
 
 

Sua Altezas Reais o Duque e a Duquesa de Calábria têm o prazer de anunciar o noivado de 
seu filho mais velho, Sua Alteza Real o Príncipe Don Jaime de Borbón-Duas Sicilias, Duque de 
Noto, com Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune, filha mais nova do Right Honorable Conde 
de Lindsay e da Condessa de Lindsay, para o qual Sua Alteza Real o Duque da Calábria deu o 
seu consentimento, em virtude das disposições dos Actos Reais de 1829 e 1836. 
 
A família Lindesay ou Lindsay é de origem dinamarquesa, ou viking, tendo chegado à Grã-
Bretanha antes da conquista normanda, e ganhou destaque com Sir Walter de Lindsay, 
membro do Conselho da Escócia do rei David I, em 1116. Seu neto, Sir David Lindsay de 
Crawford and the Byres, foi o High Chamberlain da Escócia em 1256 e morreu na Cruzada 
para a Tunísia liderada por Luís IX da França, em 1270. O filho de Sir David, Sir Alexander de 
Lindesay, foi um dos principais apoiantes de Sir William Wallace e Robert de Bruce contra 
Eduardo I da Inglaterra. O filho de Alexandre, David, Barão feudal de Crawford and the Byres, 
foi antepassado de David Lindsay, criado Conde de Crawford em 1398, que foi casado com 
Elizabeth, filha do Rei Robert II da Escócia, e também de John Lindesay, que era neto materno 
era Sir William Keith, Marischal (marechal) da Escócia, e foi criado Lord Lindsay dos Byres, em 
1444, tendo casado com uma filha de Lady Joan Stewart, neta do Rei Roberto II. O 5.º Conde 
de Crawford foi criado Duque de Montrose em 1488, título que foi foi perdido e retomado 
mais tarde, mas apenas em sua vida. 
 
John Lindsay, 5.º Lord Lindsay of the Byres, foi conselheiro do rei James V e esteve no 
comando das forças escocesas na batalha de Ancrum Muir (1545); sua mulher, Lady Helen 
Stewart, estava intimamente relacionada com as casas reais Escocesa e Inglesa. John, 10.º 
Lord Lindsay of the Byres, que mais tarde ocupou o cargo de tesoureiro da Escócia, foi criado 
Conde de Lindsay e Lord Parbroath, em 1633, e sucedeu como 17.º Conde de Crawford, em 
1644; o título de Crawford continuou a ser usado pelos condes de Lindsay até 1808, quando 
passou para Alexander Lindsay, 6.º Conde de Balcarres. O direito ao condado de Lindsay 
passou para um primo, sendo confirmado ao 10.º Conde em 1878, e depois para a linha do 
actual titular, James Lindesay-Bethune, que serviu como subsecretário de Estado parlamentar 
da Escócia, de 1995 a 1997, e foi presidente do National Trust for Scotland entre 2012 e 2017; 
tem assento como Par hereditário conservador eleito. Sucedeu a seu pai, em 1989, como 16.º 
Conde de Lindsay, 15.º Visconde de Garnock, 25.º Lord Lindsay of the Byres, 15.º Lord 
Parbroath e 15.º Lord Kilburnie, Kingsburn e Drumry, tendo casado, em 1982, com Diana Mary 
Chamberlayne-Macdonald, bisneta de Sir Alexander Bosville Macdonald de Sleat, 16.º e 



primeiro Baronet da Escócia. A mãe de Lord Lindsay era descendente dos Duques de 
Buccleuch e Queensberry e, portanto, do rei Carlos II. 
 
A família assumiu o nome Bethune como herdeira desta linhagem, pelo casamento de George 
Lindsay de Wormiston com Margaret Bethune (falecida em 1782), filha mais velha e herdeira 
de Thomas Bethune de Kilconquhar. Esse ramo escocês da família Béthune (actualmente 
extinta por varonia), originária da Flandres, foi fundado por Robert VI, senhor de Béthune, 
que recebeu terras na Escócia por volta de 1192. Os seus irmãos, que permaneceram na 
França, foram antepassados dos Duques de Sully e Chârost e de outros ramos da família 
Béthune ou Bethune. 
 
Lady Charlotte foi educada na St Mary's School, em Calne, e tem um mestrado em Árabe e 
Persa pela Universidade de Oxford (2015). Ingressou no Citibank, onde trabalha há cinco anos, 
sendo atualmente Assistant Vice-President on the trading floor. 
 
O Duque de Noto foi educado no Centro Universitário Villanueva (com uma licenciatura em 
Direito) e fez depois um mestrado em Administração pela IE University Business School. 
Desde 2018, é diretor de Plug and Play Tech Center (uma empresa líder e global especializada 
em inovação corporativa e capital de risco), em Paris e também, desde Julho de 2019, em 
Espanha. 
 


