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LIVRO

A política dos casamentos
Quando em plena II Guerra
Mundial Winston Churchill referiu
num discurso no Parlamento
a possibilidade de utilização
pelos ingleses de meios aéreos e
náuticos portugueses nos Açores
acrescentou com algum humor
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1373 e referia se ao início de uma
cooperação nos domínios militar
político e económico que teria
desfecho na assinatura 13 anos
depois do Tratado de Windsor que
envolveu como um dos seus atos
definitivos o casamento de D João
I com D Filipa de Lencastre Desde
a união de D Afonso Henriques
com D Mafalda de Mauriana em
1146 há toda uma história em
torno dos casamentos reais que
transcende os meros festejos
Além de assegurar a continuidade
dinástica os casamentos das casas
reais procuravam estabelecer
novas alianças ou reforçar as já
existentes promover a paz ou
ainda obter apoios para lançar
ou prosseguir guerras Tinham
por isso repercussões políticas
internas e internacionais o que
envolvia sérias ponderações e
cuidadosas negociações Assim
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se lê no primeiro dos dois volumes
de Casamentos da Família Real
Portuguesa obra coordenada por
Ana Maria S A Rodrigues Manuela
Santos Silva e Ana Leal de Faria
que o Círculo de Leitores acaba de
publicar
O livro parte de um estudo sobre
a diplomacia portuguesa e das suas
relações externas e nasceu de uma
proposta original de um trabalho
sobre a dinastia de Bragança Mas
houve vontade em recuar no tempo
e fazer uma abordagem mais ampla
abarcando toda a monarquia
explica Ana Leal de Faria professora
jubilada da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa À volta
dos casamentos a documentação
é muito rica e há muitos aspetos
do quotidiano dos familiares dos
afetos toda uma área cultural que
é possível conhecer Ao mesmo
tempo esta história faz se também
com o conhecimento de toda a
correspondência diplomática que
a partir do século XVII é muito
rica pois os embaixadores que
negociavam estes casamentos
relatam minuciosamente todos os
pormenores Conhecem se assim
pormenores que vão da negociação
à preparação do enxoval todos
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os presentes os melindres das
comitivas entre outros factos
Há caixotes de correspondência
tanto particular como oficial que
sugerem uma espécie de diálogo

escrito Há ofíciosedespachos
quepedemdepoisaohistoriadorque

faça o cruzamento entre o que está
nos nossos arquivos e o que seguiu
para fora porque as negociações
têm sempre os dois lados E aqui
fez se o possível no cruzamento de
dados com arquivos estrangeiros
num esforço que se desenvolveu
a custo zero entre os professores
e os seus alunos de mestrado e
doutoramento envolvidos Os dois
volumes juntam um conjunto
de investigações que nasceram
desses trabalhos académicos que
decorreram nos últimos seis anos e
que tiveram ponto de partida num
seminário curricular
Ana Leal de Faria lembra que os
casamentos reais não diferiam
muitos de outros entre famílias
com posses para os fazer Eram
negócios entre duas famílias
seguindo assim uma tradição
já muito ancestral As famílias
aristocráticas depois reproduzem o
modelo da casa real Os casamentos
a que o livro se refere prefiguram de
certa maneira tanto na Idade Média
como na Moderna aquilo a que hoje
chamamos relações internacionais
E este de resto é um conceito
muito tardio que surge no século
XVIII A Europa foi se construindo
assim explica a historiadora
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