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1. 

Este artigo tem na sua génese duas circunstâncias aparen‑
temente diversas, mas que são, na sua essência, complementa‑
res: o facto de se ter celebrado recentemente, no ano de 2012, 
o 350º aniversário da recepção e homenagem a D. Catarina de 
Bragança, Rainha de Inglaterra e consorte do Rei Carlos II, na 
sua entrada em Londres pelo rio Tamisa com diversas e prolífi‑
cas celebrações e, também, o facto de pessoalmente investigar 
há vários anos, no âmbito das relações literárias entre Portugal 
e a Grã‑Bretanha, o estudo das representações literárias de  
D. Catarina de Bragança em língua inglesa e em língua por‑
tuguesa. Desta pesquisa resultou, entre outros aspectos, uma 
compilação de poesia em língua inglesa de diversos géneros so‑
bre a Rainha,1 onde se encontram poemas e textos da época que 
tratam especificamente o acontecimento e celebrações mencio‑
nadas. Ambos os assuntos se reúnem e complementam neste 
artigo de uma forma natural.

1 Refiro ‑me à Antologia de Poemas Ingleses sobre D. Catarina de Bragança, um 
volume anexo a A Melhor Jóia da Coroa: Representações de D. Catarina de Bragança na 
Literatura Inglesa, Dissertação de Doutoramento em Estudos Anglo ‑Portugueses apre‑
sentada à F.C.S.H., U.N.L., 2005, de minha autoria. Esta antologia foi o início de um 
estudo que continua em progresso.
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2.

O estudo da projecção de D. Catarina de Bragança na lite‑
ratura britânica foi durante muito tempo um espaço em aber‑
to, tendo ‑se minimizado e subvalorizado a importância da sua 
presença em Inglaterra, a sua repercussão na literatura inglesa 
do seu tempo, assim como a dimensão dessa repercussão até à 
actualidade. Na realidade, vulgarizou ‑se a generalização de que 
os seus anos como consorte nesse país em nada contribuíram 
para despertar a atenção e o estímulo de escritores britânicos, o 
que efectivamente não corresponde à realidade. Figura pratica‑
mente apagada pela história, a imagem da Rainha D. Catarina 
de Bragança tem vindo a ser progressivamente redescoberta, 
aspecto que já tive a oportunidade de salientar em outros con‑
textos. Variadíssimos autores se debruçaram sobre a sua bio‑
grafia, a diplomacia e o problema histórico da aliança política, 
os tratados e o casamento, a iconografia, a sua figura como 
mulher, o regresso a Portugal, os paços onde viveu, a vida en‑
tregue a assuntos de Estado nas duas vezes em que foi regen‑
te do reino. Actualmente, através da investigação efectuada, é 
possível observar no âmbito dos Estudos Anglo‑Portugueses, e 
na área mais alargada dos Estudos Comparados, uma tradição 
literária em língua inglesa ligada ao percurso anglo‑português 
de D. Catarina de Bragança.2 Dessa tradição faz parte toda a 
poesia em língua inglesa sobre a Rainha, na maior parte inédita 
e desconhecida em Portugal, excertos de diários, memórias e 
cartas do século XVII até aos nossos dias, excertos de histórias 
de Inglaterra, dedicatórias, biografias e romances históricos so‑
bre D. Catarina.3

Desconhecida na generalidade, não deixa de ser relevan‑
te estabelecer umas breves considerações sobre a Antologia 
de poesia mencionada. Desde a sua concepção verificou ‑se e 

2 Cf. “O Percurso Anglo ‑Português da Rainha D. Catarina De Bragança”. Revista 
de Estudos Anglo‑Portugueses, n.º 15. Lisboa: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
Centro de Estudos Anglo ‑Portugueses, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 
2006, 155 ‑203, de minha autoria.

3 Os romances históricos em língua inglesa sobre a Rainha D. Catarina de Bragança 
publicados ao longo do século XX são quase todos inéditos em Portugal. As representa‑
ções literárias da Rainha, em forma de analogia e/ou variações, que se apresentam nos 
romances históricos, que pude apreciar e apresentar recentemente em “(Re)Descobrir 
D. Catarina de Bragança: variações de um caso anglo ‑português em romances histó‑
ricos do século XX em língua inglesa”, no âmbito da 2nd International Conference on 
Anglo ‑Portuguese Studies, (Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon, 18 ‑20 April 2011), 
são expressivas do impacte e da redescoberta da importância e singularidade da Infanta 
portuguesa que se tornou Rainha de Inglaterra. 
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afirmou ‑se que era um trabalho complementar à disserta‑
ção de Doutoramento, totalmente independente e em aber‑
to, pretendendo ser essencialmente um contributo inovador 
na área dos Estudos Anglo‑Portugueses e um fundo de fu‑
tura pesquisa histórica e literária. Entre o conjunto de po‑
esia reunida, incluem‑se alguns poemas em língua inglesa 
descritivos da chegada a Londres pelo rio Tamisa da Rainha  
D. Catarina. Na impossibilidade de reproduzir aqui a Antologia 
de poesia que temos vindo a referir, inclui ‑se em anexo, como 
complemento e como forma de divulgação, a lista dos títulos 
dos poemas que se encontram na Antologia de 2005 na sua 
versão integral, e ainda outros que entretanto se encontraram.4 
Trata ‑se de uma listagem fruto de ampla investigação efectuada 
em diferentes bibliotecas de Portugal, Inglaterra e, por via de 
empréstimo entre bibliotecas, nos Estados Unidos da América. 
Actualmente, cada vez com maior regularidade, este assunto 
pode aprofundar ‑se em bases de dados online de bibliotecas 
ou de sites temáticos, como por exemplo EEBO – Early English 
Books Online (cf. <http://quod.lib.umich.edu/e/eebogroup/>) 
ou OSEO – Oxford Scholarly Editions Online (cf. <http://www.
oxfordscholarlyeditions.com/> ).

Após o início da compilação de poesia inglesa sobre  
D. Catarina de Bragança, revelou ‑se bastante profícuo e de‑
cisivo o contacto com a obra de Gerald Maclean, investigador 
da Restauração e, então, Professor Associado da Wayne State 
University, editor de uma colectânea de poemas ingleses sobre 
as comemorações da Restauração de Carlos II de Inglaterra. 
Esta contribuiu claramente para sublinhar, impulsionar, e 
confirmar a pertinência da Antologia de poesia inglesa sobre a 
Rainha já iniciada, e justificou plenamente todo o esforço e em‑
penhamento na realização do trabalho em curso. A obra deste 
autor, intitulada The Return of the King: An Anthology of English 
Poems Commemorating the Restoration of Charles II, é uma obra 
em etext, acessível online.5

4 Cf. Anexo I. D. Catarina de Bragança na Poesia Inglesa.
5 Cf. The Return of the King: An Anthology of English Poems Commemorating 

the Restoration of Charles II, Electronic Text Center, University of Virginia Library. 
1999 ‑2004. <http://cowley.lib.virginia.edu/MacKing/MacKing.html> Acesso em 10.06.13.
Gerald MacLean publicou Time’s Witness: Historical Representation in English Poetry, 
1603 ‑1660 (1990), uma abordagem da poesia com contornos políticos durante a Guerra 
Civil e a República. Esta experiência levou ‑o à edição de poemas ingleses sobre a 
Restauração, acima mencionada (The Return of the King, Etext Center, 1999 ‑2004) e, 
nesta área, foi também editor de Culture and Society in the Stuart Restoration: Literature, 
Drama, History (Cambridge University Press, 1995), obra fundamental para o estudo da 
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Relativamente à recepção e ecos dos poemas impressos e 
publicados por ocasião da Restauração, por exemplo, Gerald 
MacLean afirmou o seguinte na introdução a The Return of the 
King: “On no previous occasion had the commercial press been 
both so necessary and so directly instrumental in bringing a 
new government into being.” (MacLean, “Rationale”, 1st §, The 
Return of the King). De entre esse conjunto de material impres‑
so, o autor salientou a relevância dos múltiplos poemas em lín‑
gua inglesa publicados durante 1660 e 1661, reunindo na sua 
antologia aqueles que anteciparam o regresso do soberano, a 
Restauração e os que foram publicados até à véspera da sua co‑
roação. Ao agrupá ‑los num só volume pôde constatar existirem 
neles elos indubitáveis entre a poesia e a vida política. Segundo 
MacLean, o corpus seleccionado é revelador de um aspecto fun‑
damental que até agora ainda não foi profundamente abordado: 
“the range and scope of what was evidently an immense ideolo‑
gical need for a poetic legitimation of the new regime” (MacLean, 
“Rationale”, 1st §, The Return of the King). Estas afirmações se‑
minais são igualmente pertinentes e aplicáveis no que se refere 
à poesia inglesa sobre D. Catarina de Bragança. A percepção 
da relevância e singularidade dos poemas sobre a consorte de 
Carlos II fez surgir naturalmente a necessidade de lhes atribuir 
um enquadramento, no sentido de aprofundar o seu estudo e 
detectar eventuais paradigmas temáticos.

