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publicadas nos Estados Unidos e traduzidas em vários países europeus, 
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O leitor tem nas mãos a mais recente biografia de Isabel II, 
acabada de lançar no Reino Unido. Com 95 anos, e a poucos 
meses de completar sete décadas de reinado, «Lilibet», como era 
carinhosamente conhecida no seu círculo mais íntimo, manteve a 
coroa durante os grandes momentos dos séculos XX e XXI. 
Nascida a 21 de abril de 1926, seria batizada na capela particular 
do Palácio de Buckingham, em Londres, com o nome de Isabel 
Alexandra Maria. Nesta tão aguardada trilogia, o autor 
conduz-nos desde os anos de formação da Princesa até 2021, 
através de relatos até hoje nunca publicados, fontes confidenciais, 
centenas de entrevistas, arquivos de jornais regionais e nacionais, 
documentos históricos e muita informação inédita.
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Bem, ela é isto, de facto, não é?  
Quero dizer, ela é o Reino…

Uma das pessoas entre a multidão,  
no exterior da Abadia de Westminster,  

no casamento do Príncipe André  
com Sarah Ferguson, a 27 de julho de 1986,  

a explicar que viera para ver a Rainha,  
não o casal de noivos.

Comportei-me sempre tão bem que,  
perante Deus, coloquei a minha força  

e a minha segurança nos corações leais  
e na boa vontade dos meus súbditos.

Isabel I

Como a altura dos céus  
e a profundeza da terra,  

assim o coração dos reis é insondável.

Provérbios 23-5
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Decida o leitor se o que se segue é um conto de fadas. 
Aqui está uma menina, pequenina, com madeixas de cabelo claro. 
Aqui está o Príncipe, seu pai: sensível na aparência, embora sem 

demonstrações emocionais; ortodoxo no seu gosto pelo tiro, pela 
caça e pelo ténis; um homem nervoso que gagueja, com receio dos 
pais, impecavelmente vestido. A mãe é uma mulher sorridente, 
com covinhas nas bochechas, indelevelmente patrícia. Os seus pés 
minúsculos fazem as delícias das jornalistas, como a colunista do 
Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette que, em junho de 1934, 
informa os leitores que poucas mulheres podem competir com ela 
«na delicadeza dos pés e dos tornozelos».1 O pai e a mãe são Bertie 
e Isabel; para o mundo em geral, são um duque e uma duquesa 
reais, muito admirados. As deferências açucaradas são a tónica do 
seu aparecimento em jornais, revistas e no incipiente noticiário de 
cinema. Assim continuará a ser.

O Rei e a Rainha, os avós paternos da bebé, são tudo o que um 
rei e uma rainha deviam ser em 1926: sérios, fora de moda, im-
perturbavelmente convencidos da missão da realeza; zelosos, mo-
destos; preocupados com a barbárie da época e os tentáculos do 
poder britânico que se espalhavam à volta do globo; preocupados, 
de maneira menos construtiva, com as minúcias da roupa e com 
os horrores da música jazz e do verniz para as unhas. O seu lar é 
feito de castelos e palácios, assim como também será o lar de Bertie 
e Isabel e da sua filha recém-nascida. É aclamado por milhões e 
milhões de pessoas, porque este Rei também é imperador, sobe-

Introdução
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rano global de homens e mulheres de inúmeras religiões e etnias 
— como será a sua neta, embora herde apenas farrapos do Império 
e uma esperança para o futuro.

A seu tempo, na tradição dos melhores contadores de histó-
rias, a bebé vai ter uma tia, por afinidade, de cabelos negros, que 
é vilipendiada e banida: o equivalente a uma madrasta malvada 
cuja sombra escurece a sua infância e muda o curso da sua vida. 
Mais tarde, a própria casará com um belo príncipe estrangeiro.  
O nome dele, Filipe, significa «amante de cavalos», a outra paixão 
desta menina, e este casamento, que dura até à oitava década, vai 
apoiá-la para lá dos seus 90 anos. Andará numa carruagem doura-
da; no seu cabelo brilharão diamantes; hospitais, centros despor-
tivos, um transatlântico de luxo, um mercado de flores parisiense, 
bombons de chocolate e um rododendro de flores claras, iniciati-
vas globais relacionadas com a liderança, a cegueira e a conserva-
ção das florestas serão batizados com o seu nome. Os filhos e netos 
hão de casar-se com mulheres bonitas. E, já numa idade avançada, 
o Vaticano vai conceder-lhe um epíteto que soa a medieval, «o 
último monarca cristão», que esbate as fronteiras entre o sagrado 
e o secular para a elevar acima das disputas de estadistas que mar-
caram uma época.2 Livros, filmes e peças serão escritos sobre si. 
Numa série de televisão intitulada The Crown, um escritor que a 
destrata, referindo-se-lhe como «uma mulher do campo de inte-
ligência limitada», ocupando um «parque temático» de «homens 
adultos com esporas e armaduras», fará uma ficção do seu reinado, 
turvando os factos com distorções.3 Desde a infância, ocupará os 
mundos público e privado. Ao longo da sua vida, a sua fama eclip-
sará a de Augusto, Napoleão e até mesmo a de Hitler; a sua imagem 
será cunhada em moedas, impressa em selos e, aparentemente, nos 
sonhos da nação. O seu legado será menos sangrento do que o dos 
«grandes» homens da história, menos ambicioso, sem vanglória.

No berço, a fada madrinha concedeu-lhe longa vida, riquezas 
terrenas, uma disposição calma, fôlego, humildade e amor; outor-
ga-lhe instintos conservadores. Com a idade vêm a sabedoria e a 
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autoridade moral. Em menor quantidade, a bebé herda a força da 
mãe, o temperamento, a cautela e a teimosia do pai, as profundas 
convicções religiosas de ambos.

A bebé, nascida de cesariana na madrugada de 21 de abril de 1926, 
após um dia de chuva, é batizada cinco semanas depois, na cape-
la particular do Palácio de Buckingham, como Isabel Alexandra 
Maria. É a Princesa Isabel de Iorque. Tornar-se-á, como jura na 
reunião do seu Conselho de Sucessão, a 8 de fevereiro de 1952, 
Isabel II, Rainha pela Graça de Deus da Grã-Bretanha, Irlanda e 
dos Domínios Britânicos de Além-Mar, Defensora da Fé. Os seus 
nomes são os da mãe, da bisavó e da avó, uma herança de família, 
bem como o seu primeiro (e desconhecido) encontro com a filo-
sofia de continuidade tão cara à realeza. O Rei Jorge V e a Rainha 
Mary são seus avós. O nome da tia malvada é Wallis, errado em 
tantos aspetos.

Se um conto de fadas exige uma profecia, no final da prima-
vera de 1926 vários jornais uniram-se para a fazer. O boletim de 
notícias mudo Pathé, que divulga o seu nascimento, é filmado em 
preto e branco. A promessa é simples, mas surpreendente: «Hoje, 
Rainha dos Corações, Ela pode, um dia, ser Rainha de Inglaterra». 
O Daily Sketch informa os seus leitores: «uma possível Rainha de 
Inglaterra nasceu ontem».

E, como sabemos, assim acontece — apesar do género da bebé, 
do estatuto do pai como segundo filho do Rei e da boa saúde do 
tio, que devia substituir pai e filha: Eduardo, Príncipe de Gales, tão 
breve e dramaticamente Eduardo VIII. A oração do Hino Nacio-
nal, pedindo proteção para a monarca, foi atendida: o seu reinado 
é o mais longo da nação. Num terceiro milénio, perpetua um mo-
delo de monarquia que remonta à trisavó, a rainha Vitória.
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Concordemos, desde já, que a história de vida de Isabel II não é 
um conto de fadas. Despojada do estilo rebuscado dos séculos an-
teriores, a retórica real, durante a sua vida, celebrou a ideia de uma 
família reinante de pessoas comuns em posições extraordinárias. 
Esta é a Isabel II que, em 1982, disse às donas de casa, em Shef- 
field, que também achava difícil manter o chão limpo; que, em 
1990, pediu ao estilista John Anderson para diminuir o decote de 
um casaco por causa da sua baixa estatura; que, numa altura difícil 
para os destinos reais, pediu clemência à imprensa e ao público; 
que, em 2000, disse aos telespectadores, na sua mensagem de Na-
tal, que «os parâmetros dentro dos quais tento conduzir a minha 
vida» estão disponíveis para muitos milhões: os ensinamentos de 
Cristo. «Não queremos que a Rainha seja uma de nós», escreveu a 
editora das páginas femininas do Reading Evening Post em feverei-
ro de 1991, «mas queremos que esteja connosco».4 Durante sete 
décadas, apesar da intromissão da comunicação social numa escala 
sem precedentes na história real, Isabel II equilibrou esse requisito 
de acessibilidade e distância, a mão enluvada de branco levantada 
numa saudação.

Na altura em que a Rainha celebrou o trigésimo aniversário da 
subida ao trono, o Daily Mirror escreveu que Isabel tinha «vivido 
uma vida de grandes privilégios, mas nunca conheceu o privilégio 
da privacidade de que a maioria de nós desfruta».5 A própria suge-
riu que deve ser vista para que acreditem nela: ao contrário da viú-
va Rainha Vitória, Isabel II sempre foi mais do que uma diligente 
trabalhadora de escritório, escondida nos bastidores. Aclamada 
em 1953 como «o ponto central de lealdade, justiça, misericórdia, 
integridade», tem trabalhado consistentemente para manter e me-
recer esse papel como o entende, ciente de que o seu estatuto é 
herdado, mas o respeito e o afeto são conquistados; e avalia muito 
a sua posição como fonte de honra, recompensando simbolica-
mente a integridade dos outros através do sistema de honras, nas 
investiduras palacianas.6 Os autores de The Queen Elizabeth Corona-

tion Book [Livro da Coroação da Rainha Isabel] descreveram-na como 
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«uma combinação de mestra e serva dos [seus] povos»; a sua prio-
ridade tem sido servir. Aos 21 anos, Isabel dedicou-se ao serviço de 
uma nação e da sua «família imperial». «Foi uma coisa incrível», 
admitiu a sua prima Margarida Rhodes em 2015, «imaginar ter 
pela frente uma vida inteira, em que as nossas próprias escolhas 
não são tidas em conta, onde já se sabe o que se vai fazer todos os 
dias da semana, daí a uma data de meses, e em que a espontaneida-
de não pode existir».

Após sete décadas, é possível ver as consideráveis mudanças   que 
a monarquia sofreu sob o comando de Isabel. A Rainha é uma ino-
vadora cautelosa, que considera a sua herança única com muito 
respeito. Nada na sua educação ou no treino que recebeu do pai 
desafiou o seu conservadorismo inato: na verdade, tão forte era 
a expectativa entre os seus primeiros conselheiros, políticos, im-
prensa e muitos dos seus súbditos de que perpetuasse os modelos 
de realeza do pai e do avô, como eram poucas as verdadeiras opor-
tunidades de mudança, mesmo que Isabel quisesse. Um dos resul-
tados foi, desde o início do seu reinado, ser acusada de antiquada. 
Com o tempo, esse julgamento alterou-se. Durante muitos anos, a 
fidelidade de Isabel aos valores atemporais (ou antiquados) fez de 
si uma figura de garantia da nossa vida nacional, um ponto imó-
vel no vórtice da mudança, e visões mais progressistas do que as 
suas murcharam perante a franqueza das suas homilias segundo as 
quais, por exemplo, «as questões do espírito são mais importantes 
e mais duradouras do que o simples desenvolvimento material».7 

Isabel II sobreviveu aos hábitos nacionais de deferência e igno-
rou a cultura da celebridade, evanescente e mesquinha. Manteve a 
eminência da Coroa e, como todos os seus antecessores de sucesso, 
humanizou a sua própria soberania apenas o suficiente: quando, 
em abril de 1960, Mary Smith, de Plumstead, de 22 anos, escreveu 
à Rainha, pedindo-lhe que interviesse na revogação da sentença 
do marido, condenado por assassínio, Isabel II fê-lo «de uma mãe 
para outra».8 Não vacilou em matéria de bom comportamento, na 
sua profunda fé religiosa ou no sentido de dever inflexível her-
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dado dos pais e dos avós, e partilhado, até à morte, pelo marido.  
Como os comentários televisivos afirmaram aquando das bodas de 
prata do seu casamento, Isabel II é para muitos «uma monarca não 
governante tão poderosa na sua influência espiritual e exemplo 
como qualquer tirano absoluto do passado».

As regras constitucionais não favorecem monarcas aventurei-
ros e fantasiosos. De forma esmagadora, Isabel aceitou as restri-
ções da sua posição. A sua neutralidade política é rigorosa e os 
seus súbditos contentam-se com o facto de que o seu papel, como 
chefe de Estado, ocupa menos das suas energias públicas do que o 
de chefe da nação. No entanto, a Rainha não é uma figura passiva. 
Presumivelmente com o seu acordo, os conselheiros mais próxi-
mos têm sido muito ativos na defesa dos poderes sobreviventes da 
Coroa. Isso inclui a convenção conhecida como consentimento da 
Rainha, que exige que os ministros a informem sobre a legislação 
que pode afetar os interesses privados da Coroa ou a prerroga-
tiva real, antes de ir a debate parlamentar. «Tenho de protestar 
veementemente por não ter sido consultado, num estágio ante-
rior, de acordo com as regras que estão claramente estabelecidas», 
escreveu o seu secretário particular em certa ocasião, quando a 
consulta prévia não foi concedida.9 Na sua vida privada, uma das 
netas, a Princesa Beatrice de Iorque, testemunhou a sua «curiosi-
dade avassaladora»: «Todos os dias tem curiosidade em aprender 
algo novo, em fazer algo novo»; o arquiteto real favorito, Hugh 
Casson, observou «as suas opiniões muito definidas», no seu caso, 
em tudo o que vai de maçanetas de portas a abajures.10 Isabel II, 
por exemplo, concebeu ela própria a sua abordagem à tutela da 
Commonwealth. O seu afeto e permanente interesse por essa as-
sociação global de antigos territórios imperiais, inspirada na sua 
crença de que «geralmente o contacto mais importante entre as 
nações é o contacto entre os povos», foi fundamental não só para 
a sobrevivência da Commonwealth, mas também para o aumento 
do número dos seus membros, de nove para cinquenta e quatro 
nações. Quinze desses territórios independentes mantêm Isabel 
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como sua Rainha. Sozinha entre os monarcas do mundo, a sua 
proeminência é global.

Em 1972, a Thames Television disse aos telespetadores: «Numa 
linha que remonta a mais de mil anos, nenhum monarca foi mais 
amado e nenhum monarca foi mais estimado». É uma declaração 
que provoca inquietação entre o público moderno. Mas também é 
para muitos, muitos dos súbditos de Isabel II, verdade.

Nota das tradutoras

Optou-se por manter a grafia dos nomes próprios em inglês, exceto quando as fi-
guras nomeadas são conhecidas em português pelos seus nomes traduzidos, como 
é o caso da Rainha Isabel II, do Príncipe Filipe ou da Rainha Vitória, entre outros.
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A casa em que Isabel II nasceu, tal como muitos outros edifícios 
daquele tempo, não sobreviveu. O número 17 de Bruton Street 
ficava a meio de uma rua que ligava Bond Street a Berkeley Square 
(muito mais silenciosa e exclusiva do que atualmente), mas que 
nada tinha de especial. Desde 1920, era esta a casa dos seus queri-
dos, convencionais, nada ambiciosos e aristocráticos avós mater-
nos, os 14.º Conde e Condessa de Strathmore e Kinghorne, ambos 
muito dedicados à família. Esta mesma morada já tinha sido no-
tícia antes do nascimento de Isabel. Três anos antes, num dia de 
abril igualmente cinzento, a mãe, então conhecida como Lady Isa-
bel Bowes-Lyon, saiu do edifício pardacento, caminhando sobre 
uma colorida passadeira, para casar com o despretensioso e mo-
deradamente bonito Príncipe Albert Frederick Arthur George, 
Duque de Iorque, Conde de Inverness e Barão de Killarney.  
Os gradeamentos escuros impediam a aproximação dos curiosos 
e os cortinados fechados não deixavam ver nada para lá das altas 
janelas. 

Não era uma casa tão esplendorosa como aquela onde a família 
vivera anteriormente, no número 20 de St. James’s Square, mas 
era muitíssimo imponente: tinha cinco andares, altas colunas en-
cimadas por capitéis coríntios. Era um edifício londrino ao gosto 
das grandes famílias rurais que moravam em Mayfair, como era 
o caso dos Strathmore, que passavam a maior parte do ano nas 
propriedades que possuíam no campo e, em 1926, faziam parte da 
elite que era dona da maior fatia da riqueza do país.

Capítulo I

«Um descendente direto 
                                   da linha masculina da nossa família»
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No interior desta casa tinha sido preparado um quarto para o 
nascimento do bebé. Em 1926, os membros da Família Real não 
davam à luz no hospital. Quando alguém da Realeza entrava num 
hospital era sempre em benefício de terceiros e em funções ofi-
ciais: para uma inauguração, para incentivar campanhas de recolha 
de fundos, naquilo que então era um pré-Serviço Nacional de Saú-
de da Grã-Bretanha, que vivia muito de contribuições de privados 
para construir enfermarias, comprar camas, cobertores, material 
médico e salvar vidas. As mulheres da Família Real tinham os fi-
lhos em casa e o nascimento de Isabel não foi exceção. 

Até à descoberta tardia de que o bebé estava em posição inver-
tida, o que obrigou à intervenção do cirurgião Sir Henry Simson, 
a gravidez desenrolou-se com calma. No final do outono, o Duque 
informou os seus pais. A 8 de janeiro, a Duquesa contratou a ama 
Anne Beevers. Em meados de abril, recebeu uma enorme quanti-
dade das melhores roupas de bebé, que tinha sido encomendada 
por uma atenciosa Rainha Mary. Muitas das peças foram confe-
cionadas pelos dedos ágeis de mulheres em grandes dificuldades 
financeiras, a força de trabalho da Royal School of NeedleworkI, 

instituição de que a Duquesa era a patrona. Outras peças de rou-
pa foram feitas pela própria Duquesa, pela sua mãe e pela Rainha 
Mary e, para a imprensa, foram escapando alguns pormenores. 
Com tudo pronto, a decisão tomada no fim de semana anterior 
por Sir Bernard Dawson, o médico do Rei, deve ter sido recebi-
da com alívio: Dawson pediu autorização ao Rei para provocar o 
parto. Numa carta datada de 12 de abril, a Duquesa queixava-se de 
tédio e da irritação de «agora, ter de ficar aqui sentada, à espera».1 

Três dias depois, encontrou uma distração fugaz, ao assistir, no 
Vaudeville Theater, a um musical sobre o ursinho Archie. Flanava 
sobre a vida como uma libelinha. 

Naquele tempo, tal como hoje, o nascimento de um bebé real 
provocava picos de felicidade no eletrocardiograma nacional: che-

I Real Escola de Bordados. (N. da T.) 
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gavam telegramas dos presidentes de Câmara, dos governadores 
das colónias, do «Príncipe Regente da Índia».2 O boletim médico 
assinado por Simson e pelo obstetra Walter Jagger, consultor no 
Hospital Samaritano para Mulheres, dizia que «Sua Alteza Real, 
a Duquesa de Iorque, deu à luz, em segurança, uma Princesa, às 2 
horas e 40 minutos da manhã». Na manhã seguinte, o boletim mé-
dico informava que «ambas tiveram uma excelente noite; estão a 
progredir, em todos os sentidos, de maneira normal e satisfatória», 
oferecendo uma distração aos leitores dos jornais e, aos editores, 
um catalisador para textos xaroposos. 

Para a maioria dos súbditos de Jorge V, o nascimento da filha 
primogénita dos Duques de Iorque não significava mais do que 
isso. O Rei tinha quatro filhos e dois netos, George e Gerald Las-
celles, nascidos em 1923 e 1926, filhos da sua única filha, a Princesa 
Mary. A monarquia não tinha falta de herdeiros. 

Para Bertie e Isabel — «um casal tão querido e que gostam tanto 
um do outro»3 —, o nascimento da filha representou um ponto alto 
num casamento que já era feliz. Tinham vivido com crescente im-
paciência os primeiros três anos de casados, sem filhos. Em agosto 
do ano anterior, Bertie escrevera, numa carta para o irmão mais 
velho, o Príncipe de Gales, a quem a família tratava por David: «Só 
anseio por uma coisa, que bem podes imaginar qual seja».4 Isabel 
comungava dos sentimentos do marido. Bertie andava extrema-
mente tenso. Tinha mudanças de humor bruscas e ataques de rai-
va, que agitavam a calma superfície do seu casamento. A Duquesa 
descrevia-o gentilmente como «uma pessoa muito nervosa».5 Sus-
peitava de que havia rumores sobre a sua infertilidade, atribuída à 
papeira na infância; sentia a pressão feita pela Família Real, como 
pode perceber-se por aquilo que lhe escreveu uma das suas tias, a 
Princesa Alice, Condessa de Athlone: «Estou encantada por saber 
que a Isabel está de esperanças: graças a Deus».6 Mas a sua atitude, 
na noite de 20 de abril, a sua irrequietude, «muito preocupado e 
ansioso», sempre a andar de um lado para o outro, em casa dos 
sogros, não era apenas o reflexo da grande devoção que tinha pela 
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mulher. Como escreveu depois à mãe, estivera sempre convencido 
de que «um filho tornará completa a nossa felicidade».7 E em breve 
confirmaria que tinha razão.

Naquele fim de tarde cinzento de abril, que deu lugar a uma 
noite sem cor, enquanto os jornalistas esperavam na Bruton 
Street, aquecendo as mãos nas chávenas de café que lhes tinham 
sido servidas, terá sido uma preocupação para os pais a posição 
constitucional daquele bebé, que ficava automaticamente colocado 
em terceiro lugar na linha de sucessão? Quase de certeza que não. 
Ninguém, a não ser, talvez, os snobes mais empedernidos, estaria 
preocupado com a herança mista daquela criança: ia ser, em três 
séculos, o primeiro bebé legítimo de uma esposa não Real e do 
filho do Rei. No rescaldo da Primeira Guerra Mundial, os súbditos 
de Jorge V, tal como o primeiro-ministro David Lloyd George ga-
rantira ao Rei, tinham aplaudido a decisão de Bertie, que decidira 
escolher uma noiva britânica, em vez de casar com uma princesa 
estrangeira.8 Ao casal, o Arcebispo de Iorque descreveu «uma na-
ção feliz com a vossa alegria»; a imprensa celebrou «uma aliança 
que apela ao coração e à simpatia de toda a gente, de todas as clas-
ses sociais, tanto na metrópole como nas colónias».9 O casamento, 
na opinião de Dermont Morrah, comentador favorito da Família 
Real, «marcou a emancipação [da realeza] (…) de uma tradição de 
alianças políticas e dinásticas que, para muitas pessoas, sempre fo-
ram detestáveis e, nas atuais circunstâncias do mundo moderno, 
se tornaram manifestamente desatualizadas».10 Em contrapartida, 
a imprensa não se cansou de sublinhar que Isabel descendia de Ro-
berto I, rei da Escócia. Em abril de 1926, um filho dos Iorque nascia 
na linha direta de sucessão e apenas isso. Isabel não nasceu num pa-
lácio, o pai não era o herdeiro do trono, mas, ainda assim, a tradi-
ção exigia que um membro do governo assistisse ao nascimento da 
criança. Em 1688, o rancor, o fanatismo religioso e o oportunismo 
da futura Rainha Ana fizeram-na acreditar nos rumores que garan-
tiam que a criança nascida do segundo casamento do seu pai, o Rei 
Jaime II, com a católica Maria de Modena, não era o filho verda-
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deiro, mas sim um saudável substituto que tinha sido introduzido, 
às escondidas, dentro de uma braseira, no quarto onde decorrera o 
parto. Desde então, para impedir que tais situações se repetissem, 
passou a ser obrigatória a presença de um membro do governo em 
todos os nascimentos reais. Por isso, Bertie não esteve sozinho, na 
casa de Bruton Street, durante aquela noite de vigília. Sir William 
Joynson-Hicks, o ministro do Interior do governo conservador, 
fez-lhe companhia. Ao contrário de Bertie, um exausto Joynson-
-Hicks aceitou contrariado esta obrigação fora de horas. A 20 de 
abril, uma longa disputa entre os mineiros e os proprietários das 
minas, sobre salários e pagamento de horas extraordinárias, amea-
çava provocar uma crise industrial sem precedentes. O bebé dos 
Iorque nasceu na capital de um país à beira de uma greve geral, 
num ambiente que a imprensa de direita rotulou como revolucio-
nário; «uma atmosfera estranha… não natural», segundo Virginia 
Woolf, «muita atividade, mas sem vida normal».11 Joynson-Hicks 
precisava de toda a sua energia para lutas mais urgentes — e mais 
difíceis de resolver — do que o parto da Duquesa de Iorque. 

Tal como todos os presentes, a começar pela Duquesa, ele cum-
priu o seu dever. A cidade ainda dormia quando anunciou a boa 
nova ao presidente da Câmara, cortesia igualmente exigida pela 
tradição. Vários mensageiros foram enviados ao Castelo de Wind-
sor com a notícia; um telegrama chegou a Biarritz, onde estava o 
Príncipe de Gales. «Enorme (…) alívio e alegria», terá dito a Rai-
nha Mary quando, às quatro da manhã, ela e o Rei foram acorda-
dos e ficaram a saber que «a querida Isabel teve uma filha».12 Foi 
assim que Bertie descreveu à mãe o que sentia; mas a «querida Isa-
bel» também sentia o mesmo. E era isso que sentia a multidão de 
curiosos que, tal como relatou o Morning Post no dia anterior, esta-
va «em frente à fachada cinzenta do número 17 de Bruton Street, 
alheia às bátegas de chuva, à espera».13 «O tempo esteve péssimo 
durante toda a semana», escreveu o romancista Arnold Bennett.14 

Apesar de se tratar de um momento muito feliz, a carta que Bertie 
escreveu à Rainha Mary revela a sua ansiedade, partilhada por to-
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dos os filhos de Jorge V, quando se tratava de granjear a aprovação 
daquele pai austero e nada efusivo. «Espero que a Mãe e o Pai se 
sintam tão felizes como nós, por terem uma neta, e que em breve 
tenham outro neto».15 Os monarcas parecem ter ficado tão encan-
tados como o pai da criança. Na tarde desse mesmo dia foram a 
Bruton Street visitar o filho, a nora e a bebé. Não terem estado 
presentes durante as horas de trabalho de parto foi uma bênção. 
Quando, em 1923, a Princesa Real estava prestes a dar à luz o pri-
meiro filho, um ansioso Jorge V «não parava de andar de um lado 
para o outro, enquanto massacrava [os presentes] com histórias 
de mulheres de amigos seus que tinham morrido durante o par-
to».16 No seu diário, a Rainha Mary descreveu a sua primeira neta 
como «amorosa, com uma pele linda e cabelo muito claro».17 Mas 
só dois dias depois escreveu a Bertie, dando-lhe conta do orgulho 
que sentia pela neta, que classificou, de maneira muito convencio-
nal, como «amorosa e bonita».18 

Os novos pais podiam muito bem ter escolhido o nome da crian-
ça antes do seu nascimento, já que Isabel desejava ardentemente 
que fosse uma rapariga e, em dezembro de 1925, tinha morrido a 
muito amada avó de Bertie, a Rainha Alexandra. Os seus desejos 
alinhados com o sentido a que o Spectator deu voz a 24 de abril: «a 
nação verá com bons olhos o facto de a criança receber um nome 
tipicamente inglês».19 Mas, mais do que a aprovação do povo, o 
nome da criança precisava de ter a aprovação do Rei. No entanto, 
Bertie só consultou o pai seis dias depois. O tom da carta era caute-
losamente insistente: «Espero que aprove estes nomes (…) Gostá-
vamos muito que o primeiro nome fosse Isabel».20 O Rei aprovou. 
Como era seu costume, antes de responder ao filho, comunicou à 
Rainha a sua concordância. Não sabemos se os monarcas também 
concordaram com a sugestão romântica de Bertie, segundo o qual 
«Isabel de Iorque soa muito bem», mas a verdade é que o Rei nem 
sequer levantou objeções ao facto de nenhum dos três nomes pró-
prios da sua neta ser Vitória, tal como a matriarca que detinha o 
recorde de reinado mais longo da dinastia insistira em pôr a todas 
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as suas filhas, netas e até bisnetas. Além disso, nenhum dos envol-
vidos parece ter-se lembrado de que a Rainha Vitória pensava que 
Isabel «é um dos nomes de “criada” mais feios que conheço».21 Os 
jornais chamaram a atenção para o facto de «as iniciais da nova 
Princesa serem iguais às da mãe, I.A.M., uma vez que a Duquesa se 
chama Isabel Angela Marguerite»; escreveram que ter três nomes 
próprios não era usual nos bebés reais, que recebiam, tradicional-
mente, «uma redundância de nomes cristãos»; e um jornalista de 
província congratulou-se por ter tido um palpite certeiro, a 22 de 
abril, escrevendo que «Isabel é a melhor escolha de todas».22 Os 
nomes da criança foram registados oficialmente no mês seguinte. 
Mr. W. R. C. Walker, o conservador do registo civil daquela área, 
foi chamado a Bruton Street, onde foi recebido, na biblioteca, pelo 
Duque, acompanhado pelo secretário. Nessa altura, foram muito 
poucos os jornais que comentaram a escolha dos Duques de Iorque 
de «fazerem reviver, na Família Real, um nome famoso na história 
das rainhas britânicas».23 Tais comparações só viriam mais tarde.

Uma carta escrita por uma das damas de companhia da Rainha 
Mary, seguindo instruções da soberana, dá-nos a visão dos mo-
narcas sobre a neta mais nova. A missiva relata que o casal real 
está «muito satisfeito com o bebé e acham-na muito bonita». Des-
carta, firmemente, para aquela criança, uma proeminência que 
a imprensa também já afastara rapidamente. «Felizmente, neste 
caso, o sexo não importa», lê-se na carta, e o tom decidido sugere 
a própria voz da Rainha.24 Não importava porque, apesar de ante-
riormente ter confidenciado a Bertie a sua felicidade em «ter um 
descendente direto da linha masculina da nossa família», a Rainha 
Mary, que dava grande importância aos aspetos dinásticos, reco-
nhecia que, como filha de um filho mais novo, a nova princesa 
seria certamente ultrapassada na linha de sucessão por um filho 
do Príncipe de Gales, ainda solteiro, ou por um irmão mais novo 
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que os seus pais poderiam dar-lhe (a Duquesa de Iorque tinha ape-
nas 25 anos). Felizmente, para bem da sua paz de espírito, nem a 
Rainha nem o marido tinham conhecimento do conteúdo de uma 
carta que o Príncipe de Gales enviou ao seu amigo Piers Legh: «Eu 
preferia um rapaz!!! Mas toda a gente parece muito satisfeita».25 

Nem sequer podiam ainda suspeitar da sensação que crescia entre 
o círculo de amigos mais próximos do Príncipe — pensavam cada 
vez mais que ele «não levantaria um dedo para salvar o futuro cep-
tro. Na verdade, muitos dos seus amigos íntimos pensam que se 
sentiria muito feliz em renunciar».26

O enfático «felizmente» da Rainha Mary sugere o quanto se 
sentia aliviada com a grande probabilidade de aquele bebé recém-
-nascido escapar ao fardo do trono. A princesinha herdava muito 
menos certezas vitorianas do que qualquer um dos seus antepas-
sados reais imediatos. Logo no início do reinado de Jorge V tinha 
havido uma crise constitucional, quando a Câmara dos Comuns 
desafiou o poder da Câmara dos Lordes, a propósito de medidas 
orçamentais, o que se tornou uma derrota simbólica da velha or-
dem pelas forças democráticas; depois, o cataclismo da Primeira 
Guerra Mundial, que destronou reis por toda a Europa, sem es-
quecer o horror da Revolução Russa e o assassínio dos Romanov, 
que eram primos do Rei; e o iminente desencadear do poder das 
organizações laborais, sob a forma de greve geral, indicavam mu-
danças ideológicas capazes de desafiarem a monarquia. Franco, 
brusco, maçador, mas (sobretudo) bom, Jorge V tinha dado o seu 
melhor para manter a estabilidade da Coroa. Em 1917 mudou os 
apelidos da família de Saxe-Coburg e Gotha para Windsor e aboliu 
os títulos nobiliárquicos germânicos detidos por membros da rea-
leza britânica, entre os quais se encontravam os irmãos da mulher. 
Tentou, deliberadamente, acabar com o fosso que existia entre a 
Coroa e o povo e os jornais escreviam que «não é uma Casa Real 
de mera pompa e circunstância; estão unidos ao povo», opinião 
amplamente partilhada.27 «Será recordado como o melhor Rei de 
Inglaterra e o mais Perfeito Cavalheiro do Mundo», escreveu um 
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rapazinho, num trabalho para a escola, após a morte de Jorge V.28 

Apesar da brusquidão, do horror à mudança, de detestar ilegali-
dades e da sua incompreensão perante os acontecimentos, a ati-
tude do Rei durante a greve geral foi imparcial e cuidadosamente 
moderada. Teve algum sucesso ao pedir conciliação aos seus mi-
nistros, com o objetivo de, segundo as suas próprias palavras, ter 
«esperança num povo unido».29 O mundo do pós-guerra causava 
inquietação a este Rei-Imperador que colecionava selos e gostava 
de caçar, a quem a mulher tão bem entendia. Nada podia ser tido 
como garantido, mas, como escreveu um dos primos de Jorge V, 
o Príncipe Cristóvão da Grécia, «em Inglaterra (…) encontramos 
esse amor pessoal pelo Soberano e pela sua família, um sentimento 
que ultrapassa a fidelidade; um entendimento perfeito (…) a Mo-
narquia jamais morrerá em Inglaterra, seja qual for o seu desti-
no noutros países. Está profundamente enraizada no coração do 
povo».30 Com toda a razão, nenhum dos avós desejava que a bebé 
de Bruton Street tivesse de suportar as algemas do trono.

