
 1 

A QUESTÃO SUCESSÓRIA PORTUGUESA APÓS ALCÁCER QUIBIR 
 
 
 A morte de D. Sebastião na batalha de Alcácer Quibir deixa o reino perante o problema 
da sucessão. O rei não tinha irmãos nem tios-paternos vivos. Curiosamente, o parente vivo 
mais próximo era mesmo o tio-materno Filipe II de Espanha que, de acordo com a lei civil de 
então, herdou, efectivamente, os bens patrimoniais de D. Sebastião.1 Esta circunstância foi 
bastante embaraçosa e chegou a tomar a forma de um parecer jurídico da autoria do Dr. 
António da Gama, desembargador do Paço e do Conselho do Rei. Segundo o jurista, se Filipe 
II herdava os bens patrimoniais, por que razão não haveria de herdar o reino? Apesar de existir 
esta circunstância incómoda, Filipe II não fez questão de disputar a sucessão, preferindo 
esperar e guardar para si, como reserva de argumentação, esse detalhe legal. Assim, 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. 

O que o rei espanhol não deixa de logo fazer saber é que se assume como sucessor do 
cardeal. No plano diplomático, vai mesmo ao ponto de fazer constar nas principais cortes 
europeias que, relativamente aos compromissos internacionais que venham a ser assumidos por 
D. Henrique, só respeitará aqueles que não afectem a sua legitimidade como herdeiro da coroa 
portuguesa. Para Filipe II, o reinado do cardeal não passa, portanto, de um interregno imposto 
pelas tradições da monarquia. O certo é que esta postura condiciona decisivamente a política 
externa portuguesa, acabando por se reflectir no desenrolar da própria política interna do reino. 
Além do mais, Filipe II inicia, desde logo, a compra das consciências, pagando «los rescates de 
muchos nobles en un gesto menos humanitario que político, pues en Madrid ya se pensaba en 
allanar el camino para la sucesión Habsburgo».2 

Não chega a um ano e meio o reinado de D. Henrique. Nesse curto período, dedica 
grande atenção à libertação dos portugueses ainda cativos em Marrocos, procurando reunir os 
meios de resgate exigidos pelos captores. A verdade, porém, é que a maior parte dos mais de 
duzentos fidalgos assim libertados regressam ao reino com níveis de ânimo impróprios para 
grandes cometimentos. Na falta de um príncipe português que os lidere, facilmente se vão 
refugiando na ideia do apoio à figura de Filipe II. O exemplo de D. António de Castro é, a este 
propósito, absolutamente paradigmático: em 25 de Novembro de 1579, escreve a Jean de 
Vivonne, embaixador de França em Madrid, oferecendo os seus serviços ao rei Henrique III, 
«pois nem à minha vida, nem à minha honra cumpre ficar eu em este reino, sendo ele de 
Castela».3 A 3 de Dezembro – oito dias mais tarde, portanto –, em carta para Filipe II, o mesmo 
D. António de Castro afirma com convicção: «Sobre a sucessão deste reino trabalharei por 
servir V. M.d o melhor que eu puder e entender [...] visto ser o que eu faço nesta parte regulado 
com o que me diz o meu entendimento, o qual me mostra a justiça tão clara em favor de V. M.d 
que haveria por traição fazer o contrário».4 

Filipe II não deixaria de ser generoso para com D. António de Castro, fazendo-o conde 
de Monsanto. E como este, muitos casos semelhantes se vão multiplicando em todo o reino. 

