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D. AFONSO V E A CRISE SUCESSÓRIA CASTELHANA DE 1474 
 
 

A política de aliança com a Inglaterra – fortalecida com o casamento de D. João I com Filipa de 
Lencastre – não teria continuação ao nível do estreitamento dos laços familiares. Regressar à velha 
ligação com Aragão – o reino situado “nas costas” de Castela –, como fizera temporariamente D. Dinis, 
foi a política seguida no domínio das alianças por via matrimonial. D. Duarte vai, por isso, consorciar-se 
com D. Leonor, filha de Fernando I de Aragão.  

Mas era difícil, devido às condições decorrentes da geografia, fugir às tentações castelhanas. 
Numa primeira fase – certamente porque a memória popular não admitia, ainda, rainha vinda de Castela 
–, a retoma dos casamentos com o poderoso vizinho faz-se, apenas, através de princesas portuguesas. 
Assim, em 1447, já no reinado de D. Afonso V, celebra-se o casamento do rei de Castela, João II, com 
D. Isabel, neta de D. João I de Portugal. João II unia-se em segundas núpcias, após ter enviuvado de 
Maria de Aragão, que lhe dera o herdeiro do trono, o príncipe Henrique (futuro Henrique IV). Do 
segundo matrimónio de João II haveriam de nascer a infanta D. Isabel (futura Isabel I, A Católica) e o 
infante D. Afonso. Depois, é Henrique IV que casa com a infanta D. Joana de Portugal, irmã de D. 
Afonso V, tendo como única descendente a infanta D. Joana. E é, precisamente, como consequência 
deste enlace que se vai gerar uma das maiores crises entre os dois reinos. 

Parecia pacífico que fosse a princesa D. Joana a herdar a coroa de Castela, uma vez que, a 9 de 
Maio de 1462, fora jurada como tal, em Cortes reunidas na cidade de Madrid. No entanto, começa a 
correr na corte castelhana que o verdadeiro pai da infanta não era o rei, mas sim um fidalgo, de nome 
Beltrán de la Cueva,1 com quem a rainha D. Joana manteria uma relação íntima. Com esse pretexto – e 
não, propriamente, por uma questão de pureza da sucessão –, não tardam a manifestar-se grandes tensões 
internas entre facções da nobreza castelhana que se preparam para apoiar ou contestar os direitos de 
sucessão de D. Joana. 

Como quer que fosse, a continuação da política de boa vizinhança, iniciada com o matrimónio de 
João II de Castela com Isabel de Portugal, devia prosseguir na nova geração de príncipes. Estava em 
causa, do lado de Portugal, o príncipe D. João (futuro D. João II). Mas não só. O próprio D. Afonso V, 
seu pai, havia enviuvado em 1456 e era, portanto, outra possibilidade a ter em conta. Do lado de Castela, 
apresentam-se como núbeis as infantas D. Isabel, irmã de Henrique IV, e a filha deste, D. Joana. 

Henrique IV tem um reinado muito conturbado, praticamente em clima de guerra civil desde 
1462 até 1472. Sendo cunhado de D. Afonso V, o monarca castelhano procura granjear o auxílio de 
Portugal para combater os seus inimigos internos. No início de 1464, estando D. Afonso V em Ceuta, é 
ajustado com Henrique IV um encontro em Gibraltar, onde, segundo narra o cronista Rui de Pina, os 
dois monarcas... 

 
...tiveram suas práticas e concórdias, cuja substância foi requerer El-Rei D. Henrique aliança a El-
Rei D. Afonso, para contra os grandes de Castela, que com desleal alevantamento d’El-Rei D. 
Afonso2 o seu meio-irmão lhe queriam desobedecer, e que para ter mais razão de o ajudar, 
queria que a infanta D. Isabel sua irmã casasse com El-Rei D. Afonso; e D. Joana, que então era 
havida por sua filha, e jurada por princesa de Castela, casasse com D. João Príncipe de Portugal. E 
sobre isto fizeram acordos prometidos e jurados nas mãos de D. Jorge, Bispo de Évora, que 
depois foi Arcebispo de Lisboa e Cardeal. Os quais principalmente pela grande inconstância do 
dito rei D. Henrique, e por impedimentos e contradições outras que se seguiram não houveram 
efeito.3 

