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Resumo: 
O consentimento individual de cada uma das partes e a ausência de constrangimento 
externo, de terceiros sobre os dois jovens na maioridade, em termos medievais, seriam 
pré-condições de validade de um casamento. Naturalmente, outros muitos elementos 
interviriam na aceitação ou não da conveniência política de uma união matrimonial com 
foros de aliança internacional por parte dos noivos, tais como perfil individual e 
consciência da sua importância nos quadros sócio-políticos. Os projetos políticos 
próprios do noivo, parecem aqui, falar mais alto que suas obrigações como filho da 
monarquia.  Neste contexto observamos a iniciativa de uma jovem nobre, filha natural 
da monarquia portuguesa demarcando seu direito de obter a anulação do seu consórcio 
em razão da ausência de livre vontade das partes em realizá-lo. Análise promovida a 
partir dos aportes metodológicos da Nova História Política.  
Palavras-chave: 
Guerra dos Cem Anos; Casamento; Consentimento. 
 
Abstract:  
The individual consent of each part and the absence of external restraint, about both 
juveniles in adulthood, in medieval terms, would be preconditions of validity over a 
marriage. Naturally, many other elements would intervene in the acceptance or not of 
the political decorum of a matrimonial bond with laws of international alliance by the 
grooms, such a individual shape and awareness of its importance in the socio-political 
picture. The proper groom´s political projects, here seems to speak louder than his 
obligations as a son of the monarchy. In this context we observe the initiative of a 
young noble, natural daughter of the Portuguese monarchy delimiting its right to obtain 
the annulment of its consortium due to the absence of free will of the suitor in 
accomplishing it. Promoted analysis through the methodological contributions of the 
New Political History. 
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Ao declararmos tratar de um casamento medieval, devemos esclarecer que 
nossa pretensão será abordar a questão do consentimento na validade de um 
casamento em particular, o de Da. Isabel, portuguesa e D. Alfonso castelhano. 
Analisaremos as condições que precedem a sua potencial consumação e o processo 
jurídico que levaria à sentença de sua nulidade. Analisaremos, neste percurso, a 
transcendência em termos políticos da união de filhos de duas Casas régias, para 
cada uma delas, assim como os limites da imposição dos progenitores e suas razões 
políticas sobre o casal. Um caso que não chega, em parte, a ser excepcional, afinal a 
revisão de união matrimonial por palavras de presente é corrente na Idade Média, ainda 
que sua anulação na idade núbil seja mais rara e possa servir de parâmetro para 
revermos nossas concepções historiográficas sobre o peso da vontade individual 
sobre as questões políticas que envolvessem casamentos na medievalidade. 

 
 Uma análise que se norteará na linha da Nova História Política, onde o 
homem ou mulher é objeto de análise como agente transformador do espaço social, 
capaz de integrar-se como agente, mas também como parte influenciável dos 
movimentos de atualização em andamento em seu contexto. Neste nosso estudo 
observaremos o impacto de concepções filosófico-jurídicas na atuação de um casal 
que margeia o nível das elites por serem filhos naturais, ilegítimos das Casas régias. 
Marginais da elite sócio-política dos reinos ibéricos em análise, cuja atuação 
romperia com cânones mais tradicionais de comportamento e legalidade e galgariam 
a partir de novos parâmetros éticos de matrimônio e relação consentida uma união 
válida e reconhecida neste século XIV na Península Ibérica. O foco fica, assim, no 
âmbito do poder para compreender o político a partir de problemas e objetos que 
envolvem o âmbito social (Barros, 2010). 
  

Apresentemos, então, os agentes envolvidos esta questão, por um lado, Dona 
Isabel, filha natural do rei D. Fernando de Portugal que nasce em 1364 e aos oito 
anos de idade seria objeto de um contrato matrimonial com um dos filhos naturais 
do rei D. Enrique Trastâmara, D. Alfonso Enríquez, que fora investido por seu pai, 
Conde de Noreña e de Gijón2. O acordo seria realizado no bojo da negociação do 
tratado de Santarém em abril de 1373 que realizava pazes entre Portugal e Castela. 
Estabelece-se ainda, nesta mesma ocasião, o casamento da meia-irmã de D. 
Fernando, Da. Beatriz de Castro com o irmão de Henrique Trastâmara, Sancho, 
Conde de Albuquerque (Lopes, 1966: 217). Mas, o casamento de Isabel com o 
Conde Afonso de Gijón não tinha condições de se realizar plenamente visto que a 
noiva era uma menina de oito para nove anos em 1373. Assim, o compromisso só 
podia ser realizado por palavras de presente, quando um ou os dois noivos fossem 

 
2 Isabel teria sido prometida a um filho do Conde de Barcelos, João Afonso Teles, que, no entanto, morre 
ainda na tenra idade (Sousa, 1735: 427). Alfonso, por sua vez era filho de Enrique II Trastâmara com Elvira 
Iñiguez de la Vega nascido em 1355. Acompanharia de perto seu pai, sendo seu primogênito ainda que 
ilegítimo, assim, na Batalha de Nájera em 1367 cairia preso em mão dos inimigos ingleses e petristas (CDF, 
cap. 9, p. 31). Resiste em nome de seu pai na Galiza contra as investidas dos petristas galegos apoiantes de D. 
Fernando de Portugal em 1372. E no decurso da segunda guerra fernandina contra o seu pai, ataca Cascais 
com 400 lanças (Lopes, 1966: 31; 176; 182; 203-4).  
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menores de sete anos como promessa de consumação futura na idade idônea, ou da 
robora, 14 anos para rapazes e 12 para meninas. Assim, este tipo de aliança seria 
sempre numa condição provisional, pois ficava em aberto a possibilidade de ao 
atingirem a idade núbil não o consentirem ou dele reclamarem, “pelo que ficava sem 
efeito tal matrimónio, devendo ser considerado simples desposórios ou sponsalia de 
futuro ou matrimonium de futuro” (Costa, 1970: 376). 

  
 Ao ser casada nestes termos, a jovem Isabel seria levada para viver junto à 
Corte castelhana até ter idade adequada, acompanhada por uma comitiva de 
cavaleiros portugueses (Lopes, 1966: 221). Seria criada na Casa do rei Enrique II e 
sua esposa Juana de Castro com quem estabelece laços de criação que não teria com 
seu pai natural. Acompanhando estes eventos a partir das Crônicas régias, espanhola 
e portuguesa percebemos algumas diferenças de abordagem e mesmo de conteúdo 
que convém apontarmos. 
  

