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A ALIANÇA PENINSULAR COMO PRÓLOGO DA UNIÃO IBÉRICA 

 
3.ª Parte 

 
 
 
Os sonhos de D. João II pela mão do rei Venturoso 
 
 Logo no ano de 1496, se registam as decisões definitivas quanto à conclusão dos 
preparativos para a viagem inaugural à Índia e à nomeação de Vasco da Gama como capitão da 
expedição. 
 Uma vez aqui chegados, importa levantar a seguinte questão: que condições se haviam 
alterado, entretanto, para possibilitar – agora, e não alguns anos antes – o lançamento da 
expedição?  
 Excluindo, em definitivo a espera das informações de Pero da Covilhã – que, como vimos, 
ou não chegaram nunca ou eram de valor duvidoso em aspectos essenciais – e definitivamente 
resolvidas as questões da sucessão do rei e da partilha do mundo com Castela, é tempo de fazer 
alinhar nas hipotéticas razões da factual demora do início da viagem um argumento tão 
eminentemente determinante como é o estudo da situação, no qual se faz a comparação da 
missão a cumprir com os meios disponíveis. Quando alguns dos conselheiros de D. Manuel I 
colocam objecções à viagem, fazem-no, precisamente, por razões decorrentes de um cuidadoso 
estudo da situação. E, quando o rei lhes responde «que Deus, em cujas mãos ele punha este caso, 
daria os meios que convinham a bem do estado do reino»,1 seguramente que não estava a pensar 
que iria ocorrer um milagre. O que o novo rei teria em mente era, no essencial, o mesmo 
programa político que D. João II projectara para ultrapassar as debilidades do seu Plano da Índia. 
E esse programa passava, claramente, pelo reforço dos laços com Castela, através de uma ligação 
familiar que pusesse fim a séculos de desconfiança e hostilidade. D. Manuel I possui, agora, 
condições ainda mais favoráveis – por ser monarca solteiro – para realizar essa política de 
aproximação. 

Assim, ainda durante o ano de 1496, chega até à corte portuguesa D. Afonso da Silva, 
enviado dos reis de Espanha, com a missão de sondar D. Manuel I relativamente à possibilidade 
de um seu casamento com a infanta D. Maria. O rei português, todavia, prefere D. Isabel, viúva 
do malogrado príncipe D. Afonso, que, naturalmente, conhecera de forma chegada durante a sua 
permanência em Portugal (Terçarias de Moura e enquanto durou o primeiro casamento). Para 
concretizar esse desejo, D. Manuel I envia a Castela o seu primo D. Álvaro, irmão do falecido 
duque de Bragança, com o objectivo de indagar junto dos monarcas do país vizinho sobre tal 
possibilidade. D. Álvaro, ao regressar a Portugal, informa o rei de que encontrara na corte 
espanhola bom acolhimento à ideia do seu casamento com D. Isabel. 

Ainda antes do final do ano de 1496, a 30 de Novembro, é assinado, em Burgos, o 
contrato de casamento entre o rei de Portugal e D. Isabel. Para além do extenso articulado 
referente ao dote da princesa e aos direitos que lhe assistem no futuro, o contrato contém, 
igualmente, uma clara declaração de aliança entre os dois reinos. Assim, os procuradores de 
ambas as partes, D. Álvaro e o Arcebispo de Toledo, 

 
«concordan, y asentan de se ajudar cada e quando fuere menester, para defension de sus 

propios Estados, y se ajudaran segun el caso lo requierere siendo primeramente para ello 
requeridos, lo qual faran y compliran, entera, fiel y verdaderamente sin arte ni engaño, y sin 
cautela alguna, y esto se entienda quedando exceptada y salvada la aliança que los dichos 

                                                 
1 JOÃO DE BARROS, Ásia – Década I – Livro IV, pp. 42-44. 
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Señores Rey y Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, &c. tiene con el Rey de Romanos, y el 
Archiduque su hijo, y la aliança que el dicho Señor Rey de Portugal, y de los Algarves, tiene con 
los Reys de Inglaterra».2 

 
 Garantida a união, desvaneciam-se os receios de que a descoberta do caminho marítimo 
para a Índia pudesse acarretar a animosidade do vizinho espanhol. A empresa podia, portanto, ir 
por diante, sem mais demora. Quando, em Outubro de 1497, finalmente, D. Manuel vai ao 
encontro de D. Isabel para a receber como esposa, a armada de Vasco da Gama já vai no mar há 
três meses. Desse marcante episódio de ligação das duas casas reais, legou-nos Garcia de 
Resende a seguinte descrição: 