A Restauração de Carlos II em 1660 marcou o final da pri‑
meira grande revolução anti ‑monárquica da história moderna 
europeia: reintroduziu a monarquia numa nação que viria a 
ter, em termos globais e de forma lenta e gradual, um papel 
determinante na Europa, através dos seus esforços a nível in‑
telectual, científico, artístico e, também, das suas ambições 
imperiais crescentes. A coroação do monarca celebrada com 
grande pompa e aparato em Abril de 1661, juntamente com 
as negociações e contactos secretos estabelecidos para o ca‑
samento do Rei, designado como “the Portugal match”, foram 
seguidos pelo anúncio público do casamento em 8 de Maio de 
1661 e pela assinatura do Tratado de Aliança e Casamento em 
Junho do mesmo ano. Em 1662, D. Catarina de Bragança, por‑
tadora de um avultado dote, era esperada com grande expec‑
tativa e uma enorme curiosidade. Depois da viagem por mar 
a bordo do navio Royal Charles da armada inglesa, a que se 
seguiu a chegada, desembarque e recepção em Portsmouth, a 

Restauração.
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celebração privada do casamento religioso e posterior percurso 
de Hampton Court a Londres, ela foi recebida num ambiente 
festivo, de júbilo e aclamação por todas as povoações britânicas 
por onde passou, apesar das vozes discordantes que também 
se faziam ouvir, noutros sectores mais privados, relativamente 
à escolha do soberano.

A chegada a Inglaterra de uma Rainha que vinha de lon‑
ge, a sua comitiva numerosa e a posterior adaptação foram, 
tal como a Restauração, acontecimentos também registados, 
atentamente comentados e representados de diversas formas 
por múltiplos observadores ingleses, portugueses e outros de 
outras nacionalidades. Num período em que a poesia era cla‑
ramente circunstancial e estava intrinsecamente ligada à vida 
cultural e política, os poemas comemorativos do regresso de 
Carlos II, sublinharam a necessidade de legitimação poética do 
novo governo, para além de outros aspectos. Da mesma forma, 
o material catariniano aqui reunido, torna ‑se emblemático em 
vários níveis, podendo afirmar ‑se que muitos dos poemas sobre 
D. Catarina de Bragança, ao fazerem a apresentação da consor‑
te, apontam simultaneamente para a sua legitimação estética, 
literária e ideológica, em termos pessoais e em termos institu‑
cionais, simbolizando a personificação apologética da sua união 
com a monarquia e o soberano.

A Antologia que tem vindo a ser mencionada é o resultado 
do esforço de reunir pela primeira vez os poemas em língua in‑
glesa cuja preocupação dominante é a representação literária 
da Rainha D. Catarina de Bragança durante os anos que viveu 
em Inglaterra, com destaque particular para o ano da sua che‑
gada a Inglaterra como consorte de Carlos II e segunda figura do 
reino. Contrastando com a visão tradicional de que a poesia da 
Restauração é essencialmente satírica, grande parte da poesia 
dedicada à Rainha de Inglaterra que se conhece e que se conse‑
guiu reunir na colectânea não é exclusivamente crítica sendo, 
aliás, maioritariamente, laudatória e panegírica e, por vezes, di‑
dáctica em determinados aspectos. A colectânea, aqui divulga‑
da no Anexo I através dos títulos dos poemas, contribui, assim, 
para salientar o carácter influente do corpus no estudo das re‑
lações literárias entre Portugal e Inglaterra, ao tornar acessível 
um conjunto de textos poéticos dispersos, muitos deles inéditos 
em Portugal ou conhecidos apenas na sua primeira e única edi‑
ção impressa do século XVII, com a grafia própria de então.

A Antologia de Poemas Ingleses sobre D. Catarina de 
Bragança de 2005, começou por ser uma pesquisa sobre a po‑
esia existente por ocasião do casamento real apenas. A investi‑
gação foi sendo gradualmente ampliada por se verificar que, ao 
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contrário do que se pensava ou, pelo menos, alguns pensavam, 
o conjunto de poemas ingleses deste período sobre D. Catarina 
de Bragança, não era insignificante. Este tipo de compilação, 
permite um estudo mais profundo e aturado da produção po‑
ética de escritores ingleses, por ocasião não só do casamen‑
to real anglo‑português do século XVII, mas também sobre a 
vida da consorte de Carlos II em Inglaterra. As afirmações de 
G. MacLean são particularmente esclarecedoras quando refere 
o alcance da poesia circunstancial em determinados momentos 
fulcrais históricos, culturais e literários:

Poetry mediated civil unrest providing the terms in which the 
political struggle could be resituated as art. (…) It [The Return of the 
King] contributes to our understanding of literary‑historical rela‑
tions at an important and still controversial moment in British and 
World history. (MacLean, “Scope”, 1st ‑2nd §, The Return of the King)

A Antologia inclui apenas os poemas em língua inglesa cuja 
temática principal é a representação literária da Rainha de 
Inglaterra. Excluiram ‑se poemas contemporâneos noutras lín‑
guas como português, latim, grego e árabe. Os textos poéticos do 
século XVII reunidos caracterizam ‑se por serem raros, pouco di‑
vulgados e, na sua grande maioria, inéditos em Portugal, no todo 
ou em parte. Os poemas que nela se encontram têm uma génese 
diversificada. Para além da multiplicidade de autores, existem 
poemas publicados em obras colectivas e poemas publicados 
individualmente em edições de autor e em edições a pedido de 
determinado impressor, poemas laudatórios e poemas satíricos, 
poemas de autoria masculina e poemas de autoria feminina. 
Tendo em conta o teor dos poemas, de entre várias hipóteses de 
categorização ou enquadramento possíveis, optou ‑se pela apre‑
sentação dos textos numa sequência cronológica e temática, for‑
mato que permite delinear como que um mapa sequencial das 
representações poéticas de D. Catarina de Bragança mais rele‑
vantes, ao longo dos anos que passou em Inglaterra. Como se 
poderá verificar, os poemas que se conhecem de 1662 são clara 
e explicitamente laudatórios, reunindo panegíricos, epitalâmios, 
boas vindas e encómios. Os anos seguintes revelam outras in‑
tencionalidades, outros estilos e outras categorias.6

A imagem da consorte divulgada por certos historiadores foi 
a de uma rainha desinteressante e mal amada pelo rei, pelos 

6 Cf. Anexo I. D. Catarina de Bragança na Poesia Inglesa.
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cortesãos e pela nação em geral, muitas vezes desvalorizada re‑
lativamente a outras personalidades femininas da corte por não 
ter sido uma personalidade influente politicamente. No entanto, 
apesar de os poemas satíricos dirigidos à Rainha serem inci‑
sivos e mordazes, foi possível verificar, investigando a poesia 
da época, que os textos satíricos sobre as amantes mais des‑
tacadas do soberano e os seus conflitos em busca dos favores 
reais foram ainda mais críticos e exacerbados. As referências a  
D. Catarina de Bragança em poesia, no entanto, não se esgotam 
na poesia que tem vindo a ser apontada. Existem poemas de te‑
mática variada em que ela não é o assunto principal e que con‑
têm apenas breves alusões à Rainha: são exemplos de poemas 
de autores maiores ou menores, a propósito de circunstâncias 
de cariz bastante diversificado, que proferiram algumas consi‑
derações mais ou menos relevantes, directa ou indirectamente, 
sobre D. Catarina de Bragança. Apesar de a abordagem desses 
excertos ser igualmente valiosa e essencial no âmbito do estudo 
das relações literárias anglo ‑portuguesas, optou ‑se, no entanto, 
por não os incluir na colectânea.7 Na realidade, constituem um 
conjunto de versos esparsos ou pequenos excertos de poemas 
que apenas pontualmente mencionam a Rainha de Inglaterra. 
A reunião de todas essas alusões e referências seria infindável e 
não deixaria chegar o trabalho a bom termo.

3. 

Retomando o outro tópico deste artigo, mencionado no pri‑
meiro parágrafo, é um facto que ambos os temas se comple‑
mentam. A propósito da entrada de D. Catarina em Londres em 
1662, existem alguns poemas já incluídos na Antologia exclu‑
sivamente dedicados a esse momento histórico. Na verdade, ao 
reflectir sobre o 350º aniversário da entrada em Londres pelo 
rio Tamisa, talvez fizesse mais sentido se este texto tivesse sido 
publicado no ano em que se cumpria o referido aniversário, o 
que não foi possível. Na impossibilidade de o ter efectuado e 
dada a proximidade temporal, a redacção deste texto já iniciada 
e toda a documentação mencionada, não deixa de ser provei‑
toso abordar e analisar este acontecimento à luz de documen‑
tos da época, portugueses e ingleses, maioritariamente textos 
poéticos, recordando o episódio triunfal que foi a entrada de 

7 As suas referências bibliográficas completas podem ser consultadas em 
Castel ‑Branco, “Bibliografia Primária”. A Melhor Jóia da Coroa. 2005.
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D. Catarina de Bragança em Londres pelo rio Tamisa, tendo 
partido do Palácio de Hampton Court, momento historicamente 
designado desde então como Aqua Triumphalis. Efectivamente, 
entre os momentos mais elevados em termos de aclamação pú‑
blica de D. Catarina de Bragança encontra ‑se a sua chegada a 
Londres pela primeira vez num desfile de barcos até Whitehall, 
num cortejo festivo e imponente com barcos e bergantins enga‑
lanados, com todos os participantes vestidos nos seus melhores 
fatos e librés, música no rio e nas margens, representação de 
pageants, música e recitação de poemas e canções e grande 
parte da população reunida ao longo desse percurso no rio e 
nas margens para ver chegar a Rainha de Carlos II sobre a qual 
pouco ou nada sabiam.

