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A ALIANÇA PENINSULAR COMO PRÓLOGO DA UNIÃO IBÉRICA 

 
2.ª Parte 

 
 
A crise sucessória castelhana 
 
 Henrique IV morre, em 12 de Dezembro de 1474, deixando atrás de si um reino 
dividido entre a filha, D. Joana, com apenas 12 anos de idade, e a irmã, D. Isabel, já com 23. 
Esta última não perde tempo. No dia seguinte, tomando como válido o tratado de los Toros 
de Guisando, proclama-se, em Segóvia, rainha de Castela. Nos primeiros dias do seu reinado, 
antevendo os problemas resultantes da sua aclamação, Isabel chama o embaixador 
português, Pedro de Sousa, e manifesta-lhe o desejo de paz para com o reino vizinho.  
 D. Afonso V, que se encontra na Estremadura, aí recebe a notícia da morte de 
Henrique IV, e, segundo refere Rui de Pina, o testamento no qual o defunto soberano 
declarava... 
 

«... a Princesa D. Joana por sua filha, e por Rainha herdeira dos reinos de Castela. E a 

El-Rei D. Afonso por governador deles, pedindo-lhe finalmente que aceitasse a dita 

governação, e casasse com ela...».
1
 

 
Apesar de alguns membros do seu Conselho desaprovarem a ingerência na crise 

sucessória castelhana, o certo é que D. Afonso V decide entrar na contenda, julgando que 
pode contar com grandes apoios de partidários da infanta D. Joana. Parece, no entanto, 
duvidoso – como alguns historiadores, portugueses e espanhóis, têm sugerido, sem explicar 
como tal se consumaria – que esta decisão de intervir na querela sucessória castelhana 
reflectisse já, da parte do rei português, a concretização de um plano de união com o reino 
vizinho. É que parece de todo improvável que, na hipótese de sair vitorioso da contenda 
castelhana, D. Afonso V viesse, mais tarde, a declarar herdeiro do trono de Portugal um filho 
ou filha do seu segundo casamento, em prejuízo de D. João. No plano estritamente político, 
todavia, não se deve excluir a hipótese de D. Afonso V ter entendido que a vitória da facção 
de D. Joana, ao inviabilizar a união de Castela com Aragão, constituía um objectivo 
estratégico suficientemente remunerador para justificar a sua intervenção, mesmo sabendo 
que daí não resultava, automaticamente, a união de Portugal com Castela. Esta hipótese, 
que os cronistas da época não referem, teria dado à expedição do Africano uma assaz 
respeitável fundamentação geoestratégica. 

Apesar do espírito cavaleiresco com que parte para a expedição, ao internar-se em 
Castela, D. Afonso V acaba por constatar que o partido de D. Joana é bem menos poderoso do 
que supusera. Depois, ao contrário de Portugal, onde a conquista do objectivo Lisboa garante 
a posse de todo o país, em Castela a personalidade histórica do reino reparte-se por uma 
multiplicidade de burgos. Sem objectivo definido para a manobra militar, a aventura 
castelhana tem o seu epílogo na batalha de Toro, em 1 de Março de 1476. Nesse embate, a 
causa de D. Joana necessitava, em absoluto, de uma indisputável vitória. Ao concluir-se a 
batalha sem clara vitória para nenhuma das partes, do ponto de vista político o partido de 
Isabel e Fernando conquista um assinalável sucesso. A guerra entre os dois reinos, entretanto, 
prosseguirá, em terra e no mar, por mais de três anos. 

                                                 
1  RUI DE PINA, Crónica de D. Afonso V, Vol. 3, cap. CLIV, p. 72. 
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O Tratado de Alcáçovas 
 

Portugal sai da contenda financeiramente arruinado, com diversas zonas fronteiriças 
devastadas pelos ataques espanhóis e com a rota da Guiné ameaçada pelos navios andaluzes. 
Do lado de Castela, todavia, é patente o desejo de paz, porque, apesar do seu maior poderio, 
o reino encontra-se em guerra, quase ininterruptamente, desde 1462. A aproximação entre 
Portugal e Castela que vai seguir-se deve-se, em grande parte, à intermediação da infanta D. 
Beatriz, cunhada de D. Afonso V e tia de Isabel I de Castela.2 Vinha ao encontro de um 
manifesto desejo do herdeiro do trono português de ganhar tempo para, entretanto, 
fortalecer a posição de Portugal face ao poderoso vizinho. Em finais de Fevereiro de 1479, D. 
Beatriz envia os seus mensageiros a Cáceres, onde se encontra Isabel I, propondo-lhe uma 
entrevista «de mujer a mujer».

