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Não é fácil uma apresentação de uma obra como esta. 

Resultado de uma pesquisa de décadas, de uma extraordinária 

dedicação, direi mesmo de uma identificação do autor com o 

tema e de um complexo processo criativo, exigiria um longo 

percurso de pesquisa que o tempo que lhe dediquei não 

permitiu. Tentarei partilhar elementos de desvelamento do 

processo criativo e não uma ilustração ou poética paralela. 

Partindo das conversas com Antônio Hélio Cabral naveguei 

pelos acontecimentos e textos históricos, pelo cinema, pela 

poesia, por mitos e crenças, pelas palavras ditas, gravadas e 

reouvidas do autor, pelo seu percurso artístico e finalmente 

pela obra. Esta, porém, explica-se a si mesma. Cabral 

teve o cuidado de no final de Fala D João criar notas de 

leitura. Esta apresentação tem, pois, três andamentos. No 

primeiro apresentarei resumidamente o contexto histórico 

dos acontecimentos e personagens reinventados da obra, no 

segundo andamento elementos da biografia e do percurso 

artístico de Cabral, desde sua ascendência Líbano-portuguesa 

à geografia de afetos, lugares vividos, imaginados e recriados 

pelo artista, o terceiro andamento procura encontrar fendas 

para entrada na obra. O leitor encontrará com certeza 

muitas outras linhas de fruição e apropriação da obra. Esta 

apresentação é necessariamente breve, não tanto quanto 

o desejável pois a obra transborda em múltiplas vertentes 

artísticas e revelam o percurso denso do artista.

Fala D João
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Ho muyto alto e muyto poderoso principe el-rey Dom 

Affonso ho quinto de gloriosa memoria, foy casado 

com ha serenissima e muyto excelente princesa ha 

raynha Dona Isabel sua molher, e sua prima com 

yrmaã filha do muyto excelente infante Dom Pedro 

seu tio. E estando el-rey em Almeirim vindo hum dia 

da caça, foy assi de caminho aa casa da raynha e teve 

com ella ajuntamento. Ha raynha tinha em hum anel 

hũa esmeralda de muito preço que muito estimava, a 

qual per esquecimento nam tirou do dedo e se lhe 

quebrou em pedaços. E quando assi a vio pesando-lhe 

muyto disse a el-rey: “Senhor, a minha esmeralda com 

que tanto folgava he quebrada”, e elle lhe respondeo: 

“Senhora, tomay-o em muyto boa estrea, que prazeraa 

a Nosso Senhor que agora concebereis dhum filho 

que estimareys mais que todallas esmeraldas do 

mundo”; e dito por el-rey naquella hora emprenhou 

do principe Dom Joam seu filho que sobre todallas 

cousas muyto estimaram, o qual pario na muyto nobre 

e sempre leal cidade de Lixboa nos paços d’ alcaceva. 

Naceo aos tres dias do mes de Mayo do ãno de Nosso 

Senhor Jesu Christo de mil e quatrocentos e cincoenta 

e cinco annos, de que el-rey e a raynha receberão 

grandíssimo contentamento, e foy grande prazer em 

todo o reyno e fezeram-se muytas festas e alegrias.



Esta abertura da Vida e feitos d’ el-rey Dom João 

Segundo de Garcia de Resende e as palavras de Afonso V 

pareciam abrir uma herança poética e próspera, deixada 

pela Dinastia de Avis e pela Ínclita Geração. Na verdade, 

assim não aconteceu. Quando o rei D. Duarte morreu, 

Afonso tinha seis anos e deixou como Regente Dona Leonor 

de Aragão. Esta não foi aceite pelo povo, por alguns nobres 

e pela burguesia nascente. Deposta, D. Pedro, tio da Criança 

Rei, viajante e cosmopolita assumiu a regência. A nobreza, 

descontente com a linha política seguida, influenciou Afonso 

V e este confronta-se com o tio. No campo de batalha em 

Alfarrobeira D. Pedro é vencido, morto e abandonado durante 

três dias. Uma ignomínia, um escândalo, em todas as Cortes 

europeias, o acontecimento mais traumático do reinado do 

infeliz Afonso V, que ainda hoje ressoa na obra poética. 

