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A UNIFICAÇÃO DEFINITIVA DE LEÃO E CASTELA E SEUS 
REFLEXOS NA GEOPOLÍTICA PENINSULAR 

 
  
 A união dos reinos de Leão e Castela, obtida sob Fernando I (1037-1065), não perduraria 
após a sua morte. De facto, em vez de a coroa de Fernando I passar para o seu primogénito, o rei 
optou por fazer um testamento dos seus reinos aos três filhos varões: Sancho ficou com Castela, 
Afonso com Leão e Garcia com a Galiza. Deixou, ainda, algumas terras às suas filhas, em regime 
de grande autonomia. Se a intenção de Fernando I era evitar que, após a sua morte, os filhos 
disputassem pelas armas a posse da coroa, esse desiderato foi totalmente mal sucedido. Seguir-se-
ia um período conturbado de lutas entre os vários príncipes descendentes de Fernando I, os reinos 
voltam a reunir-se sob Afonso VI (1072). A filha D. Urraca e, depois, o neto Afonso VII, 
mantiveram a união, mas ao falecer, o primo de D. Afonso Henriques repetiu o gesto de Fernando 
I, e, ao falecer, legou Leão ao filho Fernando (II) e Castela ao outro filho Sancho (III). 
 A união definitiva viria a ocorrer em 1230. Fernando III, rei de Castela desde 1217, foi 
coroado rei de Leão, materializando, definitivamente, a união dos dois reinos. 
 

Nessa ocasião, o rei de Portugal, D. Sancho II, sente que se rompe, pela primeira vez, um 
certo equilíbrio geopolítico no contexto peninsular. No conjunto dos reinos cristãos, passava a 
haver uma potência de dimensões e recursos claramente superiores às dos restantes. O mesmo 
temor é sentido em Aragão e Navarra. O desejo de separar novamente os dois reinos recém-
unidos passa, portanto, a ser um objectivo da política externa dos pequenos reinos. Assim 
surgisse a necessária oportunidade. 
 Essa oportunidade desponta em 1275. Por morte do infante D. Fernando, primogénito de 
Afonso X de Leão-Castela, seu irmão Sancho reivindica para si os direitos de sucessão, em 
prejuízo dos descendentes do falecido. Desta disputa resulta uma longa guerra civil (1275-1295), 
que os reis de Portugal e de Aragão julgam poder conduzir a nova separação de Leão e Castela. 
Daí o terem formado uma aliança com o partido que lhes parece garantir essa desejada divisão, 
envolvendo-se directamente no conflito. A guerra termina com o estabelecimento de um 
compromisso favorável a Portugal, incluindo um acordo de fronteiras (Tratado de Alcanizes - 
1297) que, exceptuando a perda de Olivença, se conservará até aos nossos dias. Pode afirmar-se, 
de resto, que, desde a assinatura desse acordo até ao início do século XIX, com Castela nunca 
mais tivemos disputas de fronteiras – só questões dinásticas. 
 

    
Os reinos cristãos da Península Ibérica antes e depois da união de Leão com Castela (1230) 

 
A estabilização da fronteira terrestre não fez esquecer o poderio existente do outro lado da 