Também em 2012, se celebraram os sessenta anos da 
Rainha Isabel II no trono da Grã ‑Bretanha, cumprindo ‑se as‑
sim o seu jubileu de diamante com comemorações que se pro‑
longaram por quatro dias. Um dos festejos mais comentados, 
pelo aparato e magnificiência, foi o desfile no rio Tamisa com 
mais de mil embarcações engalanadas lideradas pela barca‑
ça real ornada com milhares de flores dos jardins reais, que, 
transportando a monarca e alguns dos familiares mais próxi‑
mos, iniciou o seu percurso no Chelsea Pier e terminou junto à 
Torre de Londres, acompanhada nesse percurso de cerca de 11 
kilómetros por sensivelmente 1.000 barcos. Foi um espectácu‑
lo rico de cor, opulência e magnificência. Alguns comentadores 
referiram o acontecimento como um registo único e classifica‑
ram os festejos como os maiores jamais vistos no rio Tamisa em 
Londres. Outros, no entanto, talvez mais acertadamente, co‑
mentaram o espectáculo à luz de alguns anteriores, referindo‑
‑se aos festejos da seguinte forma: “The pageant will hark back 
to the Aqua Triumphalis, which saw 10,000 vessels take to the 
water in 1662 to celebrate the arrival in London of Catherine 
of Braganza, consort of Charles II.” (Alex Needham, 2012); ou, 
ainda, “The Thames river pageant will be the highlight of the 
Jubilee celebrations and is meant to evoke the many celebra‑
tions which were held upon the river historically, such as the 
annual Lord Mayor’s pageant, and the Aqua Triumphalis staged 
for Catherine de Braganza by Charles II” (Lord Cowell, 2012).

Efectivamente, se não existissem precedentes históricos,8 

8 Este acontecimento tem alguns antecedentes históricos, como são exemplo a ce‑
lebração anual repetida durante muitos anos do dia do “Lord Mayor”, conhecido como 
“Lord Mayor’s pageant”; a coroação da Rainha Ana Bolena em 1533, cujas celebrações 
duraram também vários dias e incluíram um desfile de barcos no rio Tamisa, desde 
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poder ‑se ‑ia pensar que o desfile de barcos no Tamisa nas come‑
morações do jubileu da Rainha Isabel II teria sido um aconte‑
cimento exclusivo, único e a maior celebração de sempre no rio 
Tamisa em Londres, na história da monarquia britânica, como 
alguns afirmaram. Com maior rigor deverá afirmar ‑se que foi 
a maior regata ou cortejo mais importante no rio Tamisa desde 
o ano de 1662, quando D. Catarina de Bragança entrou pela 
primeira vez em Londres pelo rio Tamisa, momento em que teve 
lugar um desfile com muitas semelhanças para receber a nova 
Rainha. Na realidade, desde os festejos em honra da consorte 
de Carlos II, que não se viam comemorações com tanta grandio‑
sidade no rio Tamisa.

A chegada da Rainha portuguesa de Carlos II, em 1662, no 
entanto, é um acontecimento que se reveste de características 
diferentes e singulares. Ou seja, não se tratou da comemoração 
de uma festa anual ou de mais um aniversário ou jubileu, mas 
da entrada pela primeira vez de uma rainha de Inglaterra em 
Londres pelo Tamisa, constituindo a sua primeira apresentação 
pública ao povo de Londres. Tratava ‑se, então, da consorte es‑
trangeira, vinda de longe, de um país unido por alianças reais 
e políticas mas pouco conhecido, com uma religião, língua e 
hábitos diferentes, desconhecida do povo inglês e, por essas ra‑
zões, foco particular de grande curiosidade e entusiasmo inicial. 
Apesar de pouco conhecida, a nova Rainha era muito desejada, 
para legitimização e continuidade da Restauração, apesar do 
futuro pouco grato que a esperava.9 O percurso real pelo rio 
Tamisa foi sem dúvida o mais longo daqueles até aqui mencio‑
nados: Suas Majestades embarcaram por uma porta do jardim 

Greenwich até à Torre de Londres. A barca que transportava a Rainha estava engala‑
nada de tecidos dourados, e, quando Ana desembarcou, ouviu ‑se uma salva de cerca 
de mil armas a disparar da Torre e outras dos navios e embarcações aí presentes. 
Cf. <http://www.theanneboleynfiles.com/anne ‑boleyn ‑coronation/#ixzz2ZbXb00Av> 
acesso em 30.06.13 e, também, <http://englishhistory.net/tudor/prianne1.html> 
acesso em 30.06.13. Outra ocasião foi o cortejo no rio Tamisa em 1662 por altura do ca‑
samento de Carlos II e da rainha Catarina de Bragança em que o percurso de barcos pelo 
rio Tamisa para celebrar a primeira entrada da Rainha em Londres foi ainda mais longo.

9 A consorte era uma figura ambivalente: por um lado era a esposa de um chefe 
político masculino, por outro era uma mulher com um papel público a desempenhar. 
Efectivamente, todas as consortes tinham uma função política ou cultural que podia ser 
cumprida de forma diversa, dependendo da educação, personalidade, circunstâncias, 
e relacionamento com os homens em questão. Num sistema de sucessão hereditária, 
também se esperava delas a capacidade ou função de gerar um herdeiro, assegurando 
a sucessão dinástica. No entanto, como se verá, esta não deve ser considerada como a 
sua única e exclusiva função de estado. Infelizmente, para além da presença das várias 
amantes do Rei que teve que suportar, nenhuma das gravidezes de D. Catarina chegou 
a bom termo, não conseguindo oferecer um herdeiro legítimo ao trono.
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que dava para o rio em Hampton Court, num bergantim doura‑
do, rodeado de outros bergantins com membros da família real 
e membros da comitiva do monarca e da sua consorte e passa‑
ram por localidades de então como Brentford, Putney, Chelsea 
(actualmente zonas da cidade de Londres), passaram a ponte de 
Westminster, entre outras, todas elas apinhadas de observado‑
res, até chegar ao Palácio de Whitehall. 

Na realidade, nada deste género se via em Inglaterra desde 
há décadas. As circunstâncias do regime puritano de Cromwell 
não permitiam estas manifestações festivas: não se representava 
oficialmente teatro; dançar ou jogar não era permitido; também 
não se celebravam as festividades habituais. Assim, o desfile 
pelo rio trouxe uma alegria e uma visão festiva há muito nunca 
vista, como referem John Evelyn e Samuel Pepys, autores de di‑
ários fundamentais para o conhecimento do século XVII: o pri‑
meiro encontrava ‑se na sua própria barcaça construída para a 
ocasião, conseguindo aproximar ‑se tanto do bergantim real que 
quase tocou a Rainha sentada ao lado de Carlos II e comentou, 
ainda, que os barcos no Tamisa excediam a beleza do desfile 
de gôndolas de gala a que ele próprio assistira em Veneza num 
dia da Ascensão; os milhares de barcos engalanados enchiam 
o rio de tal modo que pouco da água do rio se podia ver entre 
eles, descreveu Pepys que assistia às celebrações de um ponto 
alto de Whitehall. Também referido como “Water pageant on the 
Thames” (Thomas, 1965, p.28, nota 10), estes festejos tomaram 
as atenções de todos e foram encenados para escoltar Carlos II 
e a sua Rainha pelo rio. Mercadores e artesãos, poetas e escrito‑
res esmeraram ‑se. Deste acontecimento existem várias descri‑
ções da época em língua portuguesa e inglesa. Todas descrevem 
o cortejo real acompanhado por barcos e barcaças que preen‑
chiam todo o rio, as margens e águas enfeitadas, os pageants 
alusivos e alegóricos que se representaram, as músicas e can‑
ções que se ouviam no rio, nas margens, nas ruas de Londres 
cheias de gente, e os Reis, aclamados com júbilo e alegria, em 
particular a recém ‑chegada D. Catarina de Bragança. O bergan‑
tim real ao centro estava protegido do sol, coberto por um toldo 
ou dossel dourado, na forma de uma cúpula, suportada por 
pilares altos ornamentados com capitel coríntio enfeitados com 
grinaldas, coroas de flores e outros enfeites, rodeado por barcos 
simbolicamente decorados representando cada corporação de 
Londres. No dia 23 de Agosto os fogos de artifício começaram 
cedo, competindo com as salvas de armamento reais que abafa‑
vam as melodias tocadas por instrumentos em honra do casal 
real misturadas com o barulho das festas e das multidões que 
assistiam a tudo isto pasmadas nas margens. Os cortesãos e 
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toda a multidão envergavam os seus melhores fatos com cetins, 
rendas e fitas. 