A astúcia de Filipe II não se circunscreve à sedução das principais figuras da nobreza e 
do clero. Através do Dr. António de Castilho, desembargador da Casa da Suplicação, e de 
Afonso de Albuquerque (filho do herói da Índia), obtém cópias da Carta Patente que D. 
Manuel I outorgara, em 18 de Janeiro de 1499, a propósito do juramento do príncipe D. Miguel 

                                                 
1 JOSÉ QUEIROZ VELLOSO, A perda da independência, p. 17. 
2 RAFAEL VALLADARES, Portugal y la Monarquía Hispánica, 1580-1668, p.17. 
3 Conde HENRY DE CASTRIES, Sources inédites de l’Histoire du Maroc, 1.e série, France, II, pp. 69-78, citado 
por JOSÉ QUEIROZ VELLOSO, A perda da independência, p. 13. 
4 Arquivo Geral de Simancas, Secretaria de Estado, maço 405, fols. 84-85. Citado por JOSÉ QUEIROZ 
VELLOSO, A perda da independência, p. 14. 
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como herdeiro da coroa portuguesa. Percebendo que as disposições contidas no documento 
dificilmente podem ser contestadas pelos portugueses, Filipe II promulga, em Aranjuez, a 24 
de Maio de 1579, uma Carta na qual aprova, confirma e ratifica o conteúdo do documento 
elaborado por seu avô-materno. Depois, trata de dar a esse documento a conveniente 
publicidade nos meios portugueses, ciente de que o conhecimento dessa sua vontade 
contribuirá para abater muitos receios e resistências.5 

A derradeira tentativa de D. Henrique para evitar que o trono português seja ocupado 
por Filipe II toma a forma de um matrimónio serôdio que possa produzir um descendente 
português. Para que tal hipótese tenha viabilidade, o velho cardeal envia ao papa os seus 
emissários, solicitando a imprescindível dispensa. Filipe II, sempre bem informado, «dedicóse 
á trabajar por que no se otorgase al decrépito monarca portugués la dispensa pontificia, á cuyo 
fin enviaba frecuentes instrucciones y mandamientos al embajador de España en Roma don 
Juan de Zúñiga, para que contrariara é inutilizara las empeñadas gestiones del de Portugal».6 

As pressões de Filipe II junto de seu tio D. Henrique, para que este o declare herdeiro 
do trono, constituem outra frente de combate do soberano espanhol. Para tal, emprega como 
enviados Cristóvão de Moura e o duque de Osuna. Utilizando habilmente argumentos de cariz 
sentimental, instrui o fidalgo espanhol para protestar contra a opinião dos que o consideram um 
príncipe estrangeiro, «teniendo tanta sangre de Portugal y mucha mas que de otra ninguna 
parte», e insistindo em que a distinção entre castelhanos e portugueses não passava de um 
nome «vano y falso, pues tan españoles son los unos como los otros».7  

 
Em 31 de Janeiro de 1580, o Cardeal-Rei morre sem deixar descendência. Detestando a 

figura de D. António Prior do Crato, seu sobrinho, não escondeu, nos derradeiros momentos de 
vida, que preferia ver Filipe II de Espanha a suceder-lhe no trono. Todavia, o seu testamento 
não deixava qualquer decisão expressa: 

 
E porque ao tempo, que faço este testamento, não tenho descendentes, que direitamente 
hajam de suceder na Coroa destes Reinos, e tenho mandado requerer aos meus sobrinhos, 
que algum direito podem pretender, e está este caso da sucessão em justiça, por quanto 
não declaro aqui agora quem me há-de suceder, será quem conforme a direito houver de 
ser e esse declaro por meu herdeiro, e sucessor, salvo se antes da minha morte nomear a 
pessoa, que este direito tiver, e por tanto mando a todas as pessoas [...] que logo, como for 
nomeada a tal pessoa por mim, ou pelos Juízes para isso deputados, a reconheçam por 
herdeiro, e legítimo sucessor, e como a tal lhe obedeçam...8  

 
O facto de D. Henrique se ter escusado a nomear o sucessor não deve, contudo, ser 

levado à conta de qualquer postura titubeante. O enquadramento jurídico existente estava longe 
de apontar, sem incertezas, o candidato de direito. Por esse motivo, desde antes da morte de D. 
João III que alguns vultos do Direito português, antecipando a problemática questão da 
sucessão, haviam produzido textos onde procuravam estabelecer uma base consistente para a 
resolução do melindroso problema. As opiniões eram diversas e não conduziam, na prática, aos 
mesmos resultados. 