mesma. A consolidação da união de Castela e Leão teve, por conseguinte, o efeito de acentuar a 
importância da fronteira marítima. D. Dinis – que reina em Portugal por ocasião da assinatura do 
Tratado de Alcanizes – tem já a percepção de que a liberdade de movimentos dependerá da 
capacidade naval que o reino for capaz de gerar. Contrata, por isso, os serviços de Manuel 
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Pessagno, mareante genovês, a quem incumbe de organizar a marinha portuguesa e garantir a 
segurança da costa. Entretanto, é necessário consolidar as fronteiras, levantar fortificações e 
desenvolver o país. Todas estas tarefas implicam uma política de boa vizinhança que garanta a 
obtenção de uma paz sólida. Para este fim, a política externa portuguesa lança mão do mecanismo 
que era, então, habitual entre as monarquias europeias – a celebração de matrimónios entre 
príncipes dos países que desejavam estabelecer laços de amizade e cooperação. 
 Dos reis portugueses da 1.ª dinastia, só D. Afonso Henriques – compreensivelmente – não 
teve rainha de origem ibérica.1 O segundo rei, D. Sancho I, já casou na península, mas fê-lo com 
a filha do conde de Barcelona e da rainha de Aragão. Só o terceiro rei, D. Afonso II, encontrou 
condições políticas para desposar uma infanta castelhana. Depois dele, os nossos reis 
prosseguiram os matrimónios com infantas de Castela, optando por aragonesas (D. Dinis/D. 
Isabel) ou aragoneses (D. Leonor/D. Pedro IV) apenas em períodos de conflito com o reino 
vizinho. Essa sucessão de uniões – que se processavam de modo idêntico entre os outros reinos 
peninsulares – não podiam deixar de gerar, mais tarde ou mais cedo, problemas hereditários 
relativamente à disputa de tronos vagos. As crises políticas entre os reinos assumiam, portanto, os 
contornos de verdadeiras questões de família, que se resolviam, na maior parte dos casos, pela 
força das armas. 
 É, fundamentalmente, uma questão de família que emerge da tragédia de D. Inês de 
Castro e de todas as suas envolventes políticas. Ocorrida contemporaneamente à querela que em 
Castela opunha Pedro I, o Cruel, a grande parte da nobreza – onde pontificavam dois irmãos da 
bela dama –, as causas da execução desta, a vingança do Infante D. Pedro de Portugal e a guerra 
civil castelhana encontram-se indissociavelmente ligadas. O herdeiro da coroa portuguesa, sendo 
neto de Sancho IV de Castela, chega mesmo a ser convidado pelas principais figuras do partido 
revoltoso a disputar, com o seu apoio, o trono ao seu homónimo castelhano. 
 O capítulo seguinte da gesta familiar luso-castelhana constitui a continuação do anterior e 
ocorre já depois da morte de D. Pedro I de Portugal. Volvido um longo período de sinistras 
guerras civis, o conde Henrique de Trastâmara, filho dos amores ilícitos de Afonso XI com D. 
Leonor de Gusmão, obtém o apoio da França e vence e mata o rei, Pedro I, sucedendo-lhe no 
trono como Henrique II (Março de 1369). O partido subjugado, constatando que D. Fernando I de 
Portugal era, tal como Henrique, bisneto de Sancho IV, mas por via legítima, ao contrário do 
novo rei, que o era por via bastarda, instiga o rei português a reivindicar o trono de Castela. D. 
Fernando não se faz rogado e prepara-se para a 1.ª Guerra com Castela. 
 Rodeado de refugiados espanhóis, D. Fernando convence-se de que dispõe de confortável 
apoio em todo o reino castelhano, o que o leva a invadir a Galiza. A realidade cedo se revela ser 
bem diversa, sendo o rei português obrigado a retirar apressadamente daquela província perante o 
contra-ataque de Henrique II. A paz é negociada em Alcoutim (31-03-1371), passando D. 
Fernando, de inimigo, a aliado do rei de Castela. Inclusivamente, acerta-se o casamento do rei de 
Portugal com a Infanta D. Leonor, filha de Henrique II, a qual traria, em dote, algumas 
localidades da raia. Acorda-se, também, que Portugal será sempre amigo do rei Carlos de França, 
grande apoiante de Henrique II. Com esta cláusula, pretende-se colocar Portugal fora da órbita da 
Inglaterra, país que trava, então, com a França, a Guerra dos Cem Anos. 
 Não quis o inconstante D. Fernando que o enredo da agitada novela luso-castelhana 
tivesse aquele rumo feliz. Na verdade, em princípios de 1372, o rei de Portugal enamora-se de 
Leonor Teles – esposa do fidalgo João Lourenço da Cunha –, obtém a anulação do anterior 
casamento, e, apesar da contestação popular, desposa a formosa dama. Fica, assim, inviabilizado 
o compromisso de casamento com Leonor de Castela. Henrique II entende reagir com serenidade, 
determinando, apenas, que se anulem as promessas respeitantes ao dote. É claro que, da parte 
portuguesa, se considera também extinto o dever de amizade para com o rei de França, o que 
permite a aproximação à Inglaterra. E, se é vultuoso o comércio que nessa época circula pelo 

