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D. JoãoD. JoãoD. JoãoD. JoãoD. João
D. João, o terceiro, nasceu em Junho de 1502, no Castelo

de S. Jorge, em Lisboa.
Soprava o vento quente de Verão, enquanto os sinos toca-

vam, anunciando a boa novidade porque agora havia herdeiro
para o trono.

A Corte ficou alegre e nas ruas de Lisboa falava-se com
grande entusiasmo.

Para festejar o nascimento de D. João, Gil Vicente apare-
ceu nos aposentos da Rainha, no dia seguinte, vestido de va-

queiro e recitou um poema
em honra do menino. No
final do poema, entraram
várias pessoas vestidas de
pastores que ofereciam lei-
te, queijos e mel, imitando
as figuras do Presépio.

Todos ficaram mara-
vilhados com os versos e o
espectáculo, que era iné-
dito, foi uma grande sur-
presa para a Corte. E, a
partir daí, nascia o Teatro
Português.

Em Outubro de 1503,



D. João foi reconhecido como o herdeiro do trono e foi-lhe dado
um aio.

D. João cresceu saudável e quando chegou a hora, o pai
chamou mestres para o educar e todo o tipo de professores, que
lhe ensinavam os vários saberes: latim, grego, matemática…

O príncipe aprendia com facilidade e tinha boa memória
mas não gostava muito de estudar.

Aos doze anos, passou a viver rodeado de uma pequena
corte pessoal, da alta nobreza, que o acompanharia e orienta-
ria, até ser homem. Um homem de estatura média, robusta, com
olhos esverdeados e expressão grave.

D. João tinha dezasseis anos quando se iniciaram as nego-
ciações para o seu casamento. Foi escolhida D. Leonor de Áus-
tria, irmã do imperador Carlos V, cujo retrato foi apresentado a

D. João. Este ficou muito agradado com a beleza de
D. Leonor mas, o seu pai, que ficara viúvo, tam-
bém gostou da imagem da princesa e decidiu
pedir a mão da noiva para si próprio.

Há quem diga que D. João nunca
perdoou o seu pai e acabou por casar
com outra irmã de Carlos V, mesmo
tendo tido a oportunidade de recu-
perar a anterior prometida, pois o
seu pai morreu pouco depois.