A Princesinha nascia debaixo do teto dos avós Strathmore. A épo-
ca desportiva e as suas responsabilidades enquanto proprietário de 
terras moldavam a existência de Claude Strathmore, um aman-
te de críquete e dono de um luxuriante bigode. Era um homem 
de hábitos fixos e gostos simples que, sempre que estava em casa, 
comia pudim de ameixa ao almoço. No essencial, a sua vida es-
pelhava a de Jorge V, descrita pelo Príncipe de Gales como «uma 
lição na arte de viver com ordem, elegância e sem ostentação»; 
ameixas cozidas com semolina eram a sobremesa preferida do 
casal real.31 Cecilia, Lady Strathmore, ocupava os dias com mú-
sica, jardinagem, bordados, instituições de caridade, a sua enor-
me família e os dois cães, a quem atribuíra nomes nada imagi-
nativos, chamando Blackie ao cão preto e Brownie ao castanho.  
A família era a preocupação da sua geração e da sua classe. Viviam 
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num mundo de privilégios e não acalentavam ambições fora da 
sua esfera. A força de caráter da filha mais nova, Isabel, a nona dos 
seus dez filhos, que, numa avaliação nada simpática, foi descrita 
como «não muito melhor do que o género de pessoa que podemos 
conhecer numa casa de campo»,32 e a grata devoção do marido, 
Bertie, garantiam que os costumes eduardinos deixariam a sua 
marca na pequena Princesa: foco na família e uma vida ao ar livre, 
no campo — cães, póneis, piqueniques; desprezo pela especulação 
abstrata e pela alta cultura; paternalismo bem intencionado e ape-
go ao status quo; um certo esplendor económico que se movimenta 
entre grandes casas em Hertfordshire, Londres e Angus. Como 
preparação para a liderança na segunda metade do século XX e 
para além disso, provou ser uma receita curiosa.

No início, os acontecimentos confirmaram o estatuto da bebé. 
A multidão que se juntou em Bruton Street, no dia 20 de abril, 
sabia que aquele não era um nascimento normal. Ao longo do dia, 
aquela gente toda agitava-se e aquietava-se. Na manhã do dia se-
guinte, muito cedo, segundo o Morning Post, o aparecimento de 
«uma ama eficiente e metódica» recompensou aquela fria vigília. 
«Olhou para baixo, para a rua», a partir de uma das janelas lá do 
alto, «todos os rostos voltados para cima pareciam fazer a mesma 
pergunta e, por isso, antes de desaparecer, a dona do uniforme sor-
riu e disse que sim, com a cabeça».33 Muitas daquelas pessoas con-
tinuaram ali para saudarem a chegada de Mary, a Princesa Real, a 
primeira visita, que levou um ramo de cravos vermelhos à cunha-
da, e, à tarde, foi a vez de aplaudirem o Rei e a Rainha. Muitos ou-
tros compraram os jornais ilustrados que, uns dias depois, publi-
caram a primeira fotografia da Duquesa e da filha. Nessa imagem 
etérea e aristocrática, encomendada por Bertie ao «mais premiado 
dos fotógrafos de crianças», Richard Speaight, a bebé está deitada 
numa almofada de renda, entre camadas de finos tecidos e borda-
dos; vestida de branco e adornada de penas de cisne, com um co-
lar de pérolas de três voltas, a mãe debruça-se, extasiada, para ela.  
O fotógrafo reproduziu, quase exatamente, a pose que já usara, três 
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anos antes, ao retratar o primo da Princesa, o Honorável George 
Lascelles, com a mãe, a Princesa Real. A fotografia de Isabel é mais 
diáfana, mais teatral, mais distante; falta-lhe a simplicidade pre-
sente nas fotografias de Lascelles. Numa época em que escrever bi-
lhetes-postais era uma espécie de passatempo nacional, com mais 
de mil milhões de postais enviados todos os anos, a empresa J. Bea-
gles & Company criou postais ilustrados com duas das fotografias 
da sessão. Ainda no berço, a bebé que nascera para a obscuridade 
dinástica estava disponível para consumo público. 

Na maioria dos casos, foi o afeto pela Duquesa, a quem um 
biógrafo contemporâneo chamou «uma mistura feliz de delicada 
dignidade e radiante amizade»,34 que levou as pessoas a interessa-
rem-se pela Princesa. «A popularidade da Duquesa fez com que a 
nação se sinta permanentemente interessada na sua vida pessoal 
e familiar», escreveu o Yorkshire Post;35 mais tarde, o Graphic ex-
plicou que «o glamour da importante posição [da bebé] enquanto 
quarta senhora da nação» era «fortalecido pelos reflexos do feitiço 
lançado sobre o público pela sua bela mãe».36 

Tendo como pano de fundo a greve geral, que começou a 3 de 
maio e foi antecedida por dias problemáticos, a chegada da bebé 
dos Iorque e as idas e vindas dos membros da Família Real e das 
amas a Bruton Street acabaram por fornecer uma série de distra-
ções inofensivas. Em Londres, a redação do Times foi atacada e 
incendiada. Os transportes públicos da capital pararam completa-
mente, os táxis lutavam para substituir os autocarros e, por toda 
a cidade, o trânsito estava «engarrafado, parecia um puzzle, e não 
era possível avançar senão uns metros».37 Um silêncio enervante 
enchia as ruas, «como num domingo em que as lojas estivessem 
abertas, mas ninguém andasse às compras».38 Os guardas do Palá-
cio de Buckingham vestiam fardas caqui e bonés camuflados, em 
vez dos casacos encarnados e dos chapéus de pele de urso e o seu 
aspeto sugeria um espírito de cerco. O Príncipe de Gales empres-
tou o próprio carro e o motorista pessoal para transportar, até ao 
País de Gales, um jornal antigreve. «O pulsar do poder britânico, 
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que ao longo dos séculos se fez ouvir nos mais longínquos cantos 
da Terra, quase morreu», lembrou o Príncipe numa declaração 
alarmista com a qual nem todos os membros da família de Jorge 
V concordavam.39 No entanto, este «movimento revolucionário», 
único em escala, sobre o qual o Daily Mail alertara que tinha como 
objetivo «destruir o governo e subverter os direitos e liberdades 
do povo», não conseguiu nem uma coisa nem outra e terminou 
após nove dias maioritariamente pacíficos. Muitos encontraram 
na porta dos Strathmore um antídoto para este clima de incerteza 
e medo. Tinham a esperança de vislumbrar a pequena Princesa 
nos braços da ama ou, melhor ainda, levada a passear, «ao colo, um 
tufo branco (…) com todo o cuidado e compostura, a toda a vol-
ta de Berkeley Square, onde o tapete de relva mostrava um verde 
incrível e as flores em botão começavam a tecer uma renda, como 
um véu, sobre a casca fuliginosa dos arbustos».40 «Há sempre gente 
à espera, para a ver», disse Bertie a Mabell, Condessa de Airlie, aia 
da mãe, quando esta, no dia 14 de maio, antes do batizado da bebé, 
fez uma segunda visita à nova Princesa e lhe levou um frasco com 
água do rio Jordão, especialmente trazida da Terra Santa. Muitos 
anos depois, nas suas memórias, recordaria assim a primeira vez 
que viu a primogénita dos Duques de Iorque: «Não podia imagi-
nar que estava a prestar homenagem à futura Rainha de Inglater-
ra porque, naquela altura, havia uma grande expectativa de que 
o Príncipe de Gales se casaria dentro de um ou dois anos».41 Este 
ponto de vista era partilhado — e, certamente, influenciado — pelo 
da sua patroa real e, na verdade, por toda a família da bebé, exceto 
o próprio Príncipe de Gales: glamoroso, autoindulgente, com o 
bom senso ofuscado pela adulação, sempre em desacordo com as 
restrições impostas ao seu direito de primogenitura e, segundo o 
secretário particular do pai, «entediado com as funções de Estado e 
com todos os sinais “externos e visíveis” da monarquia».42

Para aquela parte do público que se preocupava com essas coisas, 
a possibilidade de a Princesa vir a herdar o trono do avô era uma 
questão que quase não se levantava. Talvez, como advertiu o Daily 
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Graphic, não quisessem «sobrecarregar a feliz ocasião da chegada 
[da bebé] com especulações sobre o seu Real destino».43 Dia após 
dia, as multidões aglomeravam-se — tanta gente, tanta gente, numa 
ocasião em que a Princesa saiu com a ama, por uma porta traseira, 
para o seu passeio diário. As fotografias do dia 29 de maio mostram 
uma multidão que enchia a praça fronteiriça e envolvia o gradea-
mento de Buckingham para testemunhar o batizado da Princesa, 
na capela privada do palácio. Era constituída, sobretudo, por mu-
lheres e crianças. Os homens vestiam sobretudos, resguardando-se 
do frio do final da primavera, tinham um ar sério e usavam chapéu. 
Houve quem trepasse ao gradeamento para ver melhor. Quando 
os portões se abriram e apareceu o carro dos Duques de Iorque, 
a caminho do chá de batizado que teria lugar em Bruton Street, a 
multidão avançou naturalmente, ultrapassando o fraco cordão po-
licial que tinha sido montado. Se tivessem olhado de cima, disse 
um empreendedor fabricante de peças de porcelana, teriam visto 
duas pegas. «O mais feliz dos presságios inspirou o desenho da loiça 
para o Real Berçário, gentilmente aceite pela Duquesa de Iorque e 
que encantou Sua Majestade, a Rainha», alardeava a publicidade da 
Paragon para o seu serviço «Two for Joy», em porcelana fina, cujo 
desenho eram esses pássaros, as pegas, lançado no ano seguinte.44

O batismo da Princesa foi celebrado pelo Arcebispo de Iorque, 
Cosmo Gordon Lang, amigo de Bertie e de Isabel, e posteriormen-
te um dos fiéis apoiantes durante a crise da abdicação que, nesta 
altura, ninguém ainda parecia poder antecipar. Com instruções 
para «não fazer uma decoração elaborada», o florista da Corte, 
Edward Goodyear, contentou-se em pôr sobre o altar um arranjo 
de bonitos lírios brancos e outros botões de flores brancas, com 
uns meros salpicos de rosa e raminhos de urze branca, «para dar 
sorte».45 Os padrinhos foram os quatro avós da bebé, bem como 
Mary, a Princesa Real, irmã de Bertie, e uma outra Mary, Lady 
Elphinstone, a mais velha das irmãs de Isabel, ainda viva. A Prin-
cesinha partilhou, ainda, com o pai, um dos padrinhos: o tio-avô 
de 77 anos, Arthur, Duque de Connaught, filho favorito da Rainha 
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Vitória e o único membro ainda vivo da famosa prole. De qualquer 
maneira, a lista de padrinhos e madrinhas da Princesa Isabel era 
menos ilustre do que a de Bertie, o seu pai, segundo filho de um 
futuro Rei, que incluiu a própria Rainha Vitória e a sua filha mais 
velha, a Imperatriz Frederica da Alemanha. 

Tal como o pai, o avô e o bisavô, a Princesa, de apenas cinco 
semanas de idade, usou o mesmo vestido de batizado de renda de 
Honiton e cetim encomendado pela Rainha Vitória. Também já 
ia na quarta geração ao serviço da Família Real a «fonte lírio», 
desenhada pelo Príncipe Alberto, com a qual a bebé foi batizada, 
segundo os ritos da Igreja de Inglaterra, de que o avô era o chefe 
supremo. A um nível simbólico, a filha dos Duques de Iorque foi 
batizada numa família e num modo de vida. Ambos estavam vin-
culados por regras não escritas relativas a posição, oportunidade e 
comportamento. Este era um legado herdado, em grande parte, da 
trisavó, a Rainha Vitória, cujo credo, transmitido com veemência 
à sua família, incluía uma insistência na singularidade da realeza: 
«A nossa posição é completamente diferente da das outras pes-
soas».46 Demasiado nova para protestar de outra maneira, a bebé 
Isabel gritou vigorosamente durante a cerimónia. As fotografias 
oficiais do batizado são lúgubres. O único rosto sorridente é o da 
Rainha Mary, numa fotografia em que avó e neta estão sozinhas. 
Nesse dia, a Rainha usava uma pregadeira com um grande diaman-
te e pérolas barrocas, que herdara da sua própria avó, a Princesa 
Augusta, Duquesa de Cambridge, uma joia histórica, um elo entre 
cinco gerações reais. Mais uma vez, esta fotografia foi transfor-
mada em bilhete-postal. A legenda, «S.M. a Rainha Mary com a 
neta, S.A.R. a Princesa Isabel Alexandra Maria», era um lembrete 
de que a bebé merecia a atenção do público por causa da sua pro-
ximidade com o trono. Só o elaborado bolo de batizado, decorado 
com querubins de açúcar a segurarem grinaldas de flores, fazia 
concessões à infância. No cimo do bolo havia «um berço de açúcar, 
adornado com uma coroa e as iniciais da bebé».47 Dentro do berço 
estava uma bonequinha que era igual à própria Princesa. 
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A filha dos Duques de Iorque teve um segundo bolo de batizado, 
que lhe foi oferecido pelas «crianças pobres de Battersea». Na carta 
de agradecimento, a Duquesa prometeu contar à filha que tinha 
recebido aquele bolo e quem lho tinha oferecido, «logo que seja 
suficientemente crescida para perceber».48

Em The Story of Princess Elizabeth [A História da Princesa Isabel], li-
vro publicado quando a protagonista tinha quatro anos e meio, a 
ex-percetora da Duquesa de Iorque, Beryl Poignand, que o escre-
veu sob o pseudónimo de Anne Ring, afirmou sobre o batizado: 
«Mesmo no dia em que a importante questão dos seus nomes foi 
oficializada, ela permaneceu tranquila».49 Não era verdade, apesar 
do relato de Poignand/Ring ter «a sanção dos pais». «É claro que 
a pobre bebé chorou», observou a Rainha Mary, e Mrs. Beevers, 
calorosamente aclamada pela Duquesa de Iorque como «a nossa 
querida Nannie B»,50 encheu generosamente a princesa, que cho-
rava, com água de endro, assim que a cerimónia terminou. 

No mês que se seguiu ao nascimento da bebé, Anne Beevers 
impôs uma eficiência tranquila nos quartos reservados à Princesa, 
em Bruton Street, situados imediatamente por cima do quarto da 
Duquesa, com vista para os telhados da vizinha Grafton Street.  
Os seus métodos eram antiquados — até mesmo a sexagenária 
Mabell Airlie os considerava assim:51 motivos prováveis para a 
aprovadora descrição do Times sobre a mobília e os arranjos dos 
quartos da Princesinha como «tipicamente ingleses».52 A Duque-
sa não se queixava. Quando Mrs. Beevers partiu, recompensou-a 
com um relógio de ouro e escolheu a sua ex-ama para a substituir, 
a igualmente antiquada e proibitiva Clara Knight, mulher de meia-
-idade a quem tratavam por «Alah» (para rimar com «gala»). Por 
sua vez, Nannie B enviava presentes de sapatinhos de malha, em 
várias cores, para a mais ilustre das suas pupilas. Inevitavelmente, 
os relatos contemporâneos da vida nos quartos da Princesa, sur-
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gidos poucos dias após o seu nascimento, soaram como uma nota 
uniformemente melosa; as fotografias sublinhavam a ideia de uma 
bebé de temperamento alegre, feliz e sorridente e, em breve, «uma 
pequena figura curiosamente vívida, cheia de vida e personalida-
de».53 Os métodos antiquados de Nannie B não estavam em desa-
cordo com a família da Bruton Street, onde ainda se seguiam os 
costumes do final do século XIX que caracterizaram os primeiros 
anos do casamento das suas avós. A peça central do quarto de dor-
mir da Princesa era o berço. Tal como a cerimónia de batismo de 
Isabel, também o seu berço parecia o dos bebés da Rainha Vitória; 
e era igual ao dos primos, embora sem a coroa de conde que en-
cimava o berço dos rapazes Lascelles. Era um berço pobre, quan-
do comparado com os enfeites adamascados e borlas do berço em 
que o seu tio David foi fotografado em 1894, ou até mesmo com 
«o berço do Príncipe de Sangue», projetado, escassos anos antes, 
pelo arquiteto Edwin Lutyens, para os quartos das crianças da Casa 
de Bonecas da Rainha Mary. Para o leitor de hoje, a descrição de 
Anne Ring — «nem ostentoso nem elaborado, mas suave como a 
aurora e branco como um monte de neve» — tem notas conflituo-
sas de eufemismo e hipérbole: evidentemente, a escritora exigia 
que os quartos reais infantis fossem simultaneamente notáveis e 
comuns.54 O mesmo aconteceu com muitos dos leitores da altura, 
cuja visão da monarquia fora moldada pela hagiografia do final da 
era vitoriana e agora mudava um pouco, influenciada pelos ventos 
democráticos do mundo do pós-guerra. O berço com dossel, em 
forma de barco, exibia camadas sobre camadas de cortinados bran-
cos com rendas, como saiotes rendados vitorianos, numa extrava-
gância à moda de Hollywood. Independentemente de, como Ring 
afirmou, a bebé que ocupava aquele monte de neve ter ou não «a 
pele mais branca do mundo», a Princesa era bonita. Até mesmo 
a Rainha Mary o admitiu. Cresceu rapidamente e tornou-se uma 
bonita menina de cabelo aos caracóis. Tanto como o seu estatuto 
real e a sua personificação simbólica de «continuidade e esperan-
ça no futuro», foi a sua beleza que perpetuou o valor das notícias 
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sobre a bebé: elogiada na imprensa, nas fotografias dos jornais e 
nos bilhetes-postais.55 Ao contrário, o interesse pelos seus primos 
Lascelles tinha diminuído. (A curiosidade do público, na altura 
do batismo de Gerald Lascelles, em 1924, era tão grande «que foi 
decidido manter o dia e a hora [da cerimónia] em segredo».56) A 
falta de títulos reais e o facto de serem uns rapazinhos de aparência 
normal, que frequentemente irritavam o avô, o Rei, impedia-os de 
rivalizarem com a prima mais nova, a Princesa.

A Princesa Isabel, como o Spectator lembrou aos seus leitores, «nas-
ceu numa casa de uma rua de Londres (…) carros e autocarros e 
táxis — tudo o que compõe a vida rápida e trepidante de Londres — 
[acelera] incessantemente, dia e noite, [às suas] janelas».57 Para o 
jornalista em questão, este era «o conforto de um lar inglês», uma 
reivindicação que implicava superioridade doméstica, tranquiliza-
dora quanto ao curso dos assuntos da nação. No entanto, não era 
a casa dela. Na altura em que Anne Beevers saiu de Bruton Street, 
o facto de os Iorque não terem uma casa sua ameaçava ofuscar o 
primeiro verão da bebé. 

Não ter casa não é coisa própria de um filho de rei. Era um di-
lema que nem Bertie nem Isabel tinham resolvido quando a Prin-
cesa nasceu. A verdade é que os Duques tinham uma casa, ainda 
para mais, uma casa grande: White Lodge, em Richmond Park. 
Fora a casa da infância da Rainha Mary e a sua ideia era instalar 
ali o primeiro dos filhos que casasse. Multidões de mirones, ao fim 
de semana, enorme desconforto, incluindo canalizações velhas e 
uma única casa de banho, no rés-do-chão, uma instalação elétri-
ca imprevisível e nada segura, custos elevados com pessoal e uma 
longa viagem de ida e volta até ao centro de Londres, fizeram com 
que marido e mulher decidissem viver noutro sítio. À sogra, em 
outubro de 1925, Isabel deu como desculpa a neblina e a solidão 
de Richmond Park, com o início do outono; e elogiou a «conve-
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niência» de Mayfair. Com tato e astúcia, a Duquesa adiou qualquer 
sugestão de deixar White Lodge até que a notícia da sua gravidez 
se tornasse o mais importante dos assuntos.58 Nada habituados a 
verem os seus planos serem anulados, nem a Rainha Mary nem o 
Rei Jorge V reagiram de maneira construtiva. No curto prazo, a 
generosidade dos Strathmore forneceu uma resposta provisória. 
Mas, com os pais de Isabel a viverem em Bruton Street, esta não 
era, de maneira alguma, uma solução permanente, nem conduzia a 
sentimentos de acomodação.

A solução apresentou-se sob a forma de uma casa em Piccadilly. 
Numa direção dava para Green Park, com vistas amplas do Palá-
cio de Buckingham; na outra, as árvores e grandes extensões de 
Hyde Park e Rotten Row, com as suas escolas de equitação. Des-
crita, num relato da época, como «incongruentemente modesto 
entre os edifícios palacianos de Piccadilly, uma casa entre hotéis, 
clubes e lojas», segundo os padrões modernos, o número 145 de 
Piccadilly era colossal.59 As descrições dos agentes, feitas em 1921, 
classificam-na como «importante mansão» e direcionaram os po-
tenciais clientes para «acomodações espaçosas e bem iluminadas» 
que incluíam corredores internos e externos, «uma escada secun-
dária, com elevador elétrico de passageiros, sala de estar, sala de 
jantar, salão de baile, escritório, biblioteca, cerca de vinte e cinco 
quartos, jardim de inverno, etc.». O jardim «consiste num relvado 
(…) e longos canteiros de gerânios».60 Era suficientemente grande 
para que a ama pudesse levar a bebé a passear no carrinho e, mais 
tarde, uma criança podia ali andar de triciclo; era cercado por um 
gradeamento que permitia manter à distância os curiosos quando 
a Princesa estivesse ao ar livre, e foi por ali que, pelo menos uma 
vez, entrou uma família de patos, que fugiu de Green Park.61 Bertie 
terá ficado assustado com o preço da renda e o custo das repa-
rações essenciais. Os quartos e salas da bebé precisavam de uma 
saída de incêndio; nenhum dos cortinados de White Lodge podia 
ser aproveitado ali. A Rainha Mary ofereceu-se para pagar a de-
coração de uma das salas, mas alertou contra qualquer abordagem 
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direta ao Rei que tivesse como objetivo o empréstimo de móveis 
ou obras de arte. A Duquesa de Iorque decidiu-se rapidamente. 
Confiante na aquiescência do marido, nisto como na maioria das 
coisas, resolveu levar os seus planos avante.

Apesar da visão depreciativa dos presentes de casamento dos Ior-
que, expressa por Herbert Asquith, filho do ex-primeiro-ministro 
liberal H.H. Asquith — «nada vi que quisesse ter ou dar»62 —, o ca-
sal teve a sorte de receber, no casamento, o equivalente principesco 
de um enxoval: além do que Asquith descartou como «todo tipo de 
utensílios de ouro e prata»,63 um cofre de laca azul num suporte dou-
rado e, para Bertie, um belo guarda-fatos de mogno, oferta de um 
grupo de nobres chefiados pelos Duques de Devonshire e Suther-
land; um relógio de pêndulo Chippendale; e, de Lord e Lady Weir, 
um baú de laca carmesim ricamente dourado. Uma caixa de joias 
chinesa, do século XVII, numa estante Rainha Anne, foi um pre-
sente de Lord e Lady Waring; elaboradamente esculpida e dourada, 
a cama de Isabel e Bertie tinha sido pintada pelo artista florentino 
Riccardo Meacci com anjos de estilo renascentista e os brasões da 
noiva e do noivo. Antecipando-se à segunda mudança de casa, Lady 
Strathmore acrescentou uma mesa de jogo e, para a sua filha, que 
recebia e escrevia muitas cartas, uma escrivaninha. O Rei e a Rainha 
encontraram lustres excedentes em Balmoral e Osborne House.

No entanto, não seria um verão dedicado a decorar a nova casa 
e aos prazeres simples da maternidade. As nuvens adensavam-se. 
Em parte por sugestão sua, Bertie foi escolhido para inaugurar os 
edifícios do Parlamento no início de 1927, na nova capital da Aus-
trália, Camberra. Isabel iria com ele; a bebé Isabel ficaria em casa, 
como era norma nas viagens reais. Em 1901, o Rei e a Rainha ti-
nham deixado quatro filhos em Londres, o mais novo, tal como a 
bebé Isabel, com menos de um ano, e para iniciarem uma viagem 
oficial que durou oito meses. Mas esta perspetiva horrorizava a 
Duquesa de Iorque. A sugestão da Rainha Mary, de que a bebé 
passasse três dos meses que duraria a viagem dos pais com os avós 
reais, tinha o peso de uma ordem. No início de agosto, Bertie, Isa-
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bel e a bebé Isabel partiram de Londres para o castelo escocês de 
Glamis, propriedade dos Strathmore; Isabel evitou a convocatória 
da sogra para ir a Balmoral. Não querendo encurtar o precioso 
interlúdio e incapaz de alterar, ou mesmo questionar, os planos do 
governo para ela e para o marido, esta era a única maneira de po-
der passar mais tempo com a filha. Em Glamis, mergulhou na roti-
na familiar da casa antiga que Cecilia Strathmore tinha imbuído de 
uma atmosfera de felicidade quase mágica. «Numa longa ala baixa 
(…) com tábuas de carvalho brilhando sob a pátina de cera de abe-
lha fresca e os vidros a cintilarem com deleite», a filha da Duquesa 
de Iorque ocupava o mesmo quarto em que a mãe também dor-
mira, vigiada pela mesma ama, e passava as manhãs ao ar livre, a 
dormir, no carrinho de bebé, entre os canteiros de dálias do jardim 
holandês.64 Demonstrando a sua má vontade, Isabel lamentava-se, 
aos ouvintes simpáticos (e antipáticos), sobre a «horrível viagem» 
de Ano Novo.65 Mergulhou quase completamente nos assuntos da 
casa de Piccadilly, «[dando] atenção minuciosa a cada detalhe de 
(…) decoração, tapetes, móveis e arranjos em geral».66 Escolheu 
cores claras e colocou a caixa de joias chinesa oferecida pelos Wa-
rings ao lado da lareira, na sala de estar do primeiro andar. Se o 
bolso de Bertie tivesse permitido, Isabel teria complementado os 
presentes de casamento com novas compras de móveis do século 
XVIII, para os quartos luminosos do andar de cima. Copiou o clas-
sicismo sóbrio e elegante tão usado nas casas de campo eduardinas 
da sua juventude, lembrando, como faria em todos os seus inte-
riores, aquele dourado interlúdio patrício antes da devastação da 
Primeira Guerra Mundial. A casa ficou pronta durante a viagem 
dos Iorque ao outro lado do mundo. As fotografias tiradas, quan-
do a remodelação acabou, mostram-nos salas esplêndidas para os 
padrões atuais e, salvo um ligeiro despojamento, não muito di-
ferente das casas aristocráticas que ainda sobreviviam na capital, 
algumas das quais a superavam em magnificência (Brook House, 
por exemplo, a casa de Park Lane do ambicioso primo de Bertie, 
Lord Louis Mountbatten, tinha uma sala de jantar com capacidade 
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para cem pessoas e quatro retratos de Van Dyck). A primeira casa 
da Princesinha era muito semelhante a todas as outras do reduzi-
díssimo círculo em que seria criada. Esta estética enraizou-a social 
e culturalmente e todas as salas e quartos em que habitou poste-
riormente, até mesmo os interiores desenhados por Hugh Casson 
para o iate real Britannia, que foram criados para «dar a impressão 
de uma casa de campo no mar», obedeceram, mais ou menos, a 
este padrão herdado.67 

Apesar de Isabel se sentir infeliz com a separação iminente da 
filha, o final do verão e o início do outono foram pontuados com 
visitas a amigos. Em todas essas ocasiões a Duquesa deixou a filha 
em Glamis, com Lady Strathmore. O mundo era assim, naquele 
tempo, e os instintos de Isabel de Iorque eram convencionais. 

Na véspera da partida, mãe, pai e bebé de sete meses visitaram o 
Estúdio das Crianças, em Dover Street, para uma sessão com o 
fotógrafo Marcus Adams. O facto de, nesta altura, terem escolhido 
Adams e não Speaight pode ter tido a intenção de ser uma decla-
ração de independência. Com uma longa carreira, Speaight tinha 
fotografado tanto Bertie como Isabel quando eram crianças, a mãe 
de Bertie com os filhos, numerosas cabeças coroadas da Europa 
e, repetidamente, os filhos de Mary, irmã do Duque de Iorque. 
Adams, pelo contrário, desde que abrira o estúdio, em Mayfair, há 
seis anos, tinha granjeado muito pouca clientela entre os aristocra-
tas. Representava uma inovação segura porque partilhava as insta-
lações, onde a receção, pintada de amarelo e azul, agradava sempre 
muito às crianças, com o fotógrafo Bertram Park, com quem Isabel 
fizera uma sessão fotográfica um ano antes de ficar noiva; os clien-
tes de Park incluíam a Rainha de Espanha, nascida em Inglaterra, e 
prima do Rei Jorge V. No dia 2 de dezembro, Adams fotografou a 
bebé sozinha e com cada um dos seus pais. Com bochechas gordi-
nhas e abundantes cabelos, fofos como penugem, a Princesa Isabel 
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usava um vestido branco, com uma faixa e grandes laços nos om-
bros. Este era o «estilo de vestido elegante e de fada» preferido da 
Duquesa e recomendado por algumas mulheres jornalistas, como 
«Yvonne», do Aberdeen Press & Journal.68 Duas das fotografias tira-
das por Adams, colocadas em molduras de couro, acompanharam 
Bertie e Isabel durante a sua viagem. Duas outras foram transfor-
madas em postais ilustrados. 

Para a Duquesa, a separação foi tão dura como previra. «Sinto-
-me muito infeliz por ter de me separar da bebé», escreveu. Para 
os leitores de hoje, o facto de ter usado a palavra «bebé» pode su-
gerir, erradamente, distanciamento em relação à filha, mas não 
era assim. «Fui lá acima e brinquei com ela. Foi tão querida! Fe-
lizmente, não percebe o que se passa».69 Semanas depois, a bebé 
Isabel voltou ao estúdio de Adams, na primeira de quatro visitas 
sem os pais. Nessa sessão, foi feita uma delicada fotografia em que 
a pequena Isabel está a olhar para as fotografias da mãe e do pai, a 
quem foi rapidamente enviada. Naquela altura, estava com os avós 
Strathmore, em Paul’s Walden Bury, no Hertfordshire, e tornara-
-se «uma ardente e rápida gatinhadora».70 Na sala de estar de Lady 
Strathmore, a bebé divertia-se «a puxar punhados de grosso pelo» 
aos cães da avó, a «desenrolar entusiasticamente os novelos de lã 
da avó ou a espalhar no tapete as cartas com que Lady Stratmore 
fazia paciências; ou, o melhor de tudo, sempre que alguém lhe pe-
gava ao colo (…) a bater com toda a minúscula força dos seus dois 
punhos nas notas agudas e graves do piano».71

Posteriormente, mudou-se para o Palácio de Buckingham para 
uma longa visita ao Rei e à Rainha. A Duquesa de Iorque escreveu 
à Rainha Mary dizendo que sentia muito a falta da filha «e estas 
cinco semanas em que temos estado fora parecem ter sido cinco 
meses».72 Se a mãe sofria, a avó paterna não podia estar mais feliz. 
Uma nova fotografia, tirada por Adams em março, corrobora a 
avaliação de Anne Ring de que «a Rainha Mary ficou encantada 
por ter a neta com ela, acomodada em (…) quartos arejados, na 
ala norte».73 Tal como no batizado, a fotografia mostra uma Isa-
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bel sorridente e sentada ao colo da avó. Foi publicada na capa da 
Tatler, de 13 de abril. «Sua Majestade», sublinhava a revista, «é 
muito dedicada à neta que, como se pode ver, tem o mesmo lindo 
sorriso da mãe».74 Uma cópia desta fotografia foi enviada para os 
aposentos da Princesa Isabel, na casa de Piccadilly. A dedicação da 
Rainha revelava-se na atenção que devotava a todas as necessida-
des da neta. Antes da partida da Corte para o Castelo de Wind-
sor, onde passariam a Páscoa, «supervisionou pessoalmente» os 
preparativos dos quartos de Isabel, na Torre Victoria, e exigiu que 
os quartos onde a neta ia ficar estivessem «sempre alegres e com 
flores frescas, dos jardins reais».75

Sempre que enviava as fotografias tiradas por Adams, Alah in-
cluía notícias sobre os progressos da bebé. Um bilhete com data 
de 8 de março foi escrito na terceira pessoa, como se tivesse sido a 
própria Isabel a escrevê-lo: «Se a mamã olhasse para dentro da mi-
nha boca, com uma pequena lupa, veria os meus dois dentinhos».76 
Nas três semanas seguintes nasceram mais dois dentes. Isabel 
aprendeu a dizer «By-ee» [«Adeus»]; e esforçava-se por se pôr em 
pé, em cima dos joelhos de Alah. As cartas da Rainha Mary para a 
nora tentavam transmitir uma vivência que as fotografias a preto 
e branco impediam de ver. Por exemplo, descreveu-lhe assim o 
interesse de Isabel pelo papagaio cinzento africano do Rei: «Hoje, 
ao pequeno-almoço, estava encantada com o papagaio Charlotte e 
olhava para o pássaro, a comer sementes, completamente absor-
ta».77 A Bertie, no início de abril, relatando uma viagem de carro 
que fez com a bebé, notou um dos interesses que haveria de acom-
panhar Isabel ao longo da vida: «a tua filha adorável (…) foi fantás-
tico, dava gritos de alegria sempre que via um cão».78

Os quartos das crianças, no palácio, foram redecorados para 
George e Gerald Lascelles; segundo o Westminster Gazette, havia 
«brinquedos que eram verdadeiros tesouros e que já tinham di-
vertido o Príncipe de Gales».79 Salvo nas alturas em que visitava 
os avós, ao pequeno-almoço ou à hora do chá, e os passeios em 
Hyde Park, numa das carruagens reais, era aqui que a bebé passava 
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a maior parte dos dias. Embora inflexível, foi com uma afeição que 
surpreendeu o seu segundo filho que o Rei sublinhou a alegria de 
Isabel durante esses passeios, de touca e acompanhada por Alah e, 
às vezes, como quando fez um ano, também pelos rapazes Lascelles 
e por Alexander Ramsay, sete anos mais velho do que ela, neto do 
seu padrinho, o Duque de Connaught, e, mais tarde, inspiração 
para o nome do seu canário, a quem chamou «Sandy». «Desde a 
sua primeira aparição pública que é evidente o afeto que a nação 
sente pela Princesa Isabel», escreveram os editores de um álbum 
comemorativo dos cigarros Wills, em 1937. O afeto popular ma-
nifestou-se, uma vez mais, naquela primavera londrina, quando a 
pequena Princesa, temporariamente órfã, como uma heroína de 
conto de fadas, passeava majestosamente sob os galhos brilhantes 
dos plátanos. Foi Alah e não a bebé quem percebeu isso, ao reparar 
nos grupos de pessoas sorridentes que acenavam à passagem da 
carruagem. Com a prática e a pedido de Alah, Isabel aprendeu a 
devolver os cumprimentos, embora não percebesse o seu signifi-
cado. Também não tinha consciência da infelicidade da mãe, que 
continuava do outro lado do mundo. Numa carta para o Rei, a 
Duquesa escreveu: «Tenho saudades dela durante todo o dia, to-
dos os dias».80 Uma vez mais, a empresa Beagles & Co. fez postais 
ilustrados com fotografias da Princesa. Num deles, aparecia numa 
charrete, num desses passeios no parque. E essa fotografia também 
foi publicada pelo jornal Sketch. A Princesa, escrevia o jornal, «é 
a mais discutida e a mais importante das crianças e é frequente-
mente vista a passear de charrete, no parque, onde a sua presença 
gera grande interesse».81 Um outro postal ilustrado, posto à venda 
no final desse ano, mostrava as primeiras tentativas da Princesa 
para cumprimentar os transeuntes. A Beagles legendou-o assim: 
«A Princesa a acenar aos admiradores». 