                                                           
1 Também D. Afonso III fez um primeiro casamento com uma fidalga francesa. Mas, nessa altura, o infante não era o 
herdeiro do trono. Mais tarde, desposaria D. Beatriz, filha bastarda de Afonso X de Castela. 
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porto de Lisboa, é igualmente fundamental que os navios que vão e vêm da Flandres não sejam 
incomodados pela armada inglesa. 
 Não dura muito tempo a paz com Castela. Em 1372, o duque de Lencastre – filho de 
Eduardo III de Inglaterra e casado com uma filha do falecido Pedro, o Cruel – achando-se com 
direito à coroa castelhana, decide chamar Portugal para a sua causa. D. Fernando dispõe-se a 
participar em nova campanha contra Henrique II – 2.ª Guerra com Castela –, estabelecendo-se, 
então, os acordos que iriam constituir os alicerces da Aliança Inglesa (Tratados de Tagilde e de 
Londres). Henrique II, tendo tido notícia dos preparativos para o ataque a Castela, antecipa-se aos 
anglo-lusos, e, sem encontrar oposição, entra em Portugal e vem pôr cerco a Lisboa. Nova paz é 
assinada (Santarém, 19-03-1373), prometendo D. Fernando voltar a apoiar Castela na luta contra 
os ingleses. 
 Mas, em 1380, portugueses e ingleses acham oportuno o desencadear de novo conflito – 
3.ª Guerra com Castela. Constitui, tal como a 2.ª, um episódio menor da Guerra dos Cem Anos. 
Em meados de 1381, acerta-se o casamento de D. Beatriz, filha de D. Fernando, com um neto do 
rei de Inglaterra, reforçando a ideia de escorar a independência do reino na casa real inglesa. 
 De forma mais ou menos clandestina se negociou nova paz com Castela (1383). A 
princesa D. Beatriz, apesar de prometida ao neto do rei de Inglaterra, passa agora a prometida do 
segundo filho do rei João I de Castela, o infante D. Fernando.2 Mas não seria, ainda, nesta 
conjuntura que a desditosa infanta portuguesa encontraria esposo. 
  Poucos meses depois da assinatura do acordo de paz, João I de Castela enviúva. Ao 
mesmo tempo, o rei D. Fernando manifesta grave enfermidade, temendo-se pela sua vida. D. 
Beatriz está, assim, prestes a tornar-se rainha de Portugal. Alguém – castelhano ou do partido 
castelhano em Portugal – lança a ideia de casar a infanta, não com o filho do rei de Castela, mas 
sim com o próprio rei. Realizado o casamento em 14 de Maio 1383,  consuma-se o triunfo da alta 
nobreza, dos membros do conselho do rei e de uma parte dos grandes mercadores, que sempre 
viam com bons olhos tudo o que julgassem concorrer para a paz e estabilidade. 

O acordo estabelecido entre os dois reinos – Tratado de Salvaterra – estipula que, na falta 
de herdeiro masculino, a sucessão de D. Fernando seja assegurada pela sua única filha legítima, 
D. Beatriz. A regência e o governo do reino seriam confiados à rainha D. Leonor, até que um 
filho da princesa pudesse cingir a coroa portuguesa. Enquanto tal não sucedesse, D. João e D. 
Beatriz intitular-se-iam reis de Portugal. 

Do episódio do enlace entre D. João I de Castela e D. Beatriz, vale a pena registar o 
curioso relato que dele faz o historiador espanhol Luís Sánchez Fernández: 
 

Las ceremonias de boda tuvieron lugar entre los días 14 y 21 de mayo en la ribera de Chinches 

y en Badajoz. [...] La niña iba a abandonar su país, al que nunca más regresaría. También 

estuvo presente otro don Joao, el maestre de Aviz, incluso en el juramento que nobles y 

caballeros portugueses prestaron de reconocer a los nuevos esposos como futuros reyes. 