3 Obtida a anuência de Isabel, a entrevista inicia-se a 20 de 
Março seguinte, no castelo de Alcântara. Se é certo não ter resultado desse encontro um 
acordo imediato, as posições das duas partes começam a convergir sobre diversas questões. 
Nota-se, todavia, que é da parte castelhana que há maior pressa em ajustar os termos da paz. 

 
«Isabel estaba convencida de que la amistad con Portugal era uno de los buenos 

fundamentos para su política exterior; estaba decidida a hacer en su favor algunos 

sacrificios.»
4 

 
Assinado a 4 de Setembro de 1479 (e ratificado, em Toledo, a 6 de Março de 1480), o 

Tratado de Alcáçovas põe fim à guerra travada, durante mais de quatro anos, entre a coroa 
portuguesa e os novos senhores de Castela. O texto do acordo, além de reiterar a validade de 
um anterior tratado, firmado em Almeirim, em 1432, entre D. João I de Portugal e João II de 
Castela, repete os desejos de paz perpétua entre os dois reinos e acrescenta diversas 
cláusulas. Destas, importa destacar o acordo obtido nos seguintes pontos:  

 

• Reconhecimento, pelo rei e pelo príncipe D. João, dos direitos de Isabel e Fernando ao 
trono de Castela; 

• Recíproco reconhecimento dos reis de Castela quanto aos direitos de D. Afonso V ao 
trono português; 

• Soberania portuguesa sobre os arquipélagos atlânticos já descobertos ou a descobrir, 
com excepção das Ilhas Canárias, cuja pertença era atribuída a Castela; 

• Idêntica disposição relativamente aos territórios a sul das Canárias, já descobertos ou 
a descobrir, sendo que a inerente actividade marítima ficava como direito exclusivo da 
coroa portuguesa; 

• Estabelecimento de uma garantia de respeito do tratado, a qual se materializava, 
fundamentalmente, do seguinte modo: 

 
� Um pré-acordo de casamento entre o infante D. Afonso, filho do príncipe D. 

João, e a infanta D. Isabel, filha mais velha dos reis de Castela (mas não herdeira 

                                                 
2 D. Beatriz era, também, neta de D. João I (filha do infante D. João), viúva de D. Fernando, Duque de Viseu, 
sogra de D. João II e mãe de D. Manuel I. Pelo lado materno, pertencia à Casa de Bragança. 
3 FERNANDO DEL PULGAR, Crónica I, citado por LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos – La 

conquista del trono, p. 320. 
4 LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos – La conquista del trono, p. 330. 
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do trono porque, no ano anterior, nascera o príncipe D. João, o qual, sendo 
varão, tinha precedência na sucessão dos reis de Castela e Aragão); 

� Idêntico contrato entre D. Joana e o príncipe D. João de Castela; 
� A manutenção, em Moura, dos infantes D. Afonso e D. Isabel, em regime de 

Terçarias, sob a guarda e responsabilidade de D. Beatriz, até atingirem a idade 
necessária para contrair o matrimónio. 

� A permanência em Castela de D. Diogo, duque de Viseu, que era sobrinho de D. 
Afonso V e cunhado do príncipe D. João. 

 
 
D. João II e o seu Projecto Global 
 

Desde muito jovem ligado aos negócios do reino, por força dos devaneios 
cavaleirescos de seu pai, teve D. João II a oportunidade de acompanhar o progenitor em 
algumas das campanhas norte-africanas e na atribulada guerra de Castela. 

Das primeiras, terá guardado a conveniente lição de que não interessaria prosseguir a 
aventura africana, pelo menos enquanto o poder real se não recompusesse dos avanços que 
as ausências africanas de D. Afonso V proporcionaram aos grandes senhores feudais. 