Nunca ninguém pretendeu que Isabel fosse um bebé igual aos 
outros: nem os mirones de Hyde Park, nem quem comprava e 
quem recebia os postais ilustrados, nem as multidões que sauda-
vam os pais, os Duques de Iorque, na Jamaica, nas Fiji, na Nova 
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Zelândia e na Austrália e lhes ofereceram três toneladas de pre-
sentes para a criança que não viram. Enquanto, em Londres, o 
Rei e a Rainha tinham charretes e um papagaio para entreter a 
neta, os pais da Princesa, nos antípodas, recebiam de admirado-
res e de autoridades públicas e privadas uma enorme coleção de 
«brinquedos, enfeites e objetos de todos os géneros e feitios (…) 
muitas bonecas maiores do que a própria Princesa e um batalhão 
de ursos de peluche gigantes» que precisou de ser guardado num 
porão especial.82 Foi este o tributo das colónias à Princesa a quem 
chamavam «Betty». O diminutivo afetuoso atribuído pelos aus-
tralianos, e que nunca foi usado pela própria família de «Betty», 
reflete a ficcionalização desta criança cuja vida pública começou no 
dia em que nasceu e mostrou aos seus pais a dimensão do interesse 
popular por aquele bebé de quem eles tinham imensas saudades. 
«É extraordinária a maneira como a chegada dela é tão popular 
por aqui», escreveu Bertie, numa carta para a mãe. «A todos os 
sítios onde vamos, também a saúdam e as crianças escrevem-nos 
sobre ela».83

«Betty» era demasiado pequena para identificar esta dupla 
existência, pública e privada, ou para reconhecer a generosidade 
dos admiradores e ficar estragada de mimos. De qualquer manei-
ra, os mimos eram fortemente desencorajados. O regime de Alah 
impunha que só pudesse brincar com um brinquedo de cada vez: 
de facto, o apego de Alah às regras estritas era fundamental na 
educação das crianças que tinha a seu cargo. Os quartos e salas da 
pequena Isabel eram extremamente organizados, um hábito que a 
Princesa manteria ao longo da idade adulta, e muito menos luxuo-
sos do que os de muitos filhos de pais ricos. Não tinha, no entanto, 
nenhum elemento espartano, coisa que seria estranha para a sua 
mãe, que adorava conforto. A aparente simplicidade para os pa-
drões aristocráticos — os jornalistas elogiaram a ausência de pre-
tensiosismo e o bom senso dos aposentos da Princesa, a comida 
simples, a decisão da Duquesa de vestir Isabel com vestidos curtos, 
em vez de vestidos compridos de cambraia branca — contribuiu, 
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de certa forma, para equilibrar os níveis de interesse público invul-
garmente elevados na criança.

O regresso dos Iorque, em junho, foi marcado pelo Illustrated 

London News com uma fotografia de página inteira de uma princesa 
Isabel muito sorridente, sob o título «O “íman” doméstico do Duque 
e da Duquesa de Iorque». «Como mostram as nossas fotografias», 
dizia a legenda, «é uma criança encantadora».84 Vestida de branco, 
como sempre, os pés descalços cruzados a surgirem por entre ca-
madas de renda, o cabelo despenteado com uma auréola iluminada 
por trás, lábios entreabertos num sorriso e usando, ao pescoço, o 
colar de contas de coral que a mãe também usara, em criança, a 
bebé apresentava aos leitores uma imagem absolutamente irresis-
tível. A Princesa reencontrou os pais no Grande Salão do Palácio 
de Buckingham, acompanhada pelos quatro avós e por membros 
da Casa Real, e só a espontaneidade da Duquesa impregnou esta 
cena de Corte, encenada pela Rainha Mary, com intimidade con-
vencional. Depois, houve uma aparição na varanda, com a Rainha 
Mary a proteger a mãe e a bebé com a sua sombrinha, e outra no 
dia seguinte, na nova casa dos Iorque, no número 145 de Picca-
dilly. Aí, um tapete oriental cobria a balaustrada da varanda; mãe, 
pai e filha ofereciam-se, qual Sagrada Família secular, à multidão 
que lhes acenava e erguia chapéus no ar. A receção que receberam 
do povo foi arrebatadora; a duração da sua ausência moldou essa 
intensidade. «Muito do afetuoso entusiasmo demonstrado com o 
regresso dos viajantes reais foi, sem dúvida, provocado pelo rego-
zijo de assistirem a este final feliz da [sua] separação», afirmou o 
Illustrated London News.85 Este foco na dimensão humana da realeza, 
neste aspeto positivo, viria a ser a nota dominante da relação entre 
a Coroa e o país ao longo da vida da bebé. Foi moldada, em pri-
meira instância, pelo nascimento plebeu da Duquesa, que permitiu 
aos Iorque apresentarem-se como uma versão idealizada de uma 
família «comum», centrada no «reconhecimento universal de que 
o seu casamento tinha sido por amor»;86 pelas limitações do Duque 
de Iorque enquanto figura pública, graças à sua gaguez nervosa, 
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que encorajavam uma celebração compensatória das suas virtudes 
domésticas; e pela distância dos Iorque em relação ao trono, que 
isentava os jornalistas do tom de admiração com que tratavam o 
Rei e a Rainha e, em menor medida, o Príncipe de Gales. Até o Ti-

mes parecia comovido com a alegria sincera de uma mãe que volta 
a reunir-se com a filha: «Por duas vezes, a Duquesa, com o rosto 
radiante e sorridente, trouxe a Princesa para a frente».87 Depois da 
ausência durante quase metade do tempo que a bebé tinha de vida, 
a ansiedade da Duquesa revelou-se numa carta para Nannie B. «A 
Isabel», escreveu, «foi imediatamente querida comigo, o que foi 
um grande alívio».88

Três dias após o regresso, o Duque, a Duquesa e a Princesa de 14 
meses voltaram a fazer uma sessão fotográfica com Marcus Adams. 
Quanto os pais sentiram a sua falta fica claro numa fotografia de Isa-
bel, sozinha, de pé, ao lado de um banquinho forrado de damasco. 
Num envelope impresso a índigo, o fabricante de postais ilustrados 
Raphael Tuck & Sons publicou «seis encantadores estudos de re-
tratos de Marcus Adams» da mãe e da filha.89 As duas Isabéis foram 
capa da Tatler no final de julho. A legenda afirmava que a fotografia 
de Adams, reproduzida na revista, era «um retrato muito exclusivo 
de duas das senhoras mais populares do país, uma das quais pode-
rá, um dia, vir a ser Rainha de Inglaterra».90 Não era um desfecho 
que alguém pudesse realisticamente antecipar. Mas foi repetido tão 
frequentemente que desempenhou o seu papel na formação da per-
ceção pública da bebé e na manutenção da sua proeminência.

Com o regresso dos Iorque, a família de três pessoas instalou-se 
na casa de Piccadilly, para onde a Rainha Mary e Lady Strathmore já 
tinham transferido Isabel e o pessoal que cuidava da Princesa. Para 
os servir havia um mordomo, Mr. Ainslie, conhecido pelas suas 
«belas maneiras»,91 Mrs. Evans, a governanta, e uma cozinheira, 
Mrs. Macdonald. Um submordomo, dois lacaios, três empregadas 
domésticas, três empregadas de cozinha, um guarda-noturno, um 
rapaz para recados, um homem para todo o serviço e um motorista 
completavam o pessoal. Havia, ainda, a criada de quarto da Duque-
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sa, o criado de quarto do Duque e um ajudante de campo, o capitão 
Basil Brooke. Os telefones eram operados por escuteiros e havia 
uma pessoa que, uma vez por semana, ia a casa dos Duques dar cor-
da e acertar os relógios. Uma jovem de Black Isle, Margaret Mac- 
Donald, filha de um ferroviário, a quem a Princesa Isabel aprendeu 
a chamar «Bobo», juntou-se à equipa como criada da bebé e per-
maneceu no pequeno grupo de pessoal que a servia durante sete 
décadas. Não era só Mr. Ainslie que tinha muito boas maneiras, 
a Duquesa provou que também era uma patroa educadíssima ao 
fazer questão de saber os nomes de todas as pessoas que trabalha-
vam para a família. Em raras ocasiões, ela própria «ia à despensa 
e reavivava a sua habilidade escocesa para fazer scones e bolos».92

Nas grandes salas recém-pintadas estavam os presentes de ca-
samento trazidos de White Lodge, que Herbert Asquith tanto cri-
ticara. A estes juntou-se uma seleção de presentes para a Princesa 
«Betty» que Bertie e Isabel tinham recebido durante a viagem. Foi 
preciso arranjar um lar, noutros locais, para os dois cangurus, «os 
dois canários-cantores e as vinte araras»; só um papagaio chamado 
Jimmie ficou na mansão de Piccadilly. As instituições de caridade e 
os hospitais infantis também lucraram com essa grande viagem.93 

Para as salas onde a Princesa Isabel estava durante o dia, a Rainha 
Mary enviou um presente pessoal: um quadro de Margaret Tar-
rant, popular ilustradora de cenas infantis. Tarrant trabalhava, so-
bretudo, para a Sociedade Médici, que fornecia reproduções para 
berçários em toda a Grã-Bretanha. Os seus desenhos moldaram a 
estética de toda uma geração; as reproduções de grandes mestres 
feitas pela Sociedade Médici fizeram com que as obras mais co-
nhecidas da arte ocidental fossem expostas em quartos de crianças. 
Uma contemporânea da Princesa lembra-se do corredor dos quar-
tos da bebé, no castelo escocês da família, «cheio de reproduções 
da Médici, de grandes mestres, em cores brilhantes, e pré-rafaeli-
tas, cor de café».94 

Os domínios da Princesa Isabel, no último andar da mansão, 
consistiam em salas de brincar, de estar e de vestir, quarto de dor-
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mir, cozinha e despensa, quartos para Alah e, mais tarde, para uma 
percetora. Cada um estava decorado com simplicidade. Todas es-
tas dependências davam para um patamar circular, com soalho de 
cerejeira, iluminado por uma grande claraboia em forma de cúpu-
la. Aqui, com vista para as escadas por onde se subia e descia, havia 
«espaço de sobra para empurrar um carrinho de bebé, andar a cor-
rer, ou fingir ser um comboio».95 Na parte da frente da casa, com 
vista para Piccadilly e para o polícia que fazia guarda no passeio, os 
quartos da Princesa pareciam uma versão modesta e em miniatura 
das salas de estar dos seus pais: poltronas e um sofá de dois lugares 
forrado de chita às riscas; cortinados a condizer com sanefas com 
folhos; muita madeira escura polida e, por cima da lareira, apliques 
ao estilo do século XVIII a flanquearem um espelho. Em cima das 
mesas e da lareira havia jarras com flores e fotografias de Bertie e 
Isabel, em molduras de couro. Só um cavalinho de baloiço e um 
cavalete para secar minúsculas peças de roupa indicavam que ali 
vivia uma criança. Desde o início, a Princesinha foi preparada para 
viver no mundo dos pais, aparentemente, sem qualquer expecta-
tiva de mudança. 

Foi um impulso que desempenhou um papel fundamental na 
sua infância. Nesse mesmo ano, «com a aprovação pessoal de 
Sua Alteza Real», Lady Cynthia Asquith escreveu uma biografia 
da Duquesa; descreveu mãe e filha como «um encantador par de 
sorridentes Isabéis».96 Como uma figura do establishment — nora 
de um ex-primeiro-ministro, secretária do escritor J.M. Barrie e, 
como a Duquesa de Iorque, também ela filha de um nobre escocês 
—, Lady Cynthia identificava-se com a esperança a longo prazo do 
leitor de que «a filha possa crescer para se parecer com sua mãe».97 
Nada mais. Era uma aspiração convencional e convencionalmen-
te circunscrita, típica da época; deve ter parecido apropriado para 
uma bebé a quem apenas jornalistas pouco sensatos antecipavam 
recompensas brilhantes. Enquanto criança, e mesmo depois, Isa-
bel experimentaria repetidamente pressões deste género: a expec-
tativa de que se conformasse ao modelo de um pai ou avô reais, 
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o que, no devido tempo, moldou a sua abordagem à monarquia. 
Neste caso, metade do «par de Isabéis sorridentes» e, como seria de 
prever, a metade mais nova, viu negada a sua identidade indepen-
dente. Só mais tarde a exigência de se parecer com a mãe a cons-
trangeu. Originou-se na crença generalizada de que o futuro não 
exigiria dela mais do que o modesto programa de compromissos 
atualmente executado pela Duquesa, bem como na sólida vontade 
de seu pai, que transformou a Duquesa num modelo.

Com o tempo, a presença da Isabel mais nova, dentro da casa de 
Piccadilly, fez-se sentir com mais força — nos brinquedos deixados 
na sala de estar, com os seus painéis pintados e dourados e tape-
çaria de Bruxelas, ou Tommy, o pónei de rodas, instalado atrás de 
um biombo, na sala do pequeno-almoço, no seu retrato, pintado 
por Edmond Brock, pendurado por cima da lareira, na sala de estar 
da mãe, no rés-do-chão, numa vozinha descrita como cristalina, 
nos sons de pés a correr, audíveis mesmo quando estava no seu 
santuário, no terceiro andar, e mísseis ocasionais (ursinhos de pe-
luche ou bonecas) que caíam lá de cima, nas cabeças dos visitantes. 
No verão de 1927, esta era a casa dos pais da Princesa Isabel. As 
fotografias que estavam em cima de uma mesa de apoio, na sala de 
estar, eram as dos avós e dos labradores amarelos do Duque e da 
Duquesa; o retrato mais proeminente era o da sua mãe, pintado 
pelo artista russo Savely Sorine no ano do casamento dos Iorque e 
exibido num cavalete. O mundo infantil de Isabel e o reino adulto 
dos seus pais eram fisicamente distintos, embora os Iorque fossem 
uns pais afetuosos e informais que, muitas vezes, esbatiam os limi-
tes dessas diferenças (sempre que possível, ambos partilhavam o 
chá com a filha, no terceiro andar, e estavam presentes na hora do 
banho). Apesar das separações, como aconteceu com a viagem à 
Austrália em 1927, Isabel nunca experimentaria a rutura emocio-
nal quotidiana que caracterizou a educação infantil de muitos dos 
seus contemporâneos. Autoritário em questões domésticas, inca-
paz de exprimir afeto pela mulher ou pelos filhos, exceto quando 
lhes escrevia, o Rei estava preocupado com a felicidade dos Iorque. 
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Numa carta ao filho, aquando do reencontro de Bertie e Isabel com 
a sua bebé, escreveu: «Espero que a tua querida bebé comece a co-
nhecer os pais agora e goste deles».98

Naquele verão, quando o programa decididamente leve de com-
-promissos públicos da Duquesa a deixou livre para se concentrar 
no marido e na filha, Bertie e Isabel partiram novamente de Lon-
dres para a Escócia. Foi aí que a bebé Isabel aprendeu a andar. 
Inspirava na sua adorável mãe um sentimento a que a Duquesa 
chamava «cabeça inchada»;99 e continuava a encantar os avós reais.  
O Rei descreveu-a como «mais encantadora do que nunca».100  
O seu «amor pela pequena neta era comovente», escreveu Mabell 
Airlie; «Lilibet estava sempre em primeiro lugar [entre os netos] 
nas suas afeições».101 Por sua vez, a Princesa também amava aquele 
velho rude. Em dezembro, respondeu com grande entusiasmo às 
canções de Natal. «Boas novas de grande alegria vos trago, a vós e a 
toda a humanidade», cantaram os cantores, e Isabel gritou: «Eu sei 
quem é o Old Man Kind!»II; a Princesa chamava-lhe «avô Inglater-
ra».102 Numa festa, nos jardins de Balmoral, no verão de 1927, o in-
formal cortejo real foi encabeçado pela Princesa Isabel, com Alah 
a empurrá-la, no carrinho de bebé, seguida pelos avós e pelos pais. 
O lugar de honra de Isabel nos afetos reais persistia. Bem como o 
hábito de passar os verões na Escócia, comum à Família Real e aos 
Strathmore, mantendo a bebé fechada num mundo de adultos e 
exibindo-a, com frequência, perante uma multidão devota. 

No outono, a Princesinha recebeu uma visita pouco ortodoxa. 
Antes de um baile de caridade, em que as senhoras de alta socie-
dade deviam doar, para leilão, bonecas vestidas com versões em 
miniatura da sua própria roupa, chegou à mansão de Piccadilly um 
fabricante de brinquedos. Como convidados de honra do baile, os 
Iorque concordaram em apresentar uma boneca inspirada na sua 
filha. Para poder fazer a boneca «Princesa Isabel» em tamanho na-
tural, «o criador teve autorização para ver a modelo, no seu quarto 

II Confusão entre «all mankind» (toda a humanidade) e Old Man Kind (velhinho 
simpático). (N. da T.) 
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de criança, de modo a obter o tom certo do cabelo e olhos».103 Mais 
convencional foi o retrato de mármore, em baixo-relevo, de Isabel 
e da mãe, concluído antes do segundo aniversário da Princesa e 
assinado pelo escultor Arthur Walker. Essa peça mal-amada não 
agradou ao Rei, que «viu uma fotografia da placa num jornal e, em 
conversa, levantou a questão de o trabalho não fazer justiça à bebé 
Isabel».104 Só a intervenção da Duquesa, após um encontro entre 
Walker e o presidente da Real Academia, Sir Frank Dicksee, impe-
diu que a escultura tivesse de ser levada ao Palácio de Buckingham, 
para uma inspeção real ao vivo. 

Em julho de 1928, uma sessão com Marcus Adams resultou em 
fotografias encantadoras da Princesa de dois anos. Uma vez mais 
eram inspiradas no passado. Em 1857, a Rainha Vitória encomen-
dou a um fotógrafo florentino, Leonida Caldesi, um retrato do pa-
drinho de Isabel, o Príncipe Arthur, como um dos anjos da Madona 
Sistina de Rafael. Adams revisitou esse mesmo conceito. A fotogra-
fia de Caldesi, de um Arthur nu, tem uma qualidade austera, solene 
e vulnerável. Pelo contrário, as imagens suaves de Adams, de uma 
Isabel de bochechas rechonchudas, entre rendas e folhos, o cabelo 
num tufo de caracóis claros, um sorriso revelando os dentes, suge-
rem a vivacidade travessa que os jornalistas adoravam atribuir-lhe. 
Evidentemente, essas fotografias foram tornadas públicas. Um dos 
postais ilustrados tinha como legenda: «Um Sorriso Real. S.A.R a 
Princesa Isabel». Para a capa de 27 de outubro, o Illustrated London 

News escolheu uma fotografia em que Isabel está de pé sobre um 
tapete de folhas. Como legenda usou uma citação da biografia da 
Duquesa, escrita por Cynthia Asquith: «A “Carricinha, Pequena 
Amiga de todo o Mundo”». Aos leitores, o jornal sublinhou que a 
Princesa tinha «deixado para trás os dias da primeira infância».105

No entanto, a bebé continuava insegura sobre os pés. Em Gla-
mis, em agosto, a Duquesa apresentou a filha a um estofador que 



49

trabalhara no castelo durante muitos anos. «O estofador teve a 
honra de ser apresentado à pequena Alteza Real, [que] (…) lhe 
apertou a enorme mão e não mostrou intenção de a soltar».106 Em 
setembro, Isabel, a Duquesa e Alah juntaram-se ao Rei e à Rainha 
em Balmoral. Nos álbuns privados da Rainha Mary há fotografias 
que mostram a criança, de vestido branco, nas margens do Lago 
Muick a olhar para o Rei, a quem ajuda a arrastar da água uma 
grande rede de pesca; Alah está por perto e a Rainha Mary baixa-se 
como se quisesse segurar a Princesa por trás. Nas fotografias tira-
das em frente ao castelo, a atenção de Isabel está dividida entre o 
papagaio Charlotte e Snip, um cairn terrier oferecido pela Princesa 
Real ao Rei. Apesar do apego do monarca a um cigarro, fumado 
com toda a calma, o Rei e a Rainha revezavam-se de maneira a 
estarem sempre perto da figura diminuta da neta. Quando Cyn-
thia Asquith visitou a casa de Piccadilly no outono, encontrou uma 
criança determinada e faladora. «Lembro-me», escreveu depois, 
«que nesta ocasião ela ainda estava na fase de ter de pousar um pé 
de cada vez, no mesmo degrau, ao descer as escadas e ainda não se 
equilibrava bem a andar».107 A tagarelice infantil acompanhava o 
vacilante progresso: aos dois anos e meio, Isabel começou a falar 
de si própria na terceira pessoa. Asquith observou-lhe traços que 
perdurariam: a independência, «um sorriso radioso», talento para 
a mímica, «um poder-relâmpago de observação [para] (…) qual-
quer coisa fora do lugar: um gancho desapertado, um laço desman-
chado, um alfinete de segurança intrusivo».108 Também reparou 
no diminutivo auto-inventado, uma corruptela infantil de Isabel: 
«Lilibet». Este, e não Betty, era o nome pelo qual a família haveria 
de a tratar toda a vida.

A criança descrita como «brilhante como um átomo de rádio» 
estava presente numa receção que os Iorque deram a um grupo de 
jogadores de críquete australianos na casa de Piccadilly;109 vestida 
de seda branca imaculada, também compareceu na festa de Natal 
que o Rei ofereceu aos trabalhadores da propriedade de Sandrin-
gham. «A bebé estava muito querida, distribuiu biscoitos e jun-
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tou-se à diversão», registou a Rainha Mary, depois de a criança 
ter atirado aos convidados uns biscoitos que a mãe lhe entregou.110 
A Bertie, após esta visita de Natal, a Rainha Mary escreveu com o 
carinho de uma avó que nunca vacilaria: «Acho que tu e a Isabel 
não percebem a grande alegria que a vossa filha é para nós e como 
adoramos tê-la connosco, de vez em quando, em casa. Ela é tão 
doce, natural e divertida».111 Sem nenhum esforço consciente, a 
Princesa tinha conquistado como seus admiradores devotos o casal 
real que, uma geração antes, fracassou de maneira tão espetacular 
como pais. A opinião dos monarcas coincidia com a de Winston 
Churchill que, encontrando Isabel, naquele ano, em Balmoral, 
concluiu que a Princesa era «uma personagem» e observou pro-
feticamente: «Tem um ar de autoridade e reflexão surpreendentes 
numa criança».112 O resultado foi uma proximidade com o Rei e a 
Rainha que expôs a pequena Isabel, desde a mais tenra infância, às 
formalidades da Corte, aos seus meandros de cerimónia, etiqueta, 
hierarquia e lealdade; à sua cultura de deferência que beira a reve-
rência; à sua estrutura em forma de colmeia centrada na figura de 
abelha-rainha do soberano, em linha com a visão de Jorge V de que 
o seu «povo queria que ele mantivesse o estatuto de um Rei».113 
Antes do segundo aniversário, a Princesa Isabel já tinha aprendido 
a fazer vénias. O seu crescimento foi duplo: como criança e como 
Princesa. Só mais tarde Isabel percebeu isso. Entretanto, movia-se 
aparentemente com facilidade entre as suas salas de brinquedos e 
a sala de estar real.

Isabel não esteve presente na cerimónia do Dia do Armistício, 
no Cenotáfio, a 11 de novembro, em que o Rei apanhou aquilo 
a que, dez dias depois, chamou «resfriado febril» e o seu médico 
descreveu como «estrago no pulmão»: uma infeção torácica es-
treptocócica que evoluiu para septicemia, espasmos brônquicos, 
envenenamento do sangue e um abscesso tóxico e cheio de pus 
atrás do diafragma.114 Durante semanas, a vida de Jorge V esteve 
em perigo. Nesse Natal, Sandringham ficou vazio. Os súbditos do 
Rei rezavam pela sua recuperação em igrejas especialmente man-
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tidas abertas para esse efeito. Em Londres, Bertie e os irmãos mais 
novos mantinham-se ao lado da mãe. A Duquesa de Iorque des-
creveu, desta forma, à irmã mais velha, o estado de ansiedade em 
que viviam: «É muito desgastante para a mente e para o corpo».115

A hora de Isabel chegaria durante a longa convalescença do Rei. 
A 9 de fevereiro de 1929, o monarca deixou Londres e foi para 
Craigweil House, na costa do Sussex, perto de Bognor, uma casa 
que lhe tinha sido emprestada por Sir Arthur du Cros. Ao mesmo 
tempo, a Rainha fez um pedido ao Duque e à Duquesa de Iorque 
que revela a extensão do apego do casal real à sua única neta: um 
convite à Princesa Isabel para se juntar a eles para comemorar a 
recuperação do Rei. Foi Bertie quem respondeu à mãe: as duas 
Isabéis estavam doentes, com infeções no peito. Só na segunda se-
mana de março é que a Princesa fez a viagem até o litoral — im-
pacientemente, de acordo com a descrição da mãe, «ansiosa por 
escavar na areia».116 Antes da chegada da Princesa, a Rainha Mary 
comprou no Burgess’s Bazaar, em Waterloo Square, «forminhas 
de areia» em forma de banana, ananás, laranja e maçã. «Disse-
ram-me», escreveu de maneira cativante um colunista do Sheffield 

Daily Telegraph, «que logo que a Princesa Isabel chegou a Bognor, 
disse ao Rei: “Venha escavar comigo, avô. Vou emprestar-lhe uma 
pá”».117 Vestindo um casaco de malha, para se proteger do frio de 
março, Isabel passava meia hora na areia, acompanhada por Alah 
e pela criada; «para deleite do Rei», caminhava ao lado da sua ca-
deira de rodas, no terraço de Craigweil, protegido dos ventos de 
noroeste;118 quando os ventos frios confinaram o monarca dentro 
de casa, ele «passou a manhã no quarto e teve outra longa conversa 
com a neta».119 A conversa da Princesa, afirmava o Sunday Dis-

patch, continha «os comentários mais divertidos e originais sobre 
pessoas e acontecimentos».120 Noutras ocasiões, a «grande alegria» 
da Princesa era «estar com a Rainha, por quem ela tem um carinho 
muito terno».121 As edições de bilhetes-postais, inevitavelmente, 
registaram esta visita: a Princesa com os avós, no jardim de Crai-
gweil; a Princesa sozinha, a fazer castelos de areia. Este último foi 
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intitulado: «A nossa pequena Princesa», frase que sugere o afeto e 
o orgulho de uma nação. Enquanto Isabel esteve fora, os quartos 
e salas que lhe eram destinados foram redecorados. «Voltará para 
um quarto com madeiras creme, paredes azul-bebé, tapetes rosa 
e cadeiras forradas a chita rosa e azul. Foi colocado um relógio 
de pêndulo, para que a Princesinha pudesse aprender a contar as 
horas», escreveu, entusiasmado, um jornalista, esforçando-se para 
deixar claro que, no ambiente da Princesa, conforto e instrução 
andavam de mãos dadas.122 Depois da demonstração, à beira-mar, 
da sua boa forma, relatada por jornais de todo o reino do avô, Isa-
bel voltou a Londres com destaque e prestígio aumentados.

Na altura do nascimento de Isabel, uma colunista de mexericos 
chamada «Mariegold» tinha profetizado «muita adulação reserva-
da para a quarta dama da nação, assim que ela tiver idade suficiente 
para a receber».123 A extensão de toda essa adulação, que começou 
no berço e se revelou, meses depois, em três toneladas de presentes 
de neozelandeses e australianos, parece ter incomodado primeiro 
os pais na primavera de 1929. Enquanto Isabel ficou no Castelo 
de Windsor com os avós, o Duque e a Duquesa cumpriam com-
promissos em Edimburgo. A receção dos escoceses foi particular-
mente entusiástica, mas a ausência da «nossa querida Princesa Isa-
bel» foi observada com pesar. «Quase me assusta que as pessoas a 
amem tanto», escreveu a Duquesa à Rainha Mary. «Suponho que 
seja uma coisa boa e espero que ela seja digna disso, pobre queri-
dinha!»124 A ideia de que o público pudesse aceitar a descrição de 
Cynthia Asquith de Isabel como a «Amiguinha de Todo o Mundo» 
causou uma inquietação tardia à mãe. De tempos a tempos, isso 
continuaria a acontecer.

A extensão da ansiedade da Duquesa, nesta ocasião, não é clara. 
A sua própria infância, fora do rebanho real, serviu-lhe como re-
ferência para medir o clamor em volta de Isabel. Os relatos da im-
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prensa são exagerados, como o colunista americano que afirmou: 
«a criança passa a vida sob os holofotes (…). Uma grande multidão 
aplaude sempre que ela aparece. Quando sai com a ama, os guardas 
e outros soldados ficam em sentido. Ela levanta a mãozinha, o que 
significa que eles podem relaxar».125 Apesar de exuberantes, estas 
descrições eram, em parte, verdadeiras. Os jornais descreviam o 
número 145 de Piccadilly como «a Meca das mulheres»: «Durante 
toda a temporada, na verdade, durante quase todo o ano, os seus 
admiradores esperam, do lado de fora da casa do Duque de Iorque, 
na esperança de a verem entrar ou sair».126 A carta da Duquesa 
para a sogra identificava desafios perenes da vida real: a impotên-
cia dos pais para diminuírem o fascínio do público pela filha; a exi-
gência de que a criança mereça o «amor» tão indiscriminadamente 
derramado sobre ela por estranhos. Por seu lado, inevitavelmente, 
a Rainha não tinha respostas.

Naquela altura, os aristocratas eram as celebridades e os mem-
bros da Família Real o centro de atração por excelência. Embora os 
Iorque fossem menos proeminentes do que o Príncipe de Gales e, 
de acordo com o biógrafo Hector Bolitho, «ainda capazes de prote-
ger a sua vida doméstica do esplendor e confusão associados à sua 
alta posição»,127 como única neta do Rei e sua primeira neta «real», 
Isabel ocupou, desde o nascimento, uma posição única. Nada na 
vida daquela criança era demasiado trivial para publicação: a sua 
aparência, o ambiente ou a rotina do seu quarto de criança; as 
brincadeiras rotuladas como «delicadas» ou «traquinas»; vestidos 
de festa em «azul-safira», «amarelo-prímula ou delicioso rosa»;128 
os enjoos, o gosto por caramelos, o prazer em chapinhar em po-
ças; a sua personalidade «brilhante», «cintilante», «borbulhante», 
«radiosa», «vital», «envolvente», «esperta». Tudo foi relatado com 
uma obsessão melancólica, num formato que equilibra a celebra-
ção da sua vivacidade com uma insistência na bondade (ou, no seu 
quase sinónimo contemporâneo, «doçura»); e Isabel tinha quatro 
anos quando o seu primeiro biógrafo sugeriu que «daqui a um 
tempo, a princesa Isabel perceberá que os olhos de todas as outras 
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crianças estão em cima dela, que a olham com amor e admiração 
— como um exemplo».129 «Como as nossas caras raramente apa-
reciam na imprensa, quase nunca éramos reconhecidos na rua», 
afirmou o tio de Isabel, o Príncipe de Gales, sobre a geração an-
terior de crianças reais.130 Bilhetes-postais, notícias antes de um 
filme começar, no cinema e, acima de tudo, fotografias em jornais 
e revistas, diminuíram a possibilidade de Isabel ficar no anonima-
to; comentários como os de Ring impunham-lhe uma expectativa 
de comportamento exemplar, mesmo aos quatro anos de idade. 
O Duque e a Duquesa fizeram o que pode ter parecido um com-
promisso pragmático ao colaborarem com autoras como Cynthia 
Asquith e Beryl Poignand («Anne Ring»), que a Duquesa conhecia 
desde a infância; ambas submeteram os seus manuscritos a apro-
vação real. O resultado foi um nível mais alto de precisão dentro 
do género enjoativo e, é claro, um estímulo à curiosidade que pro-
curavam saciar.