Cabalgando a su lado, Leonor Teles hizo a este cordial enemigo una confidencia, refiriéndose al 

yerno que acababa de conocer: "quisiera que el hombre fuera más hombre". Fue, pues, una 

jornada de engaños. Juan I juraba que apoyaría a Leonor y a quien esta designara como 

regente hasta que hubiera hijos mayores de una niña de diez años; no pensaba cumplirlo. El 

maestre de Aviz juraba fidelidad al castellano como futuro rey; probablemente tampoco 

pensaba cumplir. Y todos los presentes estaban envueltos en la misma niebla de 

incertidumbre, porque en el fondo había un verdadero protagonista que no parece haber sido 

invitado: la conciencia nacional portuguesa.
3 

 

                                                           
2 Sendo neto de Pedro IV de Aragão, D. Fernando viria a herdar, em 1412, a coroa daquele reino, como Fernando I, 
dito de Antequera. 
3 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis,  Portugal y Castilla-León: dos destinos unidos, In HIPÓLITO DE LA TORRE 
GÓMEZ, España y Portugal – Siglos IX-XX – Vivencias históricas, p. 43. 



4 

 

 Falecido D. Fernando, e não tendo D. Beatriz descendente, deveria D. Leonor assumir a 
regência do reino, até porque a princesa (e rainha de Castela) tinha apenas 11 anos de idade. 
Importa sublinhar que, em teoria, não estava no horizonte uma união dinástica. De facto, o 
herdeiro do trono de Castela, sendo enteado de D. Beatriz, não tinha qualquer direito ao trono 
português, e, o futuro herdeiro legal de D. Beatriz, não sendo o primogénito de D. João I de 
Castela, também não podia aspirar, em princípio, à coroa do país vizinho. Todavia, do lado 
português desenvolveu-se a suspeita de que a prática poderia não corresponder à teoria e que, 
mesmo sem legitimidade dinástica, se caminhasse para uma anexação. 
 Diga-se, em abono da verdade, que situações semelhantes à criada com o casamento da 
herdeira do trono português com o rei de Castela haviam já acontecido, e voltariam a acontecer, 
por toda a Europa, sem que daí resultasse a revolta popular que veio a ocorrer em Portugal. Se é 
difícil determinar qual dos outros pretendentes ao trono – Infantes João e Dinis, filhos de D. 
Pedro e de Inês de Castro, e D. João, Mestre de Avis – detinha mais legitimidade para a ele 
ascender, parece ser inquestionável, pelas leis do tempo, que o trono português era, por direito 
próprio, pertença de D. Beatriz. O seu casamento com D. João I de Castela não lhe acarretava 
qualquer inelegibilidade. Era essa, de resto, a opinião da esmagadora maioria da nobreza, que, 
chegado o momento de optar, se colocou ao serviço do rei de Castela. É de crer, certamente, que 
esta perspectiva aristocrática tivesse muito a ver com a defesa dos seus privilégios e com a 
ausência de alternativas, mas afigura-se impensável que não fosse tomada a coberto de preceitos 
alegadamente legítimos. 

A verdade é que, após a morte de D. Fernando, algo de anormal se passou, pois, como 
referiu Fernão Lopes,  

 
...posto que os ricos e poderosos, tanto alcaides dos castelos, como outros fidalgos, tivessem 

voz por el-rei de Castela, os povos, porém, todos em seus corações eram contra e contra a 

rainha.
4  

 
Essa anormalidade materializou-se na manifestação de poder político fora do âmbito 

tradicional da nobreza e no despertar de uma consciência colectiva nacional e burguesa, 
notoriamente menos dependente da figura de um monarca. Usando uma terminologia do nosso 
tempo, atrever-nos-íamos a designar essa consciência por nacionalismo ou patriotismo, em clara 
oposição aos valores mais “internacionalistas” da nobreza e do clero. Mas esse patriotismo 
representa, também, uma aposta na modernidade: é a burguesia do comércio marítimo que se 
dispõe a vencer e substituir a aristocracia dos senhores rurais. 

A forma como é recebida em Castela a notícia do falecimento de D. Fernando permite dar 
razão aos que pensavam que o acordado em Salvaterra não seria, na prática, respeitado pelo rei de 
Castela. De facto, João I de Castela logo se aprontou para entrar em Portugal.  