Quanto ao poderoso vizinho de Castela, agora unido à Coroa de Aragão – potência 
mediterrânica cujos domínios incluem os reinos de Aragão, Catalunha5, Maiorca (Baleares), 
Sardenha e Sicília – e prestes a apropriar-se do reino mouro de Granada, D. João II tem a clara 
percepção de que esses acontecimentos alteram profundamente a situação geopolítica 
regional em que Portugal vivera desde a sua fundação. Desaparecia o relativo equilíbrio de 
forças que, até aí, permitira a Portugal sobreviver no contexto peninsular e europeu, ficando 
o país comparativamente mais pequeno no confronto com o único reino com o qual 
partilhava a fronteira terrestre. Por outro lado, o aliado tradicional que fora, até então, a 
Coroa de Aragão, passava-se para o lado de Castela. 

Se nos recordarmos do processo de adesão de Portugal à Comunidade Económica 
Europeia (depois União Europeia), podemos, por analogia, sugerir que, na época em apreço, 
se encontrava em marcha uma certa forma de integração ibérica, à qual Portugal deveria 
estar atento, para, caso se proporcionasse, aderir também. Essa visão de uma grande 
Espanha, unida do Atlântico aos Pirenéus, capaz de rivalizar em poder com as cortes mais 
ricas da Europa central, poderia ser entendida como um fim em si mesma, pondo a política e 
a geografia em harmoniosa concordância. Mas poderia, também – sobretudo no caso de 
Portugal, já muito adiantado nas suas explorações marítimas –, constituir um requisito 
indispensável para cumprir, com meios humanos e materiais consistentes, a tarefa de dar 
novos mundos ao mundo. 

Um raciocínio deste género, improvável na mente medieval de D. Afonso V, fazia todo 
o sentido no espírito arguto e moderno de D. João II. Para o concretizar, o monarca português 
estava decidido a apresentar uma sólida candidatura à União, pagando, se necessário, um 
elevado preço. Rui de Pina, ao fazer o relato dos preparativos para a satisfação das cláusulas 
de Alcáçovas, dá-nos, de D. João, essa imagem do político que traçou o seu plano a médio 
prazo e está determinado a cumpri-lo, custe o que custar: 

 
«E na execução destas coisas porque a necessidade doutras muitas assim o requeria, o 

só e principal ministro era o Príncipe; porque El-Rei D. Afonso seu padre de muito enojado e 

                                                 
5 A Catalunha, não possuindo a categoria de reino, tinha, todavia, todas as características administrativas dos 
outros domínios de Isabel e Fernando. 
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envergonhado delas, de todas se escusou, e as deixou inteiramente à disposição e ordenança 

do filho, a cuja vontade El-Rei naquele tempo mostrou ser muito inclinado e sujeito. 

»Mas se o Príncipe no cumprimento destas coisas excedeu o modo contra a Senhora D. 

Joana, porventura mais do que por razão, piedade, e temperança se lhe devia, e isto pela 

glória e contentamento que tinha do casamento do Infante seu filho se não desfazer, que não 

era sem alguma esperança da sucessão de Castela...».
6 

 
Esta esperança, contudo, tinha que aguardar pelo momento apropriado, quando 

estivessem reunidas as condições de estabilidade interna e de afirmação internacional que 
permitissem olhar para os negócios externos de cabeça levantada e sem receio de convulsões 
domésticas. Conjugando todos os grandes objectivos da política de D. João II, podemos 
considerar, na sua mais provável sequência cronológica, o seguinte plano de acção: 
 

1º. Assegurar a paz com Castela; 
2º. Reforçar o poder real, com a consequente submissão dos principais membros da 

nobreza; 
3º. Prosseguir as navegações ao longo da costa africana e explorar os recursos locais 

para engrossar os meios financeiros à disposição da coroa; 
4º. Recolher as informações necessárias à preparação da viagem inaugural à Índia; 
5º. Inserir Portugal num reino hispânico unido, capaz de ombrear com as grandes 

potências da Europa, mas sem se envolver nas suas disputas; 
6º. Avançar, então, para a concretização do Plano da Índia. 

 
Nesta perspectiva-hipótese, por conseguinte, a questão da União Ibérica não seria um 

ponto de chegada, mas, tão-somente, um requisito essencial para o cumprimento do 
objectivo final – a ligação marítima com a Índia e o lançamento da política mundial que lhe 
estava associada. 