As pessoas daquela época, no entanto, consideraram bem-su-
cedidos os esforços dos Iorque para criarem uma criança digna 
de adoração pública e que não ficou estragada com mimos pela 
atenção que recebia. «Se a princesa Isabel tivesse idade suficiente 
para ficar com a cabeça virada pela adulação absoluta de uma nação 
inteira, isso já teria acontecido há muito tempo», escreveu a Tatler, 
quando a Princesa festejou o sexto aniversário.131 «Os britânicos 
são sábios, e a realeza britânica (…) é particularmente sábia», foi 
a conclusão a que chegou um americano. Argumentou que a mo-
déstia do Rei Jorge V e da Rainha Mary, a sua falta de arrogância 
pessoal, significava que «a Princesa Isabel está mais livre de ser 
estragada com mimos do que a maioria dos filhos ou das filhas dos 
americanos ricos».132 Os leitores britânicos teriam apoiado esta vi-
são lisonjeira. O facto de a Princesa ter granjeado tal aprovação 
era fruto da âncora emocional que os Iorque tinham conseguido 
ser para a filha e do severo bom senso de Alah. Por enquanto, o 
seu brilho inato permitiu a Isabel enfrentar as extraordinárias ar-
madilhas do seu mundo infantil à medida que foram aparecendo. 
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O veredito da revista Time, em 1929, de que «ela não sabe que 
está apenas a três afastamentos do trono», estava correto e, a curto 
prazo, assim continuou.133 Em 1932, um visitante da Real Acade-
mia descreveu o retrato da Princesa, pintado por Edmond Brock, 
quando ela tinha cinco anos, como «totalmente desprovido de au-
toconsciência».134

O interesse do público — mirones a acenarem em Hyde Park, 
adoradores da «Meca das mulheres», transeuntes coscuvilheiros 
que metiam a cabeça entre as grades dos jardins de Hamilton, atrás 
da mansão de Piccadilly, para verem a Princesa a brincar — era, 
simplesmente, um facto na sua vida. Pelo menos numa ocasião, 
sugerem os jornais, Isabel demonstrou que, quando criança, a acei-
tação era, para ela, uma segunda natureza. Em fevereiro de 1930, 
Isabel estava a brincar com uma amiga, Lady Mairi Vane-Tempest- 
-Stewart, filha do 7.º Marquês de Londonderry, quase cinco anos 
mais velha do que a Princesa. O facto de os pais se conhecerem 
bem e a proximidade dos seus jardins motivaram a amizade entre 
as duas meninas: os jardins da palaciana Londonderry House, em 
Park Lane, eram visíveis do número 145 de Piccadilly. «A Princesa 
Isabel tem um interesse genuíno pelas pessoas que a espreitam, 
quando está a brincar no jardim», relatou o Lancashire Evening Post. 
«Há uns dias, adotou a atitude de quem tinha uma agradável sur-
presa para eles. Correu para longe e voltou trazendo Lady Mary 
[sic] pela mão e levou-a até à grade. “Esta é a Mary”, disse ela. Para 
que também ficassem a conhecê-la».135 À superfície, uma decla-
ração insignificante, possivelmente fabricada, encapsulava a fran-
queza de caráter e a cortesia instintiva que os jornalistas insistiam, 
metodicamente, que a Princesa-modelo tinha.

Em 1930, a imprensa publicou uma nova história sobre a Princesa 
de cabelos dourados cujo ânimo alegre ajudara a recuperação do 
avô: Isabel estava a crescer. Fora dos contos de fadas, as princesas 
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não conseguem parar o tempo. Para Isabel, filha única rodeada de 
adultos, o processo começou por simulação. «Ela sempre gostou 
de fingir que era adulta», escreveu Cynthia Asquith. «Costuma-
va brincar, entrando num pequeno armário, e mantendo, num 
telefone imaginário, longas conversas em tons que eram uma 
mistura pitoresca de todas as vozes adultas e entoações familiares 
que conhecia. Também adorava fingir que era a mãe, sentada no 
toucador, e pedia a uma das amas que desempenhasse o papel de 
criada de quarto e lhe fosse passando os ganchos, a borla de pó-de-
arroz, etc».136 Gostava de mexericar na carteira de Lady Cynthia, 
tirando de lá rebuçados, moedas soltas; «punha os óculos no nariz 
minúsculo (…) pegava no espelho e aplicava pó-de-arroz com des-
treza».137 Marcus Adams fotografou-a sentada ao colo da mãe. As 
duas Isabéis usam estampados florais semelhantes e um dos colares 
de pérolas da Duquesa envolve os seus pescoços, unindo-os. Em 
maio, o Yorkshire Post contou uma história sobre o quanto Isabel 
gostava de telefones. A preocupação do jornal não era a improba-
bilidade da história, mas a evidência de polidez feminina, atribu-
to-chave para uma Princesa. «A Princesa Isabel já demonstra uma 
independência encantadora», anunciou, e a mudança da traquinice 
para a independência indicava o abandono da primeira infância. 
«Quando soube que a Honorável Mrs. David Bowes-Lyon (cunha-
da da mãe) tinha acabado de ter um bebé, pegou no telefone e ela 
própria ligou a dar os parabéns».138 Acima de tudo, foi a viagem 
de verão, à Escócia, que ofereceu a Isabel, de quatro anos, a opor-
tunidade para demonstrações de maturidade. Pela primeira vez, 
ao chegar à estação de Glamis, a Princesa fez o curto trajeto entre 
a plataforma e a saída da estação, atravessando a ponte ferroviá-
ria, dando a mão à mãe. «A travessia da ponte foi uma aventura 
para a Princesa Isabel que, até agora, tinha sempre feito esse trajeto 
ao colo de Buchan, o chefe da estação», relatou o Forfar Herald.139  
O jornal sublinhou que «nesta ocasião, foi tratada como uma 
Princesa adulta e ultrapassou com sucesso as etapas da travessia, 
auxiliada apenas pelo aperto da mão de sua mãe». Não contente 
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com subir pontes ferroviárias, no dia seguinte Isabel dedicou-se às 
compras e respetivo pagamento numa livraria local. Foi um acon-
tecimento perfeitamente adequado à nova narrativa da imprensa. 
«A princesa Isabel demonstrou, ontem, de maneira decidida, que 
já não é uma Princesa bebé ao visitar Forfar para compras, com a 
sua avó, a Condessa de Strathmore». O artigo enfatizava a candu-
ra e o bom senso financeiro da Princesa; chamava a atenção para 
o seu conhecimento e amor pela natureza. Depois de «sorrir do-
cemente», Isabel pediu que lhe mostrassem livros sobre animais. 
«Examinou vários livros com um olhar de especialista e rejeitou 
vários, dizendo: “Já vi este”. Por fim, encontrou um que mereceu a 
sua aprovação, mas, provavelmente, o sangue escocês da Princesa 
torna-a cautelosa porque, antes de se decidir pela compra, pergun-
tou o preço».140

A paixão da Princesinha por cães e póneis, as suas saídas com a 
avó, em Forfar, para comprar livros ou para ir à Rock Shop, de Pe-
ter Reid, na Castle Street, comprar chocolate ou doces, bem como 
uma certa vigilância sobre o dinheiro que tinha no bolso, foram 
características que a aproximaram do avô, mais do que uma in-
venção da imprensa. Na Feira das Indústrias Britânicas, em Olym-
pia, em fevereiro de 1931, a mãe escolheu para Isabel um presente 
barato, «um pequeno terrier Aberdeen de brincar, com um arco 
de tartã Stewart»; e a Princesa comprou um pequeno quadro de 
ardósia e um cavalete, coisa que, nessa altura, era muito popular 
nos quartos das crianças de todo o país.141 Mas, em muitos aspe-
tos, a infância de Isabel estava longe de ser normal. A 22 de maio 
de 1929, enviou um bilhete muito querido à mãe, que estava em 
Edimburgo, escrito por Alah: «Venha cá [Castelo de Windsor] e 
veja os soldados e a banda, estou muito bem e muito ocupada».142 
Entre as fotografias dos álbuns da Rainha Mary, tiradas naquele 
mês, estão algumas de Isabel, no grande quadrilátero do castelo. 
Numa delas, uma figura minúscula, sem ama nem avós por perto, 
saúda o comandante de uma companhia de guardas. Os soldados 
e a banda são do avô, a posição da Princesa, perante tudo aquilo, 
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era de privilégio, mas a saudação a um militar deve ter sido um 
requisito assustador para uma criança. Em Windsor, no seu quarto 
aniversário, houve novamente soldados e, uma vez mais, sauda-
ções militares para a Princesa; também houve multidões de curio-
sos e os seus primos Lascelles como companhia. Os espetadores 
repararam na nova maneira de pentear o seu cabelo, os «pequenos 
caracóis em toda a sua cabeça (…) transformados em grandes on-
das douradas e brilhantes».143 Os eventos do dia começaram às dez 
e meia, quando os soldados apareceram para o render da guarda. 
«Simultaneamente, a Princesa saiu para o grande quadrilátero com 
os seus primos, agora Lorde Lascelles e o Honorável Gerald Las-
celles. Depois da cerimónia, dirigiu-se aos gaiteiros e admirou-os; 
depois, voltou ao seu lugar e, enquanto os guardas marchavam, 
de volta ao quartel, ela ficou em posição de sentido para receber a 
saudação do oficial».144 A seguir, a Princesa aniversariante teve de 
cumprimentar as «centenas de pessoas que, rindo e aplaudindo, 
se aglomeravam no Portão Normando e no Portão de São Jorge». 
Caminhou em direção a elas e acenou; atirou beijos. Só então foi 
levada para casa, no seu carrinho de bebé. «A princesa Isabel (…) 
nunca é autorizada a participar em cerimónias públicas», respon-
deu a dama de companhia da Duquesa, Lady Helen Grahame, a 
um convite, em julho de 1929.145 Na vida da criança Isabel, a linha 
entre o público e o privado provaria ser infinitamente permeá-
vel, e poucas cerimónias «privadas» poderiam ter sido tão públicas 
como o desfile anual dos guardas, a cada aniversário da Princesa, 
com as multidões aglomeradas nos portões do castelo.

Entre os presentes do quarto aniversário, oferecidos pelo pai à 
sua «adorável Lilibet», estavam mais duas pérolas para enfiar na 
fina corrente de platina que lhe dera quando a Princesa fez um 
ano.146 Como muitas outras coisas na sua infância, a tradição de 
uma filha da Família Real receber duas pérolas, a cada aniversário, 
remontava à Rainha Vitória; o presente enraizava a destinatária 
entre os descendentes da grande Rainha. A pequena Isabel, que 
gostava de imitar a mãe, penteada, empoada e com joias, acom-
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panhada por uma criada imaginária, usava o colar com orgulho. 
Obedientemente, brincava com os blocos de construção oferecidos 
pela Rainha Mary: eram feitos de cinquenta madeiras diferentes, 
vindas de todos os cantos do Império. Três meses após a primeira 
aula de equitação, na escola particular de equitação nos Estábulos 
Reais do Palácio de Buckingham, nenhum presente poderia rivali-
zar com o que o Rei lhe oferecera naquele ano. Este foi o primeiro 
pónei de Isabel, um Shetland chamado Peggy, com cerca de nove 
palmos e «muito travesso».147 Peggy e a sua amazona inspiraram 
uma nova exposição no museu Madame Tussaud’s, inaugurada 
no verão: uma Isabel de cabeça descoberta, montada num pónei 
escuro e acompanhada por um moço de estrebaria. «Isto, coloca-
do num expositor próprio, atraiu as maiores multidões», relatou 
o Daily Mirror. «“É tão querida!”, foi a opinião geral, em muitos 
dialetos».148

No verão de 1930 havia razões urgentes para essa nova narrativa 
da maturidade imposta a Isabel. Durante vários meses, a Duque-
sa de Iorque não desempenhou nenhum papel na vida pública da 
Família Real. Uma gravidez explicava o afastamento. O tempo de 
Isabel enquanto filha única estava a chegar ao fim. Uma nova ma-
turidade e o impulso de mimar e cuidar, implícitos no seu amor 
pelos cães e pelos póneis, eram características apropriadas para 
uma irmã mais velha. Em jogo estava o estatuto da Princesa como 
a neta do Rei com mais alta posição, a sua herdeira, na segunda ge-
ração. «Se o bebé que está para nascer for um rapaz será terceiro na 
linha direta de sucessão ao trono, atrás do Príncipe de Gales e do 
Duque de Iorque», explicava o Western Gazette, de 8 de agosto de 
1930.149 Essa era, como o Gazette lembrava, a «posição atualmente 
ocupada pela Princesa Isabel».
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O bebé, claro, era uma menina. Sem nome durante três sema-
nas, depois de Jorge V vetar a sugestão dos Iorque de lhe chamar 
Ana Margarida, nasceu após um longo trabalho de parto, no Cas-
telo de Glamis, a 21 de agosto de 1930. Os jornalistas imaginaram 
o cenário: «A Duquesa, com um sorriso feliz no rosto, ouvia a chu-
va pesada a bater nos vidros das janelas ornamentadas do velho 
castelo real, enquanto relâmpagos de verão iluminavam o céu».1  
A descrição floreada tinha um objetivo: afastar qualquer sugestão 
de desilusão dos pais pelo nascimento de uma segunda filha. Não 
era totalmente verdade.

Certamente, a Duquesa suspeitou que o bebé ainda por nascer 
seria outra rapariga. A 21 de julho escreveu à Rainha Mary: «Eu 
(…) só espero que a nossa nova filha (?) não me dê um parto muito 
longo».2 Uma carta do Duque para a mulher sugere que ambos 
tinham alimentado a esperança de ter um filho: «Eu gostaria de 
ter tido um rapaz, e tu também, eu sei». Consolou-se com o facto 
de o novo bebé poder ser um companheiro de brincadeiras para 
Isabel.3 A Rainha Mary, preocupada com a continuidade da di-
nastia, hesitou na resposta. Como em tudo, era condicionada pela 
reação do Rei, e pela sua ideia ternurenta de que se podia brin-
car durante mais tempo com as raparigas do que com os rapazes.  
A conclusão do Duque de que «temos muito tempo, ainda somos 
jovens» pode ter tido como objetivo diminuir a autoculpabilização 
da mulher; em alternativa, sugere que o casal se consciencializava 
de que a responsabilidade da geração seguinte da realeza residia 

Capítulo II

«Duas rosas a florir, ainda em silêncio,
                promessas de uma primavera Real»
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neles. Aos 36 anos, o Príncipe de Gales não aparentava estar mais 
próximo do casamento; a sua nova amante, Thelma, Viscondessa 
Furness, estava casada com o segundo marido. Nem Bertie, nem 
Isabel, esqueceram uma conversa com o Rei no ano anterior, du-
rante a sua convalescença, na qual tinha dito ao filho mais novo: 
«Vais ver, o teu irmão nunca se tornará rei». «Olhámos um para 
o outro e pensámos “que disparate!”», recordou a Duquesa Isabel 
mais tarde.4 Disparate ou não, na altura eram as suas crianças que 
asseguravam a linha da sucessão. O público estava satisfeito com 
isso. No seguimento do nascimento da criança, batizada como 
Margarida Rosa, o Morning Post declarou de forma inequívoca: 
«Digamos que o povo deste Reino está contente com o nascimento 
de uma segunda filha da Duquesa de Iorque. Assim, a sucessão ao 
trono, apesar de amplamente assegurada, está reforçada».5 

Para a Princesa Isabel, o nascimento da irmã trouxe alterações 
ao quarto das crianças, e não só. A ama Nannie B voltou para os 
Iorque, substituída outra vez por Alah, e Bobo MacDonald’s fi-
cou maioritariamente responsável por Isabel. Na casa de banho 
do quarto de dormir das crianças do número 145 de Piccadilly, 
apareceu um novo conjunto de jarra e bacia, em padrão florido, 
para lavagens: tal como os pertences dos três ursos na história de 
Caracolinhos Dourados, a bebé Margarida era adequadamente mais 
pequena do que Isabel. Igualmente significativa, a chegada de Mar-
garida encorajou as predições sobre o futuro de Isabel que se ouvi-
ram pela primeira vez no seu próprio nascimento. «Com o apare-
cimento de Margarida», dizia-se, «aumentaram as probabilidades 
de algum dia, numa sequência natural de acontecimentos, outra 
Rainha vir um dia a usar a Coroa Britânica».6 Com a contínua au-
sência de um herdeiro masculino, as especificidades técnicas das 
leis de sucessão provocaram alguma discussão. «A questão surgiu 
(…) tanto em relação à possibilidade de a lei dar a uma das irmãs 
precedência sobre a outra, como em relação à possibilidade de as 
duas serem co-herdeiras do trono. Era geralmente assumido que 
das duas irmãs, a herdeira seria a mais velha, tal como acontece-
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ria no caso de dois rapazes, mas esta era a assunção que devia ser 
questionada».7 Jorge V solicitou uma clarificação; por sua vontade, 
a precedência era garantida à Princesa Isabel. Para os que ligavam a 
esses assuntos, a dificuldade dos Iorque em conceber — a espera de 
três anos por Isabel, o intervalo de quatro anos até ao nascimento 
de Margarida — lançava dúvidas sobre a probabilidade de haver 
uma terceira gravidez e um filho que substituísse Isabel.

Desde o início que Isabel estava maravilhada com a irmã. A Rai- 
nha Mary descreveu-a como «encantada» com a bebé de quatro 
dias: «Embora não tivesse autorização para dar banho a Marga-
rida», ia assistir.8 Isabel, contava-se, tinha uma brincadeira nova 
chamada «imitar o bebé»: consistia em aplicar solenemente à sua 
boneca favorita todos os procedimentos que a ama Beever tinha 
com a princesa mais nova.9

Isabel estava pronta para ter companhia. Uma história registada 
por Cynthia Asquith, sobre um rapazinho de cabelos encaraco-
lados convidado para brincar com a princesa mais velha, mostra 
a sua felicidade por ter a companhia de outras crianças. «Atraída 
pela sua irreprimível cabeleira de caracóis, Isabel tirou instanta-
neamente as luvas para — como a própria disse — “sentir o seu 
cabelo”». Esta inspeção pessoal teve muito sucesso a quebrar qual-
quer gelo. Depois, Isabel levou o rapaz a Mr. Baldwin [o primei-
ro-ministro] e disse: «Muito bonito, não é?»10 A bebé Margarida 
provocou uma resposta semelhante. «Aquela encantadora crian-
ça, Isabel, está muito entusiasmada», escreveu um convidado em 
Glamis: «A princípio pensou que a irmã era uma boneca mara-
vilhosa e depois descobriu que estava viva. Então levou cada um 
dos três médicos pela mão até ao berço de Margarida e disse-lhes 
“quero apresentar-vos a minha irmã bebé”».11 Assim como quan-
do levou Mairi Vane-Tempest-Stewart a ver pela primeira vez as 
multidões nos Jardins Hamilton, e a Princesa, de forma instintiva, 
embora formal, lhe indicou gentilmente qual o comportamento 
adequado. No final da primeira semana de setembro, o Duque le-
vou Isabel para Balmoral, deixando em Glamis a Duquesa e a bebé.  
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A pedido de Isabel, enviou uma carta à mulher, que terminava com 
uma página de beijos a lápis: metade «para a mamã», metade «para 
o nosso novo bebé».12 A carta, em si mesma, não se refere a Mar-
garida. Em vez disso, Isabel conta a excitação que é dar biscoitos 
a Snip, o terrier do Rei, à hora do chá. Numa segunda carta, Isabel 
diz estar ansiosa para regressar «à minha mamã e ao meu bebé», 
mas é a Duquesa que admite que «têm sentido a sua falta (…) muito 
mesmo».

Os pais procuraram evitar ciúmes pela chegada do bebé provi-
denciando a Isabel uma série de diversões. Em Glamis, organiza-
ram uma festa de jardim para crianças, com Isabel como anfitriã, 
vinte convidados, balões e jogo das escondidas; foi ideia de Isabel 
terminar a tarde com uma visita ao berçário para verem Marga-
rida. Na semana seguinte, Isabel também ocupou o lugar de an-
fitriã numa festa para crianças dentro de casa. Os sobrinhos e as 
sobrinhas da Duquesa avultavam entre os convidados, incluindo 
os filhos da sua irmã Rose, Mary e Granville Leveson-Gower, e as 
filhas do seu irmão Jock, que no início do ano morrera de pneu-
monia com 43 anos. O jogo das escondidas estava outra vez no 
programa, «e foram encontradas todas as formas possíveis de se 
esconderem nos compridos corredores de pedra e nas salas som-
brias».14 Uma semana mais tarde, chegaram ao castelo mais com-
panheiros de brincadeira: Andrew e Jane Elphinstone, filhos de 
Mary, outra irmã da Duquesa e madrinha de Isabel.

Um círculo de amigos dominado pelos Strathmore, os seus pri-
mos aristocráticos, representava uma exposição social limitada 
para a pequena princesa. Até que a sua posição como herdeira do 
trono fosse confirmada, este era o mundo que os pais antecipavam 
para a sua vida, com poucas expectativas de contactos fora deste 
círculo dourado. As possibilidades de conflito, de aspereza, de as-
censão e queda e de alegre informalidade proporcionaram a Isabel 
um contrapeso às experiências com a realeza, apesar de estar cons-
ciente de que havia um outro mundo para lá dos portões do castelo. 
Nos passeios à aldeia com Alah, pedia para ver as crianças a brincar 
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no recreio da escola.15 Alah fazia-lhe a vontade; a princesa observa-
va. A maioria das vezes era ela que era objeto de atenção. Mesmo 
na distante Forfar, os mirones acotovelavam-se. Enquanto Isabel 
escolhia livros na livraria do sr. Shepherd, «uma vasta multidão 
de aldeões e de crianças (…) juntou-se à volta do carro, exigindo 
um vislumbre da menina princesa, e quando Isabel emergiu da li-
vraria com a avó, seguiram-na ao longo da rua até à confeitaria.»16 
O estatuto e a celebridade transformaram a pequena Isabel num 
espetáculo para ser visto e perseguido: «exigir vê-la» era uma ca-
misa-de-forças. Mesmo com a idade de quatro anos, ter contactos 
sociais «normais» era impossível.

A curto prazo, a promoção ao estatuto de irmã mais velha não a 
sobrecarregou completamente, nem a fez perder o seu lado traves-
so. Numa tarde de setembro, foram dar com ela no quarto de vestir 
do pai. Na mão, um frasco de brilhantina. «Os caracóis dourados 
pingavam, e no cimo do toucador sentavam-se quatro bonecas 
e um urso de peluche com um tratamento semelhante».17 Novas 
fotografias tiradas a Isabel por Marcus Adams a 22 de janeiro de 
1931, as primeiras em pose em mais de um ano, sugerem que o seu 
espírito travesso não diminuíra. Sorriso aberto, olhos brilhantes, 
vestida como sempre para a câmara, com um frufru de folhos em 
tom pastel.

A visita seguinte de Isabel ao Estúdio das Crianças foi só quin-
ze dias mais tarde, a 2 de fevereiro. Nesta ocasião, foi fotografada 
com a mãe e a bebé Margarida. É uma imagem banal, que indicia 
a luta de Adams para evoluir para uma composição com alguma 
da magia das suas anteriores fotografias «rafaelitas», um desafio 
a que não conseguiria responder completamente durante vários 
anos. Com um sucesso moderado, fotografou os quatro Iorque no 
início do verão. Uma das fotografias dessa série, da Duquesa com 
as filhas, foi divulgada como postal.
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A felicidade patente tanto nas filhas como nos pais levou os Ior-
que a visitar Marcus Adams com frequência. As imagens que re-
sultaram deste envolvimento contribuíram, sem qualquer dúvida, 
para serem vistos como uma família ideal. O aparato habitual dos 
retratos da realeza foi posto de parte a favor de fotografias que ce-
lebravam o afeto do casal, tanto um pelo outro como pelas filhas. 
Em parte, era uma escolha que refletia a relutância em considera-
rem-se potenciais soberanos, apesar do vaticínio do Rei durante a 
convalescença. «Sempre me irritou esta assunção de que o Prínci-
pe de Gales não se casará — ele é bastante jovem e também para ele 
é bastante desagradável», escreveu a Duquesa à sua dama de com-
panhia19. Estava determinada a recriar para as filhas a felicidade 
descomplicada da sua própria infância, incluindo os laços de amor 
entre pais e filhos e as ligações carinhosas entre os irmãos Bowes-
-Lyons. Num memorando intitulado «Sugestões para Bertie no 
caso de me acontecer alguma coisa», escrito em algum momento a 
seguir ao nascimento de Margarida, todas as três «sugestões» têm 
como objetivo maximizar o afeto e a «confiança maravilhosa» en-
tre pais e filhos.20 «Por favor, dá-lhe [a Lilibet] a folha em anexo de 
Margarida Rosa — ela agarrou o lápis para os beijos especialmente 
para Lilibet. Dás-lhe isto e contas-lhe isto?», escreveu a Duquesa 
ao marido, quando Margarida tinha três semanas.21 Desde o início 
que o seu objetivo era fomentar a proximidade entre as filhas.

À superfície, a suavidade insossa das fotografias de Adams — o 
colar de pérolas da duquesa, os folhos e frufrus das princesas — es-
tava alinhada com a maioria das famílias britânicas da classe média 
abastada. No início da década de 1930, os esponsais dos Iorque, 
de uma polida normalidade, fizeram sentido, dada a distância a 
que estavam do trono e, se comparados com o Rei e o Príncipe de 
Gales, a modéstia dos seus meios de subsistência. No meio de cir-
cunstâncias económicas preocupantes, que se seguiram à queda da 
Bolsa em 1929, a atitude foi diplomática e astuta (e perfeitamente 
segura, já que poucos contemporâneos se atreveriam alguma vez 
a classificá-los como «vulgares»); o caricaturista Osbert Lancaster 
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identificou este período como «um sentimento desagradável sobre 
as classes altas» entre os menos afortunados.22 Este eufemismo es-
tava de acordo com as exigências do casal, segundo as quais Isabel 
devia dar os brinquedos que tinha a mais a organizações de carida-
de para crianças. A 27 de fevereiro de 1931, o Rugby Advertiser pu-
blicou a informação de que havia bilhetes para uma festa dançante 
de crianças na cidade para auxílio à Casa (de Crianças) de Hamil-
ton. «Uma parte importante deste acontecimento será a venda 
dos brinquedos de SAR a Princesa Isabel, por Lord Cromwell», 
anunciou o jornal.23 Se o público reparou que «a vulgaridade» dos 
Iorque, cortesia de Marcus Adams, estava próxima da perfeição — 
nem um cabelo fora do sítio, nenhum vestígio de fadiga ou de mau 
humor — poucos protestaram. Para o futuro previsível, a conjuga-
ção de esforços do Duque, da Duquesa e das duas princesas tinha 
como objetivo fomentar o faz-de-conta.

Alah era a responsável pela educação inicial de Isabel. Todas as 
manhãs, durante duas horas, o quarto das crianças era transfor-
mado numa sala de aula; usavam-se livros com gravuras, blocos 
de letras e colares de contas para ensinar Isabel a ler, a soletrar e a 
contar. Era encorajada uma abordagem profissional. Isabel vestia 
um uniforme da manhã que consistia numas «jardineiras de algo-
dão estampado, com bolsos largos e botões de pérolas à frente»; 
«“temas” em seda com padrões floridos» eram guardados para as 
tardes, para as saídas, para o chá com os pais.24 «Apta e interessa-
da», no auge dos seus cinco anos, aprendia depressa.25 Pedacinhos 
de informação oferecida aos amigos da família anulavam qualquer 
sugestão de que Isabel desfrutava em demasia das lições; o intelec-
tualismo inspirava uma desconfiança amplamente difundida, até 
mesmo entre a família. Em vez disso, a diligência de Isabel era atri-
buída a um sentido inato do dever, uma explicação que, com várias 
aplicações, acabaria por tornar-se o pilar da sua imagem pública e 
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que mais tarde definiu a sua abordagem ao exercício da soberania. 
«Se as somas se tornavam um bocado aborrecidas, ou os perío-
dos para soletrar pareciam muito longos, Mrs. Knight só tinha de 
recordar-lhe que nenhuma verdadeira princesa podia crescer sem 
saber fazer contas ou soletrar, e a aluna real ficava imediatamente 
atenta.26 As aulas configuravam uma nova rotina diária. Sempre 
se disse que esta rotina se mantinha onde quer que os Iorque esti-
vessem, o que seria uma prova da sensibilidade com que a Duque-
sa educava, apesar de ela própria não ter tido uma aprendizagem 
formal, já que era seu entendimento que «uma Princesa que mais 
tarde terá de fazer a sua parte na vida pública deve ser treinada 
desde a infância».27 Mais uma vez, isto não era totalmente verdade.

Juntamente com as aulas de leitura, escrita e matemática ha-
via lições de francês. Como prova da modernidade que se vivia no 
quarto das crianças, um conjunto de discos para gramofone ajuda-
va Isabel no ensino desta língua estrangeira. O seu progresso era 
descrito como «rápido». Rapidamente, diz-se, Isabel foi capaz de 
soletrar «chat» e «jardin» tão facilmente como «gato» e «jardim». 
E gostava de mostrar estes progressos aos avós. Ignorando diplo-
maticamente as limitações do Rei como linguista, os jornais de-
claravam-no «especialmente satisfeito por ouvir Isabel a recitar a 
sua última lição do Linguaphone que ouvia no gramofone».28 Tam-
bém havia aulas de piano: a professora de Isabel era Mable Lander, 
que incluía entre os seus outros alunos o pianista russo Príncipe 
George Chavchavadze. A primeira lição consistiu sobretudo em 
«ajustar o banco do piano para cima e para baixo».29 Notícias da 
época preferiram focar-se na aptidão de Isabel e, em pouco tempo, 
a princesa e a pianista ficaram amigas. Isabel referia-se a Miss Lan-
der como «Goosey». Aos seis anos, Isabel não se saiu tão bem com 
um conjunto de gaitas-de-foles em miniatura.

Ao mesmo tempo, era treinada em organização e poupança. 
Bobo MacDonald incentivava Isabel a guardar o papel de embrulho 
e as fitas, alisados e cuidadosamente dobrados dentro de uma caixa. 
Alah concentrava-se nos brinquedos e roupas de Isabel. Arrumava 
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o grande guarda-fatos de mogno da criança com os vestidos pen-
durados ao lado dos casacos e chapéus correspondentes, com os 
sapatos a condizer por baixo. «Para imprimir nela a necessidade 
de organização, a Princesa Isabel tinha de a observar a arrumar 
as suas roupas de todas as vezes que eram trocadas».30 Também 
nisto, Alah descobriu em Isabel uma aluna zelosa e com vontade 
de aprender. Mais tarde, a sua governanta, Marion Crawford, ro-
tulou-a de «criança muito arrumada», que «sairia da cama várias 
vezes por noite para arrumar os sapatos como deve ser e organizar 
as suas roupas».31 Entre os brinquedos favoritos estão cavalos e 
arcos de rodar, dos quais as duas princesas chegaram a ter mais 
de trinta. Todas as noites, os brinquedos eram «estacionados» no 
chão do quarto das crianças, arrumados com absoluta precisão, tão 
limpos como os sapatos que ficavam debaixo da cadeira da noite do 
quarto de dormir, as fivelas reluzentes, os casacos alisados.

No último estádio do «treino» de Isabel, as lições de Alah pas-
saram a ser apenas um dos elementos dos seus dias. A sua vida 
continuava a incluir acontecimentos e ferramentas que marcaram 
Isabel como uma das mais privilegiadas entre os seus pares. Mui-
tos destes eventos resultavam do tempo que passava com os avós 
reais: Natal em Sandringham, em Norfolk; Páscoa em Windsor, 
visitas de verão a Balmoral, onde Isabel «se alegra[va] na liberdade 
[concedida] ao seu espírito exuberante» e tem uma folga do seu 
mundo-aquário com os seus espetadores curiosos.32 No Natal de 
1931, partilhou lições de dança, ou «pulos», com a mãe e a Rai- 
nha Mary no salão de baile de Sandringham; as três aprenderam 
a dançar a polca. Mais tarde, quando já estava na cama, de acordo 
com uma fonte autorizada, «ouvia os sons modulados das gaitas-
-de-foles, já que o tocador real escocês ia sempre à sala de jantar 
no final da refeição, vestido à maneira das Terras Altas, e dava 
voltas à mesa a balançar o kilt enquanto tocava a sua música selva-
gem».33 Em junho, quando a Rainha levou Isabel ao Torneio Real 
de Olympia, foram escoltadas por oficiais de uniforme, e a visita 
foi celebrada com a totalidade da primeira página do Country Life. 
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Nesse outono, as duas princesas receberam as suas próprias men-
ções na Circular da Corte, onde se faz o registo formal das atividades 
da Família Real. Então, como agora, não acontecia a muitas crian-
ças verem as suas idas e vindas relatadas como assunto de interesse 
no Times. Ainda assim, Anne Ring, amiga da Duquesa, afirmou, 
em outubro de 1932, que Isabel «não sabia nada do outro lado da 
sua vida, aquele que a mostrava como uma Princesa Real»34. A exi-
gência face à implacável atenção pública era insustentável. Impro-
vável, também, o presente seguinte oferecido pelos pais, um con-
junto de papel de carta só para si, papel azul gravado com um «I» 
debaixo de uma coroa, e uma pequena mala, como uma retícula, 
também ornamentada com um monograma inserido numa coroa.

Para além dos confins da casa e da vida em família, a Princesinha 
tinha outra existência. Era a sua vida como criação da imaginação 
coletiva, «uma figura encantada de cabelos dourados, um ídolo da 
nação»: era a «Princesa Isabel» pública.36 Os comportamentos di-
rigidos a esta criança de ouro estavam para além do seu controlo 
e, quase sempre, nesta fase, para além da sua compreensão. Esta 
«Princesa Isabel» era uma criação imaginária, inventada e rein-
ventada por jornalistas palavrosos e por Marcus Adams, uma me-
táfora para a perfeição da infância, um opiáceo, e o seu nome era 
brandido em relação a uma miríade de acontecimentos: de carida-
de, comerciais, patrióticos. A Exposição da Seda Artificial no Vic-
toria & Albert Museum, em fevereiro de 1932, incluiu a exibição 
de um anúncio de Edmund Halstead Lda. dos tafetás da «Princesa 
Isabel»: padrões «de rosa-musgo pulverizados em cores pastel para 
crianças e roupa interior cem por cento em seda artificial».37 No 
mês seguinte, no Hospital da Rainha para Crianças em Bethnal 
Green, a Duquesa de Iorque inaugurou uma nova ala de vinte e 
seis camas para crianças com menos de cinco anos, a Ala Princesa 
Isabel. Na mesma semana, foi formalizada a denominação de um 
território recém-descoberto na Antártida. Sir Douglas Mawson, 
chefe da expedição que o descobriu, chamou-lhe Terra da Prin-
cesa Isabel. No outro lado do globo, a princesa fez a sua primeira 
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aparição num selo — o selo de seis cêntimos, emitido na Terra 
Nova, um território do longínquo império do avô, apresentava 
uma imagem de Isabel baseada numa fotografia tirada por Adams 
em novembro de 1929. Era emoldurado por uma rosa inglesa e 
pelo cardo escocês. Apesar de nunca terem sido solicitados pela 
criança-princesa, estes atributos aumentavam a sua proeminência. 
E, implicitamente, contribuíam para as expectativas de que Isabel 
fosse exemplar.