Na narrativa castelhana de Pero Lopez de Ayala, contemporâneo dos eventos 
narrados encontramos a referência ao casamento de Isabel e Alfonso neste contexto 
em que a visão do vitorioso Enrique II Trastâmara impõe a sua vontade de 
realização dos consórcios e a efetividade dos mesmos. 
 

E después desta pleytesia los rreyes fizieron otros tratos entressi de 
casamiento del conde  don Sancho hermano del rrey don Enrrique, que 
casasse con la infanta doña Beatriz hermana del rrey de Portogal que era 
fija del rrey don Pedro de Portogal e de doña Ynes de Castro. Outrossi el 
duque de Benauente don Fradique fijo del rrey don Enrrique e de vna 
dueña que dezian doña Beatriz Ponçe casasse con la infanta doña Beatriz 
fija del rrey de Portogal e de la rreyna doña Leonor la qual doña Beatriz 
nasçiera en Coynbra quando y  estaua el rrey don Enrrique este año que 
entro en el regno de Portogal, e esta era heredera del regno de Portogal. 
Outrossi el conde don Alfonso fijo del rrey don Enrrique casasse con 
otra fija del rrey de Portogal que dizian doña Ysabel, que ouiera antes 
que casasse e que le diesse el rrey de Portogal con ella a Ulseo e a 
Çellorico e Linares e que luego estudiessen los dichos logares por el 
conde don Alfonso, ca el rrey don Enrique los auia ganados en esta 
guerra e los tenía (Lopez de Ayala, 1997: 345-6). 
 

 O rei castelhano tinha conquistado o dote que seu filho Alfonso deveria 
receber de sua noiva, na guerra contra Portugal que findava e apressava o rei 
português a oficializar esta situação. Tal pressa, certamente D. Fernando não tinha, 
daí que muitas cláusulas deste tratado tardassem a se realizar plenamente.   
  

Interessante observarmos que Fernão Lopes escreve posteriormente e tem 
Pero Lopez de Ayala como fonte, discorda neste ponto e declara não haver outro 
casamento tratado nas negociações do acordo de paz, além do de Beatriz e Sancho 
de Albuquerque.  
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Trautarom mais estas aveemças, que Dona Beatriz, irmaã delRei Dom 
Fernamdo, filha delRei Dom Pedro, e de Dona Enes de Castro, casasse 
com Dom Samcho Dalboquerque, irmaão delRei Dom Hemrrique, filho 
delRei Dom Affonso seu padre, e de Dona Lionor Nunez de Gozmam 
sa madre: e quem mais casamentos em estes trautos assijna, erra em seu 
estoriar (Lopes, 1966: 216-218). 
 

 Segundo Peter Russell, não existe um documento original deste tratado em 
toda a Península Ibérica, pelo que se acede a seu conteúdo o mais próximo do 
original, a partir de uma versão latina disponível no Arquivo Nacional de Paris de 
1374 que segundo o pesquisador teria sido confeccionada em Castela para fins de 
informação do aliado rei da França, Carlos V (Russell, 1951:5-6; Fernandes, 2016). 
Prossegue o historiador, considerando que Fernão Lopes, Guarda-Mor da Torre do 
Tombo, disporia, à época da redação da crônica régia, de uma versão original do 
tratado, tal a fidelidade do conteúdo de sua Crónica ao teor da versão latina do 
arquivo francês3. E de fato, como constatamos no documento transcrito por Peter 
Russell o único casamento referido nesta versão latina é o de D. Sancho de 
Albuquerque e Da. Beatriz de Castro.  

Item quod ad maiorem confederacionem regum predictorum rex 
Portugalie qui  nunc est dabit sororem suam domnam Beatricem 
infantissam Portugalie in sponsam et  uxorem magnifico et potenti viro 
domno Sancio comiti de Alboquerque germano predicti regis Castelle et 
Legionis et assignabit sibi pro dote et in dotem centum milia librarum 
monete Portugalensis que inclite memorie Petrus quondam rex 
Portugalie et Algarbii et pater dicte infantisse eidem pro dote et in dotem 
mandavit et voluit assignari et in hac de moneta que tunc temporis in 
dicto regno Portugalie currebat quam dotem solvet et assignabit rex 
Portugalie predicttus dicto domno Sancio infra tres annos a die contracti 
matrimonii inter  comitem Sancium et infantissam predictos 
videlicet anno quolibet partem terciam dicte dotis, ita tamen quod 
partem terciam istius anni presentis solvat et solvere teneatur eidem 
comiti infra tres menses a die contracti et consummati matrimonii 
predicti (Russell, 1951: 21-23). 

 Podemos concluir, assim, que em suas pesquisas Fernão Lopes detectaria a 
ausência do casamento de Isabel em um documento encontrado na Torre do 
Tombo que confrontaria a sua fonte castelhana, daí a farpa, “e quem mais 
casamentos em estes trautos assijna, erra em seu estoriar” (Lopes, 1966: 216-218). 
 
 Paradoxalmente, mais à frente em sua narrativa, o momento da celebração 
pública das pazes e acordos finais de Santarém, Fernão Lopes inclui a negociação 
deste casamento por palavras de presente no bojo da celebração do acordo. Teria sido 
ele introduzido posteriormente às negociações originais, considerando-se que desde 

 
3 A Crônica de Dom Fernando teria sido redigida, segundo Salvador Dias Arnaut, entre 1436 e 1443 (Lopes, 
1966: IX), ou seja, entre o reinado de D. Duarte (1433- 38) e a regência do Infante D. Pedro (1439-46), 
sobrinhos de D. Fernando. Fernão Lopes escreve, assim, cerca de cinquenta anos após o fim do reinado 
fernandino.  
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o início do relato desta união, o cronista português dá relevo à contrariedade que tal 
união provocava no noivo e depositava toda a intenção de sua realização no rei 
castelhano, seu pai. Ou quem sabe, seria parte do projeto de Leonor Teles de afastar 
outra Infanta da Corte régia tal como Beatriz de Castro, sua concorrente na afeição 
do rei. Assim, a inclusão do matrimônio de Da. Isabel, uma potencial concorrente 
de sua filha à sucessão do pai poderia ter sido um acrescentamento aos tratos 
originais sugerido pela rainha portuguesa com anuência de Enrique II e no interesse 
comum dos dois.  
  

