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corte foi cada vez mais dominada por Mar-
garida de Anjou, cuja posição se fortaleceu 
com o nascimento do filho. Os ministros 
nomeados por Ricardo de York durante seu 
mandato como Lorde Protetor foram exo-
nerados e substituídos por homens favore-
cidos pela facção do rei.

Esses fatos preocuparam York e seus 
partidários e, quando o rei convocou um 
conselho em Leicester, eles resolveram agir. 

O conselho não era um Parlamento e não 
incluía nenhum partidário de York. Seu 
propósito ostensivo era dar segurança ao rei 
contra seus inimigos, e não era difícil ver o 
que aquilo queria dizer. Com seus aliados, 
os condes de Warwick e Salisbury — ambos 
chamavam-se Ricardo Neville —, York te-
mia que o conselho votasse sua censura ou, 
no mínimo, agisse contra seus interesses. A 
prisão e a possível execução eram bastante 
possíveis. Assim que recuperaram o poder, 
Somerset e sua facção tinham insistido mui-
to em agir contra os yorkistas, embora estes 
se mantivessem deliberadamente discretos 
e agissem com honra durante o protetorado.

Não parecia haver opção além da resis-
tência armada, embora, com toda a proba-

“Em fevereiro de 1455, 
Henrique VI foi capaz de 
reassumir seus deveres, 
embora parecesse ter 

problemas de memória.”

À direita: Margarida de Anjou foi um dos principais agentes 

da Guerra das Rosas, e, depois de aparente derrota, retornou 

várias vezes numa nova tentativa de pôr seu filho no trono da 

Inglaterra. Ela foi homenageada com essa estátua em Paris.

bilidade, York torcesse por outro impasse e 
não por uma batalha com o exército real. 
Ele marchou com seus aliados para cortar o 
caminho do rei, na esperança de impedi-lo 
de chegar a Leicester e ao grande conselho. 
As forças se encontraram em St. Albans, ao 
norte de Londres.
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