
 
Roda da Fortuna 

Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
Electronic Journal about Antiquity and Middle Ages 

 

 
Clinio de Oliveira Amaral1 

 

Os indícios da “produção” de um santo dinástico no 
mosteiro da Batalha nos séculos XV e XVI 

 
The signs of the “production” of a dynastic saint in the 

monastery of Batalha in the fifteenth and sixteenth centuries 
                                                            
 
Resumo: 
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, também chamado de Mosteiro da Batalha, 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? Neste artigo, trabalha-se com a hipótese da existência de um culto à 
monarquia portuguesa através do culto ao Infante Santo. 
Palavras-chave: 
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Abstract: 
In every place where the saint was worshiped (15th century), it could be found a 
kind of incentive from monarchy to its establishment. However, the monastery of 
Santa Maria da Vitória - also called Vitória's monastery - was a particular place 
where the cult was more strong and helpful to build or propose a model for other 
regions. Nevertheless, the same site was built years before by D. João I to celebrate 
his victory over Castile (August 14, 1385). The beforementioned scenario raises a 
serious question: was this choice for the main site of cult a signal of deliberate will? 
Trying to offer an answer, my main hypothesis in this article is grounded in a cult of 
the Portuguese monarchy through the paper developed by the Infante’s cult. 
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1. O mosteiro Santa Maria da Vitória e a dinastia de Avis (1388-1481) 

 

Esse mosteiro, também chamado de Mosteiro da Batalha, confunde-se com a 
história monárquica em Portugal (Viterbo, 1988). 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. Gomes o 
classificou como parte das grandes construções memoriais e históricas da sociedade 
europeia (Gomes, 1997).   

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”2 avisino e as cerimônias ocorridas em seu interior (Gomes, 1997: 19-
20).  Cada detalhe da edificação e das cerimônias que ali tinham lugar circunscreve-
se na imagem messiânica difundida por Avis.  

 Apesar de ser um edifício português, a sua construção obedeceu aos padrões 
europeus, inserindo-se na rede de produção gótica de afirmação das monarquias 
europeias. 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. 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 1388.  

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, mantinha estreitas relações com os franciscanos e com 
a ermida de Santo Agostinho, cujo nome português era gracianos. As ideias dessa 
nova espiritualidade espalharam-se em Portugal através do incentivo dado pelos reis 
de Avis. No 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. Pode-se 
escrever que a instituição estivesse vinculada à promoção do culto mariano e ao 
culto das relíquias, duas grandes manifestações religiosas desse século (Gomes, 

 
2 Utilizar-se-á a expressão “programa de legitimação” entre aspas porque, embora, anteriormente, tenha-se 
defendido uma tese de doutorado sobre a relação entre o culto ao Infante Santo e a monarquia de Avis, na 
qual se defendia ter existido uma ação deliberada da casa de Avis para se legitimar, hoje, critica-se tal tese, 
pois pressupõe uma relação demasiadamente simplista e anacrônica entre o que se compreende atualmente 
por programa de legitimação e uma série de manifestações, não necessariamente voltadas à propaganda, que 
tinha como propósito estabelecer uma relação entre as monarquias baixo-medievais e o sagrado. 
Possivelmente, muitas dessas ações, como a construção do mosteria da Batalha, foram apenas uma 
manifestação de devoção à virgem Maria. Este artigo não tem como propósito analisar, de forma crítica, toda 
uma bibliografia, sobretudo brasileira, que relaciona o “disurso de Avis” à propaganda régia, objetiva-se 
apenas justificar o uso das aspas na citada expressão. Para maiores informações acerca da tese supra, cf. 
(Amaral, 2008).  
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1997: 22). 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 parte da espiritualidade de todos os 
ínclitos infantes e o modo particular como se relacionaram com o Mosteiro. Ao se 
analisar a sua arquitetura, nota-se como mantém íntima relação com as ações da 
estirpe de Avis.   

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 celestial. Aliás, sublinha-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 outrora fechada por Eva 
pecadora. Maria encarna assim a Igreja e simultaneamente torna-se esposa do Cristo 
místico” (Gomes, 1997: 24-25). 

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 ecclesia 
ex gentibus. Embora haja uma riqueza das recorrências simbólicas espirituais, as 
mesmas estão hierarquizadas e disciplinadas por uma 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” 
(Gomes, 1997: 25). 