Vejamos, então, como foi posto em prática este plano de acção. 
Entre 1482 e 1486, D. João II ordena as duas viagens de Diogo Cão, sendo que na 

segunda os navios portugueses atingem a latitude 22º 10' S, na costa da actual Namíbia. No 
mesmo período, D. João II recusa a oferta de Colombo para atingir a Índia, navegando para 
Ocidente, por estar convencido de que estão errados os cálculos de distâncias a percorrer 
apresentados pelo navegador genovês. Mas também não estaria convencido de que, naquela 
direcção, se encontrassem outras terras com interesse comparável ao da Índia. 

Ainda tendo como finalidade a preparação da viagem à Índia, em 7 de Maio de 1487, 
em Santarém, dá-se o despacho de Pero da Covilhã e Afonso de Paiva, que partem, por terra, 
para o Oriente, em busca de informações sobre o comércio e navegação (o primeiro) e para 
contactos com o reino cristão do Preste João (o segundo). Trata-se de um momento deveras 
significativo em termos de intenções, e que se reveste de aspectos particularmente 
reveladores. De momento, contudo, importa reter as seguintes ideias: 

 
� Tratando-se de uma operação de informações essencial, as instruções e os 

pedidos que D. João II transmite aos dois enviados – poderíamos designá-los de 
agentes secretos – contêm todo o pensamento estratégico do soberano, por 
revelarem aspirações, intenções e todo o tipo de preocupações que um 
comandante necessita de esclarecer antes de ultimar o planeamento de uma 
grande operação militar; 

                                                 
6 RUI DE PINA, Idem, Vol. 3, cap. CCVII, p. 137. Sublinhado nosso. 
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� Nesse momento, verdadeiramente único no capítulo da política e da estratégia, o 
rei encontra-se acompanhado pelo duque de Beja, D. Manuel, então com idade de 
18 anos (D. Afonso, o príncipe herdeiro, tem, então, apenas 12 anos); 

� Rui de Pina, escrevendo já durante o reinado de D. Manuel I, conclui a abordagem 
deste despacho afirmando que «depois da partida destes el-rei enviou outros, não 

sem muitos provimentos e avisos. E porém nunca finalmente se soube o que 

obraram, porque nunca mais tornaram».
7 

 
Podemos reter, desta súmula de considerações, a confirmação da proximidade, em 

matéria de política externa, existente entre D. João II e seu primo e cunhado D. Manuel, a 
qual, com este exemplo, só pode ser classificada de muito elevada (para não dizermos total). 

Deixamos sublinhada, outrossim, a circunstância de um homem tão próximo de D. 
João II e de D. Manuel I (Rui de Pina) vir revelar que esta importante operação de informações 
acabou por ser um completo fracasso. 

No que respeita à questão de se saber se chegaram a Portugal algumas informações 
válidas, com origem nos enviados de D. João II, a historiografia portuguesa regista diversas 
versões que contrariam o comentário de Rui de Pina. Parecem ser, todavia, conjecturas pouco 
sustentadas, que alguns dos factos subsequentes – referimo-nos aos relatos da viagem 
inaugural de Vasco da Gama – acabam por não confirmar. 
 Prosseguindo a análise aos aspectos dos descobrimentos que realçam o traçado do 
plano político de D. João II, importa recordar que, no mesmo ano de 1487, no mês de Agosto, 
parte Bartolomeu Dias para a viagem que o levará até ao Rio do Infante (Great Fish River), já 
em pleno Oceano Índico. Bartolomeu Dias regressa a Lisboa, em Dezembro de 1488, com a 
preciosa confirmação de que a África era contornável pela extremidade sul. Esta informação 
permitia encarar, sem mais dúvidas de teor geográfico, a possibilidade de atingir a almejada 
Índia, navegando para norte a partir do Cabo da Boa Esperança. 

Uma vez chegados a este ponto da nossa análise – e, seguindo as pisadas de vários 
historiadores de renome –, ocorre perguntar o porquê de não se ter, de imediato, organizado 
a armada para a viagem à Índia. Não terá sido, certamente, sem fortes motivos que um 
soberano tão avisado, como era D. João II, protelou uma decisão que parecia ser a razão 
principal de toda a sua política.  
 