 
 «Quando El-Rei D. Manuel nosso Senhor casou com a Rainha D. Isabel nossa senhora, nos 
próprios dias que a recebeu em Valença d'Alcântara, e se as bodas celebraram, morreu em 
Salamanca o Príncipe D. João seu irmão, por onde ela ficou herdeira de Castela. E acabados oito 
dias que em Castelo da Vide estiveram com a morte do Príncipe encoberta, por se não perderem e 
mostrarem os muitos gastos que os senhores e fidalgos de Portugal tinham feitos para o dito 
casamento, partiram daí para a cidade de Évora já com grande dó, e daí a pouco tempo estando 
em Lisboa, El-Rei D. Fernando e a Rainha D. Isabel escreveram a El-Rei nosso Senhor e à Rainha 
sua filha, e com muita instância lhe pediram que eles fossem logo a Castela para lá serem jurados 
por Príncipes herdeiros de todos seus reinos e senhorios.»3 
 
 Parecia estarem, então, reunidas todas as condições políticas e dinásticas que D. João II 
idealizara para seu filho D. Afonso. Talvez por isso mesmo, é nessa conjuntura que desperta, 
claramente, entre figuras importantes do reino, uma corrente de opinião que está longe de 
exultar com a perspectiva da união – mesmo na sua melhor versão, isto é, sendo português o 
varão do casal real. D. Manuel I apercebe-se de que nem todos aplaudem como prudente o que 
para outros parecia ser um sucesso da política externa portuguesa. 

A 29 de Abril de 1498, D. Manuel e D. Isabel são jurados, na catedral de Toledo, herdeiros 
do trono de Castela (incluindo, naturalmente, Leão e Granada). Depois, deslocam-se para Aragão 
onde, em Saragoça, se deveria proceder a idêntico cerimonial. Recusam-se os deputados 
aragoneses a idêntico juramento, alegando, entre outros motivos, que nas suas tradições se não 
previa a sucessão feminina – a de D. Isabel, naturalmente. O problema resolve-se, pouco tempo 
depois, quando nasce, em Saragoça, a 24 de Agosto de 1498, o primeiro filho dos reis de 
Portugal, o infante D. Miguel da Paz, o qual é aceite pelos aragoneses como seu futuro rei. 
Todavia, a rainha D. Isabel, falecendo de parto, retira a D. Manuel a qualidade de príncipe 
herdeiro do trono de Castela. 

Ao chegar a Portugal, em 9 de Outubro de 1498, D. Manuel apressa-se a convocar Cortes 
para o mês de Fevereiro, a fim de fazer jurar D. Miguel como herdeiro da coroa portuguesa. No 
reino, perante o cada vez mais nítido cenário de união dinástica, a corrente partidária do rei 
natural organiza-se para resistir pela via legal. Assim, as Cortes só admitem jurar como herdeiro 
da coroa portuguesa o príncipe D. Miguel depois de D. Manuel I outorgar uma Carta Patente na 
qual solenemente se estipula, entre outras normas, que, no caso de D. Miguel vir a reinar 
conjuntamente nos três reinos ibéricos, 

 
«nunca o Regimento da justiça e fazenda dos reinos, e senhorios de Portugal, em qualquer 

tempo, e por qualquer caso que adiante pudesse suceder, fosse dado nem concedido senão a 
portugueses, e o mesmo das capitanias dos lugares de África e alcaides-mores de vilas e 
castelos».4 

                                                 
2 D. ANTÓNIO CAETANO DE SOUSA, Provas da História Genealógica, Tomo II, I Parte, p. 488. 
3 GARCIA DE RESENDE, Crónica d’El-Rei D. João II, Vol. 3.º, pp. 91. 
4 DAMIÃO DE GÓIS, Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel, cap. XXXIV, p. 66. 
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O manifesto desejo das Cortes em salvaguardar a autonomia do reino tem sido 

interpretado como correspondendo à corrente popular que se atemorizava com a perspectiva da 
união ibérica. 

No meio da euforia que os sucessivos êxitos haviam justificado, a sombra negra do 
destino volta a abater-se sobre os sonhos de união dinástica. Um ano depois da boa nova do 
Oriente (20 de Julho de 1500), morre, com apenas 22 meses, o infante D. Miguel. A herança dos 
tronos de Castela e Aragão transfere-se, agora, para a segunda filha dos Reis Católicos, D. Joana. 

