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A RAINHA D. CATARINA DE ÁUSTRIA E A UNIÃO IBÉRICA 
 
 
 Na Corte de D. João III, a influência espanhola não se circunscreve aos aspectos 
culturais. A rainha D. Catarina, irmã de Carlos I de Espanha (Imperador Romano-Germânico 
como Carlos V), e o embaixador do soberano espanhol, D. Luís Sarmiento de Mendoza, não 
descuram os interesses políticos do país vizinho. Apesar de terem nascido nove filhos do 
casamento de D. João III com a irmã do rei de Espanha, logo foi visível a fragilidade da maior 
parte dos infantes: D. Afonso faleceu no berço; D. Isabel e D. Beatriz morreram meninas; D. 
Manuel, D. Filipe, D. Dinis e D. António faleceram todos em idades inferiores a sete anos; e D. 
João, apesar de ter casado (foi pai de D. Sebastião), acabaria por se finar com dezassete anos 
incompletos. Das infantas, por conseguinte, só D. Maria atingiria a idade própria para contrair 
matrimónio. Atentos à debilidade da descendência de D. João III, D. Catarina e o embaixador 
D. Luís apercebem-se de como tudo parece encaminhar-se para a inevitabilidade da coroa 
portuguesa vir a ser cingida pelo soberano espanhol. 

Em 1540, quando começam a congeminar-se negociações para o casamento de D. 
Maria com o príncipe Filipe, a infanta portuguesa já é a segunda figura na linha de sucessão de 
D. João III. À sua frente, então com três anos de idade e pouca robustez, apenas se encontra o 
príncipe D. João. Deste modo, a hipotética morte deste – como sucedera a tantos dos seus 
irmãos e irmãs – colocaria D. Maria como herdeira da coroa portuguesa. Antevendo esta 
possibilidade, escrevia o embaixador de Espanha em Lisboa para D. Francisco de los Cobos, 
conselheiro do príncipe Filipe: 

 
...ciertamente paresçe y todos aca lo creen assy que la señora Infanta sera la successora 
deste reyno y, si esto fuese, quanto importa su casamiento y quan grã bien seria, si Dios 
fuesse servydo, para essos reynos y aũ para el bien de la Cristiandad que este reyno se 
tornasse a juntar con esse. [...] Sé yo ciertamente que la voluntad de sus padres y lo que 
ellos desseã es vella casada con el principe nuestro señor. Paresçeme cosa muy necessaria, 
como arriba digo, que V. S. mande avisar desto a Su Magestad porque, si le paresciesse 
tener fin a esto, hera menester desde luego endereçar la negociaciõ a este proposito.1 

 
 Em Portugal, os partidários da independência dinástica, sentindo os mesmos temores 
relativamente à precária condição do príncipe D. João, pressionam o rei no sentido de casar a 
infanta D. Maria com seu tio D. Luís, irmão de D. João III. A rainha D. Catarina, por sua vez, 
desaconselha essa solução com os argumentos que melhor encontra: 
 

Ela se persuadia, e assim o aconselhava a El-Rei a todas as horas, que era coisa mui desigual 
para a Infanta sua filha a pessoa do Infante D. Luís seu irmão; ela menina, ele avançado em 
dias; ela de treze para catorze anos, ele de quarenta... Por onde assentava que nenhum 
esposo lhe estava melhor que Dom Filipe, Príncipe de Castela, na idade quase igual, no 
Estado herdeiro de todos os que seu pai tinha em Espanha, Itália e Flandres; e se o dote 
havia de ser conforme a tais pessoas, como era razão, o Imperador se acomodaria assim na 
contia, como nos prazos da paga;.... era acrescentamento de amor e liança com Castela, 
cujo favor e amizade convinha muito a esta coroa, para conservação dos lugares que 
tínhamos em África, e do comércio das províncias ultramarinas sempre infestadas de 
inimigos e de corsários franceses e ingleses. Venceu-se El-Rei destas razões, e deceram-se os 
da opinião contrária, levados do gosto de Sua Alteza e do que sentiam na Rainha; e este 
pode tanto, que consentiram lançar-se por condição nas escrituras dotais, que, falecendo El-
Rei sem deixar herdeiro varão, entraria ela na herança desta coroa. Lembranças achei 
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dignas de todo crédito que reclamou esta cláusula com toda eficácia, e ainda com dor, o 
Conde de Vimioso, Dom Francisco de Portugal, alegando que se não podia contratar a 
sucessão do Reino, por ser ponto que totalmente pendia de justiça, e não de arbítrio de 
partes.2 

 
 Em Fevereiro de 1541, o próprio Carlos I está já decidido a aprovar o casamento de seu 
filho com D. Maria. Escreve, então, a D. Luís Sarmiento dando-lhe conta da sua concordância 
e ordenando as necessárias diligências: 
 