 

 

Fig. 1 – portal principal de Santa Maria da Vitória 
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Fig. 2 – detalhe do portal principal 

 

O Mosteiro tem dois marcos importantes em sua história. Primeiramente, a 
ideia de que a sua construção se ligava 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 dinastia (Amaral, 2008) em um panteão especialmente 
construído para esse fim. Simultaneamente, monumentalizavam-se a vitória 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” (Gomes, 1991: 
100). Para esse autor, através da vinculação direta entre o novo monarca e Deus, foi 
possível manter a ideia 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. 
(Gomes, 1991: 100) 

 

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-
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se sem rivais possíveis; 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 dessa 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, mas também como espaço preparatório da glória celestial na 
sua antevisão simbólica tal locus amoenus, o jardim paradisíaco da cidade 
celestial. (Gomes, 1997:159) 

 

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 II. 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. 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).  

 

 

Fig. 3 – abóbada da Capela do Fundador  
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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 nela3.  Na 
verdade, a opção pelo túmulo em conjunto designou uma outra forma de comunicar 
ao reino uma autorrepresentação 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 morte.     

O túmulo dos fundadores de Avis apresenta uma simbologia política 
importante por dois itens. A ideia da sepultura individualizada, prescrita pelo 
testamento de D. João I, desrespeitada 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 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 povo (Gomes, 1997: 38). 

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 os enterrar 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 bibliotecas de D. Duarte e D. Fernando, mas elas: 

 

 
3 Segundo a ordem cronológica dos enterros: infante D. João, o Infante Santo, D. Pedro, D. Henrique e D. 
João II. 
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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 
o 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. (Gomes, 1997: 35) 

 

Através da análise das hagiografias do Infante Santo, identificou-se, como um 
dos mecanismos de constituição da religião monárquica, a sobreposição de imagens 
da tradição cristã às representações da monarquia de Avis (Amaral, 2016). 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, os quais são ainda 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 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. (Gomes, 
1997: 72) 

 

Os arcanjos e anjos representados na Batalha são os elementos iconográficos 
mais constantes. Disso, depreende-se que há uma correspondência entre o 
imaginário 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 
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(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 o 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, tinham 
capela dedicada ao general dos exércitos celestiais; existiam ainda nos paços de São 
Miguel de Coimbra, de Alcáçova de Lisboa e de Santarém, entre outras capelas 
palatinas dedicadas a são Miguel.  

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. O primeiro 
grande doador foi o Mestre de Avis. Ao analisar as doações feitas ele, evidentemente 
anteriores à redação da primeira hagiografia e das crônicas (relativas ao Infante 
Santo) do período afonsino, Gomes localizou dez das treze imagens doadas.   

Das dez conhecidas, as hagiografias do Infante Santo fazem alusão explícita a 
quatro4: são Pedro, são João Evangelista, são Tomás, são Bartolomeu, são João 
Batista, santa Maria Madalena, santa Bárbara, santo Antônio e dos dominicanos 
são Pedro Mártir e santa Catarina de Sena (Gomes, 1997: 27).  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 Rui Pina, na ocasião do segundo cerco de Alcácer 
Ceguer (Pina, 1901).  

Além da questão da “moda” devocional do período, há de se considerar que, 
tal como nas hagiografias do Infante Santo, há um predomínio das ideias 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 imaginário da nova dinastia.  
Afinal, elas 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” (João 
14:6).  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-los 
(Varazze, 2003: 85).   

 
4 Os nomes de santos que foram escritos em negrito são os que foram explicitamente citados nas hagiografias 
do Infante Santo. Para maiores detalhes sobre as suas hagiografias cf. (Amaral:2008). 
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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 Palestina (Varazze, 2003: 728).    

Quanto à santa Maria Madalena, a tradição medieval associava-a à conversão 
dos habitantes de Marselha; também foi testemunha dos sofrimentos de Cristo na 
cruz. 

