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Gênero, poder e morte no espaço da corte 
régia portuguesa: dois exemplos no período 
fernandino (sécs. XIV-XV) 

Mariana Bonat Trevisan (UFF) 

Resumo: Na corte de D. Fernando de Portugal (1367-1383), a acusação de adultério que 

resultou no assassinato de D. Maria Teles (irmã da rainha D. Leonor) por seu marido, o infante 

D. João, bem como a execução do conde de Andeiro pelo Mestre de Avis, justificada pela 

desonra que aquele havia cometido contra o rei ao dormir com a rainha, denotam como gênero e 

política se combinam, resultando em dois assassinatos que teriam conseqüências decisivas para o 

reino.  Nosso propósito é analisar como o discurso cronístico da dinastia de Avis relata estas 

mortes, utilizando-se do gênero para embasar determinadas condutas ligadas à implantação da 

casa avisina no território português em fins do século XIV. 

Palavras-chave: corte régia portuguesa, poder; gênero, morte. 

Gender, power and death in the space of  
the Portuguese court: two examples from 
the Fernandine Period (XIV-XV centuries) 

Abstract: At the court of King D. Fernando (1367-1383), the accusation of adultery that resulted 

in the murder of Maria Teles (sister of Queen Leonor) by her husband, Prince John, as well as 

the execution of Count of Andeiro by the Master of Avis (justified by the dishonor that Andeiro 

committed against the King by becoming the Queen’s lover), show us how gender and politics 

combine each other, resulting in two murders that have had decisive consequences for the 

kingdom. Our purpose is to analyze how the Avis Dynasty’s Cronistic discourse reported these 

deaths, using the gender to support certain behaviors linked to the foundation of the Royal 

House of Avis in Portuguese territory at the end of  14th century.  

Keywords: Portuguese royal court; power; gender; death.  
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*** 

Gênero, poder e morte interagem no contexto da corte régia portuguesa em fins do 

século XIV, gerando decisivas conseqüências para o reino e vindo posteriormente a serem 

utilizados para a justificação da ascensão de uma nova dinastia ao trono luso. No título de nosso 

texto colocamos que estes dois exemplos referem-se ao “período fernandino”, ou seja, do 

reinado de D. Fernando (1367 a 1383), monarca este que foi o último representante da dinastia 

de Borgonha em Portugal. Contudo, apesar de estes dois exemplos terem ocorrido durante o 

período do rei Fernando, é preciso ressaltar que seu principal relato documental é bastante 

posterior e foi elaborado por um funcionário da dinastia sucessora, Avis, durante o momento em 

que esta procurava consolidar sua legitimidade perante o reino, portanto, ao longo da primeira 

metade do século XV.  

Assim, analisaremos aqui os relatos presentes nas crônicas régias de Fernão Lopes acerca 

de dois assassinatos cometidos na corte fernandina: o de D. Maria Teles (irmã de rainha Leonor 

Teles) pelo próprio marido, o infante D. João, que a acusava de adultério. E o assassinato do 

conde de Andeiro pelo Mestre de Avis (1385-1433) – e posterior D. João I, fundador da Casa 

avisina-, sob a acusação de dormir com a rainha Leonor (1350-1386) e, conseqüentemente, 

desonrar o rei Fernando. Portanto, vejamos como duas mortes executadas no espaço da corte 

régia e justificadas a partir da acusação de adultério podem ser interpretadas positivamente ou 

negativamente através de argumentos ligados a concepções específicas sobre as relações de 

gênero e aos interesses legitimadores da Casa de Avis, consoante o seu discurso cronístico.  

Primeiramente, é preciso contextualizar as personagens em questão tanto temporalmente, 

quanto espacialmente. Deste modo, tratemos primeiro de como a Casa de Avis chega ao trono. 

A dinastia avisina se impõe após uma intensa crise política que assolou Portugal em seguida à 

morte do rei D. Fernando em 1383 e a posse do trono pela rainha Leonor, que fora incumbida 

da regência pelo Tratado de Salvaterra de Magos, datado do mesmo ano. O falecimento do 

monarca, que fora seguramente o único filho legítimo do rei D. Pedro I (1357-1367), e a 

instabilidade do governo de Leonor, devido à insatisfação de diversos grupos sociais, bem como 

às pretensões do rei de Castela de tomar a coroa portuguesa (pelo fato de ser casado com D. 