Sobre o percurso e entrada de estado da Rainha em Londres 
foram impressas em Londres nesse ano duas obras em portu‑
guês que interessa referir: as estrofes e canções do P. Sebastião 
da Fonseca,10 intituladas Relaçam Dedicada As Magestades de 
Carlos e Catherina Reys da grande Bretanha Da jornada que fi
erão de Portsmouth the Antoncourt e entrada de Londres, e um 

texto em prosa de autor anónimo que fazia parte da comitiva 
da Rainha e que descreveu, num relato intitulado Relaçam da 
entrada de Suas Mage tades em Londres, ahindo do Palacio de 
Hanptamcourt,em tres de Settembro de 1662,11 o desfile dos bar‑
cos, as roupas dos membros da comitiva da Rainha, para além 
dos barcos e das autoridades como o Presidente da Câmara, os 
vereadores, os burgomestres, numa barca dourada com as ar‑
mas da cidade e muitas bandeiras. As barcas representantes de 
corporações de comerciantes estavam colocadas em vários pos‑
tos, umas com teatros e danças, outras com alegorias de triun‑
fos marítimos com carros que levavam peixes, animais e outras 
figuras sentadas neles e que à passagem do par real faziam 
representações diversas com imagens e letras de acordo com a 
solenidade desse dia. O relato pode ler ‑se em anexo e é bastante 
pormenorizado na descrição das personalidades, locais, barcos, 
cores, música e som, envolvidos no cortejo, razão pela qual se 
decidiu transcrevê ‑lo especificamente para este artigo. Trata ‑se 
da sua primeira divulgação desde a primeira impressão em 
1662 e optou ‑se pela não transliteração, ou seja, pela não subs‑
tituição dos caracteres originais.12 

Relativamente aos contemporâneos ingleses, pode dizer ‑se 
que se reuniram várias artes do sistema cultural inglês para 
documentar e festejar a recepção e homenagem à consorte 
do Rei Carlos II na sua entrada em Londres: foram escritos e 

10 No frontispício desta obra impressa na oficina de J. Martin, Ja. Allestry & 
Tho. Dicas, de 1662, pode ler ‑se “Pello P. Seba tiaõ da Fonsecca Me tre, Cappellaõ, E 
Pre idente Em o Ho pital Real de todos os Sanctos na Cidade de LIXBOA.” Trata ‑se do 
P. Sebastião da Fonseca e Paiva (1625 ‑1705), que acompanhou a Rainha e ficou prova‑
velmente mais algum tempo em Inglaterra pois mais tarde é referido como “Compositor, 
cantor e instrumentista, Mestre da Capela da Rainha D. Catarina” (Cf. p.145, <http://
run.unl.pt/bitstream/10362/7257/3/Anexos%201.pdf>).

11 Este texto, durante muito tempo acessível apenas em bibliotecas do Reino Unido 
como a British Library, onde foi possível obter uma cópia há bastantes anos, pode ler ‑se 
na sua versão integral no Anexo II deste artigo ou em versões fac ‑similadas e digitaliza‑
das de bibliotecas portuguesas e estrangeiras.

12 Cf. ANEXO II. Relaçam da entrada de Suas Mage tades em Londres, ahindo do 
Palacio de Hanptamcourt,em tres de Settembro de 1662.
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recitados poemas em honra da Rainha e do casamento real, 
como os de William Austin – A Joyous Welcome To the most 
Serene, and most Illustrious Queen of Brides Catherin, The Royal 
Spouse and Consort of Charles the Second King of Great Britain, 
France, and lreland: Presented to Her Maiesty upon the River of 
Thames, At Her first coming with the King to the City of London 
e Triumphus Hymenæus. Londons Solemn Jubile, For the most 
Auspicious Nuptialls of their Great Soveraign Charles the Second 
King of Great Britain, France and Ireland; Their Publick Joy, and 
Pompous kind receiving Him, Upon the River of Thames, coming 
with Catherin, Infanta of Portugall, His Royal Spouse and Queen, 
from Hampton ‑Court to White ‑Hall: August 23 1662 (a que o autor 
acrescentou “As it was Presented to Both Their Majesties”) –,13 
o texto de James Heath “A Relation of the noble Reception of 
their sacred Majesties by the Honourable City of London, by 
Water from Hampton ‑Court to their Landing at Whitehall, on 
Saturday August 23.” e o de John Tatham, denominado Aqua 
Triumphalis, being a true relation of the honourable the city of 
Londons entertaining Their Sacred majesties upon the River of 
Thames and wellcoming them from Hampton ‑Court to White ‑Hall. 
Expressed and set forth in severall Shews and Pageants the 
23.day of August, 1662. Trata ‑se de um documento particular‑
mente relevante, pois é da autoria de um dramaturgo a quem 
foi encomendada a poesia, as canções e toda a encenação para 
apresentação no rio. O autor incluiu os intervenientes nos múl‑
tiplos pageants, os momentos de teatro organizados por várias 
corporações de comerciantes, as letras das canções, sendo um 
guia das celebrações.14

Descrevendo igualmente a entrada pública de D. Catarina 
de Bragança em Londres, e com o título homónimo do texto 
de John Tatham, pode ver ‑se em anexo uma reprodução da 
gravura denominada Aqua Triumphalis, de Dirk Stoop, pintor 
holandês que também retratou o embarque e partida de Lisboa 

13 Este poema contém um anagrama, ou seja, um jogo de palavras com o nome da 
Rainha.

14 O autor, John Tatham, apresenta o seguinte índice com a definição dos diferentes 
momentos, intervenções e conteúdos: “Title page/ list of managers/imprimatur/ TO THE 
RIGHT HONOURABLE THE LORD MAYOR AND Court of Aldermen./ Aqua Triumphalis; 
Being a True RELATION OF THE Honourable the City of LONDONS Entertaining 
their Sacred Majesties upon the River of Thames, and Wellcoming them fromHampton‑
‑Court to White ‑hall, &c./ The first Entertainment on the Water is a Sea ‑Chariot, dra‑
wn with Sea ‑Horses: poem; EXPLANATION; SONG/subpart /part /The which ended; 
His Majesty moves on towards another View, being the Second Entertainment: poem/ 
EXPLANATION./ The Seamans Song./ MOST SACRED PAIR!/EXPLANATION/ The 
Discent thus.”
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da Rainha pelo rio Tejo, que apela ao interesse e curiosidade da 
imagem e inclui em letra muito pequena explicações sobre a en‑
trada da Rainha e o que aí se encontra representado.15 Não terá 
sido menos festiva que a despedida da Rainha no rio Tejo, tema 
a abordar noutro momento, mas que se pode visualizar noutra 
gravura do mesmo pintor.

Alguns contemporâneos, como John Evelyn e Samuel 
Pepys, posteriormente diaristas reconhecidos, comentaram em 
prosa nos seus diários as festas a que conseguiram assistir. 
Com a afirmação de quem presenciou e testemunhou todos os 
acontecimentos e participou também do cortejo, John Evelyn 
descreveu a chegada do par real, dando particular atenção ao 
espectáculo:

23rd Aug. [1662] I was spectator of the most magnificent tri‑
umph that ever floated on the Thames, considering the innumer‑
able boats and vessels, dressed and adorned with all imaginable 
pomp, but, above all, the thrones, arches, pageants, and other 
representatives, stately barges of the Lord Mayor and Companies, 
with various inventions, music, and peals of ordnance both from 
the vessels and the shore, going to meet and conduct the new 
Queen from Hampton Court to Whitehall, at the first time of her 
coming to town. In my opinion, it far exceeded all the Venetian 
Bucentoras, &c., on the Ascension, when they go to espouse the 
Adriatic. His Majesty and the Queen came in an antique ‑shaped 
open vessel, covered with a state, or canopy, of cloth of gold, 
made in form of a cupola, supported with high Corinthian pillars, 
wreathed with flowers, festoons and garlands. I was in our new 
built vessel, sailing amongst them.

Samuel Pepys, em Londres, dirigiu ‑se para o Tamisa, mas 
já não conseguiu um barco e assistiu a tudo de um lugar estra‑
tégico em Whitehall, impressionado, como já foi referido, pela 
quantidade de barcos que cobriam a água. Mais prosaico que 
Evelyn na sua descrição, o autor descreve encantado os acon‑
tecimentos festivos no rio e igualmente outros assuntos colate‑
rais: não deixa de mencionar a presença de Lady Castlemaine, 
desconhecida ainda da Rainha, mas publicamente conhecida 

15 Cf. Anexo III. Agua Triumphalis. The Triumphall Entertainment of ye King and 
Queees Matie by ye Right honble ye Lord Maior and Cittizens of London at their coming from 
Hampton court to Whitehall (on ye River Thames)/ Entrada publica q. a Sma Ra da G B fez 
na Cidade de Londres Como Magnificamte foi recibida da nobreza e Povo della em 2 de 
Sept. 1662.”
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em Londres como amante do Rei e poucos meses antes mãe de 
um filho ilegítimo seu. Na opinião de Pepys tinha uma beleza 
extraordinária, que causava deleite ao vê ‑la, distraindo ‑se do 
espectáculo, em geral:

23rd Aug. Mr. Creed and I walked down to the Steelyard, and 
so all along Thames Street, but could not get a boat: I offered eight 
shillings for a boat to attend me this afternoon, and they would 
not, it being the day of the Queen’s coming to town from Hampton 
Court. So we fairly walked it to White Hall, and through my Lord’s 
lodgings we got into White Hall garden, and so to the Bowling‑
‑green, and up to the top of the new Banqueting House there, over 
the Thames, which was a most pleasant place as any I could have 
got; and all the show consisted chiefly in the number of boats and 
barges; and two pageants, one of a King and another of a Queen 
with her Maids of Honour sitting at her feet very prettily; and they 
tell me the Queen is Sir Richard Ford’s daughter. Anon came the 
King and Queen in a barge under a canopy, with 10,000 barges 
and boats, I think, for we could see no water for them, nor discern 
the King nor Queen. And so they landed at White Hall Bridge, and 
the great guns on the other side went off. But that which pleased 
me best was, that my Lady Castlemaine stood over against us 
upon a piece of White Hall, where I glutted myself with looking on 
her. But methought it was strange to see her Lord and her upon 
the same place walking up and down without taking notice one of 
another, only at first entry he put off his hat, and she made him a 
very civil salute, but afterwards took no notice one of another; but 
both of them now and then would take their child, with the nurse 
held in her arms, and dandle it. [...] 