 

                                                 
1 Daí a designação de Joana Beltraneja, com que a infanta passou a ser designada nos meios que lhe eram adversos. Em 
contrapartida, a história regista outro cognome – A Excelente Senhora –, provavelmente mais de acordo com os méritos 
pessoais da personagem. 
2 O cronista designa D. Afonso por rei porque este assim se intitulou quando entrou em rebelião contra seu irmão Henrique 
IV. 
3 RUI DE PINA, Crónica de D. Afonso V, Vol. 3, cap. CLIV, p. 43. 
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Este relato permite compreender como se havia chegado, simultaneamente na mente dos 
soberanos de Portugal e de Castela, a um estádio de pensamento político claramente orientado para a 
fusão pacífica dos dois reinos. Não só Henrique IV convidava o cunhado a ingerir-se nos assuntos 
internos de Castela – o que, enfim, não seria uma inovação –, mas, principalmente, aplicava uma dupla 
ligação familiar, num claro processo de união entre os dois reinos. Note-se, todavia, que a figura da 
infanta D. Isabel não possuía, nessa data, a importância política que haveria de ter poucos anos volvidos. 
Isto, pela simples razão de ser ainda vivo o seu irmão D. Afonso, que, sendo varão, teria sempre 
precedência sobre Isabel no acesso ao trono de Castela. Após o falecimento do infante D. Afonso, em 5 
de Julho de 1468, Isabel fica, então sim, em condições de o substituir como cabeça da oposição a 
Henrique IV. Importa referir, porém, que os apoios com que conta para esse fim não são exactamente os 
mesmos de que dispusera seu irmão, como não é, outrossim, o projecto político a desenvolver. Na 
realidade, a oposição a Henrique IV bate-se por uma reforma da monarquia que, institucionalizando o 
poder dominante dos grandes de Castela, reduza o rei a uma figura quase decorativa. Muitos dos nobres 
que apoiam D. Isabel, no pressuposto de que seria este o rumo da sua política, acabarão por se passar, 
desiludidos, para o campo oposto.  

Receoso, o rei de Castela procura trazer a irmã para o seu campo, transferindo para D. Isabel os 
direitos de sucessão (Pacto de los Toros de Guisando – 18 de Setembro de 1468)4 para «que estos dichos 
mis reinos no queden sin haber en ellos legítimos sucesores de nuestro linaje»5, deixando implícito que 
D. Joana não era sua filha. Note-se que, segundo Luis Suárez, «no existía, en el siglo XV, ninguna ley 
que determinase el orden de sucesión del trono, de modo que el testamento del monarca reinante 
constituía el principal argumento para fijar la herencia»6, o que, naturalmente, dava a Henrique IV o 
direito de apontar o sucessor. 

A concretização do plano de matrimónios acordado em Gibraltar, em 1464, não fica, todavia, em 
causa, pelo menos no que ao soberano de Castela diz respeito. Logo após Guisando, Henrique IV e os 
seus partidários arquitectam um plano para que a ligação com Portugal vá para diante. 

  
Los detalles del plan fueron explicados en una reunión del Consejo Real, celebrada en Villarejo de 
Salvanés, en torno al 24 de octubre [...]: se casaría a Isabel con Alfonso V el Africano, que la 
llevaría consigo a Portugal para que allí reinara – era muy probable que de este matrimonio no 
nacieran hijos –, mientras que Juana contraería matrimonio con el príncipe heredero, don João. 
Se reconocerían además a esta segunda pareja derechos supletorios tanto en Portugal como en 
Castilla, lo que la convertiría en sucesora de la primera. Se alejaba, radicalmente, el peligro de un 
retorno de los temidos aragoneses.7 
 

São, inclusivamente, feitas as necessárias diligências junto da corte pontifícia para obter a 
necessária dispensa papal para os matrimónios entre primos. A Chancelaria pontifícia, de resto, haveria 
de expedir a pretendida dispensa em 23 de Junho de 1469,8 o que, além do mais, bloqueava a 
possibilidade de ser requerida, para qualquer dos quatro príncipes envolvidos, nova dispensa para 
casamento com uma outra pessoa. 

