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À esquerda: Inteligente, bonita e um tanto arrogante, Marga-

rida de Anjou era tudo o que seu desafortunado marido não 

era. Vinha dela a força motriz da causa lancastriana; mesmo 

quando tudo parecia perdido, ela continuou a lutar, apesar de 

ser várias vezes expulsa da Inglaterra.

MARGARIDA DE ANJOU

mArgAridA de AnJOu nasceu em 1430. 

Sua família, a casa de Valois-Anjou, 

era aparentada com os reis franceses e 

também tinha pretensão às coroas de 

Nápoles, Sicília e Jerusalém. Embora os 

vínculos com o trono francês fossem por 

um ramo cadete, isto é, de um filho mais 

novo e não de sucessão direita, as ligações 

da família de Margarida eram suficientes 

para torná-la desejável como candidata  

a noiva.

O casamento de Margarida de Anjou 

com Henrique VI da Inglaterra foi 

arranjado por William de la Pole, duque 

de Suffolk, como uma das várias medidas 

para reduzir a tensão entre a Inglaterra e 

a França. As negociações que cercaram 

o casamento foram longas e complexas 

e envolveram a cessão pela Inglaterra de 

território à França. Quando a notícia 

circulou, isso tornou Suffolk 

extremamente impopular e 

provocou críticas acirradas 

de nobres ingleses que 

acreditavam que a guerra, 

não a conciliação, seria a 

postura correta perante os 

franceses.

Embora bonita 

e inteligente, 

Margarida de 

Anjou também era 

resoluta e corrosiva. Não dava importância 

às sensibilidades da nobreza e pouco fazia 

para adoçar o azedume de suas ordens. 

No entanto, tinha a mesma paixão do 

marido pela erudição. Como ele era um 

homem gentil e influenciável e ela, uma 

mulher impositiva e determinada, não 

surpreende que Margarida de Anjou se 

tornasse muitíssimo influente na corte. O 

matrimônio real ocorreu em 23 de abril 

de 1445 e, em 28 de maio, Margarida 

chegou a Londres com grande pompa. Foi 

coroada em Westminster dois dias depois e, 

a partir daí, sua influência só fez crescer. O 

declínio e a morte subsequente de Suffolk 

em 1450 permitiram que Margarida 

se destacasse na política da corte, e o 

nascimento de seu filho em 1450 firmou 

sua posição.

Margarida de Anjou era adversária 

convicta da facção yorkista na política 

e, mais tarde, no conflito declarado. 

Ressentia-se do protetorado de York 

durante a doença do marido e fez intrigas 

contra ele, mesmo enquanto estava 

afastada para cuidar do rei. Foi Margarida 

a instigadora do grande conselho de 1455 

que provocou a primeira batalha de St. 

Albans; ela assumiu cada vez mais o papel 

de líder da facção lancastriana. Embora 

não fosse comandante em campanha, era 

dela a força de vontade por trás de muitas 
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