Depois da restauração da monarquia, coroação e casamen‑
to do monarca, da entrada triunfal do par real em Londres, as 
expectativas viraram ‑se para a sucessão, amplamente mencio‑
nada por diaristas, memorialistas e epistológrafos.

4. 

A entrada triunfal de D. Catarina de Bragança em Londres 
ao longo do rio Tamisa pela primeira vez foi, efectivamente, um 
dos momentos mais elevados em termos de aclamação públi‑
ca durante os seus trinta anos em Inglaterra. A solenidade foi 
documentada por ambas as culturas através de diversas ar‑
tes que compuseram o espectáculo desse dia: poesia, prosa, 
teatro, pageants, música, canções, gravuras, descrições que 
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se encontram em cartas, diários, memórias, relatos da época, 
ou seja, um conjunto de manifestações que concorreram para 
documentar histórica e esteticamente a entrada da Rainha em 
Londres. Tratando ‑se de um trabalho em progresso, guardo ain‑
da o desejo de ampliar e modificar a Antologia de poesia inglesa 
sobre a Rainha, e incluir outro tipo de pequenos textos igual‑
mente enriquecedores para um conhecimento mais profundo 
da projecção de D. Catarina de Bragança nas letras inglesas. 
Refiro ‑me às muitas dedicatórias à Rainha de Inglaterra16 que 
se encontram em textos em prosa e em poesia, em gramáticas, 
em obras de carácter historiográfico, em prólogos de algumas 
peças de teatro e em biografias.

A Infanta que veio de longe, aclamada na sua entrada em 
Londres, tornou ‑se a Rainha Consorte de Inglaterra e, com esse 
estatuto, teve que se integrar na corte de Carlos Stuart. Foi ‑lhe 
exigida uma grande capacidade de adaptação: ela era a princesa 
estrangeira e católica de um reino que lutava ainda pelo reco‑
nhecimento da sua independência e que se unia a um monarca 
Stuart, de um reino recém‑restaurado e protestante, rodeado 
de uma corte mundana e libertina, onde tudo se movia, mui‑
tas vezes, através de jogos, intrigas e influências. Assim, a sua 
vida como Rainha de Inglaterra não esteve isenta de contrarie‑
dades, e o curso pacífico inicial da sua vida inverteu ‑se, tendo 
que movimentar ‑se em jogos e intrigas da corte, aceitar e con‑
viver com as amantes do soberano nos seus próprios aposen‑
tos, sobreviver a conspirações políticas e religiosas, sendo hoje 
considerada uma das rainhas menos bem tratadas da história 
de Inglaterra. Também nas representações poéticas em inglês 
que sobre ela se conhecem, a poesia laudatória e os encómios 

16 Entre 1603 e 1707 os reinos de Inglaterra e Escócia, claramente independen‑
tes entre si, viviam num regime de união pessoal ou associação dos Estados. Apenas 
em 1707 teve lugar o tratado que uniu Inglaterra e Escócia como o novo Estado do 
“Reino Unido da Grã ‑Bretanha”, conhecido como “the Acts of Union”. Oficialmente,  
D. Catarina era efectivamente, Rainha de Inglaterra, consorte do Rei de Inglaterra, ape‑
sar de a tradição literária a designar por vezes com outros títulos. Curiosamente em 
algumas das dedicatórias e em determinados poemas sobre D. Catarina de Bragança, 
esta é mencionada como Rainha da Grã ‑Bretanha, tal como Carlos II é referido como 
soberano da Grã ‑Bretanha. Entre os vários casos observados, pode citar‑se, a título de 
exemplo, alguns títulos como Iter Lusitanicum; or, The Portugal Voyage. With what memo‑
rable Passages interven’d at the shipping, and in the Transportation of her most Sacred 
Majesty KATHERINE, Queen of Great Britain, from Lisbon, to England, de Samuel Hynde, 
A Panegyrick On her most Excellent Majestie, Katharine, Queen of England, Scotland, 
France, and Ireland: or Her Highness Cordiall welcome into England, de Lancelot 
Reynolds, ou ainda A Joyous Welcome To the most Serene, and most Illustrious Queen 
of Brides Catherin, The Royal Spouse and Consort of Charles the Second King of Great 
Britain, France, and lreland, de William Austin, entre tantos outros.
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alternam com a sátira e o lampoon, ao longo do seu percurso em 
Inglaterra. D. Catarina de Bragança não escapou à crítica mor‑
daz e incisiva dos seus contemporâneos, relativamente a situ‑
ações de todo o género, das mais significativas às mais triviais.

Quando em 1662 partiu de Portugal, D. Catarina deixou 
para trás no seu país uma imagem de generosidade, na aceita‑
ção de um casamento realizado por conveniências políticas, que 
concretizou por vontade própria e da qual nunca abdicou, mes‑
mo nos momentos mais difíceis. Portugal, que a recebeu trinta 
e um anos depois, retribuiu ‑lhe com respeito, atribuiu ‑lhe gran‑
deza e reconheceu ‑lhe sabedoria, fazendo dela governante como 
regente durante o tempo que foi necessário.
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ANEXO I

D. CATARINA DE BRAGANÇA NA POESIA INGLESA

Introdução

O conjunto de poesia em língua inglesa sobre D. Catarina 
de Bragança reunido até ao momento está organizado crono‑
logicamente e por grupos temáticos. A Antologia apresentada 
em 2005 contém os textos integralmente, sempre que possível; 
neste anexo, por questões óbvias e logísticas, apresenta ‑se um 
índice dos títulos dos poemas conhecidos, de forma a permitir 
ter uma noção da poesia existente e já reunida.

A elaboração da Antologia passou por algumas dificuldades 
ao longo do processo. Uma das primeiras dificuldades encontra‑
das foi a constatação de que a maioria dos poemas não existia 
em Portugal, encontrando ‑se apenas uma minoria acessível em 
arquivos portugueses. Tendo ‑se iniciado a compilação numa 
época em que a pesquisa na internet não estava ainda facilitada 
e acessível como instrumento de trabalho, esta realidade exigiu 
imperiosamente mais do que uma deslocação a Inglaterra com o 
objectivo de efectuar uma pesquisa em arquivos britânicos, quer 
de forma presencial, quer, posteriormente, através do serviço de 
empréstimo inter ‑bibliotecas, através de aquisição via internet 
e, ao longo dos últimos anos, através da pesquisa em sites es‑
pecializados de literatura. Mais recentemente muitos dos poe‑
mas reunidos na Antologia têm vindo a ser digitalizados e apre‑
sentados em determinadas bases de dados como EEBO – Early 
English Books Online (<http://quod.lib.umich.edu/e/eebo‑
group/>) ou OSEO – Oxford Scholarly Editions Online (<http://
www.oxfordscholarlyeditions.com/>), entre outras, tornando ‑se 
em alguns casos o acesso e a sua consulta bastante mais facili‑
tada, apesar de algumas restrições.
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Outra dificuldade a superar foi o estado da edição impres‑
sa dos textos e os caracteres gráficos do inglês escrito no sé‑
culo XVII, diferente do inglês da actualidade, assunto que, no 
entanto, não justifica o seu desenvolvimento aqui. Pode ape‑
nas mencionar ‑se, a título de exemplo, que recorrentemente o 
mesmo vocábulo surge escrito de forma distinta. Isso acontece 
com o nome próprio da Rainha de Inglaterra aleatoriamente es‑
crito Katherine, Katharina, Catharin, Catherine, ou “Portugal” 
como Portugall e Portingal. Por outro lado, alguns dos textos 
encontravam ‑se em mau estado de conservação, com determi‑
nados versos apagados, outros manchados, impedindo a sua 
leitura.1 Além disso, na recolha e elaboração desta colectânea 
surgiram, por vezes, novas e inesperadas referências a poemas 
sobre D. Catarina na obra de determinado autor ou em biblio‑
grafias específicas, que não se encontravam, no entanto, refe‑
renciadas em catálogos ou arquivos de bibliotecas, obrigando 
ao início e prossecução de nova pesquisa. Foi o que sucedeu, 
por exemplo, com o poema de Henry Bold, ou os breves versos 
de Rochester citados por Agnes Strickland, que ainda se con‑
seguiram incluir na colectânea de 2005. Na realidade, desde a 
primeira e única versão da Antologia, encontraram ‑se mais poe‑
mas, surgiram outras referências e dados novos: os seus títulos 
já se juntaram à lista de poesia anexa e apresentam, sempre 
que possível, uma nota explicativa. Por esta e outras razões, 
a Antologia não pretendeu na sua génese ser exaustiva, uma 
vez que era e continua ainda a ser um trabalho em progresso. 
Desde o princípio que se admitiu a hipótese de que existem ou 
podem existir mais poemas, como aliás já se verificou. Por outro 
lado, as condições inerentes a este tipo de trabalho, como docu‑
mentos ilegíveis ou perecíveis, dificuldade de acesso, eventual 
extravio ou não catalogação dos textos, dificuldade de acesso a 
manuscritos, sublinham a contingência de um trabalho desta 
envergadura.