Quanto a lo del casamiento de la Infanta mi sobrina para el príncipe mi hijo, no tiene dubda 
sino que, succediendo ella en el reyno, seria el mas a proposito de los que podrian ofrecer. 
[...] Vos tractareys del negoçio por la orden que os screvieren y con la destreza que el caso 
requiere, avisandome particularmente de todo lo que passaredes y entendieredes çerca 

dello.3 
 
 Ciente do ambiente algo tenso que se vive, o embaixador D. Luís Sarmiento de 
Mendoza aconselha Carlos I a que a iniciativa das negociações parta dos reis de Portugal, de 
modo a não provocar grande alvoroço no seio do partido anticastelhano. A figura indicada para 
dar andamento a esta opção é, naturalmente, a rainha D. Catarina, irmã do monarca espanhol. 
Esta, sabedora da oposição que a hipótese do casamento desperta em Portugal, recebe o 
embaixador espanhol, e, relembrando antigas combinações de casamentos entre os 
descendentes de ambos os irmãos, reitera a conveniência da sua efectivação, mas aconselha a 
necessária prudência. No relato que D. Luís Sarmiento faz, posteriormente, para Carlos I, 
refere o embaixador: 
 

Y que sy, oy dia, por parte de V. Magestad se enbiasse de nuevo a hablar en este 
casamiento, que el Rey, forçado, lo havia de poner en su Consejo y dar parte dello, que no 
ay ninguo en todo este reyno, que visto no tener mas de un hijo varon, que no se la 
contradixiesse, speçialmente entreviniendo en ello el señor infante don Luis, por los fines 

que tenia.4 
 

 Para ultrapassar o melindre da situação, D. Catarina defende que se dê o casamento por 
tratado havia muitos anos, de modo a tornar dispensável a sua discussão no Conselho do rei. 

Enquanto prosseguem as negociações, rodeadas do sigilo que a situação requer, o 
próprio D. João III comunica ao embaixador D. Luís Sarmiento que muito desejava, também, 
que se tratasse quanto antes do casamento do príncipe D. João com a infanta D. Joana, filha de 
Carlos I, para estreitar, ainda mais, os laços que uniam as duas famílias. 
 Estando os cofres do reino muito empobrecidos, o dote que os reis de Portugal se 
propõem conceder por ocasião do enlace de D. Maria com o príncipe Filipe não pode ser de 
montante muito elevado. De qualquer modo, D. Catarina não deixa de lembrar ao irmão 
(Setembro de 1541), através de D. Luís Sarmiento, o valor político que o casamento, em si 
mesmo, encerra: 
 

Aunque ella desseava, como me tenia dicho muchas vezes, ver casada a su hija, que no lo 
desseava menos por lo que tocava al servicio de V. Magestad, y que no piensa ella que ha 
hecho pequeño servicio a V. Magestad, en tener ganada la voluntad al rey, conforme a la 
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suya. [...] Como no tiene mas de un hijo, y los que dios les ha llevado, y faltando este, ser la 
Infanta su hija la succesora deste reyno, que aunque V. Magestad no pidiesse un maravedí 

de dote, que no ay nadie en todo este reyno que no lo contradixesse.5 
 

 Com esta recomendação, D. Catarina assume claramente o alcance político do enlace e 
não tem dúvidas em reconhecer que existe no reino uma forte oposição ao desígnio da união 
dinástica. D. Luís Sarmiento voltaria, de resto, a alertar Carlos I sobre essa mesma questão, em 
carta datada de 6 de Fevereiro de 1542: 
 

A siete o ocho dias que le tomó una calentura a la señora ynfante su hija de los ser.mos rrey y 
rreyna. No le tuvo mas de un dia, que sus padres estubieron muertos, porque son perdidos 
por ella y tienen mucha rrazon, porqués un angel de condicion y muy gentil muger y está ya 
tan muger como su madre. 
 
Y en quitandosele la calenzura a la señora ynfante, dio otra calentura al principe, mas luego 
se le quitó y está ya bueno. Mas como acá estan muy escandalizados de los muchos hijos 
que al rrey se le an muerto, en dando como le dió la calentura, luego pensaron que seria del 
lo que de los otros. Y estando aquel dia en palacio el marques de Villa rreal y el arçobispo de 
aqui de Lisboa y otros, hablando en quel principe estaba con calentura, dixo el arçobispo de 
aqui al marques de Villa rreal que, pues el hera del consejo del rrey, que mirase bien lo que 
le aconsejaba en el casamiento de la ynfante su hija, porque hasta ver en que paraba el 
principe de aqui y fuese hombre, que todo este rreyno no avia de consentir quel rrey casase 
a su hija fuera del. Y quel marques le respondio que, en qualquier caso que suçediese, que 
bien tenia el rrey en su rreyno con quien casalla, pues estava ay el señor ynfante don Luys. 
 