 
Ela chama-se ‘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 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. (Varazze, 
2003: 543) 

 

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 legenda, 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 ao discurso cruzadístico, havia a intenção de transformar os 
portugueses em missionários com atribuições de converter os gentios e os infiéis. 
Outrossim, o tema das luzes, através das histórias dos relâmpagos, retoma o lugar 
comum medieval de associar Deus à luz. No caso em questão, o imaginário de Avis 
transpunha a metáfora para o papel dos portugueses na expansão, eles traziam a luz, 
o cristianismo, às 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.      
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As doações do Mestre de Avis compuseram o tesouro da sacristia.  Em um 
período em que a espiritualidade se imiscuía profundamente na devoção às relíquias, 
esse rei proveu o Mosteiro com presentes cujas representações estivessem 
relacionadas às imagens que desejava que todos vissem na casa de Avis.  

Embora seja possível mapear uma continuidade na relação de proximidade 
entre os reis de Avis e o Mosteiro, durante o reinado de D. Afonso V, a 
contiguidade 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% (Gomes, 1991:114) 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.   

A época afonsina estabeleceu, de forma escrita, a função do Mosteiro na 
“propaganda” de seu reinado. Em 1453, há um diploma (Gomes, 1991: 152) no qual 
está presente um manifesto da concepção régia sobre o papel dessa instituição. 
Portanto, conjugavam-se exaltação, glória, memorialismo dos antepassados à ideia 
de serviço a Deus, porque era proveitoso ao reino. Assim, eram justificadas as 
constantes doações feitas à Batalha.  Em 1473, gastava-se um pouco mais de 176 mil 
reais com a sua manutenção, além dos rendimentos auferidos junto ao almoxarifado 
de Leiria e doações particulares. Todavia, mesmo assim, abundam queixas sobre a 
falta de recursos (Gomes, 1991: 152). 

Em carta anterior, de 1450, enviada ao vedor das obras do Mosteiro, Fernão 
Rodrigues, ao mesmo tempo em que se consultava sobre o andamento delas, 
inquiria-se acerca da possibilidade de se construir um relógio. Entretanto, indaga-se 
o porquê da edificação de um relógio em uma comunidade rural. Provavelmente, na 
manifesta preocupação na edificação de um relógio houvesse a intenção de 
direcionar o tempo. Com a dinastia de Avis, no plano discursivo, 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 ao discurso 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.    

 

2 – O culto ao Infante Santo 

2.1 – Os antecedentes 
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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 
na 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.   

Diversas fontes veiculam informações acerca do culto (Cristiano, 1991).  
Oficialmente, deu-se início em 1 de junho de 1451, quando as vísceras chegaram a 
Santarém, onde D. Afonso V as esperava com solenidades. E, em 9 de junho, foram 
depositadas na Capela do Fundador, com outras festividades. 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 
incentivo de D. Manuel. Nesse século, conseguiu um reconhecimento internacional. 
Isso pôde ser comprovado pela sua inclusão na publicação dos AA.SS. dos 
bolandistas, em 1690 (Gomes, 1997: 268).   

Há evidências cujos conteúdos apoiam a tese sobre o culto público até a sua 
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. Entretanto, 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 Afonso (Gomes, 1997: 108), para construir um 
tríptico, cujas imagens5 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. (Gomes, 1997: 110) 

 

 
5 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.      
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A decisão de D. Henrique não foi ingênua. Ele, como todos os seus irmãos, 
tinha 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 frequentemente. 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.     

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 criados 
(IAN/TT). 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 Viseu.  

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 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. Outrossim, Avis 
imiscuía-se em praticamente todas as atividades desenvolvidas no cenóbio. 

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, como demostrou 
Gomes (Gomes, 1991: 102) o poder necessita de objetos sobre os quais se 
manifesta, estabelecendo uma relação entre o Estado e templo régio.  

A construção do mausoléu dos infantes foi um ato político cujo propósito era 
consolidar os direitos de uma dinastia, materializando-os na pedra para que 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 
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um movimento 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 do seu irmão (IAN/TT). 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 Lisboa (Gomes, 1997). Esse autor corrobora a tese de que os 
painéis de Lisboa tenham sido pintados na década de 40 do séc. XV, mas não 
estabeleceu nenhuma relação entre os painéis e as doações, porque o conteúdo da 
oferta da duquesa de Borgonha ainda se encontra perdido. Apesar do tema ser 
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 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 regente (Fontes, 2000: 130). 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 I 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 ideia 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 na Batalha. Entretanto, os episódios de Alfarrobeira 
puseram fim ao primeiro movimento no sentido de promover esse culto, mas não à 
ideia de usá-lo como elemento da unidade do reino. Afinal, acabou transformando-
se em um dos alicerces da “propaganda” de D. Afonso V. 
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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 mal-estar causado pela morte de D. Pedro, em 
Alfarrobeira. Por isso, 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 sobre 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 Valckenstein, houve jogos, torneios, danças e touradas; isso foi 
acompanhado por apresentações teatrais. 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 Santo (Valckenstein, 1992: 36-
39), durante as comemorações do casamento. 

