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D . Amélia de Orleães 
nasceu em 28 de 
Setembro de 1865, 
em Twickenham, 

Inglaterra. Era filha do Conde de 
Paris, Luís Filipe de Orleães, 
herdeiro do trono de França e de 
Isabel de Orleães. Educada sob 
princípios rígidos, não teve uma 
infância feliz, todavia, como 
princesa bem-educada, sempre 

fez boa figura.  
Quando viu D. Carlos (seu futuro marido) pela primeira vez, em 1886, 
deparou com um jovem de ar afável, cujo rosto, enquadrado por bonitos 
caracóis loiros, ainda se encontrava muito próximo da infância. Cheio de vida 
e alegria, seguro de si em todos os aspectos, tinha também a paixão pela 
caça. D. Amélia deixou-se encantar por ele, apesar de registar o facto de ser 
mais baixo do que ela (D. Carlos media 1, 76 m e D. Amélia media 1, 84 m).  
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Carlos e Amélia, duques de Bragança, no dia do seu 
casamento em 22 de Maio de 1886.  
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A propósito dessa união comentava-se na altura: «Pobre Amélia, é 
horrível deixar a França para se ir enfiar em tal buraco. Só há laranjeiras 
naquele país». 
Durante a viagem para Portugal, para se casar com D. Carlos, na 

estação de Santa Comba Dão, mudou de toilette, envergando um 
vestido azul e branco (as cores da bandeira portuguesa). Foi assim 
que apareceu à porta da carruagem e saltou para o cais para 
encontrar D. Carlos. Mais tarde veio a saber que pisou o solo 
português com o pé esquerdo, o que era um mau presságio. 

Acerca da sua noite de núpcias afirmou: «meu marido soube 
vencer a minha timidez com palavras e carícias, tão pacientes 
quão delicadas…». 
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É bem conhecida a sua difícil relação com a sogra, a rainha Maria Pia 
(esposa do rei D. Luís). No seu dizer, era uma mulher gastadora por 

natureza e não passava um dia sem arranjar uma ou várias ocasiões para 
esbanjar somas consideráveis sob o olhar de uma população espantada. 
Chegava ao cúmulo de 

pensar que o facto de se 
vestir com vestidos 

caros dava uma imagem 
da grandeza e da 

riqueza do Estado! Além 
disso, como qualquer 
senhora que sente os 

efeitos da idade, 
mantinha afastadas da 

Corte jovens bonitas, 
rodeando-se de damas 

idosas e «camafeus» 
incapazes de tentar 

marinheiros condenados 
a vários meses de 

abstinência. 
D. Amélia foi uma 

mulher marcada pela 
tragédia.  

Amélia, rainha de Portugal, num relato oficial 



Quando a família real regressava de Vila Viçosa, em 1 de Fevereiro de 1908, o Rei D. 
Carlos e o seu filho e príncipe herdeiro, D. Luís Filipe, foram assassinados no 
Terreiro do Paço. A sua reacção, no momento do regicídio foi brandir o ramo de flores 
que trazia na mão e gritar com um dos regicidas para que recuasse, imagem que fez 
capas de jornais em toda a Europa.  
Na madrugada de 4 para 5 de Outubro de 1910, D. Amélia estava na Pena, em Sintra, 
quando foi arrancada ao sono por uma galopada diabólica. A família real estava 
disseminada pelos arredores de Lisboa: a rainha Maria Pia no Estoril, D. Manuel II no 
Palácio das Necessidades e D. Afonso (irmão de D. Carlos) em Cascais. O cavaleiro era 
o chefe da Casa Militar que a informou da revolução e do desenrolar dos acontecimentos: 
a implantação da República estava iminente. No dia seguinte, partiram em direcção ao 
exílio, perante o olhar de pescadores e camponeses que assistiam do alto da falésia, na 
praia da Ericeira.  
Durante a I Guerra Mundial trabalhou na Cruz vermelha, o que lhe valeu uma 
condecoração pelo rei Jorge V de Inglaterra. 
Em 1940, os soldados alemães ocuparam a sua casa. Salazar, pediu que o palácio fosse 
considerado território português e convidou-a a refugiar-se em Portugal. D. Amélia 
respondeu «Na minha desgraça, a França acolheu
-me, não a abandonarei na desgraça dela». 
 
Em 1945, D. Amélia visitou Portugal a convite de 
Salazar, 35 anos depois de partir para o exílio. A 
bordo do Sud-Express, recorda a viagem que fez 
há exactamente 59 anos quando veio para 
Portugal para se casar com D. Carlos, enquanto 
passa a mão pelo colar de 661 pérolas que o 
mesmo lhe havia oferecido: «Venho em busca de 
reconciliação com um país que me tirou mais do 
que me deu». À chegada a Lisboa, tem a 
preocupação de descer com o pé direito: «Amélia, 
não cometas o mesmo erro, desce agora com o 
pé direito». Descreve Salazar tal e qual como o 
imaginava: austero, rígido e nariz adunco, com 
gestos pensados e palavras medidas. Visitou o 
Palácio da Pena mas não foi capaz de regressar a 
Vila Viçosa nem à Igreja de S. Domingos, onde se 
casou. 

 
Visita de Amélia a Portugal, Junho de 1945.  
Aqui a sair do Panteão Nacional. 
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Em 1949 fez uma adenda ao seu testamento e deixou a totalidade dos bens que 
possuía em Portugal ao seu 
afilhado, Duarte Pio, a pedido de 
Salazar. Percebe que o seu fim está 
próximo mas tranquiliza-se porque 
sabe que Salazar a deixará 
repousar junto dos filhos e do seu 
marido. 
D. Amélia morreu em 26 de Outubro 
de 1951 com 86 anos, no Castelo 
de Bellevue, em Versalhes, na 
cama que Columbano pintou para 
ela, com as armas dos Bragança 
desenhadas na talha. O governo 
português decretou três dias de luto 
e o corpo foi transferido para Lisboa 
em 6 de Novembro, com a pompa e 
circunstância de um enterro de 
Estado. 
Da sua vasta obra em Portugal 
salienta-se, em 1892, a fundação do 
Instituto de Socorros a Náufragos e 
o interesse pelas coisas da História 
levou-a a criar, em 1905, 
o Museu dos Coches, em 
Lisboa. Capa do Século Ilustrado, onde foi publicada a reportagem que o 

jornalista Leitão de Barros fez, em 1951. 
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Paulo Gonçalves - Professor de História 
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