O plano parece perfeito. Falta, contudo, a concordância de Isabel, privilégio que o próprio pacto 
de Guisando lhe concede – não podia casar sem autorização de Henrique IV, mas podia recusar qualquer 
noivado que o irmão lhe propusesse. De tudo quanto a história nos legou sobre a figura de Isabel, A 

Católica, não custa a compreender que um possível matrimónio da futura rainha espanhola com D. 
Afonso V só seria realizável com a sua inteira concordância – nunca como acto de obediência ao irmão 
rei. E assim vai suceder, aliás, quando Isabel recusa, em Janeiro de 1469, casar-se com o rei de Portugal 
e decide, sem aguardar o consentimento do irmão, consorciar-se com o príncipe D. Fernando, seu primo 
e herdeiro do trono de Aragão (19-10-1469). Não se conclua, porém, que se trata de uma opção de 

                                                 
4 Alguns historiadores espanhóis consideram mais rigoroso referir o tratado às localidades de Cadalso e Cebreros, onde se 
instalaram Henrique IV e Isabel, respectivamente, por ocasião da assinatura do acordo. 
5 LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ, Isabel I, Reina, p. 47. 
6 Idem, Los Reyes Católicos – La conquista del trono, p. 11. 
7 Idem, Isabel I, Reina, p. 49. 
8 Ibidem, p. 56. 
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carácter sentimental. Apesar de primos, Isabel e Fernando só se conhecem pessoalmente cinco dias antes 
do enlace.9 A consanguinidade de ambos os cônjuges é ultrapassada através de uma bula de dispensa 
pontifícia que, não podendo ser genuína – por estar ainda válida a que fora concedida para o matrimónio 
de Isabel com D. Afonso V –, havia sido falsificada pelo bispo de Segóvia. Tratava-se, portanto, de um 
acto de ruptura entre Isabel e Henrique IV, todo ele indiciando estarem em jogo fortíssimos interesses de 
natureza política, habilmente manobrados por João II de Aragão, pai de D. Fernando. Não seria 
necessário passar muito tempo para se compreender que este matrimónio passava a constituir o 
acontecimento determinante da luta pelo poder que se seguiria à morte de Henrique IV. 

Em 26 de Outubro de 1469, em Val de Lozoya, supondo que o significado político desse 
matrimónio era, no imediato, o reforço do sector da nobreza que se lhe opunha, Henrique IV 
«desheredaba (a Isabel) y daba por ninguna cualquier sucesión de princesa heredera que antes le hubiese 
dado»10 e, acto contínuo, reiterou a total legitimidade de D. Joana como herdeira do trono. 

Enquanto decorrem estes acontecimentos, D. Afonso V – ferido na sua boa-fé pela recusa de D. 
Isabel – afasta a ideia do matrimónio castelhano, ajusta o enlace do príncipe D. João com D. Leonor e 
vai preparando o regresso às campanhas africanas, com vista à tomada de Arzila. 

Não demoraria muito tempo, porém, que Henrique IV voltasse a insistir na política de 
aproximação com Portugal. Teria mesmo redigido um testamento (desconhecido dos autores modernos, 
mas citado, por exemplo, por Rui de Pina) no qual convidava o cunhado, D. Afonso V de Portugal, a 
garantir os direitos de sucessão da sobrinha, e, dado ser viúvo, a desposá-la. Esta hipótese, mesmo 
considerando a escassez de documentos comprovativos, é bastante verosímil, sobretudo tendo em 
atenção os acontecimentos subsequentes. Um indício claro da sua veracidade reside no facto de, 
relativamente ao acordado em Gibraltar, em 1464, D. Afonso V ser agora induzido a desposar a princesa 
D. Joana – e já não D. Isabel, por razões óbvias. Por outro lado, o processo de dispensa papal para o 
casamento do príncipe D. João de Portugal (futuro D. João II) com sua prima D. Leonor decorre durante 
o ano de 1470, isto é, após ser conhecido o matrimónio de Isabel e Fernando (Outubro de 1469). Esta 
circunstância permite admitir que a possibilidade do casamento do herdeiro da coroa portuguesa se fazer 
com D. Joana foi mantida de pé até ao momento em que o enlace da princesa castelhana com D. Afonso 
V suplantou, em valor político imediato, a hipótese inicialmente acordada. 