Este esbatimento contínuo entre os seus mundos público e pri-
vado ficou bem claro durante uma visita dos pais de Isabel a Car-
diff, em março de 1932. Em nome da filha, o Duque e a Duquesa 
aceitaram formalmente um presente notável. Y Bwthyn Bach to 

Gwellt («a casinha com telhado de colmo») era uma casa de brincar, 
em tamanho pequeno, em colmo e estuque branco, um presente de 
aniversário do povo de Gales pelos seis anos da princesa. «A base 
da ideia deste presente reside em parte no desejo de exprimir, de 
forma concreta, a lealdade, o amor e o afeto do povo do Principado 
pela Princesinha. Mas não é de menos importância a sensação de 
que a casa poderia promover, de maneira mais completa, as artes 
e as indústrias da nação galesa, e dar-lhes o ímpeto de que neces-
sitava e mereciam».38 O presente de Isabel era, em igual medida, 
um empreendimento comercial: os seus construtores apostaram 
na magia da associação com a realeza.

Com quatro assoalhadas, um corredor e um patamar no cimo 
das escadas, «bem aquecida e iluminada, equipada com campai- 
nhas, telefone e todos os aparelhos modernos para cozinhar e fa-
zer a lida doméstica», Y Bwthyn Bach to Gwellt era um brinquedo 
perfeito. Incluía uma lareira elétrica, um relógio de pêndulo e, 
na casa de banho, um toalheiro aquecido. Sobre a lareira estava 
pendurado um retrato da Duquesa assinado por Margaret Lindsay 
Williams, que pintara a Rainha Alexandra e o Príncipe de Gales. 
Edredões de penas e lençóis com monograma cobriam as camas 
com cabeceira, havia sabonete perfumado ao lado do lavatório e 
cortinados de chintz azul foram cortados até caberem nas janelas de 
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vidros aos quadrados. Na cozinha, os armários das porcelanas eram 
amarelo-dourado; as estantes albergavam contos de Beatrix Potter, 
incluindo um em galês. Tudo funcionava, desde o tiquetaque do 
relógio até aos aparelhos sem fios; a casa tinha a sua própria apólice 
de seguro e uma miniatura da escritura de doação. Y Bwthyn Bach 
era um presente caro e extravagante para uma criança cujo mundo 
estava predestinado a cobri-la com todas as bênçãos materiais; no 
toucador, estavam gravadas escovas de prata. Num momento de 
consideráveis dificuldades económicas nas minas e nas comunida-
des industriais de Gales, esta casa foi uma montra para uma força 
de trabalho a lutar para sobreviver, e os seus construtores queriam 
certificar-se que o presente seria tão publicitado quanto possível; 
os jornais referiram-se à «casa galesa». «A Duquesa e eu estamos 
especialmente contentes por saber que a casa foi um meio para an-
gariar fundos para o alívio das doenças e do terrível sofrimento 
que tem prevalecido nestes tempos difíceis», informou o Duque 
aos seus doadores.40 Isabel só recebeu o presente em meados de 
maio. Até lá, esteve a ser mostrado em meia dúzia de localidades 
entre Cardiff e Londres. A última paragem antes de ser entregue 
foi no Empire Hall da Exposição da Casa Ideal. Os cem mil visi-
tantes contribuíram com cinco mil libras para causas de caridade.

Em 1933 apareceu nas lojas uma versão casa de bonecas, da Line 
Bros. A Rainha Mary tinha dito que Isabel desenvolvera um fas-
cínio por casas de bonecas. Todos os quartos tinham instalação 
para iluminação e lâmpadas que funcionavam a pilhas. Estas Y Bw-

thyn Bachs em miniatura deram às crianças de toda a Grã-Bretanha 
tentadores vislumbres de um pouco do mundo da princesa. A isto 
foram acrescentadas, nos anos seguintes, numerosas fotografias de 
Isabel na casa galesa, umas vezes sozinha, outras com Margarida, 
os pais, os avós. Tal como os retratos fotográficos de Adams, o 
presente de Gales acabou por simbolizar a normalidade cultivada 
pelos Iorque: um contexto de vida em família em escala reduzida, 
perfeito em todos os detalhes, discreto e necessariamente informal 
dadas as restrições de tamanho. Até a aparência da casa, a fazer 
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lembrar as residências geminadas que imitavam o estilo Tudor nos 
subúrbios construídos entre guerras, se alinhava com as aspirações 
contemporâneas. Na imaginação do público, a sua castelã real tor-
nou-se um símbolo da salubridade da vida britânica familiar, uma 
associação que se provaria problemática sessenta anos mais tarde, 
com o desenrolar dos acontecimentos nas vidas familiares dos seus 
próprios filhos. Publicitado com menos energia pelos Iorque foi o 
presente que permaneceu em frente à casa de estuque e colmo na 
Exposição da Casa Ideal: um carro em miniatura, «que trabalhava 
através do sistema de pedais apesar da aparência poderosa», o mui-
to próprio Rolls-Royce da princesa.41

No início, Isabel brincava sozinha na casa galesa, a limpar o pó e a 
lavar a loiça; Margarida ainda era muito nova para se juntar a estas 
brincadeiras. No quarto das crianças, também brincava sozinha às 
escolas, tendo Alah como modelo de instrutora, brinquedos como 
alunos, e usando o quadro preto e o cavalete que a mãe lhe com-
prara. De acordo com fontes autorizadas, «quando não havia outra 
“aula” a decorrer, um terrier de lã com um grande laço em tartã 
tinha de se sentar e ser “instruído”».42 Margarida juntava-se à irmã 
nos passeios de diários de charrete em Hyde Park e no Grande 
Parque de Windsor; acompanhada por Alah e Bobo MacDonald, 
ia com Isabel nas saídas para ver os patos no Parque de St. James. 
Estas saídas continuavam a atrair atenções. Nenhum pormenor 
era, aparentemente, demasiado trivial para passar sem comentá-
rios. Mesmo um novo chapéu «debruado a amarelo-dourado», ou 
rumores de acessórios para novos fatos de montar («calças casta-
nhas com uma pequena jaqueta de veludo e um boné»), mereciam 
comentários.43 

A Beagles publicou um postal de Isabel, com cinco anos, a con-
duzir uma charrete, num casaco com acabamentos de pele e uma 
boina: no lado oposto, uma Margarida de gorro sentava-se num 
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joelho de Alah. A famosa empresa de postais capturou «um encan-
tador instantâneo das filhas de SAR o Duque e a Duquesa de Ior-
que, tirada em Windsor durante um passeio». Em 1932, o encanto 
era delas por direito de nascimento como princesas. Fotógrafos e 
editores de postais eram o preço que pagavam por publicidade que 
não solicitavam.

A socialização de Isabel continuava confinada maioritariamente 
aos membros da família. Além de Margarida, o principal contacto 
com membros da sua geração era com os primos Lascelles e, com 
menos frequência, os muitos sobrinhos e sobrinhas da Duquesa. 
Todos os outonos, na Escócia, ia à festa de aniversário do primo 
em segundo grau, James, Senhor de Carnegie, tal como Isabel um 
bisneto de Eduardo VII. Em outubro de 1931, foi uma das doze 
damas de honor no casamento de Lady May Cambridge, sobrinha 
da Rainha Mary, no Sussex. O grupo de damas de honor incluía 
membros da família real alargada: a Princesa Ingrid da Suécia, neta 
do Duque de Connaught, padrinho de Isabel, e a Princesa Sybilla 
de Saxe-Coburgo-Gota, uma bisneta da Rainha Vitória. Na infân-
cia, esta irmandade de princesas desempenhou um papel mais pe-
queno na sua vida do que acontecera com as suas predecessoras.  
A maioria dos amigos chegados eram britânicos em vez de realeza, 
resultado, em primeiro lugar, das preferências pouco reais da mãe 
pela própria família. Preocupada com a genealogia real, de certeza 
que a Rainha Mary selecionou para a neta o que lhe interessava no 
emaranhado de relações das outras damas de honor. Aprender a 
ser realeza e a reconhecer-se como tal era um aspeto da educação 
de Isabel e uma contribuição significativa para o seu desenvolvi-
mento no papel que cabia à avó. Isabel também brincava com as 
crianças da vizinhança aristocrática de Londres, como Lady Mairi 
Vane-Tempest-Stewart, ou «Hon». Mary Ann Sturt, afilhada da 
Duquesa, cujos pais tinham casa em Londres, no número 13 da 
Rua Bruton. Em maio de 1932, o regresso do campo para o nú-
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mero 145 de Picadilly do camareiroI do rei, Visconde Allendale, e 
da família, foi relatado pela perspetiva de Isabel: «São boas notí-
cias para a Princesa Isabel. As crianças Allendale [os Honoráveis 
Wentworth, Ela e Richard Beaumont] são companheiros de brin-
cadeiras durante a temporada de Londres. Ela e eles brincam no 
jardim murado em frente a Hyde Park».44 Na festa do sexto aniver-
sário de Isabel, em Windsor, no mês anterior, os convidados eram 
todos membros da família: os pais e a irmã, o Rei e a Rainha, o 
Príncipe de Gales (o seu tio «favorito»), a Princesa Real, e George 
e Gerald Lascelles. Foi a própria Isabel quem enviou os convites: 
o tratamento especial foi, «pela primeira vez, escrever pequenas 
cartas de agradecimento para o avô e a avó, e para os outros que 
enviaram presentes», no que foi descrito como «uma letra manus-
crita redonda e muito legível».45 Felizmente, o bolo com cobertura 
de açúcar cor-de-rosa confecionado pelo chef do Rei compensou o 
que ameaçava ser um dia muito sem graça.

Os presentes da família para Isabel incluíram uma boneca enor-
me — inevitavelmente, no seu papel de representante universal, 
era-lhe atribuído «todo o amor de uma menina por bonecas» — 
e livros que pudesse ler sozinha; Nannie B enviou um cachecol 
tricotado.46 Presentes enviados por elementos do público que não 
fossem conhecidos dos pais, «de acordo com a incontornável re-
gra da Família Real», eram devolvidos aos doadores. Neste ano, a 
regra foi flexibilizada para um exemplar de Alice no País das Maravi-

lhas autografado para a princesa pela inspiração que Lewis Carroll 
usou para o livro, Alice Hargreaves. Mas Isabel, apaixonada por 
póneis e de espírito vivaz, não apreciou a desconcertante fantasia 
de Carroll.47 Em 1947, Betty Spencer Shew escreveu que o primei-
ro livro que Isabel leu sozinha foi «uma coleção de histórias sim-

I O camareiro do rei, ou Lord-in-waiting, tem funções semelhantes às de um che-
fe de gabinete. Tem de pertencer à aristocracia e de ter assento na Câmara dos 
Lordes. Pode ser enviado especial do Rei a determinados acontecimentos, como 
funerais, e até desempenhar o papel de embaixador do monarca, entre muitas 
outras funções. (N. da T.) 
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ples com o título apropriado de Tales for Me to Read to Myself».
48/II 

Como muitas coisas nos primeiros anos de vida de Isabel, esta era 
uma oferta do vitoriano tardio, escrito, de acordo com o prefácio, 
«para preencher o desejo que por vezes se sente, de um livro su-
ficientemente fácil para este objetivo e, no entanto, mais diverti-
do do que as frases curtas dos livros para soletrar». Notoriamente 
mais entusiasmante foi uma bicicleta nova que veio substituir o 
triciclo no qual a princesa percorreu primeiro os Jardins Hamilton 
de forma independente. Foi um presente do Sindicato dos Cons-
trutores e Comerciantes Britânicos de Bicicletas e Motorizadas, e 
Isabel usou-a na companhia de uma amiga recente, que ela própria 
fizera. Sonia Graham Hodgson era filha do radiologista de Jorge V, 
Harold Hodgson. Isabel encontrou-a pela primeira vez a brincar 
nos Jardins Hamilton. «Um dia, uma menina pequena chegou ao 
pé de mim e perguntou “Jogas comigo?”», recordou Sonia.49 Joga-
ram críquete francês durante uma hora, e Sonia tornou-se a amiga 
especial de Isabel. Era sempre convidada para as festas à hora do 
chá, e a sua companheira em muitas ocasiões, tais como passeios 
no Jardim de St. James ou um jogo nos jardins atrás de Piccadilly 
House.50 Apenas oito meses separavam as duas raparigas. Sonia era 
a mais velha, era mais alta e, no seu próprio entendimento, a mais 
mandona. Rapidamente, a Princesa e a filha do médico começaram 
a encontrar-se «virtualmente todos os dias, exceto durante as fé-
rias, em que Sónia era enviada para longe da escola».51 Sonia usava 
luvas brancas para andar de bicicleta, as suas roupas assemelha-
vam-se às de Isabel, mas apesar da ligação profissional do pai à Fa-
mília Real, a sua origem, ao contrário da dos primos Bowes-Lyon, 
deixou-a fora do círculo dourado.

II Pode traduzir-se como «Contos para mim para ler a mim própria». (N. da T.)



77

No final do verão de 1931, em Balmoral, a Rainha Mary apresentou 
a neta à sua nova aiaIII, Lady Vitória Forester. A reação de Isabel 
— «Vitória? Acho que já ouvi esse nome antes!» — foi amplamen-
te citada como um exemplo do humor inteligente da princesa de 
cinco anos.52

Era impossível, que mesmo aos cinco anos, Isabel nunca tivesse 
ouvido falar da sua trisavó, a Rainha Vitória. A velha monarca, 
que morrera apenas há trinta anos, deixara a sua marca impressa 
na alma dos descendentes. Balmoral continuava a ser, reconhe-
cidamente, o retiro de Vitória nas Terras Altas; o calendário do 
Ano Real tinha sido delineado à sua imagem; os seus princípios de 
retidão moral e de inacessibilidade imperial continuavam a colorir 
o panorama real. Para o Rei e a Rainha, e para uma geração de cor-
tesãos e de funcionários do palácio, as memórias da sua formidável 
antecessora continuavam frescas. O Príncipe de Gales afirmou que 
«era ela que [o Rei] considerava como modelo de comportamento 
de um soberano. A sua Corte manteve um sabor vitoriano até ao 
final»,53 enquanto o primo do Príncipe, Lord Louis Mountbatten, 
denunciou o Rei como «fanático, com as suas ideias vitorianas ini-
ciais».54 Não se dava o caso de a familiaridade da jovem Isabel com 
o nome de Vitória representar uma referência codificada para uma 
consciência nascente do seu destino. Em vez disso, a aparentemen-
te autoconfiante princesa era descrita como «liderando os compa-
nheiros de brincadeiras com uma vontade firme», fazendo aqueles 
que com ela se deparavam pensar na anterior rainha que governa-
ra os britânicos.55 O Duque e a Duquesa de Iorque negavam a pos-
sibilidade do trono para eles próprios, mas foi o Duque que disse 
ao escritor Osbert Sitwell, «lançando-me, ao mesmo tempo, um 
olhar muito direto, para ver se eu entendia a alusão que estava a 
fazer à Rainha Vitória: “Desde o primeiro momento em que falou, 

III A aia da rainha desempenha funções de assistente pessoal e de chefe de gabi-
nete. Tem de pertencer à aristocracia e ajuda a monarca em quase tudo, desde a 
escolha das joias (é ela quem tem a chave do cofre) até à representação em deter-
minados eventos. (N. da T.) 



78

mostrou tanta personalidade que era impossível não nos interro-
garmos se a história não irá repetir-se”».56

A Duquesa não tinha qualquer intenção de deixar que tais 
suspeitas enevoassem o horizonte de Isabel. A sua ambição para 
ambas as filhas era, decididamente, mais simples: «Uma infância 
feliz, para a qual pudessem sempre olhar em retrospetiva, com 
imensas memórias agradáveis armazenadas para os dias que pode-
riam vir».57 Estava determinada, escreveu Cynthia Asquith num 
outro testemunho aprovado pela realeza, a que «nenhuma som-
bra do futuro invadisse o presente brilhante».58 Apesar de não ter 
confiado à Rainha Mary as preocupações pelo interesse público 
em Isabel, circulavam rumores sobre a sua ansiedade intermiten-
te. «A Duquesa de Iorque está bastante preocupada com a publi-
cidade inevitável associada a todos os movimentos da Princesinha 
Isabel», escreveu a colunista no verão de 1932, sem citar fontes. 
«A criança já é agora suficientemente crescida para ser observa-
dora, e está a ganhar um pouco mais de autoconsciência devido à 
influência de todos aqueles que a encontram e a felicitam. Sempre 
que sai para um passeio no parque, parece que todos a reconhe-
cem, os chapéus levantam-se e lenços acenam de todas as ruas».59 
A Duquesa pode ter tentado dar à filha explicações simples, apesar 
de a sua preferência ser para evitar assuntos que a sobrecarre-
gassem. Talvez Alah, que desde a infância orientara Isabel sobre 
quando acenar para os omnipresentes espetadores, tenha tentado 
explicações semelhantes. Ou até a Rainha Mary, que se autono-
meou guardiã dos costumes reais. O comportamento subsequente 
de Isabel, a sua recusa, ao longo de toda a vida, em aceitar acla-
mações da Corte ou publicidade, sugere que aprendeu bem cedo 
que o interesse público vinha juntamente com o estatuto real. A 
sua autoconsciência não era sempre óbvia. Em julho, visitou o 
estúdio do retratista Philip de László durante as suas sessões com 
a Duquesa. «Não havia sinal de timidez», comentou de László, 
«estava muitíssimo interessada nos retratos dos pais, e fez algu-
mas observações muito divertidas».60 Tal como o pai, Isabel era 
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tímida, e tal como o pai, tinha um génio formidável. Acabaria 
por aprender a imitar os esforços do progenitor para gerir as duas 
desvantagens.

No curto prazo, duas coisas resultaram das preocupações da sua 
mãe: conversações sobre a próxima etapa da formação de Isabel e 
a decisão deliberada de que, apesar da diferença de idades, a educa-
ção das duas irmãs seria partilhada tanto quanto possível. Relatos 
dizem que a Duquesa tinha esperança que o início da educação 
formal de Isabel «de algum modo ajudasse a retirá-la de tanta adu-
lação pública», uma esperança que se revelou vã.61 O segundo re-
sultado foi assinalado visualmente. Em maio, uma jornalista que 
se chamava a si própria «Sylvia Mayfair» apresentou os leitores a 
«uma moda real que sem dúvida será seguida por muitas mães»: a 
decisão da Duquesa de vestir as duas filhas de igual. «Quando as vi 
a passear no parque», contou Miss Mayfair, «as duas Princesinhas 
estavam vestidas exatamente com os mesmos casacos de sarja ro-
sa-framboesa, com boinas enfeitadas com botões de rosa e nenhu-
ma delas usava luvas».62 Continuariam a usar roupas a condizer 
na década seguinte e para além disso. Uma amiga registou no seu 
diário o dia 7 de junho de 1940 como a primeira vez que viu Isabel 
e Margarida vestidas de forma diferente. Foi uma decisão que as 
relacionou como irmãs; como princesas, sugeria igualdade entre 
as duas. Mas confirmou a tendência para as irmãs se vestirem de 
igual, tal como Sylvia Mayfair tinha predito. Mesmo assim, o guar-
da-roupa de Isabel e Margarida não se distinguia particularmen-
te do de outras meninas da Grã-Bretanha nos anos 30 do século 
passado. A sugestão de paridade entre as netas do Rei, fosse em 
idade, fosse em estatuto, perpetrou uma simpática ilusão. Como 
segundo filho, o Duque de Iorque sempre lamentara o impacto da 
diferença de 18 meses entre ele e o irmão na sua própria infân-
cia. Mesmo antes da ascensão ao trono, nem ele nem a mulher 
desejavam que as filhas experimentassem os mesmos sentimentos 
de inconsequência. Aquilo em que falharam a longo prazo não foi 
inteiramente culpa sua: a determinação em compensá-las de forma 
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exagerada, que estragou Margarida com mimos e resultou na sua 
futura infelicidade, teve consequências problemáticas tanto para 
Isabel como para Margarida.

As princesas não se vestiam apenas de igual, também faziam as 
mesmas coisas, e não apenas em casa. Em julho, Isabel foi a uma 
festa para crianças oferecida pela Viscondessa Astor. Foi acompa-
nhada de Alah e de Margarida. Para Margarida, nas vésperas do se-
gundo aniversário, já capaz de andar e de falar, foi a primeira festa 
fora do círculo familiar. A partir daí, os convites dirigiam-se inva-
riavelmente às duas Princesas. Desde o início que as preocupações 
de Isabel tinham um duplo objetivo: divertir-se e tomar conta da 
irmã. O segundo iria preocupá-la de forma intermitente até à mor-
te de Margarida, o seu papel como irmã mais velha, uma das facetas 
da sua identidade. Um papel a que foi em parte forçada. A antecipar 
a partida dos Iorque para Glamis nesse verão, os jornais sugeriram 
«a Princesa Isabel a explicar à sua irmã as alegrias de umas férias na 
Escócia, onde podem brincar como mais lhes agradar».64 À parte a 
inferência que diz respeito às restrições das princesas na sua vida 
em Londres, esta explicação, e outras como ela, impuseram à prin-
cesa mais velha, com apenas seis anos, a responsabilidade do pa-
pel de tutor; protetora e guardiã seriam acrescentados mais tarde.  
O divertimento de Isabel na festa de Astor foi descrito como mais 
«tranquilo» do que o de Margarida, «como convém à dignidade 
de uma dama de seis anos».65 Margarida, decidiram os observa-
dores, era «naturalmente mais impetuosa e irresponsável do que 
a refletida irmã mais velha».66 Desde as primeiras manifestações 
da personalidade extravagante e azougada de Margarida que esta 
polarização dos atributos das irmãs, baseada em factos, justificava 
a proximidade de Isabel ao trono, com os seus requisitos de bom 
comportamento e autodisciplina. Tinha sido estabelecido um pa-
drão.

Isabel só gradualmente foi tomando consciência desta situação; 
a sua vida continuava cheia de sol. «Nunca conheci uma criança 
que parecesse tão apaixonada pela vida», escreveu Cynthia As-
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quith.67 Os preparativos para a grande parada que celebrava o ani-
versário do avô no início de junho, Trooping the Colour,IV davam 
direito a muita diversão e excitação. A paixão de Isabel por cavalos, 
que partilhava com o avô, estava já profundamente entranhada. 
Das janelas do quarto das crianças, observava os Life Guards

V a pas-
sarem a cavalo por Picaddily a caminho dos ensaios, «a sua cara 
muito encostada ao vidro (…) Estava tão excitada que continuava 
a acenar com a mão e a sorrir para os soldados»,68 de acordo com 
fontes autorizadas. Duas semanas mais tarde, os Iorque passaram 
a semana de Ascott na costa de Kent. As princesas brincaram na 
praia de seixos de Sandwich Bay; Isabel andou na sua bicicleta.69 
Foram preparados terrenos para que as crianças tivessem «as suas 
próprias parcelas de jardim para tratar».70 Aqui residia a verdade 
da vida familiar «normal» dos Iorque: cavalos, praia, bicicletas e 
jardinagem. Isabel gostava delas todas.

Em 1932, no entanto, uma das tradições familiares dos Iorque aca-
bou. O Duque vendeu os seus seis cães de caça. No anterior mês 
de março, os pais levaram uma Isabel maravilhada a um encontro 
de Pitchley HuntVI em Kelmarsh Hall; passaram algumas semanas 
em Thornby Grange, próximo de Rugby. Mas no rescaldo da ba-
talha económica travada por uma Grã-Bretanha que abandonara 

IV Trooping the Colour é uma parada de caráter militar que assinala o aniversário 
do monarca reinante desde o século XVII (independentemente da verdadeira data 
de nascimento), embora as suas origens sejam anteriores. A Família Real assiste 
desde a varanda do Palácio Real ao desfile de mais 1400 soldados, 200 cavalos, 400 
músicos e a uma exibição dos caças da Força Aérea Britânica. (N. da T.)

V Os Life Guards são uma guarda montada constituída pelos elementos mais 
velhos da cavalaria. (N. da T.) 
VI Pitchley Hunt é uma localidade no condado de Northampton onde tiveram 
início os encontros de batidas à raposa com cães treinados para as elites que o 
podiam pagar. Estas batidas com cães são muitas vezes designadas por Pitchley 
Hunt, independentemente do local onde se realizam. (N. da T.) 
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o padrão-ouro nesse outono e sofria as consequências da desvalo-
rização da libra, Jorge V ordenara uma redução de cinquenta por 
cento nos gastos da Lista CivilVII suportados pelo governo, com 
cortes extensivos a outros membros da Família Real, incluindo 
os filhos. Caçar tornara-se demasiado dispendioso para o Duque 
de Iorque. Abdicou dos cavalos de caça e das instalações onde os 
alojava, como Thornby Grange, que alugara nos condados de Nor-
thampton e de Warwick.

Para Isabel, apesar de ser demasiado jovem para o reconhecer 
como tal, foi um indicador excecional de mudança na vida confor-
tável e bem organizada dos pais. Há muitos fatores na sua educação 
que sugerem a sobrevivência de um status quo hereditário, como o 
mundo de rígidas hierarquias dos avós, património em proprieda-
des, pessoal doméstico: os pressupostos e os privilégios da aristo-
cracia. A decisão do Rei de que a família participasse do apertar de 
cinto nacional implicava responsabilidade real e o reconhecimen-
to de que os privilégios reais, notoriamente dispendiosos, tinham 
de ser limitados. Nas décadas seguintes, o mundo dos Iorque e o 
exclusivo mundo de Pytchley — nas batidas de Kelmarsh partici-
pavam o Grão-Duque Miguel da Rússia, o Conde e a Condessa 
de Rosebery, e os vizinhos dos Iorque em Londres, os Allenda-
le — continuaria a misturar-se, mas a hegemonia social, política 
e financeira dos grandes proprietários de terras, em declínio há 
décadas, desmoronava-se cada vez mais. Foi uma mudança para a 
qual ninguém, na família de Isabel, pensou em prepará-la.

No entanto, para os Iorque, houve uma consequência feliz da 
recessão económica: uma casa própria no campo. Era a Royal 
Lodge, no Grande Parque de Windsor. No outono de 1931, o Rei 
ofereceu-a ao Duque e à Duquesa, na sequência da morte do seu 
mais recente ocupante, o Major Fetherstonhaugh, responsável 
pela criação dos cavalos de corrida da realeza. Pelos padrões reais 
era uma casa pequena: o seu construtor, Jorge IV, descreveu-a 

VII Lista de indivíduos a quem o governo paga para determinados serviços ou 
pensões honorárias. (N. da T.) 
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como um chalé. Em 1931, estava decrépita, parcialmente demo-
lida, considerada mal concebida e inconveniente; tinha sido alte-
rada e acrescentada e a sua peça mais icónica — o comprido salão 
gótico de Sir Jeffrey Wyatville, ou a sala de desenho — dividida 
em três como qualquer velharia. Situava-se nuns grandes jardins 
mal cuidados a pouco menos de cinco quilómetros do Castelo de 
Windsor, e a uma distância semelhante da casa de campo do Prín-
cipe de Gales, Fort Belvedere: a impressão geral era de negligência 
e falta de conforto. À Rainha Mary, a Duquesa descreveu-a como 
«um sítio maravilhoso, e o jardim é encantador». Decidiu que 
«será maravilhoso para as crianças, e tenho a certeza de que se-
rão muito felizes lá».71 A Rainha protestou vagamente. Apesar dos 
constrangimentos económicos da realeza, o Duque autorizou um 
dispendioso programa de demolição e reconstrução. O objetivo, 
de acordo com o seu biógrafo oficial, era criar «um lar verdadeiro» 
para a sua coesa família de quatro pessoas.72 Era um empreendi-
mento adequado para o príncipe que cada vez mais era promovido 
como «o “homem de família” da Família Real».73 

No Ano Novo de 1931, a obra estava acabada, «muito anos trin-
ta, toda creme e tons pastel», informou um visitante algo choca-
do.74 No local de uma antiga estufa tinha sido acrescentada uma 
nova ala no lado sul de Royal Lodge, e dois quartos de crianças 
foram mobilados para Isabel e Margarida.75 Num canto isolado do 
terreno, num jardim cuidadosamente murado, foi escolhido um 
sítio para instalar a Y Bwthyn Bach. A Duquesa fez planos para um 
jardim de ervas, inspirado no jardim de ervas de Glamis; foram 
plantadas hortas em miniatura para as Princesas. Os quinze peri-
quitos azuis das duas irmãs encontraram aqui um lar. Tal como a 
casinha galesa de Isabel, Royal Lodge proporcionou aos Iorque um 
cenário para a sua normalidade polida: apenas o nome indicava a 
posição social dos seus ocupantes. Isto era grandeza em miniatura, 
o seu tamanho mais reduzido e a imersão do Duque e da Duquesa 
no seu jardim perpetuou o mito do segundo filho do Rei, a mulher 
e as filhas como o arquétipo da família nuclear entre guerras. Os 
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colunistas sugeriram que «a Duquesa de Iorque tenciona que as 
duas filhas tenham um treino completo em todas as artes domés-
ticas», assunção baseada simplesmente nas aparências convencio-
nais.76 Isabel era mais feliz a montar a cavalo do que sentada a uma 
mesa. Entre os presentes do seu sétimo aniversário estava um pó-
nei novo, maior, chamado Gem. «E é uma verdadeira gema, tam-
bém!», declarou Isabel.77 Um presente de toda a família foi Roza-
vel Golden Eagle, um cachorrinho corgi Pembroke, conhecido por 
«Dookie»; foi rapidamente seguido por uma segunda cachorrinha, 
Rozavel Lady Jane, conhecida por Jane. Durante oito décadas hou-
ve sempre pelo menos um corgi próximo de Isabel. Dookie and 
Jane juntaram-se aos labrador amarelos do Duque e a Choo-Choo, 
um cão leão-tibetano. Todos eles apareciam frequentemente 
nos retratos de família, tirados tanto na Royal Lodge como na Y  

Bwthyn Bach, um aspeto da intimidade tranquila dos Iorque que 
refletia a influência dos Strathmore.

No outono, a renovada Royal Lodge deu as boas-vindas a uma 
nova locatária, uma recém-licenciada de Moray House, a faculdade 
de Edimburgo que forma professores. Recebeu um quarto e uma 
sala só para si. O seu nome era Marion Crawford. Tinha 22 anos, 
era filha de um engenheiro de máquinas de Ayrshire, e a sua esta-
dia com os Iorque durou quinze anos. Chamavam-lhe «Crawfie». 
A satisfação entre todos foi sincera enquanto durou.

Era inevitável que a educação de Isabel se tornasse um tópico 
de especulação ansiosa: qualquer aspeto da sua vida era digno de 
notícia. Rapidamente, os jornais sugeriram uma escola primária 
na costa de Suffolk, em Southwold; o rumor foi veementemente 
negado: «Não há a menor intenção de que a princesa faça a es-
cola básica num colégio privado», escreveu a autora feminina de 
Mayfair Gossip. «Ela já tem aulas simples sobre os “três R’s”VIII, e no 

VIII Os «três R’s» da educação são a leitura, a escrita e a aritmética (em inglês, 
reading, writing and arithmetic). (N. da T.) 
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devido tempo será contratada uma precetoraIX para a sua instrução 
alargada. Este plano foi aprovado pela Rainha, que tem um inte-
resse muito próximo no bem-estar e na educação da neta».78

Crawfie era a precetora em questão. Tinha feito uma visita-en-
saio aos futuros empregadores na Páscoa, antes de começar a tra-
balhar a sério mais tarde. Apesar da juventude, as suas referências 
eram de molde a agradar à Duquesa: prestara serviço temporaria-
mente em casa de Mary Leveson-Gower, sobrinha da Duquesa. 
«Nunca tive intenção de me tornar precetora», escreveu Crawford 
mais tarde; esperava especializar-se em psicologia infantil.79 Não 
tinha contado com as peculiaridades do destino ou com a sorriden-
te determinação da Duquesa. O seu conhecimento da língua ingle-
sa e das disciplinas de Humanidades era adequado, até entusiástico. 
Menos garantida era a sua vocação para matemáticas, o que a Ra-
inha Mary considerou irrelevante nestas circunstâncias, insistindo 
que Isabel e Margarida «nunca teriam de lidar com livros de contas 
domésticas».80 A Duquesa manipulou bem as exigências sobre as 
capacidades de Crawfie e as suas falhas de conhecimentos. Mes-
mo depois de o marido ter ascendido ao trono, o seu foco estava 
na felicidade das filhas e no seu bem-estar físico. Queria, para as 
duas raparigas, uma educação como a que tinha tido, entendida 
como um preâmbulo para um casamento adequado, um requisi-
to pouco específico que estava confortavelmente de acordo com 
as capacidades de Crawfie. De facto, o currículo pouco ambicioso 
de Crawfie pode ter sido o mais adequado para o futuro de Isabel 
como monarca constitucional na segunda metade do século XX, 
uma missão com pouca margem para curiosidades inconvenientes 
ou voos de imaginação. Como abordagem, terá sido mais frustran-
te para Margarida, cujo futuro estava menos restringido do que o 
da irmã. Entre as habilidades-chave que Crawfie ensinou a Isabel 
estava a de conseguir ler depressa. A sua juventude fazia dela uma 
professora que não intimidava: tinha apenas mais dezasseis anos 

IX Governess», no original. Esta precetora é especialmente treinada para o ensi-
no de crianças em casa. (N. da T.) 
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do que a aluna. Parecia envidar todos os esforços para preservar a 
autoconfiança de Isabel.