 Concorda-se com Cristiano (Cristiano,1991) 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. Contudo, este artigo abordará 
apenas os dois primeiros aspectos devido às limitações impostas ao texto, ademais, 
deve-se mencionar que a iconografia do Infante Santo merece um estudo à parte e 
detalhado, até o presente momento, as pesquisas são incipientes e não muito 
conclusivas. 

Sobre a liturgia relacionada ao culto (Pacazzo, 2000: 172-173), além dos 
elementos expostos em trabalho anterior (Amaral, 2008), destaca-se que uma fonte 
do século XIX (Couseiro, 1868) 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 aniversário (Geary, 1993) 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, 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 
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ao Estado e à sua linhagem. Por ser tratar de uma fonte 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 a fonte citada anteriormente, em 1657 (Couseiro, 1868 :121), os 
religiosos da Batalha celebravam missa no altar do Infante Santo com pregação.  
Embora 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 hagiografias 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. (Álvares, 
1960: 107) 

 

A invocação acima é uma citação de um salmo (78-79) cujo teor destaca que 
os corpos dos servos de Deus foram expostos às aves e que rios de sangue correram 
no entorno de Jerusalém 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. 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 
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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 
como prisioneiro. No alto da estátua não se veem os raios luminosos, 
que só aparecem por cima de seu retrato tantas vezes já pintado’. 
(Papenbroeck, 1695: 501, tradução livre) 

 

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 brancas (Papenbroeck, 
1695: 562).  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 seu emprego. 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 decodificavam-nas durante o ritual da missa criando uma 
verdadeira teatralidade da cor ao passo que ela se articulava com o próprio 
desenvolvimento do ofício religioso (Pastoureau, 2004: 162).   

Para os homens que assistiam às missas nessa capela, o branco era associado a 
três ideias-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. O branco foi 
tomado ainda por alguns reis europeus (Pastoureau, 2005: 53) 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 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, a veneração prestada ao Infante 
Santo era transposta, devido às condições em que era realizado o ritual, para o reino 
português, principalmente, para a sua vertente expansionista.   

A liturgia do culto tornava presente a ideia-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 reino, ao lutar para 
manter as posições dos portugueses na região. 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.       
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Quanto à possível utilização de vestes litúrgicas vermelhas, Pastoureau 
enfatizou o caráter ambíguo dessa cor, porque, às vezes, poderia ter um senso 
negativo. No entanto, no contexto das cerimônias litúrgicas, adquiria uma conotação 
positiva tal como o sangue versado por Cristo, ou o fogo do Espírito derramado no 
Pentecostes (Pastoureau, 2005: 33).  

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, 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 IV (Santos, 1930); 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 ideia que o seu culto tentava demonstrar. 

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.   

Na idade média, havia uma estreita relação entre os documentos hagiográficos 
e o culto.  Para Certeau (Certeau, 2002: 55-60), 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 didática (Certeau, 2002: 55-56). A demonstração da verdade ligava-se aos 
agentes do sagrado e visava a comprová-la através da exemplaridade; 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 passado, 
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 milagres (Certeau, 2002: 56). 

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. 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 

http://www.revistarodadafortuna.com/


363 
Amaral, Clinio de Oliveira 

Os indícios da “produção” de um santo dinástico no mosteiro da Batalha nos séculos XV e XVI 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 346-372. ISSN: 2014-7430 

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 reforma católica, 
deu-se com a publicação dos AA.SS., em 1643, na Antuérpia, cujo propósito era o 
de recuperar a credibilidade das hagiografias. Ou seja, através de uma pesquisa 
sistemática de manuscritos, classificação de fontes que geraria uma mutação na 
percepção do texto, o qual deixava de expressar uma verdade dogmática para 
expressar uma “verdade histórica cientificamente estabelecida” (Gaiffier, 1977: 147).  