Crea Vuestra magestad que, si este principe faltase, que nenguna horden abria para este 
casamiento se poder hefectuar. [...] 
 
Asy me lo a dicho muchas bezes la ser.ma Reyna, como por otras tengo escrito a Vuestra 
magestad, y tambien el rrey me lo dió a entender, quando me dixo questa negociacion que 
no queria que nadie entendiese en ello de su rreyno, sino que de mi solo lo fiaba, porque 
fuese mas secreto. Y entonces y despues me dixo la ser.ma rreyna quel rrey tenia 
determinado de no dezir nada a hombre de su consejo, ni a nadie, hasta que lo tubiese 
concertado con Vuestra majestad. Y quentonces el se lo diria como estaba asentado, por 

que no se lo hosasen contradezir.6 
 

 Esta missiva – se necessário fosse – demonstraria o envolvimento directo de D. João III 
no encobrimento das negociações para o casamento de D. Maria. A recuperação da saúde do 
príncipe D. João iria, no entanto, afastar os receios de quantos apostavam na sua realização. 
Mesmo assim, só a 1 de Dezembro de 1542 são assinadas, em Lisboa, as duplas capitulações. 
O casamento de D. Maria teria lugar logo que fosse obtida a indispensável dispensa pontifícia. 
Quanto ao de D. João, então com pouco mais de cinco anos de idade, aguardaria a idade 
conveniente para que o matrimónio se consumasse. Embora a saúde do príncipe fosse sempre 
muito precária, sobreviveu até à idade própria e casou com a infanta D. Joana de Áustria. 
Acabaria por falecer, todavia, a poucos dias de ser pai de D. Sebastião. 
 Do ponto de vista diplomático, o anúncio do casamento de D. Maria com o príncipe 
Filipe foi visto com enorme desagrado por Francisco I de França, país que se encontrava em 
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guerra com o império de Carlos V (Carlos I de Espanha). O rei francês – que mantinha com a 
corte portuguesa relações amistosas – procurou, sem êxito, impedir o enlace, candidatando a 
sua filha Margarida ao lugar de esposa do príncipe Filipe, como forma de obter a paz entre as 
duas coroas. Carlos I até estaria inclinado a aceitar esta ligação familiar com o seu poderoso 
vizinho. Foi o próprio príncipe Filipe, no entanto, a preferir o matrimónio com sua prima D. 
Maria. Deste modo, em Outubro de 1543, o polémico casamento acaba por se efectuar. 

Mais uma vez, porém, o destino ditaria a total irrelevância do enlace em termos 
políticos. D. Maria haveria de falecer, precocemente, em Julho de 1545, ao dar à luz o infante 
D. Carlos. Este, apesar de ter sido jurado herdeiro do trono espanhol, cedo manifestou sintomas 
de perturbação mental, envolvendo-se em intrigas tais que acabariam por o levar ao cárcere 
(1568), aí falecendo volvido cerca de meio ano. Curiosamente, à data da sua morte, D. Carlos 
era também, por direito próprio, o primeiro candidato à sucessão de D. Sebastião, caso este 
falecesse sem descendentes. Devia esse direito ao facto de, nessa eventualidade, ser o único 
neto de D. João III. A sua estranha figura inspiraria – com duvidoso rigor histórico – o drama 
Don Carlos, de Schiller, e a homónima ópera de Giuseppe Verdi. O herdeiro de Filipe de 
Espanha acabaria por ser seu filho do mesmo nome, nascido do quarto casamento, com Ana de 
Áustria. 

 
Enquanto a intriga dinástica segue os seus trâmites, o reino, que fora de soldados, 

agricultores e marinheiros, sofrera as mutações sociais próprias dos períodos de rápido 
crescimento e prosperidade fácil. O mercantilismo reinante favoreceu a ociosidade e a 
acomodação, emergindo na sociedade valores e ambições de contornos bem diversos dos da 
epopeia. O aviso do infante D. Pedro – não faço dúvida em ser bem e serviço de Deus os 

mouros inimigos da Fé serem guerreados, contanto que este bem não traga consigo danos e 

males muito maiores – podia relembrar-se, agora, como perspicaz premunição. Dessa época de 
inevitável apagamento, ficou, de Camões, o memorável retrato: 
 
    Não mais, Musa, não mais, que a Lira tenho  
    Destemperada e a voz enrouquecida, 
    E não do canto, mas de ver que venho 
    Cantar a gente surda e endurecida. 
    O favor com que mais se acende o engenho 
    Não no dá a pátria, não, que está metida 
    No gosto da cobiça e na rudeza 

    Duma austera, apagada e vil tristeza.
7
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