Beatriz, a única filha de D. Fernando e da regente) fez com que outros filhos do monarca Pedro 

ganhassem destaque: os infantes D. João e D. Dinis – filhos de D. Pedro com sua amante Inês 

de Castro, que haviam sido legitimados pelo pai – e outro D. João, um bastardo que Pedro tivera 
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após a morte de Inês e que procurou tornar Mestre da Ordem de Avis (MATTOSO; SOUZA, 

1993).  

O rumo dos acontecimentos tornou as condições favoráveis ao Mestre D. João, devido a 

eventos como a prisão de Leonor Teles e do infante João pelo rei castelhano. Após diversos 

conflitos, o Mestre de Avis consegue ascender ao trono, sendo eleito nas Cortes de Coimbra em 

1385. Deste modo, saía de cena a Dinastia de Borgonha e entrava a avisina neste Portugal do 

final do século XIV. No entanto, D. João I teria de superar sua condição ilegítima e afirmar seu 

poder perante seu reino e os outros reinos cristãos. Uma política de afirmação régia é iniciada, 

tanto no plano da ação quanto no simbólico. Neste âmbito, direcionamo-nos para a questão da 

produção cronística, executada por Fernão Lopes oficialmente a partir de 1434, a mando do rei 

D. Duarte (1433-1438), filho de D. João I (SARAIVA, 1950).  

A reconhecida trilogia lopeana, composta pela Crónica de D. Pedro I, pela Crónica de D. 

Fernando e a Crónica de D. João I, recua no tempo para então culminar na consagração do destino 

português com o Mestre de Avis e sua nova dinastia. Desta forma, reconstrói a trajetória dos 

reinados do pai e do irmão legítimo de D. João, pois além do protagonista, tanto D. Pedro I 

quanto D. Fernando possuem lugares essenciais tanto na história do Mestre como na História de 

Portugal. Neste sentido, tanto a morte de D. Maria Teles quanto a do conde de Andeiro serão 

fundamentais para explicar o fato de quem sucede D. Fernando na monarquia portuguesa é o 

bastardo Mestre de Avis e não o infante D. João, que havia sido legitimado pelo pai D. Pedro. 

Tais episódios terão lugar na narrativa acerca do reinado fernandino e na primeira parte da 

Crónica de D. João I, a qual se inicia justamente com a execução do conde de Andeiro pelo Mestre 

e culmina com a eleição régia nas Cortes de Coimbra de 1385.  

As tramas que envolvem os dois assassinatos se dão no quadro da corte régia portuguesa 

da segunda metade do século XIV. Portanto, é preciso salientar nossa compreensão acerca desta 

realidade social e cultural da Idade Média. Rita Costa Gomes, em expressivo trabalho acerca da 

corte portuguesa de finais da Idade Média, ressalta que a corte é definida como o lugar da 

presença do rei e, simultaneamente, o conjunto dos homens que o acompanham. É um espaço 

no qual evoluem não apenas os do círculo restrito dos familiares como também todos aqueles 

que corporizam a mediação dos poderes do monarca sobre o reino, integrando-se no seu séquito 

(GOMES, 1995: 1). Complementando com Guenée, em seu verbete “Corte”, do Dicionário 

Temático do Ocidente Medieval, podemos resumir que a corte régia é um lugar de poder, mas 

também de encenação e de justificação deste poder (GUENÉE, 2002: 277-279). 
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 Interessa-nos aqui, o âmbito da busca pela proximidade do rei, a obtenção de cargos e 

dignidades, o que fazia da corte uma verdadeira encruzilhada de diversos poderes, um centro 

polarizador de conflitos e alianças. Além disso, buscamos ressaltar o aspecto da corte como local 

de representação da unidade do reino, onde se fabrica o discurso de sua história, onde se 

manifesta pela palavra e pela ação a sujeição de uma comunidade inteira a um homem, uma 

dinastia. Algo que fazia da corte um modelo para todo o reino (GOMES, 1995: 04; GUENÉE, 

2002: 281).  