Alli se trautou emtom outro casamento, a saber, Dona Isabel filha 
bastarda delRei Dom Fernando, que ouvera ante que casasse, com o 
comde Dom Affonsso, filho delrei Dom Hemrique; seemdo ella estomçe 
de hidade de oito anos, e andava em nove, e ela veria ataa dezoito. E 
forom esposados per palavras de presemte, em maãos do dito delegado, 
e feita muj gram festa, qual comvijnha a taaes pessoas; mas este 
recebimento que o comde fez com ella, nom foi per seu grado dele,mas 
com prema e constramgimento que lhe elRei seu padre fez, 
mandandolhe todavia que a recebesse; seumdo contou algum em segredo 
ante que os esposassem, e disse depois de praça, seemdo alomgados de 
Santarem. E levou elRei comsigo, quamdo partio de Portugal pera seu 
reino, esta Dona Isabel, e forom com ella homrrados cavaleiros, que 
elRei mandou em sua companha. (Lopes, 1966: 221-2). 

 
 Como vimos, o tom, segundo Fernão Lopes seria o de que a união não teria 
agradado o Conde de Noreña, o que per si, não seria tão transcendente. Basta 
pensarmos em quantos outros teriam tido a mesma disposição, mas a teriam velado 
aceitando o seu destino e buscando em seguida alternativas paralelas para sua 
realização emocional. Neste caso, parece-nos que a condição de rebeldia, ou recusa 
estaria verdadeiramente ligada à consciência da sua importância militar e política 
neste contexto de guerra e afirmação de seu pai e da dinastia Trastâmara. D. 
Alfonso já tinha demonstrado em grandes batalhas e levantes o valor de sua 
contribuição e parece medir forças com seu pai numa questão que seria importante 
principalmente para o rei. Teria, o Conde de Noreña pretensões de união 
matrimonial com Infantas legítimas? Talvez o fato de Da. Isabel ser uma filha 
natural tenha tido peso nesta recusa, como defende Uria Maqua (1975: 177-238), 
mas, na verdade parece-nos ser uma conjunção de possibilidades que o Conde avalia 
convenientemente para si, a fim de alcançar de seu pai reconhecimento e projeção 
ainda maiores à frente da sociedade política de Enrique II.   
 
 Paradoxalmente, a questão do consentimento seria trazida à baila por Fernão 
Lopes, legitimando a recusa do Conde Alfonso em aceitar esta aliança. O cronista 
português era conhecedor dos passos seguintes desta união, talvez, por isso, sentia-
se mais à vontade para argumentar sobre as razões que o invalidariam pautado na 
ausência do consentimento do jovem castelhano. 
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O nom onesto e forçoso poderio faz aas vezes; por comprir voomtade, 
casamento dalgumas pessoas, em que mujto comdana sua conçiemçia, 
fazemdolhes outorgar a taaes cousa contraira a seu deseio, quamdo 
huum no outro, reçebemdoo per tal modo,livremente numca 
comssemte; assi que quamto a Deos numca som casados, posto que 
ambos lomgamente vivam; e desta guisa aveo ao Comde Dom 
Affomsso, filho delRei Dom Hemrique, com Dona Isabel, filha delRei 
Dom Fernamdo, a qual reçebeo em Santarem, como ouvistes; porque no 
começo, e logo despois, nom lhe prazemdo de taaes esposorios, sempre 
mostrou per gesto e palavras que sua voomtade nom era comtemta; ca el 
pelo caminho, e depois em Castella, numca lhe falou, nem chamou 
esposa, nem lhe deu somente huuma joya; e assi amdou ella em casa 
delRei, ataa que comprio os anos para poder casar (Lopes, 1966: 257). 
 

 O cronista português parece tomar partido a favor do inimigo, daquele que 
humilhava a filha do rei D. Fernando, mas, podemos entender melhor se 
ampliarmos o âmbito de nossa visão contextual do conteúdo narrado e o 
sobrepormos ao contexto de produção da narrativa. A Crônica de D. Fernando faz 
parte de um projeto maior de legitimação da dinastia portuguesa seguinte, a de Avis 
e demarcaria alguns elementos definidores do perfil régio daqueles que antecederam 
o Mestre de Avis. O seu meio-irmão, D. Fernando, cioso de sua legitimidade 
sanguínea tentava impor a sua superioridade ao rei Trastâmara , sem sucesso, foi por 
ele submetido e mesmo humilhado, mas seria um passo no caminho providencial do 
alçamento de Avis e assim, na sua Crônica, Fernão Lopes foca em alguns aspectos 
da atuação de Enrique II como um tirano, usurpador que assassinara Pedro, O 
Cruel e que impunha a sua vontade ao rei português, mas também a seu próprio 
filho, Alfonso, obrigando-o a unir-se contra a sua vontade, a Isabel, esperando tirar 
disto, ganhos políticos e patrimoniais. Nestas condições, dar razão ao filho rebelde 
do rei inimigo fortalecia as razões do rei português, ainda mais sabendo tratar-se de 
futuro aliado de D. Fernando contra seu pai e irmão, conforme veremos. 
 
 Além disso, os petristas galegos, opositores dos Trastâmara, seriam afastados 
de Portugal com os termos de Santarém em 1373 (Fernandes, 2016) e podemos 
cogitar que a aproximação crescente entre D. Fernando e um epígono asturiano 
como D. Alfonso, com predisposição à revolta contra a monarquia castelhana 
parece ser uma boa alternativa no boicote interno a Enrique II.   
 
 Ainda outro aspecto a destacar desta questão é o amparo da recusa em casar-
se, em termos jurídicos. Se, por um lado, Fernão Lopes aborda a questão da recusa 
legítima do Conde Alfonso, em sua narrativa, no conhecimento prévio de uma 
aliança política que sabia ter se realizado posteriormente, por outro lado, 
fundamenta a invalidez do casamento na ausência de consentimento expresso e 
público de uma das partes. O constrangimento a que Alfonso seria exposto por seu 
pai, ganhava tons de denúncia na crônica portuguesa, tornando o projeto de 
Enrique Trastâmara inválido em conformidade com os ditames canônicos 
trecentistas.  
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A premência se agrava quando Isabel atinge a idade da robora e seu futuro 

sogro convoca o filho a consumar a união, em 1377 e neste ponto cedemos espaço a 
Fernão Lopes. 
 