Pranto pelo Infante D. Pedro das Sete Partidas

Nunca choraremos bastante nem com pranto

assaz amargo e forte

aquele que fundou glória e grandeza

e recebeu em paga insulto e morte

[Sophia de Mello Breyner Andresen]

D. Afonso V correu de aventura em aventura e só foi 

bem-sucedido no norte de África. De regresso de França, 

após infeliz ou ingénuo fracasso ouve de D. João - “Há 

tempos de usar olhar de coruja e tempos de voar como 

o falcão”. A linguagem e a estratégia política de D. João II 

iriam definir-se por estas duas figuras simbólicas. Da coruja 
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o falcão”. A linguagem e a estratégia política de D. João II 

iriam definir-se por estas duas figuras simbólicas. Da coruja 

símbolo noturno da reflexão, do conhecimento racional e 

intuitivo, feminino, e do falcão símbolo solar, diurno, da 

ação, masculino, de vitória sobre o princípio lunar, noturno. 

Esta dupla face do Rei está presente no seu brasão pessoal 

– o pelicano que alimenta os filhos com o próprio sangue 

(mãe coruja) e o lema da ação “Pela Lei e Pela Grei”. Os 

privilégios generosamente outorgados aos nobres por seu 

pai deixaram-no como “rei das estradas de Portugal”. Era 

necessário reverter esta situação. Dar continuidade à gesta 

de D. João I e sobretudo do Regente D. Pedro. De retirar 

da Corte a intriga e a traição. De trazer para a coroa o 

poder generosamente esbanjado por D. Afonso V. De gerir 

os segredos de exploração da costa africana, e de usar o 

conhecimento dos cosmógrafos acerca do mundo de então, 

não apenas dos três continentes conhecidos, mas das 

Américas. De preparar a missões diplomáticas em África – 

sobretudo no Reino do Congo e em Roma. 

Para isso D. João II, nas primeiras cortes, após o seu 

juramento, obriga os nobres a um juramento de fidelidade 

que estes consideraram humilhante. Persegue então os 

nobres que conspiram contra ele e o pretendem matar. É, 

no entanto, generoso. D. Fernando II duque de Bragança 

é julgado e decapitado. Antes de morrer fala com o Rei 

afirmando “perdoe a el-rei D. Afonso, pai de vossa Majestade 

que assim criou estes senhores de Portugal tanto em suas 

vontades que lhes deu tanto favor que fez muito dano” 

(Padre Paulo de Portalegre). O rei sofre com estas situações, 

mas não pode deixar de o fazer por razões de Estado e 

da sua própria sobrevivência. O Príncipe de Maquiavel ter-

se-á inspirado em D. João II, o Príncipe Perfeito (Manuela 

Mendonça). Preserva quanto possível a costa Africana da 



cobiça castelhana e obtém informação precisas sobre as 

Américas através de uma sofisticada rede de informações 

fornecidas, entre outros, por o enigmático Cristóvão Collon, 

Salvador Fernandes Zarco, filho dos amores proibidos de 

Isabel Gonçalves Zarco, filha do navegador João Gonçalves 

Zarco, e de Infante D. Fernando, Duque de Beja, irmão do 

rei D. Afonso V (Manuel da Silva e Manoel de Oliveira). A 

estrutura feudal do reino e de privilégios decorrentes dos 

reinados anteriores é centralizada na Realeza.

Na exploração da costa africana D. João II estabelece 

relações amistosas e visitas frequentes sobretudo com 

o Reino do Congo. Quando Diogo Cão chegou à foz do 

Zaire em 1483 e expedições subsequente constatou que 

o reino do congo era forte e estruturado. Ocupava uma 

grande extensão territorial na África Centro-Ocidental, 

habitado por grupos da etnia banto, organizado em diversas 

províncias. Umas regidas pela nobreza local há gerações, 

outras administradas por chefes escolhidos pelo rei dentre a 

nobreza que o cercava na capital – Mbanza Kongo. Também 

Rei do Congo (mani congo) enviou em 1489 uma embaixada 

a D. João II “presenteando-o com tecidos de palmeiras e 

objetos de marfim, formalizando seu desejo de se converter 

ao cristianismo e pedindo o envio de clérigos, assim como 

de artesãos, mestres de pedraria e carpintaria, trabalhadores 

da terra, burros e pastores. Junto com os pedidos, deixou 

claro, segundo Rui de Pina, cronista que registrou o evento, 

seu desejo de que doravante os dois reinos se igualassem 

nos costumes e na maneira de viver, solicitando que alguns 

jovens, enviados com a embaixada, fossem instruídos na 

fala, escrita e leitura latinas, além dos mandamentos da fé 

católica. E, com efeito, durante todo ano de 1490 que os 