Como quer que seja, ao não formalizar a sua escolha, D. Henrique deixa em aberto o 
processo de uma sucessão que já só pode ser encontrada entre os netos de D. Manuel I. Filipe 
II, percebendo que só tem a ganhar com a aparência de uma legitimidade sem mácula, 
comprara, anteriormente, alguns dos mais ilustres homens do Direito português – Lopo Centil, 
Henrique Simões, Dinis Filipe, António de Castilho, António da Gama – para que eles 

                                                 
5 JOSÉ QUEIROZ VELLOSO, A dominação filipina, pp. 10-11. 
6 MODESTO LAFUENTE, Historia General de España, T. Décimo, pp. 116-117. 
7 JOSÉ QUEIROZ VELLOSO, A dominação filipina, p. 12. 
8 D. ANTÓNIO CAETANO DE SOUSA, Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Tomo III, I 
Parte, p. 549. 
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defendessem a sua primazia ao trono. É assim que se concretiza a teoria de que, estando extinta 
a linha de D. João III, se deveria voltar à de D. Manuel I. Seguia-se que o herdeiro deveria ser, 
então, o parente varão mais próximo e mais velho. Com este perfil, o candidato vencedor seria, 
indubitavelmente, Filipe II.  

A interpretação da corrente nacionalista era, naturalmente, diferente. Fundamentava-se 
no direito de representação, que, a ser aplicado, podia colocar em posição de vantagem um 
parente de D. Sebastião mais afastado do que Filipe II, porque representava alguém falecido 
que detivera uma proximidade ainda maior, pelo critério da varonia, do que a do monarca 
espanhol. Tendo em conta a ordem sucessória (por idade) dos filhos de D. Manuel I – 
ordenando primeiro os varões e indicando, para cada um, os descendentes vivos – obtinha-se o 
seguinte quadro de candidatos: 
 

 FILHOS DE 
D. MANUEL I 

NETOS DE D. MANUEL I 

1.º D. Luís António, Prior do Crato (filho bastardo) 
Maria, Duquesa de Parma, já falecida, 
representada por seu filho Alberto Ranuccio 2.º D. Duarte 
Catarina, Duquesa de Bragança 

3.º D. Isabel Filipe II, rei de Espanha 
4.º D. Beatriz Manuel Felisberto, Duque de Sabóia 