Estomçe disse elRei ao comde, que a recebesse pubricamente, e fezesse 
suas vodas segumdo lhe compria, e el o comtradisse, e o nom quis fazer; 
e por este aazo se recreçerom  tam ásperas palavras entre elRei e o 
comde seu filho, que el reçeamdosse de prisom ou desomrra, fogio do 
reino, e amdou em Framça, e em Avinhom, querelamdosse a elRei de 
Framça, e ao Papa Gregório, como elRei seu padre o costramgia que 
casasse com aquella filha delRei de Portugal, com que voomtade numca 
ouvera (Lopes, 1966: 257).  

  
 Entendemos ser esta a estratégia regular, a fuga, o desterro e busca de apoio 
nos aliados de seu pai, o rei de França e no Papa Gregório de Roma, num contexto 
imediatamente prévio ao do chamado Exílio de Avignon. No entanto, o tom das 
ameaças de Enrique II aumenta e parece que as consequências da fuga deixam de 
ser compensatórias, a postergação torna-se perigosa a seus interesses no reino. 
  

E prossegue Fernão Lopes, na narrativa da tensão gerada entre Enrique e seu 
filho que geraria confisco do patrimônio do Condado que lhe tinha sido concedido 
na infância, pela desobediência aos acordos realizados e os concede a seu irmão 
mais novo, Fradique, o Duque de Benavente, que havia oficializado a união prevista 
no tratado de Santarém, no ano anterior de 1376. “El Rei veemdo o tallamte que seu 
filho em tal feito mostrava, mandoulhe tomar as rendas e terras que avia, e deu 
algumas delas ao duque seu irmão: e isso mesmo mandou tomar os bens a alguns 
dos que se forom com elle fora do reino” (Lopes, 1966: 258).  

 
Neste ponto da Crônica surge a jovem Isabel, identificada como Condessa, 

demonstrando protagonismo próprio, certamente fortalecida por conselheiros, 
abandonada entre o constrangimento do sogro sobre seu filho e aquele a que lhe 
votara seu noivo ao recusar-se a casar.  

A comdessa veemdo todo esto, estamdo elRei em Valhadolide, no mês 
de fevereiro huum dia aa tarde, em huum logar que chamam o paraiso, 
presemte a Rainha Dona Johana, e outros mujtos que dizer nom 
curamos, reclamou os esposorios e casamento que avia feito com o 
comde, dizemdo que se lhe a el nom prazia de casar com ella, que tam 
pouco prazia a ella de casar com elle, e tomou dello assi estormentos 
(Lopes, 1966: 258). 

 Em fevereiro de 1377, cobra, a Condessa Isabel, do alto de seus treze anos 
de idade, o desembaraço da situação encaminhando inclusive instrumentos que 
anunciavam a sua disposição de invalidar o compromisso por palavras de presente. 
  

http://www.revistarodadafortuna.com/


335 
Fernandes, Fátima Regina  

A importância do consentimento na validade do casamento na Península Ibérica trecentista 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 328-345. ISSN: 2014-7430 

Diante disso, Enrique II convoca novamente seu filho à Corte, sob ameaça 
de deserda-lo completamente, além de deixar-lhe uma maldição em seu testamento. 
Após tal ameaça paterna de retirada de seu patrimônio Alfonso chega em novembro 
a Burgos, mais por medo de seu pai do que “com voomtade de casar com ella” 
(Lopes, 1966: 258). Presidiria o casamento o Arcebispo de Santiago que ao 
perguntar ao Conde se desejava receber Da. Isabel como mulher, recebe como 
resposta um silêncio constrangedor. Diante de uma verdadeira infâmia promovida 
contra a noiva, seu pai e os dois reinos, intervém Enrique, 
  

[...] e o comde nom respomdeo nada ataa que elRei sanhudamente 
mandou que dissesse si, e ei estomçe, com reçeo do padre, disse que si; 
pero que o disse de tal guisa, que mujtos dos que hi estavom, 
emtenderom bem neele, que de tal casamento era pouco comtemte; 
porém forom suas vodas feitas muj honradamente (..) (Lopes, 1966: 
258). 
 

 Segue-se a narração da noite de núpcias, na qual Alfonso teria sido obrigado 
a recolher-se numa cama juntamente com Isabel, por ordenamento de seu pai. 
Deixo a narração para Fernão Lopes, sob risco de perder-se na transcrição, a 
essência da mensagem. 
  

[...] e jazemdo ambos em huuma cama, husou el de todo o comtrairo que 
a omdessa (sic) razoadamente devia desperar aaquel tempo, privamdo el 
estomçe assi seus semtidos, que nenhum leixou husar de seu offiçio, qual 
compria; ante lhe forom tam escasos, que el numca a abraçou, nem 
beijou, nem se chegou a ella pouco nem mujto, nem a tocou com o pee, 
nem com a maão, nem lhe falou tam sol huuma fala naquela noite, nem 
pella manhaã, nem ella a el isso mesmo, nem nunca lhe chamou 
comdessa em jogo, nem em siso, nem comeo com ella a huuma mesa; 
mas vijnhase cada dia ao seraão dormir com ella, teemdo tal jeito em 
todallas noites, como tevera na noite primeira; e esta vida comtinuou 
com ella, de que elRei nom sabia parte, em quamto esteve em Burgos e 
em Pallemça, que seriam ataa dous meses. E depois que elRei partio 
daquel logar, o comde nom curou mais dela, mas foisse a outras partes, 
omde a ver nom podesse; e assi amdou, ataa que elRei seu padre morreo, 
e foi dela quita per semtemça, como adiante diremos (Lopes, 1966: 258-
9).  

    
 Aqui o cronista ao detalhar o comportamento do Conde em relação à sua 
esposa, apresenta-nos, pela negativa, o que seria esperado de um relacionamento, 
mesmo que oficial, de um casal. A convivência, a intimidade, os sinais de carinho 
seriam esperados mesmo entre casamentos tratados, afinal, vínculos de amizade ou 
certa proximidade poderiam ter sido desenvolvidos durante os anos de espera pela 
idade da jovem. O livre consentimento das partes seria aqui o cerne da questão.  
 