Apesar das modificações, as hagiografias passaram a ser escritas com base 
nesses novos critérios e, ao mesmo tempo, seria presumível aceitar que eles fossem 
usados na liturgia com base nos mesmos preceitos. 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 comunidade (Gaiffier, 1977: 147). 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 foi martirizado.     

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 progressiva (Certeau, 2002: 57) 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”. 
(Sousa, 1767: 681) 

Considerando-se as preocupações com a fidedignidade histórica engendrada 
pela contrarreforma, 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 Rui de Pina para escrever o seu livro de caráter histórico.  
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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, 
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 Lauwers (Lauwers, 1988), 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 explicado 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 cortejo 
(Álvares, 1577), 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..  

Durante toda a idade média, as relíquias drenaram os exageros relativos ao 
culto dos santos. A ideia 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 
que lhe era atribuído. Assim, a partir do momento em que se iniciou o culto a suas 
relíquias, há de se considerar como passavam a integrar um elemento essencial da 
vida quotidiana.       

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 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 venerava (Geary, 1993: 23). Para a devoção das relíquias 
do Infante Santo, é importante ressaltar como os dominicanos se incumbiram a 
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função de destacar os restos mortais desse santo.  Como se 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 historiografia.  

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.  

 
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. 
(Ramos, 1577: fols. 129v-130r)  

 

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 ideia 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 culto (Fontes, 2000: 196). Nas 
versões posteriores dos outros hagiógrafos, sobretudo, durante o século XVI, há 
pistas sobre a continuidade do culto.  As interpolações feitas por Ramos – quando 
reeditou, reformou e ampliou a hagiografia do frei João Álvares em 1577 – são 
indícios de que pessoas pediam a intervenção do santo.   
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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. 
(Ramos, 1577: fols. 120v-131r) 

 

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 intercessores 
do santo.  Ramos sustenta que, devido à fama de 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. (Ramos, 1577: fol. 131v) 

 

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.  

O indício mais importante da devoção às relíquias do Infante Santo não foi 
dado por Álvares. Ele 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 evidências textuais, existe o 
indício material (Rebelo, 2001: 902). 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 
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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. (Ramos, 1577: fol. 135v) 

 

Talvez, esse seja o índice 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 evidências, 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 dele. Todavia, 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 Saraiva (Saraiva, 1925: 106), 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. (São Boaventura, 1958: 1-2) 

 

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 ainda 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.     
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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 cristã (Geary, 
1993: 44-45). Devido à importância das relíquias na idade média, passaram a ser 
consideradas também sob o ponto de vista político, 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.   

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 não faziam parte do mundo ordinário; 
pertenciam à eternidade. Acreditava-se que 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 tocáveis 
(Southern, 1987:23). 

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; acreditavam poder entrar em 
contato com uma espécie de “talismã” (Silvestre, 1952: 734). Existia a dupla intenção 
de Santa Maria da Vitória; de um lado, procurava-se, com a presença das relíquias, 
obter a proteção contra os inimigos deste mundo e do além, 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 havia morrido em odor de santidade.  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 (Rebelo, 2001: 
813). 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: 

 
[…] 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 
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dito no prólogo do Martyrium et Gesta...., redigido à imitação do início do 
Evangelho de S. João. (Rebelo, 2001: 812) 

 

Para Vauchez, o primeiro tipo de santidade conhecida foi o martírio (Vauchez, 
1981); 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, foi considerado santo 
devido à pressuposição de que tinha sido martirizado. Dado o 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 (Vauchez, 1981: 188)   

 

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 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.   

Enfim, embora seja possível fazer inúmeras ilações entre as relações entre o 
culto ao Infante Santo e o Mosteiro da Batalha, é importante destacar que essa 
personagem ainda continua sendo pouco estuda, quer seja do ponto de vista da 
história do seu culto propriamente dito, quer seja do ponto de vista de sua utilização 
em determinados momentos do século XIX e XX. De qualquer forma, este artigo 
tinha como propósito evidenciar como seria possível se pensar na noção de religião 
monárquica para Portugal no final da idade média início da modernidade, bem 
como evidenciar que, no campo dos estudos da santidade medieval, há um grande 
espaço a ser pensado sobre os problemas que envolvem a longa duração e a 
santidade do Infante Santo. 
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