 Na Crónica de D. Fernando, a vida da corte é reconstruída ricamente pelo cronista Fernão 

Lopes com todos os seus conflitos e jogos de poder. A figura de D. Maria Teles, irmã da rainha, 

vem representar neste contexto um contraponto à esta. Verificamos como as duas representam 

dois exemplos femininos opostos, enquanto D. Maria era, segundo Lopes, uma dona sensata, 

discreta e bem guardada (LOPES, 1979: LVII, 272), Leonor Teles era uma mulher muito solta 

em falar e costumes, ou seja, nada guardada e discreta. O infante D. João, que chega a ter um 

capítulo exclusivo na crônica a respeito de seus perfeitos costumes enquanto nobre cavaleiro 

(dotado das principais virtudes masculinas físicas e morais), teria se encantado pela irmã da 

rainha, mas D. Maria, como honrada dama, impõe ao infante a condição do casamento. Tal 

matrimônio vem a causar o descontentamento da rainha Leonor, pois ela temia que algum dia o 

infante, muito amado pelos povos e fidalgos, pudesse se tornar rei caso D. Fernando morresse 

sem deixar varão legítimo. O caso do infante D. João e sua mulher D. Maria irá servir como 

exemplo dos ardis da soberana Leonor na narrativa lopeana.  

Conforme o cronista, tomada pela inveja, a rainha fala ao infante D. João que se ele não 

fosse casado com sua irmã, ela faria muito gosto em casá-lo com sua filha D. Beatriz, única 

herdeira do reino, e que assim ele se tornaria o rei de Portugal depois de D. Fernando. O infante 

acredita nas palavras de Leonor e fica tentado pelas honras e acrescentamentos que obteria com 

aquele matrimônio. Assim, Lopes enuncia:  

[...] de i como veedes, que deseio de reinar he cousa que nom reçea de cometer obras comtra 

razom e dereito, nom podia o Iffamte penssar em outra cousa, salvo como avia de casar com a 

Iffamte, e seer quite de Dona Maria por morte. (LOPES, 1979: CI, 276). 

Acrescentou-se a isso “uma mui falsa mentira” (LOPES, 1979: CI 277) de que D. Maria 

estaria dormindo com outro homem, motivo que justificaria sua morte pelas mãos do marido. É 

importante observarmos aqui como o adultério é considerado um crime particularmente 

feminino, pois a suspeita de D. Maria ser adúltera poderia implicar em sua punição com a morte. 
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Como elucidou Ruth Karras, no adultério a ofensa se daria principalmente pela parte feminina: a 

mulher casada desonra o marido, pois a virtude e a honra feminina passam essencialmente pelo 

seu comportamento e moralidade sexual (KARRAS, 2005: 87). 

A descrição na narrativa lopeana do conjunto de acontecimentos que resultam na morte 

de D. Maria Teles é dramática. O infante invade a câmara onde a esposa dormia e a atinge 

cruamente perto do coração e depois perto da virilha, enquanto todos os membros de seu 

séquito choravam desesperados vendo-a clamar pela Virgem Maria. Assim, a honrada e inocente 

dama, como ressalta o cronista, morre injustamente (LOPES, 1979: CIII, 284). O infante irá 

perceber que a promessa de Leonor de casar sua herdeira com ele era falsa e também é advertido 

que os irmãos de sua esposa assassinada estavam à sua procura para vingar a honra da irmã. 

Deste modo, a figura do nobre cavaleiro D. João se transmuta, ele se torna um homem 

amargurado e arrependido da desonra que cometeu e, por fim, foge para Castela e passa a viver 

sob a mercê do rei castelhano, afastando suas possibilidades ao trono português (LOPES, 1979: 

CV, 289, 290; CVI, 291, 292).  