D. Manuel I não quer, mesmo assim, perder a ligação com Espanha. Do lado de Castela, o 
interesse na conservação das boas relações com Portugal não é menor. De facto, se não é já a 
união ibérica a comandar os acontecimentos, é, ainda, o objectivo de assegurar a paz, 
indispensável para o prosseguimento dos descobrimentos e a consolidação dos impérios. Não 
podendo casar com a segunda filha dos reis de Espanha (Joana, a Louca, que entretanto 
desposara Filipe, o Belo), D. Manuel I opta pela mais nova, a infanta D. Maria. 

 
«María, la menor de las hijas de Fernando y Isabel, cumplía quince años en diciembre de 

1500. Sus padres habían rehuido cualquier compromiso, pues la reservaban como prenda de 
seguridad con Portugal, la más preciada de las alianzas.»5 
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RELAÇÕES MATRIMONIAIS RÉGIAS ENTRE 
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RELARELAÇÕÇÕES MATRIMONIAIS RES MATRIMONIAIS RÉÉGIAS ENTRE GIAS ENTRE 
PORTUGAL E CASTELA (PORTUGAL E CASTELA (SSéécc. XV. XV--XVI)XVI)

 
 

Não estando no horizonte imediato solução pacífica para a união ibérica, o certo é que D. 
Manuel I se relaciona com a corte espanhola de uma forma íntima e familiar. Tal como fora 
fundamental para os Reis Católicos assegurar a paz com Portugal, para permitir a última 
campanha contra o reino de Granada, também a expansão marítima portuguesa ficaria 
seriamente comprometida em caso de guerra com o vizinho peninsular. Por esse motivo, a 

                                                 
5 LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ, Isabel I, Reina, p. 462. Sublinhado nosso. 
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política de casamentos luso-espanhola não se detém. Tendo enviuvado segunda vez, D. Manuel I 
consorcia-se em terceiras núpcias com D. Leonor, filha de Joana, A Louca, que, note-se, estava já 
prometida para noiva do príncipe herdeiro D. João. Para este, todavia, logo é contratado o 
casamento com D. Catarina, irmã de D. Leonor. A infanta D. Isabel, filha de D. Manuel I, irá, por 
seu turno, consorciar-se com Carlos I6 de Espanha, levando consigo um fabuloso dote de 900.000 
cruzados. Na geração seguinte, será a vez de D. Joana, filha de Carlos I, casar com D. João, filho 
de D. João III – enlace de que nascerá D. Sebastião –, e de D. Maria, filha de D. João III, desposar 
Filipe II. Na prática, é já a mesma família real que governa os destinos de Portugal e Espanha. 

O bom entendimento familiar entre Portugal e Espanha é, portanto, política a preservar 
de ambos os lados da fronteira comum. As disputas resultantes da aplicação do Tratado de 
Tordesilhas – caso do arquipélago da Molucas e da viagem de circum-navegação de Fernão de 
Magalhães – ou dos limites das conquistas em Marrocos não passam de momentos de tensão 
que se resolvem por via diplomática. No plano da política internacional, os dois reinos seguem 
caminhos algo diversos, resultantes, em boa parte, das dimensões europeias de cada um: a 
Espanha (já com Navarra, absorvida em 1512 e oficialmente integrada em 1515), ligada por 
Carlos I ao Sacro Império Romano-Germânico e possuindo interesses nos Países-Baixos e em 
Itália, vive em crise permanente com a França; Portugal, todo voltado para o mar, procura 
manter-se alheio aos conflitos europeus, preservando as tradicionais boas relações com a 
Inglaterra e a França e reforçando as ligações com as cidades comerciais da Flandres, por onde 
corre grande parte do apoio financeiro aos negócios com o Oriente. 

Mas há muitos interesses convergentes. O comércio com o Oriente só é viável se os 
portugueses se apresentarem nos mercados do Índico com o necessário poder de compra. A 
breve trecho se compreende que esses mercados palpitam de grande receptividade à troca dos 
seus produtos por prata. A Espanha, após a descoberta das minas e dos tesouros mexicanos e 
peruanos, está em perfeitas condições de corresponder às carências portuguesas do precioso 
metal. Intensificam-se, portanto, as relações económicas entre os dois países. Mercadores e 
capitalistas do país vizinho exercem o controlo de parte importante do tráfico português e 
desempenham papel preponderante em muitos negócios da Coroa. 

Para completar o cenário de colaboração e aliança, nem faltam os inimigos comuns, 
sobretudo no mar. D. João III, elegendo como prioridade da sua política externa a defesa do 
tráfego marítimo, aceita e promove uma ligação privilegiada com Espanha em matéria de política 
naval. A navegação ibérica, transportando os preciosos carregamentos das Índias, constitui um 
objectivo cobiçadíssimo para os piratas e corsários franceses, ingleses e holandeses, no Atlântico. 
Nesse contexto, a extensa costa portuguesa e as ilhas do Atlântico proporcionam à navegação 
espanhola os portos de abrigo de que frequentemente necessitam para escapar à perseguição 
dos corsários. 