Defendemos a hipótese – que iremos tentar justificar – de que D. João II teria a clara 
percepção de que a empresa da Índia não se confinaria aos aspectos pacíficos de uma 
expedição científica e comercial. Pressentia que os objectivos mercantis da viagem à Índia – 
tendo o alcance estratégico de arrebatar aos muçulmanos o comércio das especiarias – iriam 
desencadear fortes resistências. Assim, D. João II terá antecipado que o emprego da força, de 
forma sustentada, seria algo de inevitável, requerendo, portanto, avultados meios humanos, 
financeiros e militares para obter sucesso. O empenhamento da nação deveria ser enorme, 
sendo manifestamente imprudente tentar levá-lo por diante sem garantir uma paz sólida e 
duradoura com Castela. 

 
O pensamento do soberano português terá ido, porventura, mais longe ainda: sendo 

arriscado empreender a descoberta e exploração das terras orientais com apenas os limitados 
recursos do seu reino, já o mesmo se não diria se fosse possível reunir o poderio conjunto 
resultante da união ibérica. O monarca português equivocava-se, porém, no contributo que 
Castela e Aragão poderiam dar à empresa da Índia, uma vez que – talvez porque sempre 

                                                 
7 RUI DE PINA, Crónica de D. João II, cap. XXI, p. 55. 
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menosprezara a utilidade da navegação para ocidente – parecia não antever o grande esforço 
autónomo da coroa espanhola na descoberta e colonização do Novo Mundo. Muito menos 
poderia conjecturar os compromissos europeus resultantes da ainda distante ligação com os 
Habsburgos.  

Esse erro de cálculo não altera, naturalmente, o enunciado da hipótese que aqui se 
põe em evidência e que, quanto a nós, justifica amplamente as expectativas que D. João II 
depositaria no matrimónio de D. Afonso com D. Isabel. A trágica morte do príncipe D. Afonso, 
num acidente equestre, em 12 de Julho de 1491, desfaz por um momento o sonho da 
unificação. Viúva, a princesa D. Isabel retorna a Castela, nem por sombras suspeitando como 
a sua ligação a Portugal está longe de ter findado.  
 Para D. João II, a morte do filho constitui uma dupla adversidade, abrangendo a 
vertente afectiva – onde a perda é, de todo, irreparável – e a vertente política. O rei 
português, num notável esforço diplomático, ainda procura obter, junto da Santa Sé, a 
legitimação de D. Jorge, seu filho bastardo, de modo a torná-lo seu sucessor. Este vivo 
empenho da parte de D. João II – que haveria de destroçar as relações com a rainha D. 
Leonor, naturalmente defensora dos direitos de sucessão do irmão D. Manuel – só pode ser 
entendido no quadro de um projecto político que apenas se cumpriria através da repetição da 
ligação familiar com Castela. A hipótese de ter perpassado pela mente de D. João II a 
recapitulação do casamento com D. Isabel, agora com D. Jorge, poderia ser considerada 
excessivamente fantasiosa se não tivesse sucedido, como sucedeu, ter a princesa acabado 
mesmo por consorciar-se, em segundas núpcias, precisamente com o herdeiro de D. João II – 
D. Manuel I, e não D. Jorge, a quem o papa Alexandre VI, influenciado pelo cardeal D. Jorge da 
Costa,8 não concedeu a legitimação que possibilitaria os seus direitos à sucessão. 
Amargurado, resta a D. João II apostar na política de separação de interesses e boa vizinhança 
que, apesar de toda a rivalidade, se desenvolveu à sombra do Tratado de Tordesilhas (07-06-
1494), acordo fundador do primeiro sistema à escala mundial. Concluído este importante 
episódio de uma estratégia que era, claramente, uma segunda opção, resta a D. João II pouco 
mais de um ano de vida. Sentindo aproximar-se o fim, e, conformado com a impossibilidade 
de vencer tantos e tão diversos obstáculos, o monarca assina o seu testamento a 29 de 
Setembro de 1495, a menos de um mês da sua morte, fazendo de D. Manuel, duque de Beja, 
seu herdeiro no trono de Portugal.  
 
 
David Martelo - 2007 
 
 

Leitura complementar  

                                                 
8 Antigo Bispo de Évora e Arcebispo de Lisboa, caído em desgraça perante D. João II. Já Cardeal, saiu do país em 
1480, fixando residência em Roma. Manteve um inalterado culto de inimizade pelo rei português até à sua morte. 