No início, a entrada de Crawfie na vida das Princesas serviu 
para manter a distinção entre as duas raparigas, que a diferença de 
idades naturalmente impunha, e para enfatizar que Isabel estava a 
crescer. Em 1933, Isabel, e não Margarida, era a pupila de Craw-
fie. Apesar do desejo de que a filha mais nova não se sentisse em 
desvantagem, os próprios Iorque reforçavam ocasionalmente esta 
discrepância. O Mestre da Música do ReiX, Sir Edward Elgar, dedi-
cou uma nova peça em conjunto a Isabel, a Margarida e à Duquesa, 
para comemorar o nascimento da princesa mais nova. Intitulada 
Nursery Suite, foi tocada num concerto a 4 de julho de 1931 para 
uma audiência que incluiu Isabel e os pais, mas não, obviamente, 
a bebé Margarida. No outono seguinte, Isabel foi a uma matiné de 
caridade com a Duquesa, com quem também frequentava as cele-
brações religiosas de domingo de manhã. O Daily Mail descrevia 
estas saídas como «semi-públicas».81 Para os observadores, isto era 
uma forma de sublinhar a primazia de Isabel entre as netas do Rei. 
Os jornais deliciavam-se com as aparições da mãe e da filha em 
conjunto; e não se mostravam muito preocupados com a ansieda-
de da Duquesa em relação à fama de que a filha gozava. Invariavel-
mente, a alegre e educada Isabel portava-se de forma meritória. «A 
Princesinha, que foi iniciada pela mãe na arte do comportamento 
adequado, gosta em absoluto de ser assim», garantia «um popular» 
ao Mail.

82 Fotografias de uma Isabel sorridente de braço dado com 
a mãe sugerem a exatidão desta declaração formalista. Esta era a 
criança loira e feliz que Crawfie herdou. Com três anos, Margarida 
permanecia ao cuidado de Alah.

X «The Master of the King’s Music» é uma posição na Casa Real criada em 
1626. Há quem diga que é equivalente à de «poeta laureado». Originalmente, 
este mestre dirigia a orquestra do Rei e compunha música a pedido. Ainda hoje 
compõe para acontecimentos especiais, como coroações, casamentos, mortes, 
aniversários. Para este cargo é sempre escolhido alguém eminente no campo da 
música clássica. Desde 2004 que o mandato do mestre é de dez anos, em vez de ser 
para toda a vida, como anteriormente. (N. da T.) 
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Crawfie recordou as suas primeiras impressões da Princesa Isa-
bel em The Little Princesses [As Princesinhas], em 1950. Nessa altura, 
tinham passado quase duas décadas desde a tarde que descreveu. 
Em grande parte desse período, incluindo aquele em que o livro 
foi escrito, Isabel foi firmemente estabelecida como a herdeira ao 
trono do pai. Apesar de não ser este o caso em 1933, isso não inva-
lida o brilho carinhoso do relato retrospetivo de Crawfie de «uma 
figura pequena com uma esfregona de caracóis na cabeça», sentada 
na cama a conduzir uma parelha de cavalos imaginária, «uma ou 
duas voltas ao parque», o cinto do seu vestido formal um substi-
tuto para as rédeas.83 «Desde o início que tive um pressentimento 
de que Lilibet era “especial”, com tanta personalidade numa idade 
tão jovem», recordou Crawfie, e a sua versão da princesa de sete 
anos coincide com a de outros relatos em primeira mão.84 Henry 
Owen, o cavalariço do Duque responsável pelas aulas de equitação 
de Isabel, escreveu Cynthia Asquith, disse «não ter palavras para 
descrever com exatidão quão simpática a Princesa Isabel realmente 
é».85 Nesse ano, Philip de László pintou um retrato de Isabel e ficou 
maravilhado com a menina que descreveu como «a mais inteli-
gente e bonita das crianças». Contou que ela lhe disse, confiden-
cialmente, que, tal como ele, também pintava, «e sou uma pintora 
muito boa. Da próxima vez, vou trazer alguns dos meus trabalhos 
para lhe mostrar». De László acrescentou que «é muito popular 
e atualmente é olhada como a futura Rainha da Grã-Bretanha».86 
Este último ponto de vista não era encorajado pela Duquesa no 
número 145 de Piccadilly, nem na Royal Lodge, e o retrato que os 
Iorque encomendaram a László, um exercício romântico de uma 
beleza adocicada aparentada com as melhores fotografias de Mar-
cus Adams, excluía explicitamente quaisquer marcas que indicas-
sem o lugar de Isabel na sucessão.

O desafio de Crawfie foi adaptar-se ao relativamente pequeno 
número de horas que a Duquesa lhe permitia para o ensino rudi-
mentar. Nos dias de Isabel, o que era sacrossanto era o tempo que 
a mãe e o pai passavam com as duas filhas: uma brincadeira pós-
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-pequeno-almoço no quarto da Duquesa, um jogo de cartas depois 
do chá (racing demon

XI

, rummy, famílias felizes, snap), hora do ba-
nho, brincadeiras no quarto das crianças como lutas de almofadas, 
e depois a hora de deitar com o ritual de leitura de histórias. Tudo 
o resto, aulas em particular, era passível de perturbações: cabelei-
reiros e costureiras eram chamados ao número 145 de Piccadilly, as 
consultas ao dentista eram para ser mantidas. Nesse inverno, a im-
prensa noticiou que a casa se tinha «tornado o ponto de encontro 
de uma quantidade de gente pequena que lá frequentava uma classe 
semanal de dança e que depois tomava chá com a Princesinha».87 
Estas sessões, partilhadas com os vizinhos do lado dos Iorque e com 
os três filhos de Lady Plunket, amiga da Duquesa, eram conduzidas 
por Marguerite Vacani, «uma professora famosa dos filhos da alta-
-sociedade», recomendada pela Rainha Ena de EspanhaXII, nascida 
britânica. Ensinava a pupila real a «caminhar bem, a fazer vénias 
graciosas, e a dançar nas pontas dos dedos», e mais tarde contou a 
sua primeira impressão de «uma rapariguinha, de olhos azuis bri-
lhantes, face sorridente e tão contente por nos ver».88 Que as aulas 
de Madame Vacani consumissem toda uma tarde não fazia diferen-
ça. As tardes eram de tempo livre, de preferência passado no exte-
rior: passeios no parque, alimentar a tartaruga japonesa azul de Isa-
bel, Madame Butterfly, andar de bicicleta no jardim, incluindo, de 
acordo com fontes autorizadas, um jogo a que Isabel e Margarida 
chamavam «pedestres» e no qual Isabel subia e descia os caminhos 
de gravilha no seu triciclo, observada por Margarida, até que «su-
bitamente, a Princesa Margarida dava um passo à frente e levanta-
va a mão. Obedientemente, a Princesa Isabel abrandava e parava, e 
a Princesa Margarida atravessava calmamente, em segurança, uma 

XI Jogo de cartas para famílias, também conhecido como Nertz ou Pounce.  
(N. da T.) 
XII Vitória Eugénia Júlia Ena de Espanha (1887-1969), casada com Afonso XIII de 
Espanha e Rainha consorte até à abolição da monarquia espanhola em 1931. Era 
neta da Rainha Vitória e do Príncipe Alberto de Saxe-Coburgo-Gota, e filha do 
Príncipe Henrique de Battenberg e da Princesa Beatriz do Reino Unido. (N. da T.)
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passadeira para peões imaginária».89 Havia lições semanais de can-
to no número 32 de Prince's Gate, a casa da Condessa de Cavan, 
aia tanto da Duquesa como da Princesa Real. Isabel partilhava as 
lições de canto com a filha mais velha da Condessa, Lady Isabel 
Lambart, dois anos a mais do que a Princesa, e cujo nome fora es-
colhido em atenção à Duquesa. Crawfie não tinha alternativa a não 
ser trabalhar no meio de todas estas distrações. No curto prazo, nas 
duas e meia a três horas de que dispunha todas as manhãs, ensinava 
história, literatura e aritmética, «as duas primeiras de longe as fa-
voritas, como acontece com todas as crianças».90 Subscreveu o Chil-

dren’s Newspaper (prudentemente conservador, com o seu mantra 
da bondade cristã e do Império); havia sempre à mão exemplares 
da Punch.

XIII As «inovações» da professora incluíam recreios «para 
se sujarem»: jogos de escondidas, como sardinhasXIV e pele-verme-
lhas entre os arbustos cheios da fuligem de Londres. Escrevia com 
desdém sobre «as tranquilas brincadeiras de senhoras nos Jardins 
Hamilton, sempre dentro dos trilhos», incentivadas por Alah, para 
quem as Princesas «deviam ser sempre princesas, pequenas figuras 
amorosas como bonecas», e assim que foi incluída na educação das 
raparigas encorajou as pupilas a serem mais do que «princesas bo-
necas»91. Em Londres, as aulas de Crawfie eram dadas numa sala 
pequena fora da sala de desenho. Havia muitas oportunidades para 
distrações, incluindo pausas prolongadas para um lanche a meio da 
manhã: para Isabel, um pudim de leite especial, do qual ela espe-
cialmente não gostava. Em Royal Lodge, a sala de aula era soalhei-
ra, com cortinas de chintz brilhante, de acordo com a doutrina de 
alegria da Duquesa. De vez em quando, a recompensa de Isabel por 
«trabalhar muito arduamente nas suas aulas e por uma boa semana 
de trabalho» era a permissão para convidar uma amiga para passar 
o fim de semana em Royal Lodge.92

XIII Revista semanal de humor e sátira publicada entre 1841 e 1992, e com nova 
edição entre 1996 e 2002. (N. da T.) 
XIV Uma evolução do jogo das escondidas que o torna mais difícil. (N. da T.) 
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O Duque e a Duquesa não interferiam («nunca ninguém teve 
uns patrões que interferissem tão pouco», comentava Crawfie93): 
o valor que atribuíam à substância do ensino das filhas, sugeria 
Crawfie, nem sempre era óbvio para a professora. Como Isabel 
tinha aulas sozinha, nem a Princesa nem os pais tinham forma de 
avaliar os seus progressos — sem outras crianças a serem educadas 
de maneira semelhante, as comparações eram impossíveis. Nada 
disto preocupava o Duque ou a Duquesa. O tricô proporcionou 
uma rara oportunidade de comparar Isabel com os seus pares. A 
contribuição de um cachecol tricotado por si, em cinzento e laran-
ja, em resposta a um apelo da Needlework Guild [Associação dos 
Trabalhos com Agulha], patrocinada pela Rainha Mary, foi rela-
tada nos jornais sob o título «O primo fez três». Isabel não gostava 
de tricotar, assim como não gostava do hobby da família de traba-
lhos com agulha, nos quais o seu pai e a sua avó eram excelentes: 
o cachecol era «o resultado de muito trabalho e paciência». E foi 
eclipsado pelos esforços de Gerald Lascelles. «Não só tricotou três 
cachecóis, como os adornou com borlas», noticiou o Daily Telegra-

ph de forma devastadora.94

A prolongada estadia de Crawfie com os Iorque é uma boa me-
dida do seu afeto pelos quatro. Como professora, subentende-se 
que sentia alguma frustração. Injustamente, algumas das suas afir-
mações retratam os pais de Isabel como pouco interessados na sua 
educação, mais preocupados, por exemplo, com a «promessa» de 
a filha «um dia ser uma excelente dançarina», e com «a graça e o 
entusiasmo com que executa[va] danças escocesas», descritas como 
«a admiração de todos os seus amigos».95 A educação das filhas da 
aristocracia nesta época raramente tinha como objetivo a distinção 
académica. A proeminência de «atividades de senhoras» — dan-
ça, desenho, equitação — no horário desigual de Isabel era paralela 
à experiência das suas contemporâneas, menos surpreendente do 
que seria hoje. O requisito mais solicitado de Jorge V em relação 
à educação de Isabel e de Margarida «era que aprendessem a es-
crever com uma caligrafia decente», o que ambas conseguiram.96 



91

Sem surpresa, a caligrafia das duas irmãs fazia lembrar a da mãe, a 
caligrafia que viam mais vezes. Enquanto Isabel permanecesse fora 
da corrida ao trono, com a assunção de que um atrasado Prínci-
pe de Gales cumpriria o seu dever e providenciaria um herdeiro 
masculino, a nação em geral partilhava o prazer da Duquesa nos 
entretenimentos «extracurriculares» de Isabel. Crawfie não tinha 
como saber que mais tarde, por mais de uma vez, a dança acabaria 
por ser uma capacidade-chave no arsenal de Isabel. Apenas tinha 
consciência do tempo que lhe era negado na sala de aula, e pelos 
progressos dificultados pelo relaxamento dos pais. As indubitáveis 
capacidades de Isabel redobravam a irritação da precetora. Crawfie 
elogiava «a rapidez brilhante da sua mente»; sublinhava que Isabel 
«era rápida a apanhar tudo, e não era preciso dar-lhe muitas expli-
cações».97 Também lhe reconhecia uma noção de responsabilida-
de, «desde o início, uma certa obediência, uma razoabilidade rara 
em alguém tão jovem». Em circunstâncias diferentes, uma receita 
ideal. Acabaria por se manter maioritariamente obediente ao que 
era esperado dela.

Crawfie não travava as suas batalhas sozinha. Descobriu que ti-
nha uma aliada solidária na Rainha Mary. A ligação que tanto o Rei 
como a Rainha sentiam com a neta mais velha era genuína. Nem 
com os próprios filhos os idosos soberanos se tinham posto de joe-
lhos e mãos no chão para procurar ganchos perdidos entre os sofás 
reais; o Rei indicava-lhe os detalhes da multidão retratada na paisa-
gem de férias do quadro de William Powell Frith, Ramsgate Sands, 
que estava pendurado no seu estúdio. No caso da Rainha Mary, a 
atenção a Isabel transcendia o simples afeto. A devoção à monarquia 
acarinhada por esta bisneta de Jorge III era a filosofia condutora da 
sua vida. Qualquer possibilidade de Isabel vir a herdar o trono co-
locava-a, aos olhos da avó, no pedestal mais elevado; o seu destino 
olímpico requeria uma preparação adequada. «Teria sido impossí-
vel», escreveu Lady Airlie, «para alguém tão devotado à monarquia 
como a Rainha Mary, perder de vista a futura Rainha nesta sua neta 
predileta».98 A Rainha estava «muito ansiosa para que Isabel lesse o 
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melhor género de livros para crianças — e muitos escolhia-os para 
ela»: Robert Louis Stevenson, Kipling, Austen.99 Acabou por estar 
«mais interessada na educação das netas do que tinha estado na dos 
próprios filhos».100 As lições de francês foram um ponto de inte-
resse desde cedo. No seguimento do curso que Isabel fizera com o 
gramofone, os Iorque contrataram uma mademoiselle externa que 
insistia na «escrita de colunas de verbos intermináveis». «Instigada 
pelo aborrecimento a medidas violentas», Isabel rebelou-se. Virou 
um grande tinteiro de prata sobre a sua própria cabeça. O resultado 
foi «tinta a escorrer-lhe pela face e a tingir lentamente de azul os 
seus caracóis dourados», assim como a partida da mademoiselle.

101 
A Rainha Mary sugeriu uma precetora para as férias. A Duquesa 
escolheu Georgina Guérin, filha da sua própria precetora de fran-
cês, que, desde 1935, ficou com a família em Birkhall e Balmoral 
(a resposta de Isabel foi tudo menos entusiástica: «a Mademoiselle 
chegou sã e salva», escreveu de Birkhall, «o que é uma pena»).102 A 
Rainha encorajava-a a aprender poemas de cor, «um treino mara-
vilhoso para a memória».103 O repertório de Isabel incluía London 

Snow, pelo recentemente falecido poeta laureado Robert Bridges, 
Daffodils, de Wordsworth, e uma mão cheia de poemas de Walter 
de la Mare. Mas foi a Rainha quem requisitou aulas de latim para 
Isabel, que começaram em 1935, e a Duquesa quem insistiu que 
a filha escrevesse cartas de agradecimento assim que fosse capaz. 
Em fevereiro de 1934, Isabel escreveu à avó com a incongruência 
infantil: «Adorámos estar em Sandringham consigo. Caiu-me um 
dente da frente ontem de manhã. Eu e a Margarida fomos a uma 
festa elegante em casa de Lady Astor».104

Isabel não tinha consciência das tensões que rodeavam a sua 
educação, escondidas debaixo de uma superfície polida. O Duque 
e a Duquesa conseguiram de facto criar para as filhas a vida de 
família despreocupada que tinham definido, e assim, comentou 
ironicamente Crawfie, «era sempre primavera».105

A felicidade estava sempre entre os objetivos mais queridos da 
Duquesa. Agilizou a primeira ida ao circo da família em janeiro de 
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1934; guiou a escolha da Duquesa quanto aos livros que lia em voz 
alta para Isabel e Margarida: «Histórias de fadas — Black Beauty, At 

the Back of the North Wind, Peter Pan — qualquer coisa que se conse-
guisse encontrar sobre cavalos e cães, e poesia alegre como «Come 

unto these yellow sands»;
XV também lhes lia histórias da Bíblia, tal 

com a sua mãe tinha feito consigo, primeiro incentivo à grande fé 
religiosa de Isabel.106 Em conjunto, as duas irmãs leram a distopia 
fantástica da realeza de Thackeray, The Rose and the Ring. Entre 
os presentes que o Príncipe de Gales ofereceu à sobrinha estavam 
exemplares dos poemas de A. A. Milnes Christopher Robin. O 
preferido de Isabel era Buckingham Palace, sobre o render da guar-
da, com a interrogação final, muito divertida para esta leitora em 
particular: «Pensas que o Rei sabe tudo sobre mim?» No curto pra-
zo, a Rainha Mary contentava-se quase sempre em fazer mimos de 
avó, como uma tarde de inverno em que o sol brilhava e ela e Isa-
bel foram de Sandringham à praia de Hunstanton: «a Princesinha, 
equipada com um pequeno balde, começou a colecionar conchas, e 
foi ajudada pela Rainha, que lhe indicava onde estavam, e andaram 
sobre poças de água para as apanhar».107 Supervisionou o Duque e 
Isabel a arrancarem hera dos muros à volta da propriedade.

Os pais, os avós, a bebé Margarida, Alah, Bobo MacDonald, Owen, 
o cavalariço que a ensinava a montar, Crawfie, Isabel Lambart, 
com quem partilhava as lições de canto, os rapazes Plunket nas au-
las de dança: o mundo de Isabel era um mundo coeso pleno de cer-
tezas infantis. Por enquanto, continuava a girar da forma habitual. 
O sétimo aniversário de Isabel, nessa primavera, foi festejado em 
Windsor, tal como anteriormente. Houve presentes depois do pe-
queno-almoço, a graça da ausência de lições de manhã, e o render 
da guarda pela Guarda Galesa na parada do castelo, observada não 

XV «Vem para estas areias amarelas». (N. da T.) 
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apenas por Isabel e pelos primos Lascelle, mas por «uma grande 
multidão — incluindo um grupo de duzentos belgas que estavam 
a visitar o castelo e a Universidade de Eton».109 Depois de uma 
cavalgada, o chá da família — o Rei e a Rainha, a Princesa Real, o 
Príncipe de Gales — incluiu o habitual bolo com cobertura de açú-
car feito pelo chef do Rei. E também houve um anúncio, uma ação 
de retaguarda para salvaguardar a imagem das crianças: «Foi hoje 
declarado que o Duque e a Duquesa de Iorque decidiram que a sua 
filha ainda é demasiado jovem para assumir funções públicas. Pelo 
menos por mais um ano, a Princesa não será vista em público, a 
não ser em ocasiões em que estará a acompanhar a sua mãe, como 
o Torneio Real ou o Real Concurso Hípico».110
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A princesa estrangeira a quem uma «obviamente entusiasmada» 
Isabel, na companhia dos pais, saudou na plataforma da estação de 
Ballater, a 17 de setembro de 1934, era Marina da Grécia. Às vol-
tas e mais voltas na passadeira vermelha, a animada Isabel dançou 
«até a Princesa Marina (…) se debruçar para beijar a sua futura 
sobrinha»1. Prima do deposto Rei Jorge II da Grécia, Marina fica-
ra recentemente noiva do mais novo dos irmãos de Bertie, Jorge, 
Duque de Kent. Sete anos antes, a sua mãe arrogante e ambiciosa, 
a ex-Grã-Duquesa Helen Vladimirovna, neta do Czar Alexander 
II, tinha sentido um entusiasmo fugaz pela atenção que o Príncipe 
de Gales dispensara à sua filha mais nova. Nada saiu daí. O afeto de 
David regressara ao abraço familiar da sua amante casada, Freda 
Dudley Ward; e voltou as costas a Marina, tal como fizera a nume-
rosas outras potenciais noivas «adequadas».

Na festa que reuniu a família em Balmoral, nesse outono, para 
dar as boas-vindas a Marina, Isabel e Margarida eram as únicas 
que não tinham consciência «do problema» do tio David. Ante-
riormente, em novembro de 1924, o Rei tinha descrito comovida-
mente o seu filho mais velho como «muito obstinado»2. Na década 
seguinte, a exasperação transformou-se em algo muito mais grave: 
meio receoso, meio convicto, comunicou ao segundo filho e à nora 
que David, que admitira abertamente o seu enfastiamento com o 
«princesismo», provavelmente nunca lhe sucederia no trono.  
O tempo provaria que Jorge V estava muito próximo da verdade. 
A concretização desta profecia foi dolorosa e dramática e mudou a 

Capítulo III

«Um retrato encantador 
                   da infância inglesa»
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vida de muitos dos membros da Família Real, a de Isabel mais do 
que a de todos os outros.

Pelo seu lado, David não lamentou minimamente o casamento 
de Marina com Jorge. «Sabes o que penso dos “casamentos reais”, 
escreveu a um amigo. Descreveu o namoro como «tão [...] rápi-
do que uma pessoa poderia perguntar-se quanto tempo iria du-
rar».3 Em vez disso, a 29 de novembro, acompanhou, com Bertie, 
o noivo Jorge na Abadia de Westminster. Entre os que assistiam 
ao casamento estava «um homem britânico muito normal e muito 
pouco atraente», Ernest Simpson, e a sua mulher, Wallis, «150 por 
cento americana»: «uma mulher pequena, alegre, inteligente, sim-
ples, tranquila, despretensiosa e desinteressante (…) que já tinha o 
ar de uma personagem que entra numa sala com a expectativa de 
que lhe façam uma vénia»4. Esta superamericana casada duas vezes 
era, claro, a última amante de David.

Para Isabel, o seu papel como dama de honor em dois casamentos 
reais tornara esse ano memorável. O grupo de acompanhantes de 
Marina incluía princesas europeias já crescidas, todas filhas de tro-
nos desaparecidos, com exceção de Juliana da Holanda. Isabel e a 
sua prima em segundo grau Lady Mary Cambridge, sobrinha-neta 
da Rainha Mary, seguraram o véu debruado a prata da noiva. Usa-
vam vestidos de tule branco, do género dos que Isabel usava para 
festas e sessões fotográficas. Para o casamento de Mary Cambrid-
ge, três anos antes, Isabel usara o seu primeiro vestido comprido. 
Para assinalar a ocasião, posou para a artista Phyllis Simpson: uma 
escultura de cerâmica de 15cm patrocinada pelos seus pais5. Nes-
te último evento, a sua aparência não suscitou o mesmo nível de 
interesse popular. Em vez disso, a atenção das pessoas centrou-
-se no comportamento de Isabel. Ao reverem as acompanhantes 
de Marina, os jornais descreveram Isabel, de forma aprovadora, 
como «a mais (…) vencedora de todas», séria no cumprimento 
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dos seus deveres nos ensaios para o casamento no Palácio de Buc-
kingham, assim como durante a cerimónia propriamente dita6. O 
seu comportamento voltou a sublinhar a diferença de idades entre 
Isabel e Margarida. Sentada com os pais, a dada altura, Margari-
da «esforçou-se para trocar cumprimentos divertidos com a irmã. 
Levantou uma pequena mão em frente ao rosto e girou os dedos 
na direção da Princesa. Isabel, no entanto, estava tão digna como 
qualquer um que tomasse parte naquela cerimónia cheia de pompa 
e majestade e levantou as sobrancelhas à irmã numa repreensão 
silenciosa»7. Cada uma tinha já o seu papel distribuído: Margarida, 
travessa e espontânea nas suas traquinices, Isabel séria e precoce-
mente madura. Elogios sobre a sua seriedade e dignidade — para 
os padrões modernos, virtudes muito questionáveis numa criança 
de oito anos — moldaram inevitavelmente a noção de Isabel sobre 
o que era o «comportamento real» adequado. A «repreensão si-
lenciosa» tornou-se uma expressão característica de desaprovação.

Onze meses mais tarde, a 6 de novembro de 1935, Isabel voltou 
a ser dama de honor. O evento foi o casamento do irmão do meio 
de Bertie, Henry, Duque de Gloucester, com Lady Alice Mon-
tagu-Douglas-Scott, uma filha de um nobre escocês, tal como a 
Duquesa de Iorque. Margarida, com cinco anos, juntou-se à irmã. 
As Princesinhas foram vestidas, pela primeira vez, por Norman 
Hartnell, que mais tarde desenharia os vestidos das irmãs para a 
coroação dos pais, para os seus casamentos e para a coroação da 
própria Isabel. Hartnell imaginou vestidos compridos «num estilo 
Império sofisticado»; mas foi frustrado pelo desejo do Rei de ver 
«os lindos e pequenos joelhos» das netas. Foi em vão o seu pro-
testo de que assim vão parecer «umas malditas pequenas fadas»8: 
fazê-las parecerem-se com fadas foi um objetivo da Duquesa desde 
o nascimento das filhas. As fadas eram proeminentes na dieta cul-
tural dos berçários do período entre as duas guerras: em histórias 
e poemas, nas aguarelas de Margaret Tarrant, como a que estava 
no quarto infantil de dia no número 145 de Picadilly. O presente 
de Isabel para a Rainha Mary em 1933 foi uma pintura de fadas 
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da sua autoria; em janeiro de 1935, onze mil raparigas australia-
nas, também chamadas Isabel, ofereceram à princesa um quilt 

I

  de 
lã, acompanhado de um livro «decorado com desenhos de flores e 
árvores nativas, com fadas e animais a brincarem no meio deles», 
incluindo uma pintura de «ovelhas pequeninas com fadas que as 
tosquiavam e separavam a lã»9. As fadas eram gulosas, por vezes 
caprichosas, por vezes marotas, típicas da Terra do Nunca da ino-
cência infantil: gostar e identificar-se com as fadas era uma prova 
da sanidade mental de Isabel. Na altura de cada um dos casamen-
tos, a Princesa foi fotografada por Marcus Adams com a aparên-
cia de fada. Uma fotografia de novembro de 1934 tornou-se uma 
das suas mais famosas. Confirmou a opinião do diplomata Miles 
Lampson, que conheceu Isabel em Balmoral em setembro, de que 
raramente tinha visto uma criança tão encantadora como a Prin-
cesa. E também a da criada de copa Mollie Moran, que, do andar 
superior de um autocarro em Park Lane, vislumbrou as duas Prin-
cesas a brincar no jardim de casa dos pais, e «ficou a olhar, quase 
enfeitiçada, para as suas compleições amorosas, da cor de natas 
com pêssegos, emolduradas por caracóis suaves»10. Com a face a 
repousar na mão esquerda, e reclinada numa grande almofada, o 
olhar de Adams sobre Isabel deixa ao espetador uma sensação de 
tranquilidade. O seu olhar fixo e direto sugere uma avaliação fria e 
imutável que os observadores notavam cada vez mais. É uma ima-
gem de autoconfiança e, possivelmente, de autocontenção. Ambas 
qualidades que seriam repetidamente atribuídas a Isabel nos anos 
vindouros.

I Um quilt é um edredão preenchido com materiais macios e quentes, como lã ou 
penas, e é geralmente feito de pedaços de tecidos numa trama conhecida como 
patchwork — semelhante ao que em português chamamos de manta de retalhos.  
(N. da T.) 
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A decisão do governo de celebrar os 25 anos da subida ao trono de 
Jorge V sob a forma de um Jubileu de Prata, a primeira comemo-
ração do género na história britânica, fez de 1935 um ano signi-
ficativo na vida da Família Real. Durante as diversas celebrações, 
Isabel estava frequentemente ao lado dos avós. Experimentou em 
primeira mão aquilo a que o Rei chamava «esta ligação pessoal en-
tre mim e o meu povo», «uma oferta espontânea de lealdade — e de 
(…) amor»11: acontecimentos e respostas que não poderiam falhar 
em criar uma impressão duradoura numa criança séria e obser-
vadora, consciente desde a infância de que os seus avós também 
eram reis e de que a vida da sua família era um foco de interesse 
(largamente) generalizado.

Em janeiro, Isabel retribuiu em géneros o presente de um bolo 
que fora oferecido pelas «crianças pobres de Battersea» na altura 
do seu batizado: fez a cobertura e decorou um bolo para os rapazes 
do Centro de Instrução Juvenil, na cidade de Blaina, em Gales do 
Sul. Semanas mais tarde, no seguimento de uma visita do pai à sua 
fábrica em New Southgate, Isabel e Margarida receberam os seus 
próprios telefones da Companhia de Cabos e Telefones: «em mar-
fim e com banho de ouro (…), dois aparelhos de tamanho normal, 
cada um com um disco de marcação», completamente funcionais13. 
Aqui estavam duas facetas da vida real: os tributos imerecidos por 
um estatuto elevado e a consideração dos menos afortunados, cada 
vez mais identificados como os motivos para esses tributos. Aos 
oito anos e meio, Isabel ainda não reconhecia os dois gestos como 
tal. Mas durante a sua longa vida iria demonstrar de forma mui-
to convincente a sua compreensão do «contrato» entre a Família 
Real e o povo.

A 1 de março, a BBC oficial revelou que a estação «saudava a 
oportunidade de emitir a voz da Princesa para as crianças»14. Era 
a primeira vez que os preparativos para o Jubileu se focavam em 
Isabel. «Sentiu-se que deveria haver uma consideração especial 
para as crianças de forma a dar-lhes um interesse próprio nas cele-
brações do Jubileu», explicou um jornal15. A ideia de uma emissão 
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por Isabel numa edição especial da Hora das Crianças a propósito 
do Jubileu não se concretizou, por não ter tido acolhimento nem 
junto dos pais nem dos avós.

No entanto, a sugestão revelou a proeminência de Isabel. Assim 
como os canadianos a tinham escolhido para aparecer no seu selo 
de um cêntimo comemorativo do Jubileu de Prata, foi a Princesa 
que a BBC identificou como a neta real que poderia congregar o 
interesse de toda uma nação. Isabel era mais associada ao avô do 
que qualquer um dos outros netos do Rei: a companhia que esco-
lhera para a sua convalescença à beira-mar, uma visita frequente 
no Castelo de Windsor. Nessa primavera, pela primeira vez, esti-
vera presente quando o Rei distribuiu o royal maundy money

II na 
Abadia de Westminster; houve relatos de que Isabel «fora conta-
giada pelo entusiasmo do avô e começara a sua própria coleção de 
selos», para a qual o Rei contribuía. A 6 de maio, depois da missa 
de Ação de Graças na Catedral de S. Paulo, Isabel ficou entre os 
avós na varanda do Palácio de Buckingham para ouvir os vivas 
de um quarto de milhão de pessoas. A carruagem dos Iorque foi 
a primeira do cortejo real. Vestida como a irmã em rosa-pálido, 
«Isabel, serena e controlada, acenou para as multidões com a mão 
pequena enluvada de branco», conseguindo aquilo que Chips 
Channon, membro do Parlamento, chamou de «aplauso trovejan-
te»16. O sol brilhante, enormes multidões, bandeiras e decorações 
esvoaçantes contribuíram para muitos participarem nesse dia de 
euforia patriótica: um espetador descreveu Isabel e Margarida 
como «um retrato encantador da infância inglesa»17. Dentro da 
Catedral de S. Paulo, Isabel poderá ou não ter observado os rituais 
com «os seus olhos enormes de espanto». Muito provavelmente 
também não fixou na memória o discurso do Arcebispo de Can-

II Royal Maundy é uma cerimónia religiosa que a Igreja de Inglaterra realiza na 
Quinta-feira Santa. Durante este serviço religioso, o monarca britânico, ou um 
oficial real, distribui cerimoniosamente pequenas moedas de prata conhecidas 
como «dinheiro Maundy», que são esmolas simbólicas para organizações que 
apoiam idosos.  (N. da T.) 
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tuária. A descrição que o prelado fez de Jorge V a comandar «o res-
peito e a confiança» do seu povo, a «tranquila e valiosa dignidade 
com que exerce o seu alto cargo», e a «dedicação altruísta ao servi-
ço [da nação]» expuseram a fórmula da monarquia que estabeleceu 
o padrão para o reinado do pai de Isabel e para o seu próprio. Uma 
semana mais tarde, o Rei e a Rainha fizeram uma visita surpresa 
ao East End. A acompanhá-los numa jornada pelos bairros mais 
pobres de Londres estava a neta mais velha. «Em todas as ruas es-
treitas, através das quais a notícia da sua vinda se espalhou como 
um incêndio descontrolado, o Rei, a Rainha e a Princesinha foram 
saudados com sinceras demonstrações de afeto insuperáveis em 
qualquer altura»18. Por mais de uma vez, a densidade da multidão 
obrigou o carro real a parar; multidões acotovelavam-se à sua vol-
ta; mulheres e crianças tentavam trepar para os estribos «acenando 
e gritando vivas freneticamente». O casal real estava emocionado, 
mas não alarmado. Para Isabel, foi uma demonstração extraordi-
nária e poderosa, prova de uma dimensão muito pessoal dos laços 
entre a Coroa e o país. Juntamente com a bandeira já gasta — e as 
bandeirinhas amarradas pelas ruas — ondulava a lealdade da qual 
os tronos dependem, uma lealdade que, em primeira instância, não 
era para com a instituição monárquica, mas para com os avós de 
Isabel.