A proposta de Henrique IV a D. Afonso V não é isenta de riscos, dando origem a diversas 
conversações entre as partes interessadas, em que, segundo o cronista Rui de Pina,  

 
...os Reis acompanhados de mui nobre gente se viram entre Elvas e Badajoz. Às quais vieram 
outrossim embaixadores do dito D. Fernando Rei da Sicília,11 e da Rainha D. Isabel sua mulher, 
para com evidentes causas impedir o efeito do dito casamento. 

 
Pina, prosseguindo a abordagem deste complexo episódio, procura sublinhar as incertezas e 

perigos que se perfilam no horizonte, perante a possibilidade do rei de Portugal corresponder à vontade 
do falecido monarca castelhano:  

 
E finalmente no caso e negócio intervieram tantas dúvidas, e com esperança de tantos 

males e divisões de reino a reino, que El-Rei de Portugal tendo sobre isso muitas vezes conselho, 
nunca em vida d’El-Rei D. Henrique se acharam tais meios, com que parecesse razão ele aceitar e 
concordar o dito casamento. E tudo principalmente causava, ser a Rainha da Sicília intitulada por 
Princesa de Castela, de que tinha a mor parte dos grandes e Senhores dela, em que o mal da 
guerra era tão certo como o bem da vitória duvidoso. 

 
Por fim, no encerramento do texto, o cronista deixa este interessante reparo: 
 

                                                 
9 Ibidem, p. 64. 
10 Ibidem, p. 71. 
11 Era este o título que Fernando de Aragão ostentava na época do seu casamento com Isabel de Castela. 
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E porém, depois da morte d’El-Rei D. Henrique, El-Rei D. Afonso consentiu no dito 

casamento, e entrou em Castela intitulado Rei dela, como ao diante se dirá.12  
 
Perante este comentário do cronista, podemos interrogar-nos sobre se a expressão «E porém» 

insinua já um juízo condenatório do que depois aconteceria, ou se, mais adiante na narrativa, serão 
revelados dados novos que justificam a mudança de uma atitude de clara prudência para outra de 
temerária ousadia. Voltaremos a este assunto após uma breve revisão dos acontecimentos que se vão 
produzir. 
 
 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. Um pouco mais tarde, já em Janeiro de 1475, é assinada, entre Isabel e 
Fernando, a Concórdia de Segóvia, da qual resulta uma repartição de competências entre ambos os 
monarcas: Isabel é “rainha e proprietária de Castela”, enquanto seu esposo recebe o título de rei. 
 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...13 

 
 Estas disposições, na verdade, não acrescentavam nada de novo à vontade expressa em vida pelo 
falecido monarca e que tantas dúvidas e receios haviam provocado em D. Afonso V e na maior parte dos 
seus conselheiros. As recomendações que o monarca ouve agora voltam a ser, em maioria, contra a 
intervenção no litígio sucessório castelhano. Nessa corrente destaca-se a figura do duque de Bragança, 
D. Fernando. Aparentemente numa posição mais isolada se encontraria o jovem príncipe D. João, firme 
partidário da aceitação do convite de Henrique IV. É, ainda, Rui de Pina que, a propósito do conselho 
que D. Afonso V teve com os principais do reino, logo após a chegada do testamento de Henrique IV, 
salienta a posição do herdeiro da coroa portuguesa: 
 

E o Príncipe desejando que El-Rei seu padre com esperança de acrescentar seus reinos 
de Portugal, aceitasse, e não se escusasse do casamento e empresa de Castela, tinha suas falas e 
maneiras com esses principais, a que revelava seu desejo, com que os comovia para que 
aconselhassem El-Rei seu padre e o esforçassem para isso. 