1 É o caso de Aqua Triumphalis, poema adquirido através de um pedido feito à New 
York State Library pelo serviço inter ‑libraries da Biblioteca Nacional de Lisboa, com o 
apoio do então Centro de Estudos Anglo‑Portugueses, hoje CETAPS. Dessa Biblioteca 
enviaram ‑no, e a outros poemas, nas condições existentes, com a observação de que 
se tratava de “Best possible copy”, independentemente da possibilidade de ler ou não 
determinadas partes. É o único poema que apresenta lapsos significativos e que não foi 
possível transcrever na totalidade, pelo seu estado de conservação. No entanto, pela sua 
relevância, optou ‑se por incluir na Antologia a transcrição dos excertos legíveis.
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D. Catarina de Bragança na Poesia Inglesa

1. Expectativa da chegada, 1661
Bold, Henry, Anniversary, To the Kings Most Excellent Majesty CHARLES 
the II. On His Birth and ‑Restauration ‑Day, May 29. Having Resolv’d to Mar‑
ry with the Infanta of Portugall, May 8th, 1661, 1661.

2. Viagem de Portugal para Inglaterra, 1662
H[ynde], S[amuel], Iter Lusitanicum; or, The Portugal Voyage. With what mem‑

orable Passages interven’d at the shipping, and in the Transportation 
of her most Sacred Majesty KATHERINE, Queen of Great Britain, from 
Lisbon, to England. Exactly observed By him that was Eye ‑witnesse 
of the same, Who though he publish this, conceals his name. London, 
Printed by S Griffin, 1662.

W.W. Britannia iterum beata: or, A poem ‑narrative of Her gracious Majesties 
departure from Lisbone with her thrice ‑welcome arrival at Portsmouth. 
By W. W. Printed at London: by James Cottrel, anno 1662.2 

3. Chegada, desembarque e recepção em Inglaterra, 1662

3.1. Obra Colectiva – Colectânea Académica da Universidade de 
Oxford
AA.VV. “Upon the Queen’s Landing”. Domiduca Oxoniensis: Sive Musae 

Academicae Gratulatio Ob Auspicatissimum Serenissimae Principis 
Catharinae Lusitanae, Regi suo Desponsatae, In Angliam appulsum. 
Oxford, 1662. 

Autores Vários.
Abright, Edward Se., Baronet, St. Johns Coll. “With Joy and Fear; like 

those whom the strange star”
Annesly, James, Eldest Son to the Earl of Anglesey. Ch. Ch. “Upon the 

Queens Landing.”
Berkeley, Charles, Knight of the Bath, Eldest Son to the Lord Berkeley, 

of Berkeley Ch. Ch. “What? Harvests every Spring? doe fates ingage?”
Cris, Nic., Armig. Fil. Coll. D. Joh. Bapt. “They come; what mighty Orpheus 

doth prevail”
Croome, Valentine, Fellow Com. St Johns Colledge. “Union divine! to scan 

such worth would be”

2 Este poema não chegou a ser incluído na Antologia de 2005, por estar então 
inacessível e não o possuir na sua versão integral. Actualmente encontra ‑se digitaliza‑
do na base de dados EEBO e pode ser consultado em <http://name.umdl.umich.edu/
A65485.0001.001>.
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Henshaw, T., M. A. Fellow of All ‑Souls Coll. “Great Queen! whom free from 
dangers, and from fears,” 

Lichfield, Leon., Printer to the University. “The Printer, to her Majesty.”: “I 
Thought I’d done, but that my Presse took’t ill”

Locke, Jo. M. A. and Student of Ch. Ch. “Crowns, Scepters, Thrones, & 
the whole state of Kings”

Mew, P. LL. D. St Johns Coll. “Swell, swell our Joys, as high as doe His 
seas,”

Newport, Richard, Eldest Son to the Lord Newport Ch. Ch. “Proud of their 
present, the fair Lisbon dames”

Norman, Rob., B. A. of Brasen ‑Nose Coll. “Since Gods themselv’s had 
Consorts, don’t admire”

Shirly, Seymour, Baronet, Ch. Ch. “She comes, She comes! see, see, what 
spreading Gales”

Speed, Jo., A. M. Joan. “Could wishes have prevail’d, or Fancy prove”
Tho. Ken.. Fellow of N. C. “As when Auspicious planets are conjoyn’d,”
Turner, Fran., Fellow of New Coll. “Goe bid the Cannons tell it to the Aire,”
Whitehall, Rob., Fellow of Merton Coll. “Saint Vicent! see at last Penelope”
Williams, Jo. Baronet, M. A. Coll. St. Johns. “Duty without adresse we 

hope may stand,”

3.2. Autores individuais.
Anónimo. An Exact and True relation of The Landing of Her Majestie at 

Portsmouth, after many high Tempests, and a long Distresse at Sea; 
and how She was diligently and magnificently met with in the way 
by His Highness the Duke of York, the Duke of Ormond, the Earl of 
Suffolk, the Earl of Chesterfield, and many other Personages of Honour: 
As also, the most pompous and solemn Joys expressed at Her landing 
at Portsmouth, by a great confluence of the Flower of the Nobility and 
Gentry of this Nation, in which (on the first Report of Her Arrival) the City 
of London sympathized on Thursday May 15. Together wit[h] a perfect 
Account of Her Happy and most Auspicious mariage to His most Sacred 
Majesty, on Wednesday May 21, by the Right Reverend Father in God, 
Gilbert Lord Bishop of London; As also of their Removal from thence to 
His Majesties Royal Mannor of Hampton Court, on Thursday May 29. 
which Day, was the Star ‑crown’d Birth ‑day of His Majesty. London, 
Printed for C. Wildeberh at the Globe in St. Katherines, and John 
Ruddiard at the Unicorn in Cornhill, under the Royal Exchange, 1662.

Anónimo. To the Queens Majesty on her Happy Arrival. London, Printed for 
Henry Herringman, 1662.

Crouch, John. Flowers Strowed by the Muses. Against the coming of the 
most Illustrious Infanta Of Portugal Catharina Queen Of England. 
London, Printed for Francis Kirkman and Henry Marsh, 1662.

D[rope], J[ohn]. An Hymenaean Essay, or an Epithalamy, Upon the Royall 
Match of His most Excellent Majesty Charles the Second, with the most 
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Illustrious Katharine, Infanta of Portugal In 1662. London, 1662. 
Gaiton, Edmund. To the most Illustrious Prince his Highnesse James Duke 

of York, & c. A Votive Song for her Sacred Majesties happy Arrivall. 
London, Printed by Peter Lillicrop, s.d.

Holland, Samuel. The Phænix Her Arrival & Welcome TO ENGLAND. It be‑
ing an Epithalamy on the Marriage of the Kings Most Excellent Majesty 
with the Most Royal and Most Illustrious Donna Katharina Of Portugal. 
London, Printed for the Author, 1662.

L., J., A Poem Royal to the Sacred Maiesty of Charles the II, King of Great 
Britain, and the Illustrious Donna Catharina his Incomparable Consort. 
London, Printed for Giles Calvert, 1662.

Philips, Katherine. A Triton to Lucasia going to Sea, shortly after the 
Queen’s arrival, London, [1662].3 

–. To the Queen’s Majesty on her Arrival at Portsmouth, May 14. 1662. 
London, 1662.

Reynolds, Lancelot. A Panegyrick On her most Excellent Majestie, 
Katharine, Queen of England, Scotland, France, and Ireland: or Her 
Highness Cordiall welcome into England. Her Royal Majesty landed at 
Portsmouth, on Wednesday night, the 14 this instant May; to the great 
joy of all those that truly fear God, and honour the King. London R. 
Vaughan, s.d.4

Wenlock, John. Upon our Royal Queens Majesties most happy Arrival, the 
most illustrious Donna Catharina, sole Sister to the High and Mighty 
King of Portugall. London, 1662.

4. Entrada em Londres da Rainha D. Catarina, 1662
Austin, WilIiam. A Joyous Welcome To the most Serene, and most Illustrious 

Queen of Brides Catherin, The Royal Spouse and Consort of Charles 
the Second King of Great Britain, France, and lreland: Presented to Her 
Maiesty upon the River of Thames, At Her first coming with the King to 
the City of London. London, 1662.

–. Triumphus Hymenæus. Londons Solemn Jubile, For the most 
Auspicious Nuptialls of their Great Soveraign Charles the Second King 

3 Este poema de Katherine Philips (1631 ‑1664), conhecida poeticamente na 
época como “Orinda” foi publicado postumamente pela primeira vez em 1667 na se‑
guinte edição: Poems by the most deservedly admired Mrs. Katherine Philips, the 
matchless Orinda ; to which is added Monsieur Corneille’s Pompey & Horace, tra‑
gedies ; with several other translations out of French. London: Printed by J.M. for H. 
Herringman, 1667. Actualmente encontra ‑se digitalizado e pode ser consultado em vá‑
rias bases de dados como EEBO (<http://name.umdl.umich.edu/A54716.0001.001>) ou
OSEO (http://www.oxfordscholarlyeditions.com/browse?locusLocation=A+Triton+to+L
ucasia&onlyPreferredWorks=true&page=2&pageSize=10&sort=worktitle&workAuthor=
Katherine+Philips&workTitle=Poems).