 Carlos Eduardo Zlatic discute esta questão do livre consentimento e 
expressão “da voz dos nubentes as suas genuínas vontades de contrair os laços 
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religiosos”, amparado em bibliografia clássica e fontes sobre a aplicação deste 
princípio canônico na legislação portuguesa. Uma disposição que buscaria limitar a 
pressão da parentela sobre os noivos no sentido da realização do casamento por 
outros interesses (Zlatic, 2017: 160). Neste ponto, o instituto do casamento como 
uma relação crescentemente sacramental trazia para o âmbito do Direito Canônico 
competências arbitrais sobre casamentos não consentidos voluntária e publicamente 
e tais diretrizes seriam incorporadas pela legislação portuguesa desde pelo menos a 
primeira metade do século XIII (Mattoso, 1981: 414; Moncada, 1948). Leontina 
Ventura confirma esta disposição da nobreza, especialmente de Corte, de aceitar a 
jurisdição eclesiástica, episcopal sobre o casamento o que envolvia a potencial 
dissolução do vínculo.  
 

[...] se afirmava que a Igreja, por seu direito próprio (ex officio suo), 
poderia dissolver o casamento. A demonstrar a segunda, no regimento 
da Casa Real de 1258, estipula-se que "ElRey, nem ricohomem, nem 
nenhum homem poderoso do regno asi religioso como sagral non 
constranja nem per força nenhum homem nem molher que caze contra 
sua vontade, mas livremente cazem com quem quer que queira segundo 
como manda a igreja" (Ventura, 1992: 214) 

  

 Vemos que, um acordo matrimonial poderia ser revisto juridicamente mesmo 
depois de atingida a idade núbil, daí a necessidade de profundar, neste contexto, a 
demanda do rei castelhano em fazer valer de forma tão ostensiva uma das cláusulas 
do acordo de Santarém que unia dois filhos naturais das duas Casas. Observando o 
panorama das alianças propostas desde 1373, começamos pelo casamento da 
Infanta Beatriz, filha legítima de D. Fernando de Portugal com D. Fradique, filho 
natural de Henrique Trastâmara, confirmado em 1376 nas Cortes de Leiria e jurado 
em Castela em janeiro de 1377(Lopes, 1966: 261-2; Marques e Dias, 1990:149-54). 
Este sim, seria um projeto de interesse castelhano garantindo muito mais 
transcendência à influência castelhana em Portugal, mas ainda navegava na incerteza 
de sua consumação devido à menoridade dos nubentes. Já a união de Sancho, 
Conde de Albuquerque, meio-irmão de Enrique II, com Beatriz de Castro seria 
efetivo desde 1373, mas a morte do Conde em 1374 fragilizaria tal união entre as 
duas Casas régias. Só o casamento do Infante Juan I, em 1375 com a herdeira de 
Aragão (Lopes, 1966: 255-6) anulara, temporariamente, uma frente de potencial 
oposição a Castela na Península Ibérica.  
  

Assim, em 1377, esta conjuntura aumentava a premência do rei castelhano 
agravada pela consciência de que o rei português em suas muitas iniciativas 
manifestava disposição para vingar-se da derrota e humilhação imposta pelo tratado 
de Santarém. Assim, parece que a resistência do Conde Alfonso indiretamente 
trabalhava a favor dos interesses portugueses de afastamento da órbita de influência 
Trastâmara.  
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 Daí que, em 1377 Enrique mostrasse a seu filho a premência de unir-se a 
Isabel e permanecer ao lado de seu pai na guerra, afinal, a Guerra dos Cem Anos, 
não dava tréguas e a aliança castelhana com a França capetíngia demandava um 
reforço de outras vinculações com reinos que comporiam satélites deste eixo do 
conflito. O casamento da filha legítima de Enrique Trastâmara, Infanta Leonor 
realizado em janeiro de 13784 com o Infante navarro (Lopez de Ayala, 1953:405-6) 
não garantiria a fidelidade navarra ao eixo franco-castelhano. Carlos II de Navarra 
tecia acordos secretos com Ricardo II Plantageneta da Inglaterra, o que leva a 
França a forçar Castela a entrar em guerra contra Navarra, conflito no qual o 
Infante Juan Trastâmara conduziria as ações (Lopez de Ayala, 1953: 412-3).    
 
 Acompanharia o Infante castelhano a Navarra, seu meio-irmão, o Conde D. 
Alfonso e em novembro de 1378 voltaria D. Juan a Castela, por ser inverno onde 
em Córdoba se juntaria a seu pai e receberia as primeiras notícias sobre a fuga de 
cardeais para Añani. Veremos que a questão do constrangimento voltaria à baila 
neste contexto, mas agora, em razão da eleição pontifícia pelos cardeais em Roma 
abrindo a questão que romperia a Cristandade unitária latina, o chamado Cisma do 
Ocidente. O Conde Alfonso se juntaria ao grupo em Toledo onde o rei Enrique II 
receberia mensageiros do rei francês e de Navarra com relatos de constrangimento 
da eleição realizada em Roma de Urbano VI que por medo, fogem para elegerem 
outro Papa, Clemente VII (Lopez de Ayala, 1953: 412-9). Mais uma vez, o 
constrangimento e medo retiram, nestes argumentos jurídicos a legitimidade do 
resultado e os reclamantes vão até o rei Carlos V de França queixar-se de tal 
imposição, a qual foi aceita. O rei francês solicita, então, a seus aliados o afinamento 
de posições políticas, enquanto o rei português, por sua vez, não abandona seus 
secretos apoios ingleses e adicionalmente buscava sublimar a influência castelhana a 
que estava sujeito aproximando-se desde 1378 da Casa de Anjou. Castela sentia-se 
isolada, pressionada pela França, sem apoio de Navarra e verdadeiramente de 
Portugal.    
 
 Enrique II Trastâmara morreria em fins de maio 1379 (Lopez de Ayala, 1953: 
429) facilitando que o reino português fortalecido pelos interesses comuns com a 
Casa de Lancaster voltasse a declarar guerra contra Castela. Já no tocante à questão 
do casamento, Da. Isabel, cada vez mais à mercê da situação em que foi posta, 
interpõe junto à Cúria Pontifícia uma solicitação de nulidade do seu matrimônio que 
resultaria a 12 de dezembro de 1379 em sentença favorável lida em Medina del 

