucionário
e tiveram talento para o fazer bem. E assim abriram uma nova página na História da
Humanidade.
Não sabemos exactamente qual foi a motivação que levou o jovem D. Henrique a escolher
por divisa esta vontade de fazer bem, mas a intuição juvenil assentava numa força
indomável que só sossegou quando o corpo expirou, em Sagres, a 13 de Novembro de 1460.