4 Este poema inclui um conjunto de versos finais intitulados “Accroisticks. On her 
most Excellent Majesty, Queen Katharina Stuart.”
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of Great Britain, France and Ireland; Their Publick Joy, and Pompous 
kind receiving Him, Upon the River of Thames, coming with Catherin, 
Infanta of Portugall, His Royal Spouse and Queen, from Hampton ‑Court 
to White ‑Hall: August 23 1662. As it was Presented to Both Their 
Majesties. London, Printed by R. Daniel, 1662.

Heath, James. A Relation of the noble Reception of their sacred Majesties 
by the Honourable City of London, by Water from Hampton ‑Court to their 
Landing at Whitehall, on Saturday August 23. London, Fol., 1662.5

Tatham, John. Aqua Triumphalis, being a true relation of the honourable 
the city of Londons entertaining Their Sacred majesties upon the River 
of Thames and wellcoming them from Hampton ‑Court to White ‑Hall. 
Expressed and set forth in severall Shews and Pageants the 23 .day 
of August, 1662. London, Printed for the author by T. Childe and L. 
Parry, 1662.

5. Vida na Corte, 1662
Waller, Edmund, Written on a Card that Her Majesty tore at Ombra. London, 

1662.
Waller, Edmund. To her Majesty on her Birth ‑day, Sung by Mrs Knight. 

London, 1662.

6. Os Anos Seguintes.

6.1. 1663
Ireland, Thomas. “To the QUEEN”. Speeches Spoken To The King and 

Queen, Duke and Duchesse of York, In Christ ‑Church Hall, Oxford, Sept. 
29. 1663. London, Ricard Roystori, 1663.

[Laurence, Thomas]. “Verses Spoken To The King and Queen in Saint 
John’s Library”. Speeches Spoken To The King and Queen, Duke and 
Duchesse of York, In Christ ‑Church Hall, Oxford, Sept. 29. 1663. Ed. by 
Thomas Ireland. London, Printed for Richard Roystori, Bookseller to 
His most Sacred Majesty, 1663, p.8.

Philips, Katherine. To the Queen’s Majesty, on her late Sickness and 
Recovery. London, 1663.

Waller, Edmund. To the Queen upon Her Majesties Birth ‑day, after Her 

5 A primeira referência a este texto foi encontrada na British Library, como um 
texto manuscrito que não estava disponível para reprodução, o que não permitiu a 
sua inserção no conjunto inicial de poemas. Recentemente foi possível verificar que foi 
impresso no mesmo ano numa obra do autor James Heath com o título The glories and 
magnificent triumphs of the blessed restitution of His Sacred Majesty K. Charles II from 
his arrival in Holland 1659/60 till this present, comprizing all the honours and grandeurs 
done to, and conferred by, Him ... / by James Heath ... London: Printed and are to be 
sold by N.G., R.H. and O.T. ..., 1662. Actualmente já se encontra digitalizado. Cf. EEBO. 
<http://name.umdl.umich.edu/A43218.0001.001>
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happy recovery from a dangerous sickness. London, 1663.
[Lenton, Francis]. Characters: or, Wit and the world in their proper colours. 

Presented to the Queens Most excellent Majestie. By a person of Quality, 
Ms notes, London, for Samuel Speed, 1663.6 

6.2. 1664
Cooper, Edmund. On the recovery of Our Most Gracious Queen Katharine 

from her late grievous and deplorable fit of sicknesse a vision / by E.C. ... 
London printed: [s.n.], MDCLXIV [1664].7

6.3. 1670
Marvell, Andrew. The Queen’s Ball. London, 1670.

6.4. 1679
Marvell, Andrew. With one consent let all her death desire. London, 1679.8

Rochester, John Wilmot, Earl of. This is the time, London, 1679.9

6.5. 1680
Waller, Edmund. Of Tea, Commended by Her MAJESTY. London, 1680.

6.6. 1683
Waller, Edmund. Of Her Majesty on New ‑Years Day. London, 1683.

7. Morte do Rei Carlos II, 1685
Anónimo. An Heroick Poem, Most Humbly Dedicated To the Sacred Majesty 

Catharine Queen Dowager. London, Printed by Nathaniel Thompson at 
the Entrance into the Old ‑Spring ‑Garden near Charing Cross, 1685.

6 Tal como Britannia Iterum Beata, não chegou a ser incluído na Antologia, por 
inacessibilidade provisória e por não se possuir na sua versão integral.

7 Cf. Nota 6.
8 Apud Agnes Strickland, “Catharine of Braganza, Queen ‑Consort of Charles 

The Second, King of Great Britain”. Lives of the Queens of England from the Norman 
Conquest, vol.IV. London: G. Bell, 1880 ‑83, 471.

9 O poema que aqui é atribuído a Rochester é apresentado como This is the time 
em http://virtualnorfolk.uea.ac.uk/long18thcent/restoration/popishplot/powell.html, 
com a informação de que foi encontrado num manuscrito não publicado. É descrito da 
seguinte forma: “A Coppy of Verses fixed upon the howse of Commons dore, Occasioned 
/ by the L[or]d Chancellors speech.This is the time.”, com a data de 20 de Março de 1679 
e de autor anónimo. Existindo algumas dúvidas sobre a autoria deste poema satírico em 
estilo de manifesto, o editor de The Complete Poems of John Wilmot, Earl of Rochester, 
1974, Davis M. Vieth, apresentou na página 237 uma lista de “First‑Line List of Poems 
Ommited”. Aí, refere este poema sob o título “Would you send Kate to Portugal”, o pri‑
meiro verso, e sobre ele afirma o seguinte: “Would you send Kate to Portugal. In Taylor 
Ms.3, p.262, this lampoon is headed ‘Rochesters advice to ye Parliament.’ See Mengel, 
POAS, 2, 292.” Por estas razões, optou ‑se por atribuí ‑lo igualmente a John Wilmot, Earl 
of Rochester.
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Behn, Aphra Amis. A Poem Humbly Dedicated to the Great Pattern of Piety 
and Virtue Catherine Queen Dowager. On the Death of Her Dear Lord 
and Husband King Charles II. Dublin, Reprinted by Andrew Crook and 
Samuel Helsham, 1685.

8. Poemas não datados
Killigrew, Anne. On the Birth ‑Day of Queen Katherine.
– To the Queen.
Rochester, John Wilmot, Earl of. Rhyme to Lisbon. London, s.d.10

10 Em The Complete Poems of John Wilmot, Earl of Rochester, New Haven and 
London, Yale University Press, 1974, p.20, o editor, Davis M. Vieth, atribui este peque‑
no poema a Rochester com algumas reservas pois, relativamente à autoria, refere ‑a 
inicialmente como “Uncertain”. No entanto, apresenta posteriormente a razão pela qual 
o inclui nesta antologia de poemas de John Wilmot: “According to several early sources, 
Charles II and some of his courtiers, drinking healths, were at a loss for a rhyme for 
‘Lisbon.’ Rochester entered, raised his glass, and spoke these lines.”
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ANEXO II
RELAÇAM DA ENTRADA DE SUAS MAGE∫TADESEM 

LONDRES, ∫AHINDO DO PALACIO DE HANPTAMCOURT,
EM TRES DE SETTEMBRO DE 1662

De autor anónimo, este relato trata especificamente a entra‑
da triunfal de D. Catarina de Bragança em Londres e é a última 
secção de um conjunto mais alargado de textos com descrições 
da viagem de Lisboa a Londres, intitulado Relaçam Diaria, da jor‑
nada, qve a Sereni∫∫ima Rainha da Gram Bretanha D.Catherina 
fez de Li∫boa a Londres, indo já de∫posada com Carlos IJ. Rey 
daqvelle Reyno. E das fe∫tas, qve nelle ∫e fizeraõ até entrar em 
∫eu Palacio. (Lisboa: Na Officina de Henrique Valente de Oliveira, 
Impre or delRey N.S., Anno 1662). Na apresentação do texto 
aqui transcrito e divulgado pela primeira vez desde a sua im‑
pressão do século XVII, optou ‑se pela não transliteração, ou 
seja, pela não substituição dos caracteres. A utilização de ne‑
grito é da responsabilidade da autora do artigo, com o intuito 
de sublinhar algumas passagens particularmente relevantes no 
âmbito do tema que se está a desenvolver.

“A Fre cura do itio de Hanptamcourt, a grandeza, & cõmo‑
didade do Palacio, onde e alojaua toda a Corte, & Familia Real, 
a i Inglezes, como Portugue es,em quartos,& apo entos di tinc‑
tos, obrigou a Suas Mage tades a pa ar nelle todo o verão,  
ne te Paiz, pa a mais depre a,hauendo apenas dia enteiro,  o 
pareça,& tamb  por dar lugar a  e acaba e as obras do Paço 
de Voiçal de Lõdres,aõde e fabricárão algus apo entos de nouo 
para a Rainha, & e accomodárão outros,  por ua antiguidade 
nece itauão de grandes reparos. Acabadas,emfim,as obras, & 
juntamente o verão, e re olueo elRey a pa ar para Lõdres, 
eguindo o e tilo de qua i todos os enhores Inglezes,  de 

verão pa ão nas ca as de cãpo, & de inuerno e recolhem 
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á Corte, & e a entou  a entrada fo e por agua, a i 
por  a Rainha vie e logo v do a fermo ura,& amenidade 
do rio Thamazis, como por  e tãdo jà derribados os Arcos 
Tri phaes  para a entrada delRey e hauião feito em Lõdres 
eria h a latga det ça, & h a exce iua de peza aguardar  
e fiz e emelhãte preparação para e te eg do recebim to.