Na manhã a seguir à visita ao East End, a Circular da Corte re-
gistava simplesmente: «A Princesa Isabel de Iorque visitou Suas 
Majestades e ficou para o almoço». Com mais precisão, os jornais 
descreveram a relação entre o Rei e a Princesa como a de «grandes 
amigos»19. Era uma afirmação que nenhum dos filhos de Jorge V 
poderia fazer. No seu diário, nesse verão, o Rei escreveu simples-
mente: «Todas as crianças são bonitas, mas nenhumas são tão bo-
nitas como Isabel e Margarida»20. Para assinalar a ocasião deu um 
colar de pérolas a cada uma das princesas: três fiadas para Isabel, 
duas para Margarida.
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Para Jorge V, os acontecimentos desse maio soalheiro revelaram- 
-se o canto do cisne. Em junho, o Rei desenvolveu catarro brôn-
quico. Duas semanas de recuperação não programadas em San-
dringham restituíram-lhe temporariamente a saúde; retomou 
o itinerário anual para a Cowes WeekIII e depois para Balmoral.  
Na Escócia, entre os seus convidados estava o Arcebispo de Can-
tuária, com quem «falou bastante sobre “esta última amizade do 
Príncipe de Gales” [com Wallis Simpson] e estava muito preocu-
pado com este assunto»21.

Os Iorque permaneceram em Windsor, na Royal Lodge. Em ju-
lho, um espetáculo de marionetasIV nos terrenos de Mount Clare, 
em Roehampton, providenciaram a Isabel e a Margarida momen-
tos de pura diversão infantil para contrabalançar as formalidades 
anteriores. No final do verão viajaram para norte, para Birkhall, a 
casa na propriedade de Balmoral, ainda iluminada por candeeiros a 
petróleo e aquecida por fogões a parafina, que o Rei lhes empresta-
va desde 1929. Nenhum dos seus pais explicou exatamente a Isabel 
o estado de saúde deteriorado do avô. Entre vários divertimentos 
havia uma festa de aniversário próximo do Castelo de Abergel-
die. Era oferecida pelo Conde e pela Condessa de Shaftesbury à 
neta, Mary Anna Sturt. Apesar de uma potencialmente inibidora 
audiência constituída pela Rainha, a Duquesa e o Rei da Grécia, 
um animador infantil chamado Mr. A. Hay Prestowe apresentou 
truques de magia e ventriloquismo e convidou Isabel para o aju-
dar. A sua estreia como ilusionista permitiu vê-la a apresentar-se 

III A Cowes Week — ou «semana de Cowes» — é uma das maiores e mais longas 
regatas do mundo, que reúne os melhores competidores do globo. Realiza-se to-
dos os anos, desde 1826, em agosto, em Solent, nas águas que ficam entre o sul de 
Inglaterra e a Ilha de Wight, zona conhecida pelas fortes marés. Toda a logística 
se concentra na pequena cidade de Cowes. (N. da T.) 

IV «Punch and Judy Show» no original — espetáculo tradicional de marionetas 
que apresenta como protagonistas o sr. Punch e a sua mulher, a senhora Judy. A 
apresentação consiste numa sequência de cenas curtas, com interações entre as 
duas personagens. É frequentemente considerado um exemplo da cultura tradi-
cional britânica. (N. da T.) 
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como «se tivesse nascido para isto»22. Em Londres, no final de no-
vembro, acompanhou os pais a uma matiné de auxílio ao Appeal 
National Theater, três horas de cenas de Shakespeare; os pais ti-
raram-na do teatro antes do início da cena do assassínio de Otelo.  
O seu momento preferido foi uma representação cómica pelo co-
mediante musical George Roby de um solilóquio de Henrique V. 
Tal como a sua alegria ao assistir ao espetáculo de marionetas, isto 
era a prova de que, dignidade precoce e seriedade à parte, Isabel 
ainda tinha os instintos e os gostos de uma criança.

No Natal de 1935, depois de uma expedição de compra de pre-
sentes ao Woolworths («ornamentos de porcelana, doces, folhas 
de autocolantes coloridos e transferidores de imagem»)23, Isabel e 
Margarida foram para Sandringham sem os pais. A Duquesa esta-
va com uma pneumonia, ficando com o Duque na Royal Lodge. 
A Duquesa escreveu à filha mais velha. Avisava-a para ser «muito 
educada com toda a gente. Lembra-te de responder simpaticamen-
te quando te perguntarem alguma coisa, mesmo que te pareçam 
perguntas patetas!», um lembrete da formalidade da festa na casa 
real e da importância dada às boas maneiras24. Tal como noutros 
anos, as irmãs ajudaram os avós a distribuir presentes pelos traba-
lhadores da propriedade, este ano vestidas com os «fatos de fadas» 
que tinham ganho no casamento dos Gloucesters. Na companhia 
da família reunida para a festa, ouviram a emissão radiofónica do 
Natal do Rei, a sua descrição do «Império de famílias de povos» 
e as suas esperanças da «bênção da paz»; eram demasiado jovens 
para entender a ansiedade do velho Rei sobre Mussolini e Hitler. 
No Ano Novo, já incapaz de caçar, Jorge V fez passeios tranquilos 
no seu pónei de caça. «No meio do nevoeiro, surgiu o Rei, mon-
tado no seu pónei branco, Jock», recordou um antigo membro do 
pessoal doméstico acerca de uma tarde invernosa pós-Natal. «À 
frente do pónei, como se o conduzisse, caminhava uma pequena 
figura, a Princesa Isabel. Levava o seu avô de volta a casa»25. Pouco 
antes, durante a estadia à beira-mar próximo de Bognor, Isabel 
saudara a recuperação do Rei. Não haveria melhoras desta vez.  
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O coração de Jorge V estava a enfraquecer, tinha dificuldades res-
piratórias, andava com dificuldade e lutava para se manter acorda-
do. Talvez, nessa altura, sabendo, tal como disse a velhos amigos, 
que a sua hora estava a chegar, retirasse conforto da rapariguinha 
que o acompanhava nos seus passeios e o deixava em casa em se-
gurança. A sua expectativa nas capacidades de Isabel era altíssima. 
Disse a Lady Algernon Gordon Lennox: «Rezo a Deus para que 
o meu filho mais velho nunca se case nem tenha filhos, para que 
nada se interponha entre Bertie e Lilibet e o trono»26. Para um ho-
mem de aparência tão convencional, com uma visão convencional 
da monarquia, um sentimento tão irregular indica o desânimo que 
o Príncipe de Gales lhe suscitava.

Isabel rejeitou vigorosamente os esforços do Arcebispo de 
Cantuária para lhe falar a sós. Em resposta a um convite para o 
acompanhar num passeio, ela pediu-lhe para «não me dizer mais 
nada sobre Deus. Já sei tudo sobre ele»27. Mais apelativo do que a 
companhia do idoso Lang era o boneco de neve, construído com 
Margarida a 17 de janeiro. Ou a manhã seguinte, quando «com 
um sol a brilhar como na primavera, as duas, bem agasalhadas, 
brincaram na neve, a bombardear às gargalhadas o seu trabalho 
manual»28. O facto de Isabel não suspeitar da morte iminente do 
avô era uma prova do sucesso da Rainha Mary a salvaguardar as 
aparências: o primeiro boletim médico a anunciar a deterioração 
do estado do Rei foi emitido poucas horas depois de as Princesas 
terem construído o boneco de neve. Ambas foram informadas na 
manhã seguinte. Deixaram Sandringham em direção a Londres de 
comboio, nessa tarde, vestidas com casacos vermelho-framboesa, 
Isabel incapaz de disfarçar a sua infelicidade29. Dois dias depois, o 
Rei estava morto. Uma injeção letal de cocaína e morfina na veia 
jugular, administrada pelo seu médico, apressou o seu fim. Era uma 
questão de calendarização: a família preferia que as primeiras no-
tícias sobre a sua morte não aparecessem nos jornais da tarde, com 
os seus alegres desvarios, mas antes nas páginas sóbrias do Times. 
Isabel e Margarida foram informadas depois do pequeno-almoço. 
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Mais tarde, nesse mesmo dia, o tio David, que já não era o Príncipe 
de Gales, anunciou a sua intenção de reinar como Eduardo VIII. 
Tinha escolhido o mesmo nome do seu avô, Eduardo VII, cuja 
fama de mulherengo fácil estava há muito entre as suas fixações.

Três semanas depois da morte de Jorge V, Kinara Kestyn, de nove 
anos, de Derby, recebia uma carta da camareira da Duquesa de Ior-
que, Lettice Bowlby: «É desejo de Sua Alteza Real, a Duquesa de 
Iorque, agradecer-lhe profundamente pela sua simpática carta de 
condolências para a Princesa Isabel», escreveu. «Como pode per-
ceber, significou muito para ela, que adorava o avô».30

A morte do Rei foi um ponto de viragem para todos os Iorque, 
com exceção de Margarida, então com cinco anos, isolada pela 
infância. «A minha vida esteve tão ligada à sua nos últimos doze 
anos», escreveu a Duquesa à Rainha Mary31. Durante onze desses 
doze anos, a Duquesa fora a única nora do Rei e da Rainha, com 
uma habilidade para gerir as relações com o exigente casal que 
nenhum dos próprios possuía, e com uma posição privilegiada na 
Corte. Os nascimentos, primeiro de Isabel e depois de Margarida, 
tinham fortalecido esta proximidade. Mas enquanto a Duquesa 
comparava o Rei e a Rainha com o modelo que tinham sido os 
seus próprios pais, e os considerava com falhas, o Rei por vezes 
era tirânico como chefe de família e, para os filhos, «não era com-
preensivo nem os ajudava», Isabel não tinha quaisquer reservas 
sobre «essa espécie antiquada de homem». Partilhava o seu amor 
pelos cavalos, pelos selos e pelas Terras Altas; acabaria por par-
tilhar também os sentimentos do avô em relação à religião, «im-
pressiva e apelativa na sua digna simplicidade»32; avô e neta par-
tilhavam um laço simples de afeto. Tinham, supostamente, feito 
um acordo: todas as manhãs, a uma hora combinada, da janela do 
quarto das crianças no número 145 Picadilly, Isabel acenava um 
lenço branco em direção ao Palácio de Buckhingham, onde o seu 
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avô também estaria em pé junto a uma janela a olhar para a sua 
saudação.33

Por telegrama, a Duquesa antecipou o regresso de Crawfie, das 
férias de Natal, para Royal Lodge. Ausente no momento em que 
a precetora voltou, deixou-lhe uma mensagem: um pedido para 
que não autorizasse eventos que «deprimissem [Isabel e Margari-
da] mais do que seja absolutamente necessário (…) Elas são muito 
novas»34. As suas boas intenções subestimaram a extensão da infe-
licidade de Isabel, notou Crawfie, «a sua personalidade sensível ab-
sorvia tudo profundamente»35. Não queria que tapassem os olhos 
ao seu desgosto. Até os cavalos de brincar davam direito a dúvidas. 
«Lembro-me de Isabel estar a preparar um cavalo de brincar com 
pausas e hesitações (…) olhou para mim durante um momento e 
perguntou “Oh, Crawfie… será que devemos brincar?”».36

Isabel participou num determinado número de eventos rela-
cionados com as exéquias do avô, incluindo o velório público em 
Westminster Hall. Os jornais sugeriram que «era o desejo especial 
da Rainha Mary»: a viúva manteve junto de si a neta vestida de 
preto durante a vigília noturna. «A Princesinha olhava solene-
mente para o caixão e para os arabescos desenhados pelos grupos 
de sentinelas militares da Gentlemen-at-ArmsV, da Yeomen of 
The GuardVI e da Household Brigade of GuardsVII». Toda a realeza 
estava presente para assistir a um render da guarda «que a Rai- 
nha também desejou que fosse observada pela neta»: os oficiais da 
Guarda substituídos pelos quatro filhos do rei morto, na chamada 

V Gentleman-at-Arms é um corpo de 40 guardas que assistem o soberano em 
acontecimentos de Estado. (N. da T.) 

VI Yeomen of the Guard é o corpo pessoal de guardas do soberano britânico, es-
tabelecido por Henry VII em 1845. Não devem ser confundidos com os Yeomen 
da Torre de Londres, embora todos usem uniformes Tudor. (N. da T.) 

VII Household Brigade of Guards é uma unidade militar de elite do Reino Uni-
dos e da Commonwealth. São um postal vivo de Londres. O render da guarda 
realiza-se diariamente em frente aos portões do Palácio de Buckingham e é um 
verdadeiro acontecimento turístico. (N. da T.) 
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«vigília dos príncipes»37. A Rainha Mary explicou a Isabel o sig-
nificado da vigília e dos pormenores dos símbolosVIII que rodea-
vam o caixão. A presença de Isabel foi interpretada como um sinal 
do especial carinho da Rainha, mas os seus motivos eram mistos.  
O cerimonial que rodeia uma morte real representa história a 
acontecer. Para a criança que agora estava em segundo lugar na 
linha de sucessão, a história real, do ponto de vista da avó, dizia-
-lhe particularmente respeito. Isabel não procurou a ajuda das ex-
plicações da avó; o que mais a marcou foi a quietude do tio David 
durante a vigília dos irmãos, e o silêncio avassalador no velho edi-
fício, como se, nas suas palavras, «o Rei estivesse a dormir».38

A 28 de janeiro, Crawfie levou a Princesa de nove anos à esta-
ção de Paddington para esperar a chegada da carruagem das armas 
no caminho para o funeral em Windsor. Neste recinto sombrio e 
abobadado, «envolto em silêncio e frequentemente com pessoas a 
chorar», Isabel fez um grande esforço. Estava «muito branca (…), 
a sua carinha estremecia. Não gostou muito de tudo aquilo», re-
cordou Crawfie, «mas decidiu passar por tudo aquilo sem nenhum 
rebuliço».39 Quantas vezes, no futuro, iria agir assim, esta criança 
criada num mundo onde a reserva e o autocontrolo eram sinó-
nimos de bom comportamento. Mas iria sobreviver a este mun-
do. Sessenta anos mais tarde, no seguimento da morte de Diana, 
Princesa de Gales, a reserva que Isabel interiorizara em criança, o 
instinto para evitar discussões, iria pairar sobre multidões hostis e 
meios de comunicação social oportunistas como um bastão com o 
qual podia derrotar os que lhe eram mais adversos.

No seguimento da morte do Rei, os Iorque continuaram a pro-
teger Isabel das especulações sobre o seu futuro. Dado o celibato 
de Eduardo VIII, eram inevitáveis. No dia a seguir ao funeral, a 
revista Tatler reproduzia em página inteira uma imagem de Isabel 
no seu vestido de dama de honor no casamento dos Gloucester. 
A revista recordava aos leitores que Isabel dera outro passo em 

VIII «Regalia» no original: conjunto de insígnias e de emblemas da realeza, como 
a coroa ou o cetro. (N. da T.) 
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direção ao trono que prenunciava a sua adequação a uma Coroa 
que um dia poderia ser sua. «A encantadora e amada senhorinha», 
informava os leitores, «como filha mais velha do Presumível Her-
deiro do Trono, é agora a segunda na linha de sucessão. Sendo 
já uma personalidade marcante, a Princesa Isabel possui um dis-
cernimento notável para alguém tão jovem, e a sua consideração 
pelos outros é infalível».40 Que era largamente amada, era verdade. 
Ignorando o novo Rei, cujo carisma de estrela de cinema inspirava 
adulação, a revista Sphere dizia aos leitores que, «de toda a Família 
Real, é provavelmente Isabel que comanda as mais ardentes fileiras 
de ‘fãs’».41 Era um veredito pouco provável de agradar ao Duque 
e à Duquesa, assim como a Crawfie, ansiosa por fazer a educação 
das duas irmãs regressar à normalidade, ou até à protetora Alah.  
O Duque e a Duquesa também não fizeram comentários sobre o 
simbolismo visual do retrato oficial da cerimónia de Ação de Gra-
ças no Jubileu de Prata, da autoria de Frank Salisbury, revelado 
nessa primavera. Nas imagens da cerimónia retratadas por Salis-
bury, apenas dois membros da Família Real olham diretamente 
para o observador: um Príncipe de Gales rabugento, e por trás 
dele, a sua herdeira na geração seguinte, a sua sobrinha Princesa 
Isabel.

Demasiado nova para se aperceber das suas grandes implica-
ções, Isabel não conseguiu escapar ao impacto da morte de Jorge V 
no curto prazo. Até o seu guarda-roupa mudou. Em vez do casaco 
cor de framboesa que usara para brincar em Sandringham estava 
um novo casaco de flanela cinzenta; e vestidos de verão de linho 
em malva e branco.42 Como sempre, as roupas de Margarida eram 
iguais. Assim como de Mary Cambridge: o seu novo casaco cin-
zento foi concebido com linhas militares, com duplo abotoamento 
à frente, para ser usado com uma boina a condizer. Os vestidos 
malva e brancos das Princesas foram uma concessão, apesar de 
monótonos quando comparados com os vestidos piquê de algodão 
em padrões floridos que a Duquesa escolhia habitualmente: a Rai- 
nha Mary «exprimiu o desejo de que na Páscoa todas as crianças 
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reais usassem cores leves, de luto aliviado».43 Ao acompanhar os 
pais a um compromisso, semanas mais tarde, Isabel usou um casa-
co de tweed cinzento com um chapéu de palha cor de malva.

No entanto, antes da Páscoa de 1946, houve uma escapatória ao 
luto da Corte. No início de março, o Duque e a Duquesa viajaram 
para Eastbourne, na costa sul, para a Duquesa recuperar durante 
um mês. Apesar de a Rainha Mary ter feito saber que, no seu luto, 
«a sua maior alegria (…) era a companhia das duas netas», Isabel 
e Margarida rapidamente se juntaram aos pais.44 As visitas à praia 
não eram muito frequentes. Em Eastbourne, nessa primavera, o 
clima «teria feito justiça a junho», e tum chalet de praia só para eles 
tornou aquele período ainda mais perfeito.45 A Duquesa queixa-
va-se das multidões persistentes em todas as excursões. Escreveu 
à Rainha Mary a protestar: «Ontem foi um dia divinal, de manhã 
descemos ao pequeno chalet na praia, e o sol estava celestial. As 
pessoas são bastante maçadoras, e apesar de ficarem a olhar de for-
ma educada, ficam a olhar & a OLHAR».46 Era a Princesa, e não 
os pais, que as pessoas queriam ver. A igreja da paróquia estava 
lotada no primeiro domingo em que a família lá foi, a 8 de março, 
«e fora da igreja as multidões aumentaram quando se soube que a 
Princesa estava com os pais a assistir à missa».47 Um ano antes, ao 
observar as Princesas a brincar nos Jardins Hamilton a partir de 
um autocarro que por lá passava, a criada de copa Mollie Moran 
descreveu-as como «aparentemente alheadas de toda a atenção».49 
Joyce Grenfell, sobrinha de Lady Astor, descreveu-as numa festa 
como «normais (…) sempre vigiadas e concentradas no que esta-
vam a fazer».49 O alheamento iludia a Duquesa. Planeava passeios 
pelos arredores, incluindo a Winchelsea, onde o reitor mostrou 
a igreja a Isabel. Foram à praia de Cooden «& as crianças diverti-
ram-se enormemente», e ao penhasco de Beachy Head.IX Às vezes, 
as suas rotas eram pontuadas pela presença de admiradores. Na 
privacidade de Compton Place, alugada à família pelo Duque de 

IX Beachy Head, na costa sul de Inglaterra, é o mais alto penhasco marítimo de 
giz da Grã-Bretanha. (N. da T.) 
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Devonshire, a Duquesa instalava as filhas nas rotinas despreocu-
padas que sempre tinham sido a sua prioridade, desligando-as da 
curiosidade do mundo lá fora.

A Duquesa não podia proteger Isabel ou Margarida da opressiva 
atenção pública, mas foi bem sucedida em ocultar a sua própria 
infelicidade naquilo a que chamou «os efeitos de uma rutura fa-
miliar» que se seguiram à morte do Rei, e em preservar aspetos 
da inocência infantil das filhas.50 No final de maio, Isabel foi com 
os pais, a avó, o Rei e um grupo que também incluía o Príncipe 
Jorge e a Princesa Marina, o Duque e a Duquesa de Kent visitar 
o «Queen Mary»X antes da sua viagem de estreia a partir de Sou-
thampton. «Loucamente ansiosa» para ver o barco, Isabel gostou 
tanto da visita, incluindo a casa das máquinas e as cozinhas, que 
se esqueceu do chá; passou uma hora no viveiro de plantas. A sua 
«inspeção» foi mais do que apenas superficial; sugere a «pura de-
lícia» de observar que lhe era atribuída. «Experimentou todos os 
brinquedos, desceu o escorrega, usou os telefones de brincar, to-
cou no piano pequeno, e depois, percebendo que havia um cinema, 
perguntou se podia ver um filme. Foi exibida uma animação do 
Rato Mickey especialmente para Isabel, e o resto do grupo real 
ficou ao seu lado.51 Quando a visita terminou, a Rainha Mary disse 
a Isabel para escolher uma recordação. Isabel escolheu um boneco 
com um fato de marinheiro em veludo azul com o nome do navio 
na pala do boné.52 Mais tarde, numa loja de brinquedos em Dun-
dee, tanto Isabel como Margarida ficaram encantadas com a oferta 
de balões por parte do dono do estabelecimento.53 Privilégios ma-
teriais e a idolatria do público ainda não tinham estragado com 
mimos nenhuma das irmãs.

Em junho, os Iorque foram fotografados com os corgis Dookie e 
Jane, Choo-Choo, o cão leão-tibetano, e os labradores do Duque, 
Mimsy, Stiffy e Scrummy, na Royal Lodge e em frente a Y Bwthyn 

X Transatlântico de passageiros que navegou entre 1934 e 1967. (N. da T.)
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Bach, para um livro intitulado Our Princesses and Their Dogs.XI Com 
uma notória informalidade, a fotógrafa Lisa Sheridan capturou a 
família de quatro pessoas em casa fora das horas de trabalho. Neste 
livro estão imagens que falam aos seus contemporâneos de forma 
poderosa: pai, mãe e filhas, cada qual a desempenhar os papéis que 
as convenções lhe atribuíam, felizes por estarem juntos e com os 
seus cães. Numa das imagens mais conhecidas de Sheridan, Isabel 
abraça um prestativo corgi, a sua cabeça a repousar no cão. A sua 
expressão é de contentamento. Os espetadores, provavelmente, 
rotularam a imagem, tal como a da aparição de Isabel no verão an-
terior, como outro «delicioso retrato da infância britânica». Mais 
tarde, as memórias de Lisa Sheridan sobre o seu primeiro encon-
tro com Isabel incluem um registo da sua notória reserva. Para 
Crawfie, era um traço que a Princesa tinha herdado do pai.54

Nesse verão, imagens em exposição na Academia Real incluí-
ram um retrato de grupo de Edmond Brock Sua Alteza Real a Du-

quesa de Iorque e as Suas Filhas Princesa Isabel e Princesa Margarida 

Rosa. Era o cumprimento de uma encomenda iniciada três anos 
antes, quando a Duquesa escrevera ao artista sobre «um retrato de 
família, de mim e das nossas duas filhas (…) se nos pudesse pintar, 
seria um retrato maravilhoso, tenho a certeza».55 Brock gozava do 
patrocínio da Marquesa de Londonderry, uma formidável anfitriã 
política que estava entre as relações dos Iorque e já tinha pintado 
duas vezes a sua filha mais nova, a amiga de Isabel, Mairi Vane-
-Tempest-Stewart. Informal e afetuoso, o seu triplo retrato dos 
Iorque é, no entanto, um estudo de estilo grand manner.

XII Ape-
sar de não ter sido tão largamente divulgado como as fotografias 
de Sheridan, é uma forma de assinalar que, apesar da sua pública 
«normalidade», os Iorque habitavam um meio cultural decidida-
mente aristocrático.

XI «As Nossas Princesas e os Seus Cães».  (N. da T.)

XII Grand Manner refere-se a um estilo derivado do classicismo e da arte do Alto 
Renascimento. No século XVIII, o termo era usado para descrever pinturas que 
incorporavam metáforas visuais que sugeriam qualidades nobres. (N. da T.)
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Em 1936, saber se Wallis Simpson providenciaria ou não a Eduardo 
VIII uma razão ou um pretexto para abdicar não tinha importân-
cia na vida da Princesa Isabel de Iorque. Mais significativa, junta-
mente com questões estruturais de mudança na Família Real, era 
a luz a que a avó e a mãe de Isabel escolheram interpretar as ações 
do Rei e as implicações da sua interpretação. Em janeiro, Nan-
cy Astor escrevera a uma Grã-Duquesa russa exilada sobre Jorge 
V: «Ele era realmente amado, porque nunca houve um homem 
que cumprisse melhor o seu dever».56 Um ensaio escolar escrito 
por um aluno de 15 anos afirmava que «ele era popular em todas 
as classes, porque quando fazia alguma coisa, fazia ao serviço de 
Inglaterra».57 Em contraste, os atos do seu filho mais velho eram 
largamente condenados, incluindo pela Família Real, como aban-
dono do dever, um sentimento que Virginia Woolf discerniu em 
cartas para The Times: «Os nossos filhos & irmãos prescindiram 
das suas mulheres e amantes & também das suas vidas pelo país.  
E o Rei nem sequer consegue fazer isto — ?»58 A abdicação ameaçava 
a estabilidade da Coroa e a unidade do país; num momento crítico 
para os assuntos da Europa, distraía os britânicos de apreenderem a 
ameaça da Alemanha nazi na sua totalidade; e alteraria as vidas reais 
para sempre, a de Bertie e da sua filha Isabel mais do que todas as 
outras. Tornou-se o assunto tabu dos Windsor, o ex-Rei, o bicho-
-papão da dinastia; a sua narrativa era a de que a sua vida privada 
se sobrepunha ao dever público. A explicação mais simples para os 
atos de Eduardo era o facto de preferir Wallis Simpson a um reina-
do solitário. Oficialmente, o Rei escolheu o amor em detrimento da 
soberania. A sua escolha, estigmatizada pelo Arcebispo Lang como 
«um desejo pela felicidade privada», lançou uma sombra permanen-
te sobre a vida de Isabel e gravou indelevelmente a sua visão sobre 
as obrigações da realeza.59 Dentro da família de Isabel, a sua escolha 
demonizou a autogratificação. Confirmou o enraizado receio da fa-
mília por emoções não controladas. E também baniu Mrs. Simpson.
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A abdicação de Eduardo VIII, forçada pelas ações do seu primei-
ro-ministro, Stanley Baldwin, que se opôs consistentemente ao ca-
samento entre o Rei e Mrs. Simpson, a hostilidade da aristocracia 
dominante e da maioria da imprensa colocaram em relevo a impos-
sibilidade de a realeza conseguir separar o seu «eu» público do seu 
«eu» privado. O Rei era sempre Rei em qualquer circunstância e 
em qualquer aspeto da sua vida. Dada a sua posição de chefe supre-
mo de uma igreja que não reconhecia o divórcio, a escolha de uma 
companheira para a vida era tão embaraçosa como qualquer outro 
dos seus atos. Na verdade, todas as suas opções estavam aparente-
mente circunscritas, qualquer poder real que possuísse era uma qui-
mera se não fosse sustentado pelo aval público e pelo poder vigente. 
Quando, numa tentativa de última hora, o Rei tentou passar este 
casamento como uma modernização da Corte «vitoriana» do seu 
pai, ficou refém das conceções populares do que é a realeza. Como 
recordou Woolf, «não podemos ter uma mulher Simpson como 
Rainha, essa é que é a verdade. Ela não é mais Real do que eu ou tu, 
isto é o que diz a jovem mulher do merceeiro».60 Dos mais velhos, 
a começar pela sua avó, que, de acordo com Osbert Sitwell, «via os 
problemas morais e sociais do mundo a preto e branco, sem qual-
quer gradação», Isabel absorveu as «lições» da abdicação.61 Quando 
quer que tenha tido consciência dessas lições, nunca se permitiu 
a si própria esquecer. A vulnerabilidade da monarquia tinha sido 
exposta de uma forma irónica. Quão frágil a mística e a magia se 
mostraram quando confrontadas com um capricho pessoal.

Um mês depois da morte de Jorge V, o Yorkshire Evening Post infor-
mou os leitores de que era «uma mera coincidência que [a Princesa 
Isabel] nunca tivesse visto o tio, o novo Rei, desde que ele subira 
ao trono».62 Como qualquer outra desculpa, ficou longe do alvo. 
Wallis Simpson era a principal razão da tensão nas relações entre 
os Iorque e o tio preferido de Isabel; a antipatia da Duquesa era an-
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terior à subida do cunhado ao trono. E não se reduziu com o tempo. 
Ao discutir «uma certa pessoa» numa carta para a Rainha Mary, a 
Duquesa dizia: «Não sinto que consiga fazer progressos com ela & 
convidá-la para a nossa casa, como imagino que seria apreciado, & 
este facto está a tornar as relações um bocadinho difíceis». 63 A Du-
quesa não precisava de dar mais explicações à sogra. Desde o início 
que a relação do Rei com Mrs. Simpson consternava os pais. Em 
1936, a inadequação para consorte real de uma americana divorciada 
que em breve teria dois ex-maridos vivos não requeria explicações.  
A Rainha Mary não poderia ter deixado a sua desaprovação mais 
clara do que num simbólico ato de omissão. No início desse ano 
dividiu a coleção de joias da Princesa Vitória, a irmã solteira de 
Jorge V: deu peças às Duquesas de Iorque, de Kent e de Gloucester. 
Ao novo Rei, «que poderia passá-las a Mrs. Simpson», não deu 
nada.64

No decorrer do ano, recordou Crawfie, houve «poucas ocasiões 
em que [o Rei] aparecesse para brincar com as sobrinhas», 65 moti-
vo pelo qual a Princesa Margarida — quatro anos mais nova do que 
a irmã e com poucas memórias anteriores a esta data — disse ao 
seu biógrafo Christopher Warwick, em 1981, que a proximidade 
entre Eduardo e as Princesas Iorque era praticamente inexistente: 
«Nós não o conhecíamos».66 Insolitamente, o Rei esteve ausente 
da festa de aniversário de Isabel, à hora do chá, em abril: quando 
cortou o bolo, Isabel pôs uma fatia de lado e pediu que a enviassem 
ao tio. No entanto, o Rei foi a Royal Lodge nesse mesmo dia ao 
fim da tarde para entregar o seu presente, um chicote de equitação. 
Menos feliz foi uma visita que fez uma tarde a Royal Lodge para 
mostrar uma nova carrinha americana, levando com ele um grupo 
que incluía Wallis Simpson. Fosse qual fosse a razão da visita, foi 
Mrs. Simpson que foi escrutinada de muito perto pela Duquesa e 
por Crawfie. «Fiquei com a nítida impressão de que enquanto o 
Duque de Iorque “comprou” a carrinha americana, a Duquesa não 
“comprou” o outro interesse americano de David», escreveu Cra-
wfie, e esta visita, anotou, nunca mais foi mencionada, quer pelos 
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empregados, quer pelas crianças.67 Isabel voltou a ver o Rei na sua 
visita ao navio Queen Mary no final de maio. Embora não tenha 
sido relatado, Isabel não estava sozinha a tentar deslizar no escor-
rega da zona das crianças: o seu tio também tentou. Claro, Isabel 
continuava sem ter consciência das preocupações reais acerca da 
influência de Mrs. Simpson sobre o Rei, que nesse mês foi descrito 
como «o seu escravo absoluto».68 

O outono provaria ser uma época «bastante inquieta» para os 
adultos na vida de Isabel: Crawfie descreveu-a como um interlúdio 
de «tensão nervosa».69 Metaforicamente impermeáveis, as paredes 
do quarto das crianças afastaram Isabel de muitos sinais de aviso. 
Os seus dias mantinham o padrão familiar: um horário leve de li-
ções com Crawfie, recreio com Margarida, os familiares períodos 
com os pais, lições de equitação, lições de canto, lições de dança. 
A imprensa estrangeira deu vivas, ansiosa por pormenores sobre 
a relação do Rei na sua estadia em Baltimore; em casa, os jornais 
mantinham um silêncio frágil. Fontes oficiais da Corte verbera-
vam sobre as novas falhas do Rei, a sua preguiça, o desleixo em 
relação aos documentos de Estado, a sua rudeza. Figuras-chave da 
sociedade já favoreciam a solução do seu pai de passar a Coroa a 
Bertie e depois a Isabel. A Duquesa convidou para Birkhall o Ar-
cebispo de Cantuária, repositório das ansiedades de Jorge V. Com 
aprovação, o clérigo observava Isabel a brincar com a irmã e com 
a prima, Margarida Elphinstone. «Cantam músicas movimenta-
das de uma forma encantadora», registou. «Era estranho pensar 
no destino que poderia aguardar a pequena Isabel, atualmente a 
segunda na sucessão ao trono. Ela e a sua animada irmã são certa-
mente crianças arrebatadoras».70 Na reunião, Lang não desempe-
nhou nenhum papel no processo de abdicação, apesar do seu ati-
vismo nos bastidores e do pregão do vendedor de jornais, referido 
[mais tarde] por Chips Channon, que, no dia da abdicação, gritava: 
«A Igreja apontou uma pistola à cabeça [do Rei]».71 Em privado e 
em público, apoiou os pais de Isabel. 