 
 D. António – que fora muito estimado por D. Sebastião e sobrevivera à batalha de 
Alcácer Quibir – tinha contra si o estigma de bastardo (com a “agravante” da mãe, Violante 
Gomes, ser uma cristã-nova). Encontrava-se assente, juridicamente, que os filhos bastardos, 
mesmo que legitimados, estavam excluídos da sucessão régia. D. António tentou, ainda, obter 
da Santa Sé a confirmação de que seus pais haviam casado, manobra a que Filipe II não deixou 
de prestar a devida atenção, movendo influências em Roma para que daí não viesse um 
veredicto que, de todo, inviabilizaria as suas pretensões. Contra o Prior do Crato jogava, 
também, a circunstância de não dispor de qualquer apoio palpável entre a nobreza. Possuía, no 
entanto, a simpatia do povo – mesteirais, pescadores, gente miúda das cidades – único grupo 
social onde despontara um sentimento anti-espanhol e de amor à independência. 
 Os descendentes legítimos do infante D. Duarte, colocados logo a seguir a D. António, 
apareciam, portanto, como sérios candidatos à herança da coroa. Mas a sua colocação no 
quadro político-familiar estava longe de facilitar a sua indigitação. O filho da Duquesa de 
Parma, Alberto Ranuccio, tinha apenas nove anos, e, por outro lado, seu pai, governador dos 
Países-Baixos, encontrava-se na dependência de Filipe II. A outra filha do infante D. Duarte, 
D. Catarina, tinha a vantagem de ser um grau mais próxima do falecido rei do que seu sobrinho 
Alberto Ranuccio. Além disso, era casada com um fidalgo português – o duque de Bragança. O 
facto de não ser a primogénita do infante D. Duarte, todavia, complicava as alegações de 
ordem jurídica da sua candidatura, pois implicava reforçar o princípio da representação com a 
hipotética vantagem que decorria de o seu marido não ser estrangeiro, como era o da sua 
falecida irmã Maria, duquesa de Parma. Não dispondo de apoios significativos da nobreza e 
tendo na figura pouco estimada do duque seu esposo uma desvantagem de tomo, D. Catarina 
constituiu, ainda assim, a mais séria rival do monarca espanhol na disputa da coroa portuguesa, 
por ser filha de varão.  
 Nesta perspectiva, Filipe II de Espanha, ostentando embora menos legitimidade 
hereditária – por ser filho de uma infanta e não de um infante –, tinha tudo o resto a seu favor. 
Com a preciosa ajuda de alguns notáveis portugueses, manobrara habilmente no seio da 
nobreza e do clero, negociando facilmente, com ouro e promessas de altos cargos, o apoio dos 
hesitantes. Neste particular, distingue-se, sobremaneira, o trabalho de D. Cristóvão de Moura 
junto dos nobres portugueses: 
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Hablando á cada uno en su lenguaje, como quien los conocía bien á todos, halagando á cada 
cual por su lado flaco, y comprometiendo á muchos con mercedes, para lo cual tenía cartas 
en blanco con la firma del rey, y no podía ciertamente haberse buscado persona que con 
más tino y destreza supiera preparar y minar el terreno.9 

 
 Importa reconhecer que a hábil actividade de Cristóvão de Moura em Portugal só era 
possível devido aos antecedentes de aliança entre os dois reinos, circunstância que lhe conferia 
muito mais o estatuto de embaixador extraordinário de Filipe II do que o de miserável traidor 
que a história algo injustamente lhe confere – sobretudo por se esquecer, com estranha 
benevolência, daqueles outros que, alegadamente, corrompeu.  

Grandes figuras da nobreza, tais como D. Jorge de Noronha, D. Diogo de Castro, o 
marquês de Vila Real, Rui Lourenço de Távora, D. Manuel de Menezes e muitos outros, 
colocam-se, assim, do lado do monarca espanhol. No meio eclesiástico, outro tanto fazem o 
arcebispo de Braga, D. Frei Bartolomeu dos Mártires, e os bispos de Miranda, Leiria, Viseu e 
Silves. A sustentação da candidatura de Filipe II provém, em última análise, de todos aqueles 
que receiam algo perder. Em primeiro lugar, a nobreza, cuja situação se agravara devido aos 
pagamentos de resgates para a libertação dos prisioneiros de Alcácer Quibir. Nesta difícil 
conjuntura, vê no monarca espanhol a redutora possibilidade de manter os seus privilégios. Em 
segundo lugar, o clero, mais permeável a influências externas, dada a organização universal da 
Igreja romana. Em terceiro lugar, os grandes burgueses, que olham a união ibérica como 
aglutinadora das vantagens da abertura da fronteira com Espanha – uma espécie de mercado 
comum, usando terminologia contemporânea. Por fim, uns e outros acreditam que Felipe II é a 
garantia da protecção ao nosso comércio no Oriente e no Brasil e da viabilidade de acesso aos 
mercados dos domínios espanhóis nas Américas. 