Do mesmo modo, no Norte de África, a cooperação entre os dois reinos assume capital 
importância. Em 1508, uma armada castelhana, sob o comando do conde Pedro Navarro, vai em 
socorro de Arzila, a pedido de D. Manuel I. Anos mais tarde, a ajuda militar espanhola assume 
outros contornos, resultantes da escassez dos recursos humanos portugueses. Assim, em 1549, 
perante a pressão militar do Xerife de Suz sobre as praças portuguesas de Marrocos, 

 
«D. João III mandou vir ao reino Luís de Loureiro, ao tempo capitão de Mazagão e muito 

experiente nas coisas de África, e no fim de Fevereiro enviou-o à Andaluzia a recrutar a gente de 
guerra necessária [...] Levou o seguinte regimento: que fosse direito ao Porto de Santa Maria; que 
aí e na sua comarca fizesse 2.800 soldados, arcabuzeiros e piqueiros, e deles mandasse 400 
arcabuzeiros para Tânger e 500 para Arzila, e os restantes para Ceuta, ainda que muitos destes se 
destinassem verdadeiramente a Alcácer, mas convinha guardar segredo disso; que iam com ele 

                                                 
6 Por uma questão de coerência “ibérica”, referiremos sempre o pai de Felipe II por Carlos I. Trata-se, todavia, da 
mesma figura comummente designada por Carlos V, imperador do Sacro Império Romano-Germânico. 
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alguns criados seus que poderiam servir de capitães, se lhe parecesse bem, e, não bastando eles 
para isso, podia tomar capitães e oficiais estrangeiros».7 

 
Parece, pois, não se justificar a ideia, muito citada há não muitos anos, de que as adesões 

da Espanha à OTAN e dos dois países à União Europeia os haviam colocado, pela primeira vez na 
história, no mesmo bloco político-económico. De facto, como referiu Oliveira Marques, «Espanha 
e Portugal [do século XVI] eram aliados naturais»8, sendo factual que o período de maior 
esplendor da expansão portuguesa no mundo se alcança, precisamente, durante a vigência 
desta aliança familiar. 

Até no acto liquidador da dinastia – a malograda expedição a Marrocos, liderada por D. 
Sebastião – a participação castelhana não deixa de estar presente. Apesar de todas as 
recomendações em contrário, incluindo as de seu tio, o rei Filipe II de Castela, a operação militar 
foi mesmo por diante. Da parte portuguesa, não foi viável reunir mais do que uns 9.000 homens 
dos terços de Lisboa, Santarém, Alentejo e Algarve, aos quais se juntaram as tropas do duque de 
Bragança e alguns contingentes estrangeiros.  

 
«Era […] uma tropa heterogénea, sem coesão, sem disciplina e sem unidade, gente 

colectícia e aventureira de que apenas 3.000 castelhanos eram soldados experientes e 
disciplinados. Dos portugueses, a cavalaria e o terço dos aventureiros, constituídos por fidalgos e 
antigos soldados da Índia, eram os únicos corpos aguerridos e capazes de uma acção impetuosa, 
conquanto indisciplinados, arrogantes e inexperientes dos modernos processos de fazer a 
guerra».9 

 
 Morto D. Sebastião, a sucessão foi encontrada no único filho de D. Manuel I ainda vivo, o 
Cardeal D. Henrique. Tio-avô do falecido rei, D. Henrique, que já fora regente durante a infância 
de D. Sebastião, tinha agora 66 anos. Estava à vista de todos – e, muito especialmente de Filipe II 
– que o reinado de D. Henrique seria curto e sem sucessão natural. Em 31 de Janeiro de 1580, o 
Cardeal-Rei morre, sem deixar descendência. Conformados ou abertamente solidários com o 
monarca espanhol, as principais figuras da nobreza aprestam-se a saudar Filipe II assim que este, 
a 5 de Dezembro de 1580, entra em território português. 
 Cerca de um século depois de gizado o plano de D. João II, toda a Península Ibérica se 
encontrava integrada na mesma monarquia. 
 
 
David Martelo - 2007 
 
 

Leitura complementar  

                                                 
7 DAVID LOPES, História de Arzila durante o domínio português (1471-1570 e 1577-1589), p. 412. 
8 OLIVEIRA MARQUES, História de Portugal, Vol. I, p. 418. 
9 CARLOS SELVAGEM, Portugal Militar, p. 337. 