 
4 Casamento a que Fernão Lopes atribui a data de maio de 1375 no mesmo ano do de Juan I e Leonor de 
Aragão (Lopes, 1966: 256). A partir de 1377 as referências colhidas na Crônica de Pero Lopes de Ayala, que 
poderiam nos dar uma perspectiva distinta da versão de Fernão Lopes, tornam-se pouco claras, pois a 
Crônica apresenta-se, a partir daí, apenas na sua forma abreviada ou Vulgata e por isso, com sérios problemas 
de datação. Um bom exemplo disto são os três últimos capítulos da Crônica de Enrique Trastâmara 
resumirem os três últimos anos de seu reinado num só; outro exemplo é o ano de 1379 que na Vulgata 
atribui-se a 1378. Como Fernão Lopes utiliza Pero Lopes de Ayala como sua fonte primordial, a partir de 
1377 as notícias do cronista português tornam-se igualmente confusas, como quando Fernão Lopes fala-nos 
equivocadamente que a morte de Ennrique II teria se dado em 1378 (Lopez de Ayala, 1953: 401-3, n.a8). 
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Campo na presença dos procuradores, Bispo de Toledo, Bispo da Guarda, Doutor 
Gil do Sem, dentre outros. A solicitação partiria do procurador de Da. Isabel com 
anuência do procurador de D. Alfonso e na sentença relata-se o casamento por 
palavras de presente em abril de 1373 e segue a com a celebração em Burgos, de 
novembro de 1377 quando Isabel já estaria apta a consumar o casamento, o qual 
oficializaria a união em termos canônicos. A sentença continua descrevendo que 
depois deste segundo consentimento e solenidade, na Igreja e castelo, Da. Isabel 
fora “llamada, nombrada publicamente e ou era avida, nombrada por su muger...” 
(Costa, 1970: 375). Na sequência da narração do processo, Antônio Domingues de 
Sousa da Costa declara que o casamento foi declarado nulo porque, apesar da noiva 
já ter idade núbil,  
 

[...] além de o conde se ter recusado a consumar o matrimónio, provou-

se que seu pai o constrangera, por medo grave, a contrair tal matrimónio, 
dizendo o procurador do conde “que a dicha doña Ysabel nunca fuera ni 
es moger del dicho conde, porquanto el dicho conde quando se 
desposara com ella, se desposara com myedo e com premia que le fisiera 
e fiso el sobredicho rey don Enrrique su padre (Costa, 1970: 375). 

  
 Neste ponto, a sentença passa a mostrar que diante da recusa de consumação 
de D. Alfonso após 1377 e sabendo das alegações de constrangimento paterno da 
parte de seu pai, Da. Isabel reclamara em Valladolid em sessão pública  
 

[…] que tanpoco queria ella consentir em el dicho conde, ante que 

reclamara e reclamó e recusara de consentir en el dicho conde, por la 
qual rason a saber algunos desposorios fueron lo que dixo que non 
fueran por rason del dicho miedo e temor, pero puesto que fuesen, que 
fueran rotos e sueltos por la dicha reclamación. (Costa, 1970: 376). 

 
 O texto da sentença fala do juramento realizado por Da. Isabel sobre as 
condições que definiam juridicamente a recusa de consentimento do noivo nas 
questões corriqueiras, às quais Fernão Lopes faria eco literal em sua Crônica 
reforçando a pesquisa documental do cronista na redação de seu trabalho (Uria Ríu, 
1951: 142). Assim, Da. Isabel, declara conhecer a condição de ausência de 
consentimento voluntário de seu noivo que desde os primeiros esposórios já tinha 
idade suficiente, por medo que lhe impunha seu pai e ela aparece na condição de 
reclamante da ausência de vontade de realizar o casamento, assim como da 
humilhação a que fora exposta. Ambas as partes parecem ter concordado em obter 
esta anulação com a anuência do rei português e em benefício de seus interesses 
comuns em detrimento dos projetos de Enrique Trastâmara. 
  

[...] por quanto el consintimiento del matrimonio deve ser libre, el qual 

non a logar de miedo o premia se prova por los dichos de los testigos 
presentados em este pleyto, Por ende declaramos e pronunçiamos e 
juzgando sentençiamos entre los dichos dona Ysabel e conde non auer 
seydo nyn ser matrimonio alguno (Uria Ríu, 1951: 143-4) 
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 Pelo que, declara a sentença que, ambos estariam livres para casarem com 
quem bem lhes aprouvesse. Poderiam sem qualquer empecilho o ter feito, mas não 
o fizeram, muito pelo contrário, parece que após esta resolução jurídica em algum 
momento encontrariam razões que justificassem manterem-se juntos e ter 
abundante prole, por livre e espontânea vontade dos dois. 
  

Seguimos um pouco mais para demonstrarmos os desdobramentos da 
participação do Conde e da Condessa, agora unidos por livre vontade, nas disputas 
sócio-políticas que se seguem.  
  

Em junho de 1381, sendo já públicas as notícias da guerra aberta de Portugal 
contra Juan I de Castela, este manda armar galés em Sevilha e vai, ele próprio para 
Paredes de Nava, confirmar o apoio de seu meio-irmão, Conde de Gijón, que não 
esperava a chegada de seu rei e foge para as Astúrias, onde é cercado e acaba 
desistindo das avenças com o rei português reafirmando a sua fidelidade ao irmão 
(Lopes, 1966: 330; Santos, 1988: 352). Um acordo de conveniência, visto que alguns 
meses depois encontra-se em Bragança tratando aliança com D. Fernando, mais 
uma vez em detrimento de Juan I (Lopes, 1966: 421). Cerca de um ano depois, em 
meados de 1382, seu irmão volta a escrever-lhe em busca de ver recuperada a sua 
fidelidade e auxílio e devido às grandes incertezas de seus recentes apoiantes resolve 
voltar a servir Castela. Junta-se às forças castelhanas de cinco mil homens de armas 
e mil e quinhentos peões, que chegam a Badajoz no dia 31 de julho de 1382 para se 
oporem às hostes portuguesas e inglesas. Frente a frente na ribeira do rio Caia, as 
forças opositoras se contemplam, o rei D. Fernando é armado cavaleiro pelo Conde 
de Cambridge e o equilíbrio de forças é tal que o resultado é a paz (Lopes, 1966: 
422-4). 