Já no episódio do assassinato de João Fernandez, o cronista ressalta que o Andeiro vinha 

usando de grande maldade ao se deitar com a mulher de seu senhor, o qual tantos benefícios e 

honras havia lhe concedido (LOPES, 1961: I, 4, 5), ressaltando, portanto, como as hierarquias e 

compromissos de masculinidade estavam sendo deturpados por João Fernandez, algo que fez 

com que ele se tornasse alvo de atentados por diferentes homens do círculo cortesão. A 

execução acabará por ser concretizada pelo Mestre de Avis e não será definida na crônica como 

um crime, mas sim como uma atitude em defesa da honra do falecido rei D. Fernando, obtendo 

inclusive a aprovação feminina na cidade de Lisboa: “As donas da çidade pella rrua per hu ell hia, 

sahiam todas aas janellas com prazer dizemdo altas vozes: <Mantenhavos Deos, Senhor. Beemto 

seja Deos que vos guardou de tamanha traiçom, quall vos tinham basteçoda>” (LOPES, 1991; 

XI, 26). As mulheres de Lisboa colocam-se como defensoras da moralidade feminina e contra a 

adúltera Leonor Teles, que ousava trair o homem mais importante de Portugal.  

D. João configura aqui o exemplo de um bom irmão e de um homem destinado por 

Deus a vingar a traição contra o rei. Fernão Lopes afirma que o ato não configurava nenhuma 

desonra da parte de D. João (como diziam alguns), mas sim o cumprimento de uma missão 

divina: “Mas teemos que o muito alto Senhor Deos, que em sua providemcia nenhuua cousa 

falleçe, que tiinha desposto de o Meestre seer Rei, hordenou que o nom matasse outro senom 

elle; [...] (LOPES, 1991: I, 04). Deste modo, cria-se uma aura de herói (e não de assassino) para o 
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Mestre de Avis, exacerbada através da reação dos povos de Lisboa, que lhe diziam: “<Oo que 

mal fez! pois que matou o treedor do Comde, que nom matou logo a alleivosa com elle.>” 

(LOPES, 1991: XI, 26).  Assim, a ação é aprovada pela população, que incitava ainda a morte da 

traidora Leonor Teles junto à do amante. E será a partir desta execução que a figura do Mestre se 

projeta perante não simplesmente a corte, mas a cidade de Lisboa, que vem a o nomear defensor 

e regedor do reino após a renúncia do reino pela rainha e a invasão do rei de Castela.  

Portanto, na versão legada pelo cronista, a morte de D. Maria Teles é afirmada como 

injusta e acaba por desonrar o infante D. João, desqualificando todas as suas virtudes masculinas 

que haviam sido elencadas anteriormente pelo cronista na narrativa. A desonra cometida pelo 

infante ao assassinar uma mulher que seguiria honestamente as atribuições cabíveis a uma boa 

esposa no contexto em questão, implica em seu afastamento da corte portuguesa e ida para a 

privança do rei de Castela e sua respectiva corte. Tal afastamento gerará inclusive a traição do 

infante a seu reino natural, pois ele viria a lutar ao lado monarca castelhano durante a guerra 

entre os dois reinos ibéricos. A permanência de D. João em Castela implicará também em sua 

posterior prisão, após a destituição da regente Leonor Teles em Portugal. Mas mesmo se o 

infante viesse a ser libertado (o que não ocorreu, pois ele veio a morrer no cativeiro), sua 

dignidade à condição régia estaria para sempre maculada por dois fatores: a cobiça pelo poder 

que implicou na injusta morte de sua esposa e a traição ao irmão soberano através dos combates 

junto ao rei castelhano.   

De modo contrário, o assassinato do conde de Andeiro pelo Mestre de Avis não é tido 

na versão cronística como algo condenável. A crua morte do suposto amante de Leonor vem 

representar o despontar do bastardo D. João em direção ao trono português. A execução de João 

Fernandez, longe de ser injusta, viria justamente denotar um ato de coragem do Mestre em 

defesa da honra do irmão traído. Tal ato vem a engrandecer a masculinidade de D. João e 

colaborar para a afirmação de sua dignidade moral ao ofício régio, o qual viria a obter 

posteriormente. O Mestre vinga D. Fernando punindo ao mesmo tempo o súdito traidor 

(perturbador das hierarquias masculinas) e a adúltera rainha que deturpava o ofício régio ao 

privilegiar suas vontades pessoais, em uma ação que, segundo o cronista, viria a contentar toda 

população comum de Lisboa, preocupada com a boa execução da função real e ciosa da 

moralidade nas relações de gênero no mais alto grau do reino: a corte e a realeza, seus maiores 

exemplos.  
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