 
Parece haver nesta postura de D. João um entusiasmo algo irreflectido, pouco consentâneo com a 

prudência e o bom senso de outras intervenções futuras. Aliás, na mesma crónica – imediatamente após 
o texto transcrito no parágrafo anterior –, o autor dá conta de um desabafo de D. João II, proferido anos 
mais tarde, revelador de que os negócios com Castela poderiam e deveriam ter sido conduzidos de forma 
bem diferente: 

 
Porque depois de sua morte, muitas vezes o Príncipe D. João seu filho sendo Rei, com 

aquela honestidade e reverência que devia, acusava a negligência ou não bom conselho d’El-Rei 
seu padre; porque não consentira e aceitara os primeiros cometimentos dos casamentos de 
Castela, El-Rei D. Afonso com a Infanta D. Isabel, e ele com a Princesa D. Joana, com que de uma 
maneira ou doutra foram de Espanha pacíficos Reis e Senhores.14 

                                                 
12 RUI DE PINA, Ibidem, Vol. 3, cap. CLXXI, p. 70. 
13 Ibidem, Vol. 3, cap. CLXXIII, p. 72. 
14 Ibidem, Vol. 3, cap. CLXXIII, p. 73. 
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Elementar! 
Eis aqui, portanto, a revelação inequívoca da antecipada intenção de D. João II em acrescentar o 

seu reino na Península Ibérica mediante acordos matrimoniais e, explicitamente, sem recurso à guerra. 
 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, improvável – 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, como adiante procuraremos demonstrar. O que se conhece do 
carácter de D. Afonso V permite admitir como bem mais verosímil a hipótese de ser a defesa da honra 
da família – estavam em causa a honestidade da rainha de Castela, sua irmã, e os direitos de sucessão da 
sobrinha – o principal e determinante motivo da intervenção. É esse sentimento, aliás, que transparece de 
uma carta escrita pelo monarca português a Gonçalo Vaz de Castelo Branco na qual refere: 
 

Vós melhor que outrem sabeis quanto eu deste feito de Castela sempre arreceei. [...] 
Com verdade ouso de dizer que empero aceitei este Auto nosso S.or o sabe não por prazer que 
esperasse de ver, só o desejo de o mt.o servir e receando que se o não fizesse que ante Ele fosse 
digno de culpa.15 
 

 No capítulo dos apoios à causa de D. Joana, porém, a situação não é exactamente como os 
recados e apelos vindos de Castela sugerem ao Africano. Consumada a morte de Henrique IV, Isabel é 
aclamada rainha em grande parte de Castela, tendo por si prestigiosos nomes da nobreza. Mesmo assim, 
o rei português organiza um exército de 5.600 cavaleiros, 14.000 infantes, artilharia e diverso apoio 
logístico e apresta-se para entrar em Castela. 

Quando, em meados de Maio de 1475, se encontra pronto a partir à frente das suas tropas, D. 
Afonso V recebe a boa nova do nascimento do neto, também Afonso de seu nome, filho de D. João e D. 
Leonor. A este propósito, são particularmente significativas as disposições que, em termos de sucessão, 
o monarca português prontamente trata de oficializar, dado permitirem deduzir a visão que tinha do 
futuro das relações de Portugal com Castela. Sigamos, uma vez mais, Rui de Pina: 