 
 O casamento de Juan I, já viúvo, com a Infanta Beatriz de Portugal realiza-se 
em maio de 1383 e neste contexto novas notícias do Conde Alfonso que fortalecia 
Gijón e seu patrimônio nas Astúrias projetando fazer frente às pretensões de seu 
meio-irmão em Portugal. Seria cercado e submetido por Juan I, mas ainda que 
perdoado não teria seu patrimônio restaurado (Lopes, 1966: 463; Lopez de 
Ayala,1953: 83) 5 e mais uma vez conteria projetos de prerrogativas que julgava ter a 
partir de sua união com Isabel, os quais certamente já vinha fortalecendo desde que 
D. Fernando dele se aproximara cerca de dois anos antes.  Neste ponto e valendo-
nos de Juan Uría Maqua vemos que nos termos do perdão, constam cláusulas como 
a de que o rei Juan I não prenderia ou desonraria a sua mulher, Condessa Isabel e 
outra, a de que o Conde entregaria uma sua filha natural de nome Beatriz, assim 
como sua mulher, Da. Isabel, ao rei, como reféns do acordo. Alfonso, seria 
posteriormente feito Conde de Valencia de San Juan em terras afastadas de seu 

 
5 Em agosto de 1383 juraria com a sociedade política castelhana em Castela respeitar o Tratado de Salvaterra 
de Magos (Lopes, 1966: 466).  
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senhorio original nas Astúrias (Uria Maqua, 1975:214) Isabel passava a ser peça-
chave dos projetos de Alfonso e ao que tudo indica já viveriam juntos neste 
momento.  
 
 Uma ameaça a Juan I recrudesceria de forma mais eminente após o 
falecimento de D. Fernando em outubro de 1383, quando Isabel e seu marido, 
Conde Alfonso seriam presos por ordem do rei Juan I, por temer a concorrência 
que representavam tanto para a sucessão portuguesa quanto para as pretensões 
franco-castelhanas na guerra dos Cem Anos. As razões para tal atitude de D. Juan 
são amplamente apresentadas na Crónica de D. João I por Fernão Lopes, atribuindo 
em primeira razão, o fato do Conde de Girón estar casado com Da. Isabel e sua 
potencial presença em Portugal com seu sogro morto poderia gerar algum alvoroço, 
um temor alimentado por anteriores acordos secretos entre ele e o rei português. O 
Conde ficaria sob a guarda do Arcebispo de Toledo e Da. Isabel separada dele, seria 
retida cinco léguas além, em Toledo. Segundo Fernão Lopes, D. Alfonso 
permaneceria encarcerado por largo período de tempo e mais uma vez confiscado 
em seu Condado e terras nas Astúrias6. O mesmo destino teria logo em seguida D. 
João de Castro, que tinha recebido em Castela bens do rei, mas não à altura de sua 
condição e que também podia representar alguma ameaça à sucessão de Da. Beatriz 
em Portugal, à qual Juan I aspirava (Lopez de Ayala, 1953: 83-4; Lopes, 1991: 10; 
105-7).  
 
 Da. Isabel, cada vez mais isolada, teria pensado em voltar a Portugal? Não 
encontramos qualquer vestígio documental que o confirme, além disso, o que 
esperar no seu reino de origem? A filha natural de um rei falecido, em Castela era 
chamada de Condessa e apesar de ser retida ainda teria um título, a sua prisão 
demonstrava a sua importância para Castela frente à potenciais prerrogativas de que 
disporia em Portugal.  
 
 Deixando seus concorrentes presos em Castela, Juan I segue para Portugal e 
já nas exéquias de D. Fernando, o Arcebispo de Toledo presidiria na Sé de Lisboa à 
cerimônia fúnebre, trazendo a “bamdeira das armas de Castella, e os sinaaes de 
Portugal coseitos em baixo; e levaromna com esta proçissom e poseromna amtre 
elRei e a Rainha”. Apesar do constrangimento gerado encontra-se um nobre 
disposto a pedir “Arreall! arreal! Por elRei dõ Joham de Castella e de Portugall!! 
(Lopes, 1991: 108) à frente da Sé com efeitos diversos pelo reino (Fernandes, 2013). 
 
 A jovem Isabel que não desfrutara plenamente da condição de filha de rei 
nem de esposa, pagava, neste contexto, o preço de sua filiação e proximidade formal 
com o Conde de Noreña. Já havia sido expedida a sentença de anulação de seu 
casamento havia alguns anos, o que mudara neste ínterim? Tudo indica que ela não 
voltara para Portugal, mas, estaria ciente da crescente aproximação de interesses de 

 
6 Preso no castelo de Montalban, depois enviado ao alcazar de Toledo e entregue a D. Pero Tenorio, 
Arcebispo de Toledo (Lopez de Ayala, 1953: 84). 
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seu pai com seu ex-marido, a qual só se justificava através dela, a filha do rei, com 
quem, ao que parece, quando conveio, D. Alfonso desejou permanecer unido. 
Quanto pior a saúde do rei português, maior a aproximação do Conde à sua noiva 
repudiada e a prisão de ambos é bem representativa desta condição. A questão seria 
outra agora, Morto D. Fernando, demoraria a retornarem as condições ao reino 
português de fomento a um Conde castelhano rebelde, daí ter permanecido 
longamente recluso e confiscado, quiçá arrependido, mas irremediavelmente ligado a 
Da. Isabel.  
 
 Em 1388, Juan I tornaria seu herdeiro em Castela, o Infante Enrique casado 
com a filha do Duque de Lancaster com quem fizera pazes, criando o título de 
Príncipe das Astúrias em detrimento do patrimônio de D. Alfonso. Desta forma, 
pacificava a região historicamente rebelde, além de atender às demandas inglesas. 
No entanto, ao morrer em 1390, Juan I deixava um reino com um rei na 
menoridade e com muitos regentes, cada um defendendo seus próprios interesses.  
 
 Em inícios de 1391, o Arcebispo de Toledo, D. Pero Tenorio, membro 
influente do enorme conselho de regentes do reino de Castela solicita que se 
transfira a guarda do Conde Alfonso que era de sua responsabilidade desde 1383 
para a do Mestre da Ordem de Santiago no castelo de Monreal. De lá seria libertado, 
assim como sua mulher, conforme deduzimos do que segue, a fim de servir aos 
interesses de grupos nobiliárquicos. Voltaria a Burgos para requerer seus direitos 
que haviam sido confiscados sendo cogitado para compor o conselho de regência 
como meio de mantê-lo sob controle, mas, seria boicotado em tal intenção e não 
alçaria a esta condição (Lopez de Ayala, 1953: 166-7; 181-83)  
 
 Ao ascender como rei, em 1393, Enrique III inicia uma política que afastaria 
boa parte dos altos escalões nobiliárquicos de sua regência movendo os 
descontentes a levantar-se contra o novo rei, dentre eles D. Alfonso, que pela última 
vez alçaria-se em Gijón e mais uma vez cercado pelas forças régias, faria acordo e 
seria perdoado pelo rei. (Diez de Games, 1940: 73-9). 
 