 
Celebrado consejo sobre la manera como convendría ejecutarlo, dividiéronse los pareceres, 

opinando los más que debería ganar antes á los portugueses con políticos y amistosos tratos y 

por medio de embajadas y conferencias pacíficas, por la vía en fin de las negociaciones, y 

siendo otros de dictamen que debería mirar los anteriores tratados como hechos contra su 

honra y derecho, y como no válidos ni obligatorios, en cuya virtud convendría que entrara 

inmediatamente como rey y con poderoso ejército, y tomar posesión del reino como por 

sorpresa y antes que los portugueses se apercibiesen. Conformábase más este dictamen con 

los deseos y con las intenciones del rey...
5 

 
Acto fundamental da eleição de D. João, Mestre de Avis, para o trono de Portugal é a 

realização das Cortes de Coimbra, em 6 de Abril de 1385. A argumentação aí desenvolvida por 

                                                           
4 SARAIVA, António J., As crónicas de Fernão Lopes (em português moderno), p. 258. 
5 LAFUENTE, Modesto,  Historia General de España, T. Quinto, p. 186. 
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João das Regras, jurista de origem burguesa, constituiu peça essencial da eleição do Mestre de 
Avis como Rei de Portugal. O genial manipulador teve artes de desfazer a legitimidade de D. 
Beatriz que parecia ser, à partida, a herdeira indiscutível do trono. João das Regras procurou 
demonstrar que o casamento de D. Fernando com D. Leonor era nulo, por ser ainda válido o 
matrimónio anterior desta com João Lourenço da Cunha. Deste modo, D. Beatriz devia ser 
considerada filha ilegítima de D. Fernando, sem qualquer outra vantagem sobre os restantes 
pretendentes, eles também filhos bastardos. Não aceitando perder os direitos de que se achava 
possuído, o rei de Castela, apoiado por muitos nobres portugueses, não tarda a reunir forças para 
impor a sua vontade. 
 A campanha militar que se segue, no entanto, concluir-se-á de modo favorável aos 
partidários do Mestre de Avis. Na circunstância, é particularmente decisiva a influência das 
tropas britânicas nos êxitos de Atoleiros e Aljubarrota, tanto na vertente do combate como no 
capítulo da táctica utilizada. De facto, a hábil exploração das vulnerabilidades da cavalaria 
medieval às novas tácticas de combate defensivo – o quadrado, eriçado com as lanças dos 
cavaleiros combatendo apeados, e a eficácia dos archeiros britânicos, antes do choque – era algo 
que os ingleses haviam já experimentado, com sucesso, nas batalhas de Crécy (1346) e de 
Poitiers (1356). 
 A decisiva presença de tropas inglesas no teatro de operações devera-se à avisada 
exploração da anterior política de aproximação a Inglaterra, encetada por D. Fernando. D. João I 
entendeu, assim, persuadir a corte inglesa das vantagens que um aliado na Península Ibérica traria 
para as aspirações do rei inglês relativamente à coroa castelhana. Assim, em 9 de Maio de 1386, 
os representantes de Ricardo II de Inglaterra e D. João I de Portugal assinam um acordo de 
aliança perpétua – Tratado de Windsor –, cujos termos vão vigorar até aos nossos dias. 
Compreensivelmente, a historiografia espanhola anota este acontecimento – de certo modo, 
desculpabilizante da derrota de Aljubarrota –, dando-lhe um valor que, em boa verdade, só se 
justifica a partir do tratado de 1661. Lafuente, por exemplo, não hesita em dizer, referindo-se a D. 
João I, que…  

…como hubiese necesitado del auxilio de los ingleses, tuvo entonces principio el protectorado 

que la Inglaterra ha ejercido por siglos enteros en Portugal, y que en ocasiones ha degenerado 

en una especie de soberanía.
6  

Mas o que se constitui como realidade permanente é que a política externa portuguesa vai 
ser como que constrangida a optar, a partir desta época, entre duas alianças: a castelhana e a 
britânica. 

 

David Martelo – Maio de 2019  

                                                           
6 MODESTO LAFUENTE, Ibidem, T. Quinto, p. 254. 