 
E por seu nascimento declarou logo El-Rei, sendo caso que o Príncipe João seu filho em 

sua vida falecesse, a tempo que ele mesmo Rei tivesse outro filho lídimo da Rainha D. Joana sua 
esposa com que havia de casar, que ao dito Infante D. Afonso sempre pertencesse e viesse a 
sucessão dos reinos de Portugal, e que para isso fosse logo jurado e obedecido, como depois o foi 
com a devida cerimónia e solenidade, de que para uma coisa e outra se outorgaram e fizeram 

provisões e escrituras autênticas.16 
 
 Admitindo como correcta esta narrativa, não há dúvida de que D. Afonso V poderia vir a reinar 
conjuntamente em Portugal e Castela, mas os seus sucessores seriam, em cada um dos reinos, 
príncipes diferentes. De facto, não se vê onde é que o futuro D. João II, ou seu filho D. Afonso, iriam 
buscar legitimidade para, uma vez falecidos os reis de Castela, poderem aspirar ao respectivo trono. Em 
boa verdade, a única hipótese da aventura castelhana conduzir à união das duas coroas era D. Afonso V 
sobreviver à morte de seus filhos (João e Joana) e de seu neto, e, além disso, ter um descendente de D. 
Joana, esse, sim, com legitimidade para reivindicar os dois tronos. Esta hipótese, porém, era tão pouco 
plausível, que só resta concluir que a empresa de Castela não correspondia – ao menos da parte de D. 
Afonso V – a uma estratégia de união dinástica, mas, sobretudo, a um impulso próprio de quem era 
«zelador de empreender coisas árduas, e prossegui-las por armas como cavaleiro, mais que de entender 

                                                 
15 Bibl. Nac. Cód. 6963, citada por ELAINE SANCEAU, D. João II, p. 90. 
16 RUI DE PINA, Ibidem, Vol. 3, cap. CLXXVI, p. 76. 



6 
 

como Rei no regimento cível e político de reinos»17, como anota, com notável propriedade, o seu 
cronista. 
 Pode ser, todavia, que a narrativa de Rui de Pina não corresponda ao que, sobre este assunto, 
realmente se passou. Luis Sánchez Fernández, baseado em documentos existentes no Arquivo da Torre 
do Tombo, dá-nos uma versão algo diferente no tocante às datas em que D. Afonso V clarifica a ordem 
da sua sucessão: 
 

  Al abandonar definitivamente el suelo castellano, el príncipe don Juan iba provisto de un 
documento [datado de 14-03-1476],18 firmado por su padre en el que éste se comprometía a no 
enajenar villa o rentas de la Corona real portuguesa sin su consentimiento. Antes de dos meses, 
Alfonso V firmaría en Toro una segunda carta [datada de 05-06-1476]19 en la que declaraba que 
el orden sucesorio en Portugal quedaba establecido en don Juan en primer término, pero en el 
hijo de éste, Alfonso, en segundo. No se trataba de prevenir ninguna eventualidad de nueva 
descendencia sino de algo distinto. Sin decirlo expresamente había en ambos textos una 
confesión de que se había disipado cualquier esperanza de obtener la corona de Castilla, de 
modo que a los fieles que estaban escogiendo el amargo camino del destierro tendría que 
compensarles con bienes o rentas en Portugal. Esto era precisamente lo que se trataba de 
impedir: sólo el príncipe don Juan podía otorgar tales recompensas; a él, y no a otro alguno, 
correspondía la entera herencia de Portugal.20 

  
Mesmo admitindo que Rui de Pina se tenha enganado – ou, que, propositadamente, tivesse 

alterado a data da manifestação da vontade do rei em matéria sucessória, para dar ao acontecimento um 
carácter mais favorável ao príncipe D. João –, o essencial do problema não se altera. 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. 
 
 Neste ponto do nosso texto, permita-se-nos um pequeno devaneio histórico. É que, um acaso 
verdadeiramente imprevisível poderia ter conduzido a uma união entre as duas coroas, antecipando o 
cenário de 1580. De facto, se – numa perspectiva de vitória no conflito sucessório de Castela – se tivesse 
concretizado o matrimónio entre D. Joana e D. Afonso V e dele houvesse descendente, mesmo 
admitindo que, por morte dos seus progenitores, reinaria apenas em Castela, o certo é que, chegados a 
1495, por ocasião da morte de D. João II, o herdeiro da coroa portuguesa seria esse príncipe (ou 
princesa) castelhano e não, como foi, D. Manuel, duque de Beja. 
  