Di po tas a i todas as cou as nece arias para a jornada,Sabbado 
23.de Ago to (& pella no a cõta 3.de Sett bro) às duas horas 
da tarde,pella porta do jardim,  cae obre o rio e embarcàrão 
Suas Mage tades em h  bergãtim dourado,em  de ordinário 
elRey cu tuma andar;hauia mais dous do me mo lote,h  para 
as Damas da camera da rainha,& outro para o Camareiro Mór,& 
Camari tas delRey. Acõpanhauão a Suas Mage tades no eu me ‑
mo bergantim S.A.o Duque de York,& a Senhora Duqueza,o 

Principe Roberto,& eu irmão o Principe Duarte,  poucos dias 
antes hauia chegado de Frãça cõ a Rainha Mãy, em cuja cõpa‑
nhia a iste ha t pos; endo mui o bõ Catholico,& a Cõdeça de 
Suflock primeira Dama da camera da Rainha. Hauia o dia de 
antes mãdado S.Mag. cõuidar pello Cõde de Mãche ter eu 
Camareiro Mór as duas Cõdeças de Penalua,& Ponteuer,para 
ir  no eu bergantim; & o Cõde de Põteuer,& D. Franci co de 
Mello para ir  cõ a Camareira Mór, mas achãdo e ellas ambas 
indi po tas,de pois de agradecer  a merce  S. Mag. lhes fazia, 
escolhèrão antes hir pella menhã em h a das falùas do Rey,  
elle para i o lhe mãdou dar. O dia e taua fermozi imo, & 
parece  de propo ito o tinha guardado o t po para aquella 
ol nidade,ga tãdo até então os peores, & mais chuuo os. 

De todas as ca as de cãpo,& lugares,  de h a,& outra parte 
cercão a ribeira cõcorrião à marg  della todos os moradores,a 
ver pa ar Suas Mag. Em Br fort [Brentford],lugar  di ta 
de Lõdres oito milhas,e taua e perãdo h  bergantim maior 
(que por i o não podia pa ar mais acima)todo cheo de vi‑
draças, & todo cuberto com h  toldo de veludo crame im 
bordado de ouro,em o qual entràrão as Damas de honor,& 
mais criadas da Rainha.Logo mais abaixo três milhas em ou‑
tro lugar que chamão Potnem [Putney] e taua hum bergan‑
tim em  Suas Mage tades hauião de fazer a entrada,com 
vinte quatro remeiros ve tidos de vermelho com as armas 
de prata dourada nos peitos,& co tas. O ca co todo doura‑
do,& pintado, com toldo em forma de corucheo, todo for‑
rado por dentro, & por fòra de brocado de ouro, guarneci‑
do com grandes franjas, & pa amanes, u tentado obre 
quatro pilares,aberto por todos os lados para poder melhor 
ver,& ser vi to de todos.E tauão mais duas gondolas que a 
Republica de Veneza,mandou de pre ente a el Rey, que por 
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ua perfeição,& ligeireza merecem o primeiro lugar entre as 
muitas que urcão e te rio,& muitos outros bateis de pe oas 
particulares de que elle andaua todo cheo.

Chegados a e te po to e pa arão Suas Mage stades, 
&Altezas para outro bergantim,& nelle vierão continuan‑
do a viagem atè o lugar de Selxe [Chelsea], pouco mais de  
h a milha de Londres, de donde e hauia de começar a en‑
trada,& onde e taua e perando o maior concur o de gente 
que e podia imaginar. Hauia e dado ordem que todas as 
companhias dos officiaes de Londres fo em e perar a Suas 
Mage tades a e te po to, cada officio em ua barca parti‑
cular. Erão e tas em numero e enta,cada qual por dife‑
rente modo ornada,mais, ou menos rica, egundo o cabedal 
de eus donos,mas todas luzidi imas. Con taua o adorno 
dellas de remadores que leuauão à proa,ve tidos de diuer ‑
as librès, toldadas de edas varias com grande cantidade 

de bandeiras, flamulas, & galhardetes, com as armas,& diui ‑
a de cada officio,dentro os Burguezes todos com roupas 

negras,largas,forradas de grã,ou de varias pelles,& na popa 
muitas trombetas, & charamelas,ou violo s; e meràrão e 
entre todos,os Tauerneiros,que leuauão a vanguarda,& por 
erem muitos,não cabendo em h a barca,leuauão duas,  

na grandeza,& ornato excedião às mais,não endo e ta a 
primeira vez  causou e panto entrar no Reyno da agoa o 
Rey do vinho.Em vltimo lugar,& em mais dourada barca 
com as armas da Cidade,& muitas bandeiras o Lord Mere de 
Londres, & todos os Burgo Me tres da Gouernança com uas 
roupas,& in signias. Al  de tas hauia outras dez,ou doze 
barcas urtas em vários po tos, h as com theatros para 
dançarem,outras fingindo triumphos maritimos,com car‑
ros que tirauão vários peixes,& animaes,& figuras entadas 
nelles, que ao pa ar de Suas Mage estades fazião diversas 
repre entaço s com hieroglificos, & letras acomodadas á 
olemnidade do dia.

A terra e taua não menos fermo a que a agoa,porque 
a Ca a dos Embaixadores de Olanda,que e tão ne te lugar 
de Selxe, e taua toda armada de edas,& panos de grã,& 
no pateo que cae obre o rio tinhão po to muitas peças 
de artelharia,com que derão grandes aluas a Suas Mage
estades. Logo pella margem do rio abaixo,da me ma parte 
e eguião os tres Regimentos da guarda delRey forma‑

dos em duas fileiras,que com as cazacas vermelhas fazião  
h a vi ta mui agradauel.Seguião e as companhias da guar‑
da de cauallo da me ma maneira, todas cheas de plumas,& 
bandas,que não hauia mais que ver,& h s,& outros aluàrão 
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a Suas Mage tades com três cargas.Ià ne te lugar como 
mais perto da Cidade e não podia romper com barcos que 
cobrião o rio,alem di to era tanta a gente,que o guarnecião 
de h a,& outra parte que não cabendo nos cãpos e ubião 
nas aruores,fazendo hum vi to i imo quadro a diuer ida‑
de das cores dos ve tidos,a fermo ura das Damas,& a mul‑
tidão de gente, que por todo o di cur o do caminho em 
intermi aõ occupaua ambos os lados do rio.Parecia que a 
Cidade e hauia de pejado por ahirem todos ao campo, mas 
de pois de chegar a ella e vio tanto pelo contrario,que não 
ba tando as muitas janelas  cahião obre a Ribeira,e tauão 
cheos de gente os telhados,& pode tanto a corio idade de 
alg s, que hauendo tomado lugar para ver a entrada na pon‑
te de Oe mi ter em oca ião de baixamar; cre cendo a marè 
por não perderem lugar e deixàrão molhar de orte que 
quando Suas Mage tades pa árão lhes daua já a agoa pella 
cintura.Chegárão em fim,Suas Máge tades pellas eis horas 
da tarde ao Paço aonde os e peraua a Rainha Mãy,& toda 
a Corte,& a Nobreza do Reyno,a im de Senhores,como de 
Senhoras,entre os mais o no o Embaixador,que e te dia 
sahio com a mais luzida librè que e vio por e tas partes. 
Cõ taua de 14.lacayos ve tidos de pano verde guarneci‑
do com muitos pa amanes de ouro,oito pagens ve tidos 
de veludo da me ma cor,todo coalhado dos me mos pa  ‑
amanes,capas forradas de tella de cor de ouro mui luzida, 
& gibo s da me ma,com muitas plumas,& fitas de varias 
cores,& inco cocheiros com capotes grandes cubertos do 
me mos pe amanes.

De embarcárao Suas Mage tades na ponte de madeita do 
me mo Paço por entre a guarda dos Archeiros,que de h a,& 
outra parte e tauão em àla até a ala primeira. Ao tempo que 
de embarcàrão os aluàrão com a Artelharia alg as embarca ‑
ço s pequenas que e tauão no rio (porque as grandes não pa aõ 
da ponte para cima)& as trombetas,& in trumentos das barcas 
com os viuas de gente fazião todas hum armonio o e trondo. 
A Rainha de pois de entrar no eu quarto e teue hum pouco em 
vi ita com a Rainha May, que de pois de de pedida e tornou 
para Granuiche [Greenwich] aonde a i te. A noite,& a eguinte 
houue muitas fugueiras por todas as ruas de Lõdres, que aõ 
as luminarias, naõ ce ando com todas ellas os repiques dos 
inos de publicar com onoras vozes a alegria que hauia nos 

coraço s de todos.”

FIM.
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ANEXO III

The Triumphall Entertainment of ye King and Queees Matie by ye Right 
honble ye Lord Maior and Cittizens of London at their coming from

 Hampton court to Whitehall (on ye River Thames)

Agua Triumphalis

Entrada publica q. a Sma Ra da G B fez na Cidade de Londres Como Magni‑
ficamte foi recibida da nobreza e Povo della em 2 de Sept. 1662