A historiografia do país-vizinho, com menos complexos, nesta matéria, do que a 
portuguesa, junta a todos os argumentos atrás referidos para justificar as pretensões do monarca 
espanhol um outro de incontornável peso político: 

 
[Felipe II]... tenia a su favor en el plano jurídico, el hecho de su mayor edad absoluta entre 
los nietos de D. Manuel I, sin contar otros parentescos. En el de las relaciones hispano-
portuguesas, podía vérsele como el rey común insistentemente buscado con la 
complejísima y pertinaz tela de araña matrimonial que ambos países tejieron a ese efecto 
entre sus casas regias, desde las paces de Ayllón.10   

 
 Quanto ao duque de Sabóia, conhecendo a sua posição de desvantagem total 
relativamente a Filipe II, não chegou a ter qualquer peso na disputa da coroa portuguesa. 
 Outra hipótese que se colocava era a da eleição, em Cortes, do novo rei, solução pela 
qual se bateram os partidários de D. António, procurando reeditar o desenlace de 1383-1385. 
Se é certo que os contornos da crise se assemelhavam aos de então, não é menos certo que a 
força dos campos em oposição se alterara consideravelmente. A nobreza possuía, agora, um 
poder político incomparavelmente superior ao que detinha à morte de D. Fernando e os 
interesses económicos em jogo, resultantes do comércio com os estabelecimentos ultramarinos, 
não tinham paralelo. Por outro lado, a vitória de D. João I fora obtida contra um país que era, 
então, mais pequeno e saíra enfraquecido de um longo período de guerra civil. D. António, 
Prior do Crato, pelo contrário, iria defrontar uma Espanha unida e próspera, que, sendo na 
época a principal potência marítima, era, também, possuidora de um dos exércitos mais fortes e 
actualizados da Europa. 

                                                 
9 MODESTO LAFUENTE, Ibidem, T. Décimo, pp. 118-119. 
10 JOSÉ MANUEL PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-ARRACO, La unión peninsular (1580-1640), In HIPÓLITO DE 
LA TORRE GÓMEZ, España y Portugal – Siglos IX-XX – Vivencias históricas, p. 105. Sublinhado nosso. 
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O povo miúdo, devido aos empreendimentos ultramarinos, modificara substancialmente 
o seu carácter: deixara de identificar o seu reduzido espaço continental como reduto a defender 
a todo o custo, assumindo, pelo contrário, uma postura de cidadão do mundo que se habituara a 
circular em grandes espaços e a conviver, sem especiais temores, com povos das mais diversas 
raças e credos. Pode acrescentar-se, ainda, que a adopção de um regime de preeminência régia 
– de que resultava uma cada vez menor participação popular nas decisões políticas – não 
contribuía para arregimentar os portugueses. A ausência de uma liderança forte, que 
mobilizasse as consciências, completou o quadro de alheamento em que grande parte do reino 
se encontrou perante a problemática da sucessão. O tipo de sociedade existente favorecia a 
apatia de muitos portugueses, para quem a sucessão devia parecer uma questão entre príncipes, 
da qual se sentiam bastante afastados – para mais quando a propaganda pró-filipina lhes 
prometia a conservação de instituições, liberdades, leis e demais costumes. Como quer que 
fosse, não pode negar-se, como referiu Hipólito de La Torre, que, embora «temido por las 
elites, el pueblo “menudo” no tendrá ni en 1580 – para resistir a la unión – ni en 1640 – para 
quebrarla – el formidable protagonismo activo que tuvo en la crisis de 1383-1385.»11 

No plano das hipóteses, a apatia dos portugueses pode ter, ainda, outra explicação que a 
nossa história não parece levar muito em conta: com a teia de casamentos entre as duas coroas, 
não era visível, mesmo para o povo miúdo, que havia décadas que se estava a preparar a união 
das duas coroas? No caso de nos ser lícito concluir pela positiva, não poderemos admitir que o 
desfecho desta novela real, envolto no fatalismo do fado lusitano, era algo que o povo havia 
muito tempo aceitara resignadamente? 
 
David Martelo – 2005/2019 

                                                 
11 HIPÓLITO DE LA TORRE GÓMEZ, España y Portugal – Siglos IX-XX – Vivencias históricas, p. 49. 