Como quer que seja, no final de Maio de 1475, o monarca português abala para Castela. Em 
Placência, a 25, declara-se rei de Castela e de todos os domínios a ela associados. Como desforra a esta 
declaração, Isabel e Fernando dão como nulo o tratado de paz de 1411 e intitulam-se, por seu turno, reis 
de Portugal. A 30 de Maio, D. Afonso V concretiza o matrimónio com a sobrinha D. Joana. Dados os 
laços familiares muito próximos – tio e sobrinha –, o casamento só podia ser considerado legal mediante 
dispensa do Papa, condição que, naquela ocasião, não estava preenchida.  

Entretanto, no campo diplomático, D. Afonso V procura obter o auxílio de Luís XI de França, 
pretendendo, desse modo, colocar uma ameaça militar nas costas do conjunto político reivindicado por 
                                                 
17 RUI DE PINA, Ibidem, Vol. 3, cap. CCXXIII, p. 152. 
18 ANTT, gaveta 13, maço 10, n.º 4. 
19 ANTT, gaveta 13, maço 10, n.º15. 
20 LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos – La conquista del trono, p. 159. 
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Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Pede-lhe, ainda, para interceder junto da Cúria Romana de 
modo a obter, rapidamente, a dispensa pontifícia necessária à celebração do casamento com D. Joana. 

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. 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. São cada vez mais 
numerosos os partidários de D. Joana que se transferem para o lado de D. Isabel, e, por outro lado, a 
pressão militar castelhana sobre as praças portuguesas da raia alentejana continua a causar as maiores 
devastações. Da parte da França, nenhum apoio é mobilizado contra o partido de D. Isabel, 
designadamente uma acção militar a leste que lhe impusesse o combate em duas frentes distintas. Do 
mesmo modo, de nada valem, já depois de Toro, as diligências pessoais de D. Afonso V junto da corte 
francesa, para onde viaja em Agosto de 1476. Luís XI persegue objectivos políticos bem diversos dos 
que haviam sido comuns nos soberanos da Idade Média. Procurando, a nível interno, o reforço do seu 
poder pessoal contra os grandes senhores feudais, interessa-lhe, sobremaneira, garantir a paz com o 
vizinho da fronteira pirenaica. 

De regresso a Portugal, D. Afonso V manifesta, ainda, ânimo suficiente para reentrar em Castela 
e levar por diante o casamento com D. Joana, obtida que fora, a 3 de Fevereiro de 1476, a necessária 
dispensa pontifícia.21 D. João, no entanto, tendo amadurecido o suficiente para compreender que a causa 
estava comprometida, logra demovê-lo de tais intentos, embora o faça discretamente, de modo a não 
enfraquecer a sua capacidade negocial perante Castela. É significativa a descrição que Rui de Pina faz a 
propósito desta questão: 

 
Mas o Príncipe, por causas justas que o a isso moveram, admoestado e castigado dos 

enganos e pouca firmeza que neles se achou na primeira entrada, o estorvou da segunda, e assim 

do casamento que nunca consentiu que por isso se fizesse.22 
 
Do lado português, a problemática da união com Castela entra, assim, no campo da prudência e 

da arte política, deixando de ser uma mera questão de cavalaria medieval. 
Pouco tempo decorrido, a 9 de Outubro de 1478, o tratado de Saint-Jean-de-Luz estabelece a paz 

e a aliança entre França e Castela, comprometendo, definitivamente, as aspirações de D. Afonso V. O 
monarca português, muito influenciado pelo pragmatismo do filho D. João, conforma-se, então, a 
negociar a paz com os reis de Castela (Tratado de Alcáçovas). Mas a ideia de unificar os dois reinos 
peninsulares não vai morrer aí. Fica, apenas, a aguardar melhor oportunidade. 
 
David Martelo – 2003  
 
 

Leitura complementar  

                                                 
21 LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos – La conquista del trono, p. 158. 
22 RUI DE PINA, Ibidem, Vol. 3, cap. CCIII, p. 127. 