 Por fim seria julgado a pedido de Enrique III por Carlos VI de França, mas 
antes da sentença voltaria a Gijón que estava cercada por forças régias em 1395. 
Teria voltado com Da. Isabel, a quem encarrega de defender e resistir enquanto ele 
parte de barco para Bayona para tentar garantir reforços. A Condessa resiste até 
resolver entregar a praça ao rei castelhano, impondo para tanto algumas condições. 
A primeira seria a libertação de seu filho Enrique que teria ficado como refém junto 
ao rei desde o último cerco e acordo. Neste ponto acomete-nos a dúvida, teriam 
prole desde 1383? Seria este filho e não uma filha natural do Conde o refém no 
acordo de 1383? É possível que sim. Além disso, Isabel exigia garantias de que 
pudesse sair do reino castelhano juntamente com aqueles que a quisessem 
acompanhar sem qualquer perigo ou obstáculo. A tudo o rei acede, firma acordo 
com a Condessa, a qual parte para Mariant na França onde se encontrava D. 
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Alfonso, refugiado e derrotado em suas pretensões enquanto Enrique III mandava 
derrubar a vila de Gijón, foco simbólico da resistência asturiana (Lopez de Ayala, 
1953: 235-7; Diez de Games, 1940:73-9). 
 
 Anselmo Braamcamp Freire conjecturaria sobre esta mudança de intenções 
do Conde Alfonso em relação a Da. Isabel. 
 

? Deixara-se seduzir pelas qualidades morais ou físicas da repudiada 
esposa? Influíra sobre sua resolução o encontrar, na vida de perseguido e 
desgraçado a que o seu ânimo irrequieto o condenou, consolação e 
carinho em D. Isabel? Ou seria, porque, considerando a rainha de 
Castela D. Beatriz tam ilegítima filha de D. Fernando, como a própria 
Condessa, tendo esta sobre aquela a vantagem da primogenitura, 
necessitasse ligar-se definitivamente a D. Isabel para justificar as suas 
pretensões ao trono português? Não sei, ainda que para a última 
conjectura me incline (Freire, 1921-30: 47). 

    
 Teriam finalmente consumado um casamento que fora invalidado, diante de 
um longo contexto de incertezas sobre a sucessão do pai de Isabel em Portugal, 
permanecendo ambos na França. O Conde Alfonso ainda teceria acordos de apoio a 
D. João I de Avis em 1397 focando na Galiza e sua tradicional resistência aos 
Trastâmara juntamente com Juan Garcia Manrique, Arcebispo de Santiago. No ano 
seguinte de 1398 a conspiração seria sufocada por Enrique III e os envolvidos 
presos, mas não o Conde, que segundo Uria Maqua, desapareceria das fontes 
castelhanas, francesas e inglesas a partir daqui (Uria Maqua, 1975: 236-7). Enquanto 
isso, Isabel voltaria a Portugal, já viúva por volta de 1400 levando consigo uma vasta 
prole de seis filhos legítimos que tivera com D. Alfonso, estabelecendo aí a Casa dos 
Noronha (Freire, 1921-30: 48). 
 
 A título de síntese, podemos afirmar que nos casamentos na menoridade o 
entendimento era de que os jovens envolvidos, por palavras de presente eram 
representados em suas vontades por procuradores. Ao atingirem a idade da robora, 
deveriam confirmar a disposição já em termos individuais, plenos, o que traz a 
questão do consentimento e vontade individual para o centro da discussão. Sendo 
comprovada a permanência de algum constrangimento sofrido por uma das partes 
ou quiçá, as duas, as condições originais poderiam ser, do ponto de vista jurídico, 
revistas plenamente. Seria este o caso aqui analisado, um jovem que se recusava a 
seguir as orientações de seu pai em termos políticos e não aceitava consorciar-se 
com quem convinha para o reino de Castela naquele contexto. Uma jovem noiva 
que atingindo a idade núbil faz eco aos desejos de seu marido e recusa-se a aceitar 
um casamento que lhes era imposto, instituindo um processo que solicitava a 
anulação do consórcio ainda não consumado. E, por fim, um pai e rei português que 
parece apoiar esta rebeldia do filho de seu opositor em benefício de seus projetos 
políticos, um aliado que poderia ter dado força à resistência do norte de Castela 
contra o rei Enrique II. O desaparecimento destes dois reis deixaria o Conde 
Alfonso desamparado, mas sem perder a sua disposição de rebeldia continuando até 

http://www.revistarodadafortuna.com/


343 
Fernandes, Fátima Regina  

A importância do consentimento na validade do casamento na Península Ibérica trecentista 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 328-345. ISSN: 2014-7430 

o fim da vida a aliar-se aos inimigos da dinastia Trastâmara, dentro e fora do reino 
castelhano. Uma trajetória que arrastaria a sua mulher, Da. Isabel, a protagonizar 
processos jurídicos, cercos, acordos e por fim, já viúva, o retorno ao seu reino de 
origem à frente de sua prole.  
 
 Como vimos, muitas coisas além de um casamento e, no entanto, fica ainda 
em aberto a questão da repulsa pública. Todas as nuances desta anulação podem ser 
compreendidas sob vários aspectos, menos a desnecessária humilhação pública a 
que foi votada a jovem Isabel. Mesmo depois de 1377 seria de conhecimento 
público e confirmado no inquérito que antecedeu a anulação em 1379, por ambas as 
partes, que D. Alfonso não lhe falava, nunca lhe ofereceu uma joia, nenhuma 
manifestação de carinho, abraço, beijo ou toque. Uma jovem que estava fora de seu 
reino e que sofria com a solidão e humilhação que, fica claro, fora promovida pelo 
seu marido e as motivações e interesses aventados para tal comportamento seriam 
até ali, unilaterais, prioritariamente alfonsinas. Observamos, no entanto, uma virada 
quando, por fim, Isabel lança mão, por sua iniciativa, do recurso jurídico de 
declarar-se igualmente constrangida e incomodada com tal casamento. Assim, a 
recusa e fuga do constrangimento paterno seriam a marca de D. Alfonso, enquanto 
a reclamação pública e oficial de anulação do vínculo partiria de Da. Isabel, 
proporcionando ao Conde a sua aparentemente, tão desejada liberdade. Em seguida 
desconhecemos as condições que levariam o casal a consumarem a união, depois de 
anulada, mas, o fato é que já não estaria mais em jogo o constrangimento e livres 
para se unirem a quem desejassem, escolheriam, por fim, por livre vontade, 
tornarem-se um casal.  
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