Isabel ainda era uma criança preocupada com os póneis. Com os 
amigos, mostrou tendência para ser mandona, com a irmã um for-
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te instinto protetor; não tinha nenhum interesse nas suas roupas, 
salvo por uma peça favorita, a sua capa de veludo azul-safira. Na 
descrição de Crawfie, ela era ainda «muito virada para o campo» 
e ligada à sua quinta de animais de brincar comprada nos Wool- 
worths; ainda era a criança séria e apaixonada que um dia disse à 
sua precetora: «Se alguma vez for Rainha, farei uma lei que proíba 
as corridas aos domingos. Os cavalos também têm direito a des-
cansar».72 No Torneio Real, um acontecimento anual para mostrar 
cavalos e soldados, Isabel e Margarida «sentaram-se viradas para 
a frente, inclinadas sobre os cotovelos, a observar todos os movi-
mentos».73 Há fotografias que mostram Isabel de pé em frente à 
box real: aplaudiu, tremeu com gargalhadas, estava «encantada», 
«deliciada». Crawfie foi requisitada para se juntar aos jogos de pó-
neis em casa, montados ou conduzidos pela Princesa, um colar de 
pérolas do Woolworths a fazer de rédeas. A própria Isabel era um 
pónei; dava patadas no chão com um «casco» feito com um casa-
co, bufava e relinchava; como pónei, ignorava todas as perguntas 
que lhe eram feitas. À tarde, as irmãs prepararam um «quarto das 
crianças» para os cavalos de brincar; poliram e limparam todos 
os arreios até ficarem imaculados, citava demoradamente Henry 
Owen, o cavalariço; maravilhava-se com a sua destreza. Sentia in-
tensamente os maus-tratos a Ginger, em Beleza Negra.XIII

Os cavalos dominavam as suas recordações do casamento dos 
Kent: «Disse que não suportava ver a forma como as crinas dos 
cavalos tinham sido amarradas, ou o aperto das suas rédeas».74 Na 
Escócia, em setembro, montar alternava com trepar às árvores 
e aprender a fazer bolos com Mrs. McDonald, a governanta de 
Birkhall. Os primos Elphinstone tinham vindo para ficar. Jogos 
de cavalos preenchiam os dias compridos, tendo Isabel como sua 

XIII Black Beauty no original, é um livro da escritora inglesa Anne Sewell, que em 
1877 publicou esta autobiografia de um cavalo, que conta como é estar ao serviço 
do homem e as crueldades que os animais sofrem (Ginger é um cavalo amigo de 
Beleza Negra). É um dos dez livros infantis mais vendidos em todo o mundo.  
(N. da T.) 
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instigadora. «Brincávamos aos cavalos de forma interminável», 
lembra-se Margaret Elphinstone. «Galopávamos às voltas e voltas. 
Éramos cavalos de todas as espécies, cavalos de atrelado, cavalos de 
corrida e cavalos de circo. Passámos muito tempo como cavalos de 
circo e era obrigatório relinchar».75 Também havia piqueniques 
numa ilha em River Muick, com competições para ver quem con-
seguia comer mais pão escuro com xarope de milho.XIV Quando 
chovia, os primos brincavam dentro de casa, num anexo só de um 
quarto, com a chuva a bater no telhado de metal.76

Mesmo quando o reinado de Eduardo VIII entrou nas febris 
semanas finais, pouco se alterou nas rotinas do andar do quarto 
das crianças no número 145 de Piccadilly ou na Royal Lodge. Isa-
bel e Margarida emprestaram bonecas para uma exposição que 
se preparava numa loja de Whiteley para ajudar as Casas do Sol 
Brilhante para Bebés Cegos. As duas estavam outra vez a tricotar 
cachecóis para o apelo anual organizado pela Rainha Mary para a 
Associação dos Trabalhos com Agulha. Isabel estava ocupada a fa-
zer o presente que iria oferecer à avó pelo Natal: uma linogravura 
de um desenho, que a Princesa tinha terminado, de um cavalo de 
circo de pé sobre as patas traseiras no centro de uma arena. Os pla-
nos para a coroação, marcada para 12 de maio de 1937, atribuíram 
um papel a Isabel, mas excluíram Margarida: a demorada cerimó-
nia foi considerada «uma exigência demasiada para a paciência da 
Princesinha».77 Rumores afirmaram, e depois negaram, que Isa-
bel iria viajar para a Holanda em janeiro como dama de honor da 
Princesa Juliana, com quem tinha feito parte do grupo de damas 
de honor no casamento dos Kent, dois anos antes. Mais dramáti-
co, embora menos espalhado, era o rumor de que a Rainha Mary 
tinha concordado ser regente do Reino para a sua neta.78 A 17 de 
novembro, David deu conta, ao Duque e à Rainha Mary, da sua re-
solução de abdicar do trono no caso de não lhe ser permitido casar 

XIV Golden Syrup no original. Também é conhecido por esta designação em 
Portugal, onde está à venda nos supermercados. É um xarope feito à base de mi-
lho, açúcar e mel. (N. da T.) 
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com Wallis Simpson. Três dias mais tarde, uns atordoados Duque 
e Duquesa de Iorque deixaram Londres em direção ao Wiltshire 
para um fim de semana de caça com Lord e Lady Pembroke em 
Wilton House, como sempre deixando as filhas para trás.

Discussões frequentes com o Rei e as sombras que pairavam de-
vido à crescente possibilidade de o Duque subir ao trono no lugar 
de David impuseram uma tensão quase intolerável sobre os pais de 
Isabel. A Duquesa lamentava o horror «de ter de falar & compor-
tar-me como se nada estivesse errado durante esses dias difíceis», 
mas fê-lo: em público, em cartas para a sua mãe, em casa.79 Que as 
filhas permanecessem resguardadas de qualquer sombra continua-
va a ser uma preocupação prioritária. Ao olhar para 1936, Crawfie 
afirmou: «Não sei o que teríamos feito nesse período sem as lições 
de natação (…). As saídas para a piscina do clube eram o ponto alto 
da semana (…) e ajudaram-nos imenso a afastar das nossas cabeças 
as nuvens que se juntavam por cima de nós».80 Isabel sabia pou-
co, e entendia ainda menos, acerca dessas nuvens. Até a imprensa 
britânica quebrar o silêncio a 3 de dezembro e grandes cartazes di-
vulgarem o dilema do Rei, é possível que os seus únicos sinais de 
que alguma coisa estava errada fossem o ar abatido do seu pai e, 
presumivelmente, uma atmosfera de alguma coisa latente; à últi-
ma hora, a Duquesa ficou outra vez doente com gripe, reação que 
tivera, por mais de uma vez, a acontecimentos desagradáveis. No 
início de dezembro, ambas as Princesas começaram a notar as fre-
quentes idas e vindas no número 145 de Piccadilly. A uma pergunta 
de Margarida, Isabel respondeu de forma confusa: «Acho que o tio 
David quer casar com Mrs. Baldwin, mas Mr. Baldwin não gosta 
da ideia»81 (outra versão diz que Margarida perguntou a Isabel, du-
rante o cortejo da coroação dos seus pais, «vamos ver o tio David 
hoje?», ao que a irmã replicou; «Claro que não, ele casou-se com 
Mrs. Baldwin!»82). Isabel foi mais clara na sua entusiasmada respos-
ta às aulas de natação no Bath Club, próximo de Dover Street, sob 
a tutela de Amy Dale. No final de novembro, uma colunista que se 
autointitulava «Uma Mulher em Londres» relatou que as Princesas 
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eram «vistas frequentemente no Clube. Estão a fazer progressos 
excelentes, disse-me a sua instrutora, e pelo que vejo delas, ambas 
parecem estar a desfrutar imensamente da experiência».83 Às vezes, 
os pais acompanhavam-nas. O Duque maravilhava-se com os pro-
gressos; ficava encantado com a ausência de timidez e com a cons-
ciência de si mesmas que demonstravam nos fatos de banho azul 
e branco com iniciais, que favoreciam Isabel, mas transformavam 
Margarida «num rechonchudo peixe azul-marinho»: talvez ficasse 
encantado com a sua dedicação.

«A probabilidade de a Princesa Isabel no futuro se sentar no trono 
britânico é bastante alta», disse o Sphere aos leitores a 22 de feve-
reiro de 1936. A 10 de dezembro, essas probabilidades, inespera-
damente, modificaram-se. À hora de almoço, o Ato de Abdicação 
recebeu o consentimento real. O Duque de Iorque sucedia ao ir-
mão como Rei. Como ex-Eduardo VIII, conferiu-lhe o ducado de 
Windsor. Deu início a discussões para um acordo financeiro que 
rapidamente se tornaram amargas. O ex-Rei partiu para o con-
tinente. O seu espetro pairou durante anos, causando ansiedade, 
raiva e frustração àqueles que deixou para trás. A sua ira focou-se 
numa omissão calculada: a recusa do Rei em atribuir estatuto real 
à Duquesa de Windsor.

Isabel soube o que se passou por um lacaio. O barulho dos vivas 
em Piccadilly, uma correnteza de carros a chegar e a partir de casa, 
mensageiros com telegramas, rapazes das entregas com buquês de 
flores, e uma inesperada visita da Duquesa de Kent responderam-
-lhe à questão. E contou a Margarida no quarto das crianças.

«Isso significa que terás de ser a próxima Rainha?», perguntou-
-lhe a irmã.

«Sim, um dia».
«Pobre coitada», disse Margarida.85

Da janela do quarto das crianças, as irmãs observaram as mul-
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tidões crescentes abraçadas: foi um gesto instintivo. Uma e outra 
vez regressaram ao seu privilegiado posto de observação. A meio 
da tarde, quando a Rainha Mary visitou a nora, a multidão na rua 
aumentara para vários milhares. A cada uma das aparições das ir-
mãs à janela ouvia-se um «viva!».



121

Num discurso energicamente aplaudido pela sua audiência, em 
1932, durante a inauguração da nova sede do British College of 
Obstetricians and Gynaecologists,I o Professor William Blair-Bell 
enalteceu o contributo da Duquesa de Iorque para a vida britânica: 
«Sua Alteza Real deu-nos a todos uma visão do que é a vida num 
casamento feliz e, de uma forma muito bonita, através das Prince-
sinhas, foi permitido às pessoas partilharem as suas alegrias e mos-
trarem a sua devoção à Coroa».1 No dia da abdicação, os jornais 
voltaram a publicar o encómio de Blair-Bell. A força das suas ob-
servações, comentou alguém, «fez deste dia um dia ainda maior».

A beleza da união familiar foi um tema central do reinado que 
começava num espírito de reparação e que foi caracterizado, desde 
o início, pela mensagem apologética do novo Rei enviada ao seu 
primeiro-ministro: «Espero que o tempo me permita compensar o 
que aconteceu».2 Um Rei solteiro abandonou o dever por uma mé-

salliance;
II no seu lugar, apareceu uma família já formada, do géne-

ro das que povoam as cartilhas que se leem aos filhos. Pela primei-
ra vez na história, um novo soberano e a sua consorte eram mais 
bem conhecidos pelos seus assuntos enquanto marido e mulher, 
pai e mãe: os alicerces de uma família que tinha a felicidade como 
estrela-guia. A esta luz, uma nação desiludida abraçou provisoria-
mente um segundo filho «menos superficialmente dotado com as 

I Ordem dos Obstetras e Ginecologistas Britânicos. (N. da T.)  
II Em francês, no original. Significa «casamento desigual». (N. da T.) 

Capítulo IV

«A encantadora e amada senhorinha… 
                é agora a segunda na ordem de sucessão»
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artes e os encantos para agradar», que tinha como recomendações 
principais uma útil tenacidade e um ambiente doméstico de su-
cesso.3 Em poucas semanas, a leal Cynthia Asquith produziu um 
novo fascículo da história da sua heroína, que foi publicado com 
o título The Family Life of H M Queen Elisabeth

III

. «Nenhuma outra 
família que alguma vez ascendeu ao trono tinha tanto enfoque na 
vida doméstica como a do Duque e Duquesa de Iorque», garantia 
o Daily Mirror a 11 de dezembro; para o novo Rei Jorge VI, a vida 
doméstica ocupava o lugar do direito divino. Isabel e Margarida, 
afirmava o jornal, tinham herdado as ideias «simples e caseiras» da 
mãe.4 Espetadores das atualidades cinematográficas da Pathé Ga-

zette foram informados de que «acima de tudo, o Rei Jorge VI e a 
Rainha Isabel receberam a nossa calorosa e humilde afeição por-
que são verdadeiros amantes da vida familiar, no sentido em que 
cada homem e cada mulher do mundo civilizado mais respeitam».

A Família Real apoiava o que a princípio parecia ser uma causa 
pouco heroica. A emissão radiofónica da despedida de David alar-
deou a qualificação simples de Bertie para o exercício da sobera-
nia: «Uma bênção incomparável, gozada por tantos, mas que não 
me foi concedida a mim, um lar feliz com a sua mulher e filhas». 
A Rainha Mary fez eco desta convocatória, numa mensagem que 
era ostensivamente um agradecimento à nação pelo apoio e pela 
simpatia que lhe tinha sido dedicada, a ela, pessoalmente. Num 
discurso que Cosmo Lang lhe escreveu, a Rainha-viúva com-
prometia-se a apoiar o seu segundo filho; elogiava a sua mulher, 
lembrava aos súbditos que já tinham as suas filhas no coração. A 
imprensa publicou uma fotografia que tornava claro o seu papel 
enquanto matriarca real, nas palavras da sua nora «um rochedo 
de proteção».5 A antiga Rainha sentava-se no centro, ladeada por 
Isabel e Margarida, nos seus joelhos o Príncipe Eduardo de Kent, 
o mais recente bebé real, um elo visível entre o passado e o futuro, 
antigas glórias e esperanças vindouras. Para o próprio Bertie, o seu 

III «A Vida Familiar de S.M. a Rainha Isabel». (N. da T.) 
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primo oportunista, Lord Louis Mountbatten, enunciou a linha da 
lealdade: «Felizmente, tanto vocês como as vossas filhas têm pre-
cisamente as qualidades necessárias para levar o país através desta 
crise medonha».6 

Com o tempo, uma nação relutante aceitou a artimanha ilusó-
ria da abdicação, pela qual a respeitabilidade doméstica suplan-
tou a legitimidade da primogenitura como base para a realeza; o 
próprio David tinha consentido. Neste sentido, como em outros, 
a ascensão ao trono do tão devotado à família Duque de Iorque 
restaurou, mais do que destruiu, a continuidade. O foco na família 
que caracterizara as últimas declarações públicas de Jorge V tinha 
ganho um largo apoio, tal como mostravam as cartas que o Rei re-
cebeu depois da emissão da mensagem de Natal, em 1934, comen-
tando a sua referência «ao casamento dos nossos queridos filho e 
filha», o Duque e a Duquesa de Kent: «Acho que foi Amoroso e 
Bom da sua parte (…) pensar nos seus amorosos filho e nora»; «foi 
extremamente agradável para todos nós ouvir as suas Duque e a 
Duquesa de Kent».7 Reações deste género contaram para o sucesso 
da reedição, um mês depois da abdicação, do meloso Our Princesses 

and Their Dogs
IV, ilustrado com fotografias da nova Família Real 

tiradas em dias mais despreocupados por Lisa Sheridan.  A esta 
oferta diáfana e outros exercícios similares, uma imprensa leal res-
pondeu de forma prestável. «Pode ver-se o género de vida alegre 
e natural que estas duas crianças levam», comentou uma colunista 
chamada «Wendy». «Elas gostam de fazer travessuras e brincar no 
exterior. Adoram o circo, gostam de ver uma pantomina e sim-
plesmente adoram festas. Sabem montar e dançar, e a Princesa Isa-
bel está a aprender a patinar. Têm aulas, claro, mas não sei dizer se 
as apreciam muito!»8 Aqui estavam as filhas reais como símbolos 
da ortodoxia britânica: felizes no exterior, populistas nas escolhas 
culturais, apaixonadas por cães, robustamente pouco intelectuais. 
«Elas têm uma vida feliz, ao ar livre, nos encantadores arredores 

IV «As Nossas Princesas e os Seus Cães». (N. da T.) 



124

de Royal Lodge», anunciava uma carta dos cigarrosV da coleção 
comemorativa da coroação da marca Will. Era como se o defeito 
de Wallis Simpson fosse o tempo que passava dentro de casa. Não 
podia competir com a imersão dos Iorque no seu jardim ou com o 
deleite das raparigas pelos seus cães e póneis.

A Isabel, apesar de ser demasiado nova para o entender, esta 
compensadora abordagem para promover a nova rainha impunha 
pressão adicional: tinha de ser feliz todo o tempo e visivelmente fe-
liz na companhia da família. Convenientemente, a felicidade tinha 
sido um traço central da sua persona pública desde o nascimento. 
Com a caneta de aço de uma propagandista, Anne Ring consa-
grou-a como «contente durante todo o dia» e «apaixonadamente 
afeiçoada aos seus pais», uma verdade em qualquer dos casos. Para 
um público que ainda requeria da sua Família Real qualquer coisa 
mais do que normalidade, o livro da vida de felicidade dos Iorque 
elevava-os acima das pessoas comuns. O tio David perdera o trono 
por não ter conseguido encontrar a felicidade de forma aceitável; 
em dezembro de 1936, como explicou o quase ex-Rei, esta felici-
dade do Duque de Iorque era o seu trunfo. Numa base lógica, as 
implicações deste trunfo seriam partilhadas tanto com as suas duas 
filhas, como com a sua mulher. O tempo mostraria que estavam 
bem equipados para satisfazer esta expectativa particular. «A sua 
alegria uns com os outros é completa e perfeita», disse o Sunday 

Express aos seus leitores antes da coroação.10 Invulgarmente exata 
para uma hipérbole, era uma visão com a qual os quatro teriam 
concordado.

Voltaram a Marcus Adams. Quatro dias depois de o Duque de 
Iorque se ter tornado Rei, a família voltou a sentar-se para o seu 
fotógrafo favorito, com o objetivo de se transfigurarem numa «Fa-

V Cigarette card, no original. Entre 1875 e os anos quarenta do século passado, os 
maços de cigarros incluíam frequentemente cartas (tipo cartas de jogar) que era 
possível trocar e colecionar. Serviam para endurecer os maços e também como 
publicidade às marcas. Documentavam a cultura popular e mostravam as atrizes 
e os seus fatos, desportistas, cenas de humor e regras culturais. (N. da T.) 
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mília Real». Mais uma vez, os vestidos das princesas eram espirais 
de organza pálida. Nada foi deixado ao acaso. Contra o fundo ne-
gro, uma auréola de luz iluminava os quatro rostos. Quatro pares 
de braços entrelaçados comunicavam a sua proximidade. Um pou-
co mais tarde, ao observarem a chegada da família a uma estação de 
comboios, os jornalistas repararam que «a Princesa Isabel agarrava 
a mão da irmã, Princesa Margarida, quando pararam em frente 
à carruagem real».11 Era uma espécie de metáfora para começos 
incertos. Isabel daria o seu melhor para agarrar a mão da irmã por 
quase todo o resto da vida de Margarida.

No entanto, ninguém, a não ser Isabel, olhava para estes «agar-
rar de mão» das irmãs como um ato entre iguais, situação que em 
dezembro de 1936 estava quase a mudar; a atitude da própria Isa-
bel indicava que, também ela, reconhecia que os papéis eram di-
ferentes. O mesmo jornalista em King's Cross registou que, antes 
de sair da estação, «a Princesa Isabel deixou a irmã, caminhou para 
o grupo de responsáveis pela estação e apertou a mão a cada um 
deles».12 Tinha dez anos: era agora a herdeira do trono e treinada 
em boas maneiras. Isabel, e não Margarida, foi fotografada sozi-
nha por Adams, num retrato em que apenas se viam a cabeça e 
os ombros, impressionante na sua maturidade. Não sorri e o seu 
olhar é determinado: era uma imagem para encantar a sua avó, a 
participação de Isabel, e não de Margarida, na próxima coroação 
dos pais, marcada para a data que fora fixada para a coroação do tio 
David, consumiu os curiosos com perguntas sobre as suas vestes, 
diadema, acompanhantes, ou se iria ou não «encabeçar a procis-
são de príncipes e princesas de sangue real».13 Rumores de que 
Isabel assistiria a uma cerimónia da coroação em Deli não foram 
extensivos a Margarida. A educação de Isabel iria mudar; não era 
necessário alterar a de Margarida. Isabel estudaria história consti-
tucional e teoria económica com tutores especializados; Margarida 
continuaria à responsabilidade de Crawfie. Não obstante, Virgina 
Woolf assinalou que, em consequência da abdicação, «retratos do 
Duque de Iorque e das Princesas preenchiam cada pedacinho de 
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jornal» nos dias que a antecederam; Isabel a ser o foco do ávido 
interesse do público.14 Foi a vida da Princesa que mudou irrevoga-
velmente. «Com os sinceros desejos de felicidades que chegavam 
aos seus pais de milhões de falantes de inglês de todo o mundo, vi-
nha também a esperança de que a infância da Princesa Isabel conti-
nuasse a ser feliz, apesar da seriedade do cargo que a esperava mais 
à frente», contava o Birmingham Daily Gazette a 11 de dezembro.15 
Esta era também a esperança dos seus pais. Graças aos quatro anos 
de idade que as separavam, a vida de Margarida não estava amea-
çada por esta «seriedade». O que a própria Isabel pensava, nunca se 
soube. À irmã, nunca mais voltou a referir-se ao seu futuro papel, 
nem, tal como a futura Rainha Vitória num momento semelhan-
te, deu a conhecer qualquer resolução sobre como tencionava si-
tuar-se em relação a esta questão. Talvez, em dezembro de 1936, 
lhe parecesse simplesmente que faltava muito para lá chegar. Se 
assim foi, a sua serenidade mental ajudou-a a manter a estabili-
dade. «Receio que vá haver grandes mudanças nas nossas vidas», 
disse a nova Rainha a Crawfie.16 As duas raparigas eram demasiado 
jovens para conceberem uma visão realista da natureza ou do im-
pacto dessas mudanças; as duas, nesse momento, suficientemente 
jovens para se deixarem absorver de todo o coração pelos assuntos 
da sua vida presente.

O comportamento de Isabel nos meses seguintes, sugerido pela 
afirmação de Lady Strathmore de que a neta tinha começado «a 
rezar ardentemente pela chegada de um irmãozinho», contado em 
segunda mão por Lady Airlie, teve uma vida efémera. Não sur-
giu nada que indicasse ansiedade por parte de Isabel, ou que tenha 
protestado contra um destino que estava para lá do seu controlo. 
«A aceitação da inevitabilidade», disse um dos seus primos, parece 
ter desempenhado sempre um papel numa personalidade funda-
mentalmente pragmática.18 
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A posição de Isabel era única. O pai herdara a coroa acidentalmen-
te. Por educação e por vocação, era inadequado para a tarefa com 
que se confrontou; esta era a sua própria perspetiva e, esmagado-
ramente, a do público inquirido nas sondagens19 da Mass Obser-
vation.VI A sua primeira reação à alteração do seu estatuto foi des-
fazer-se em lágrimas no ombro da Rainha Mary, uma longa hora 
de exibição de desconforto agudo numa situação emocionalmente 
difícil entre mãe e filho. Num momento mais calmo, insistiu que 
os únicos conhecimentos que tinha eram os de oficial da Marinha. 
Era tímido e tinha falta de autoconfiança. Apesar de a terapia da 
fala lhe ter permitido contornar o pior do seu gaguejar, discursar 
em público aterrorizava-o; tinha falta de fluência. Também lhe 
faltavam atributos de estrela e, com o seu sorriso tímido, figura 
esguia e a sua conhecida saúde irregular, não tinha nenhumas qua-
lidades visíveis para reinar. No curto prazo, o seu sucesso deposi-
tava-se na sua carismática mulher, «na avaliação favorecedora que 
dele fazia a Rainha Mary, tão querida, e… que ajuda para Bertie», 
nas suas filhas amorosas.20 

Em contraste, Isabel, aos dez anos, parecia ter sido dotada com 
todas as qualidades de uma princesa. Era uma criança bonita, o ca-
belo ainda salpicado de ouro, com um entusiamo contagioso pela 
vida, de compreensão rápida, uma dignidade inata e, aos olhos de 
muitos dos seus contemporâneos, com todo o magnetismo que fal-
tava visivelmente ao pai. As especulações de que um dia herdaria o 
trono tinham começado na altura do seu nascimento, e pareciam 
reforçar a legitimidade da sua sucessão pós-abdicação. A associa-
ção aos seus avós reais trabalhou no mesmo sentido. Um retrato de 
Isabel em Bognor, em 1929, a construir castelos de areia enquan-
to ao pé de si um convalescente Jorge V lia o jornal, apareceu no 
número especial sobre a coroação do Illustrated London News, em 

VI Mass Observation é um projeto social de pesquisa que se realizou entre 1937 e 
meados dos anos 1960, e que foi retomado pela Universidade de Sussex em 1981. 
O objetivo original era fazer um registo da vida quotidiana na Grã-Bretanha, 
através de um painel de cerca de 500 voluntários. (N. da T.) 
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1937; um escriba mais imaginativo relacionou Isabel com a Rai-
nha Mary quando tinham a mesma idade. «Ela é hoje a imagem 
da avó, a Princesa May de Teck, em 1877. A mesma compleição 
clara com a sua saúde robusta. Os mesmos olhos azuis, que pare-
cem maiores devido à sua configuração e, acima de tudo, está lá a 
mesma força na boca e a determinação no queixo».21 Enquanto o 
novo Rei era considerado destituído de muitas qualidades quando 
comparado com Eduardo VIII, a sua filha — a herdeira das qua-
lidades dos avós — tornou-se um farol de esperança no qual os 
comentadores decidiram que tinham encontrado as garantias exi-
gidas por uma sociedade abalada. Fidelidade aos princípios do seu 
pai seria o mote principal a guiar o reinado de Jorge VI que, mais 
tarde, formataria aspetos do próprio reinado de Isabel. Em 1936, 
a insistência na afinidade da princesa com os avós parece sugerir 
uma resolução de longo prazo sobre a viabilidade do decreto de 
abdicação. A 28 de janeiro de 1937, na Câmara dos Comuns,VII em 
resposta a uma questão de um deputado, Sir John Simon, minis-
tro da Administração Interna, excluiu a necessidade de introduzir 
legislação que formalizasse o direito de Isabel ao trono como filha 
mais velha, sob a forma de emenda ao Decreto de Estabelecimen-
to.VIII Não havia nenhuma dúvida, afirmara Simon, de que «nas 
presentes circunstâncias, Sua Alteza Real, a Princesa Isabel, suce-
deria ao trono como única herdeira». Não era uma probabilidade 
que provocasse grandes receios.

Aos dez anos, Isabel era a presumível herdeira do trono do Rei-
no Unido e de um Império mundial que em 1937 ainda cobria um 
quarto do globo. Apenas o nascimento de um irmão poderia reti-
rar-lhe esse direito. Na época, preocupações de curto prazo acerca 
das capacidades dos pais para o exercício da soberania afastaram as 
atenções da sua própria resposta a este destino assustador que um 

VII Câmara Baixa do Parlamento do Reino Unido, composta por 650 membros 
do Parlamento (deputados). (N. da T.) 
VIII Act of Settlement, no original, é uma das principais leis constitucionais que 
rege a sucessão ao trono no Reino Unido. (N. da T.) 
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dia discutira com a irmã Margarida, assunto posto de lado desde 
então, sem comentários. A subsequente discussão parlamentar su-
blinhou o seu estatuto especial. Ainda antes deste tema, na agenda 
dos membros do Parlamento, no contexto de um debate sobre a 
Lista Civil,IX estava a intenção do novo rei de assegurar provisões 
a Isabel a partir dos seus rendimentos pessoais provenientes do 
Ducado da Cornualha. Foi apenas uma das formas pelas quais Jor-
ge VI identificou a filha mais velha como a sua herdeira. Pelo seu 
lado, as preocupações de Isabel eram mais caseiras. A morte do pai 
de Bobo, em janeiro, encorajou-a a desenhar a lápis uma moldura 
preta no papel de escrita de Sandrigham. «Estamos todos muito 
tristes», escreveu a uma amiga. Assinou «Lilibet (de luto)».22

«Os queridos Bertie e Isabel vão cumprir as suas funções do mes-
mo modo que o Rei Jorge V cumpriu», escreveu a Rainha Mary a 
Lady Strathmore dias depois da partida de David.23 Esta convicção 
generalizada provou-se amplamente correta; e estendeu-se a to-
dos os aspetos do reinado de Bertie. Pouco depois da ascensão ao 
trono, uma festa no Palácio de Buckingham foi descrita como «na 
mesma linha das festas de fim de tarde que eram um acontecimen-
to regular de entretenimento no Palácio de Buckingham durante 
o reinado do Rei Jorge V».24 «A indubitável popularidade do meu 
irmão Bertie, cuja vida é tão parecida com aquela que o meu pai 
levou», refletiu o Duque de Windsor em 1951, «sugere que (…) o 
povo britânico está acertadamente agradado com a sua fiel conti-
nuação das ideias do meu pai».25

O novo Rei escreveu a Winston Churchill, a 18 de maio de 
1937: «Entendo absolutamente as grandes responsabilidades e 
preocupações que assumi como Rei».26 A sua solução, na medida 

IX Civil List, no original. É a lista dos indivíduos que são pagos pelo governo, 
geralmente por serviços ao Estado ou em pensões honorárias. Foi estabelecida 
originalmente como a lista das despesas que sustentam o monarca. (N. da T.)
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das suas capacidades, era lidar com as coisas da mesma forma que 
o pai teria feito. A doutrina da continuidade oferecia a mais clara 
rejeição do retrocesso que representava a opção de David. Poten-
cialmente, até oferecia mais: uma possibilidade de o filho herdar a 
popularidade que o pai tivera. Um estudante de 14 anos escreveu 
numa composição para a escola: «Espero que o amor do Rei Jorge 
[V] permaneça nos corações do seu povo por muito tempo, e que 
as pessoas tentem amar os seus sucessores».27 Os sucessores tam-
bém o esperavam. Nos círculos da Corte, uma das consequências 
da abdicação foi o fortalecimento da convicção de que o reinado 
só teria uma abordagem viável. A retribuição que Bertie teria de 
dar pela imensa confiança que nele foi depositada era a garantia 
de que se comportaria como o pai. No seu caso, este requisito 
servia o seu conservadorismo inato e as suas próprias dúvidas: 
ele não colocava a hipótese de se comportar de outra forma. Um 
contemporâneo descreveu-o, de forma aprovadora, mas não com 
exatidão — Bertie era mais sensível, menos autoconfiante — como 
«uma repetição quase exata do seu pai, tanto nas atitudes como 
na cabeça».28

Uma expectativa semelhante estendeu-se à filha. Sob uma fo-
tografia incaracteristicamente solene de Isabel, um guia da coroa-
ção opinava de forma sentenciosa: «No caso de algum dia aceder 
ao trono, há poucas dúvidas de que dará competentemente con-
tinuação à excelente tradição estabelecida durante um quarto de 
século pelo seu avô».29 Poucas dúvidas há, no entanto, de que 
duas décadas mais tarde, Isabel, como Rainha, seria criticada por 
ser tão inacessível. Entretanto, a Rainha Mary escrevia ao filho e 
à nora: «Que alegria foi para mim sentir que (…) vocês os dois, 
meus queridos adorados, vão dar continuidade à tradição que o 
vosso prezado Papá & eu tentámos estabelecer».30 Isabel era muito 
nova, a sua vida até aí tinha sido tão francamente feliz, que ainda 
não experimentara completamente o receio das sombras da prisão.  
A abdicação determinou o seu futuro: como o Western Mail expli-
cava friamente: «tão cedo na vida foi dedicada ao serviço de um 
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Império».31 A atitude das figuras-chave mais próximas da Prince-
sinha também contribuiu para moldar a forma desse futuro.

Os novos Rei e Rainha passaram do número 145 de Picadilly para 
o Palácio de Buckingham, em fevereiro, seguidos pelas filhas, Alah, 
Bobo MacDonald e Crawfie.

Embora não se lembrasse, Isabel já antes tinha vivido no pa-
lácio, durante a visita dos pais à Austrália e Nova Zelândia, em 
1927; o quarto que na altura fora escolhido para ser o seu berçário 
tornou-se agora a sua sala de aulas, cheia de sol nos dias amenos, 
com vista para o grande jardim. Os quartos para Isabel e Margari-
da eram no segundo andar, acima dos dos seus pais, sobranceiros à 
Mall,X muito diferentes do quarto de Isabel no número 145 de Pic-
cadilly, com as grandes janelas salientes envidraçadasXI sobre o jar-
dim tranquilo. Ao lado dos aposentos de dia e de noite das crianças 
(«pintados de fresco e remodelados, (...) brilhantes e alegres»),32 e 
dos quartos para Alah e Crawfie, havia também uma sala de estar 
para Isabel. Mais tarde, Margarida recordar-se-ia que a mudança 
fora feita com um mínimo de perturbação, apesar de a sua perspe-
tiva ser a de uma criança de seis anos, depois de alguns dias a selar 
os cavalos de brincar e a empacotar num grande cesto os arreios, 
as escovas, os mantos e todo o material relativo à equitação. As 
recordações de Crawfie eram mais sombrias. Os leitores de The 

Little Princesses [As Princesinhas] não podem esquecer o temor que 
a mudança para o palácio lhe inspirava: as distâncias «cansativas»; 
a «ameaça» dos bichos, especialmente ratos; a decadência dos bas-
tidores; canalizações, aquecimento e iluminação inconvenientes. 

X The Mall, importante avenida que se estende do Palácio de Buckingham ao 
Admiralty Arch, terminando em Trafalgar Square. Durante as visitas de Esta-
do ao Reino Unido, os cortejos cerimoniais realizam-se nessa avenida londrina.  
(N. da T.)  
XI Bay window, no original.  (N. da T.) 
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Ao escrever sobre o acontecimento, a ex-precetora projetou nas 
acusações a sua própria irascibilidade, mas é evidente que as crian-
ças se deleitaram com os corredores suficientemente compridos 
para andar de bicicleta dentro de casa, com o jardim em que — 
disse-lhes a Princesa Real — a sua tia e tios realizaram jogos de 
verão, e a casa de verão, usada por Jorge V como estúdio, que se 
tornou a sua sala de aulas no exterior. No centro do jardim havia 
um grande lago. A população residente de patos fascinou as duas 
irmãs. Isabel caiu ao lago à procura de um ninho. Encharcada e a 
escorrer algas, mas feliz, foi levada de volta ao palácio antes que a 
mãe ou Alah percebessem o que tinha acontecido. Noutra ocasião, 
Crawfie descreveu as pernas de Isabel como morenas e arranhadas.  
O novo jardim fez vir ao de cima instintos de maria-rapaz. Nas 
tardes húmidas de inverno, as irmãs divertiam-se menos ruidosa-
mente, observando através dos cortinados de renda das janelas dos 
andares de cima os rostos das multidões lá fora.

«Sombrio» foi o adjetivo que Cynthia, Condessa Spencer, uma 
das novas aias do quarto de dormir da Rainha, atribuiu ao palácio 
em 1937; o ambiente em, pelo menos, uma mão cheia dos seus 
mais de setecentos quartos mudou surpreendentemente depres-
sa.34 «Poucos espaços estavam vedados às crianças», que, com ou 
sem a companhia de corgis, corriam pelas passagens, «uma criança 
robusta a gritar “Espera por mim, Lilibet, espera por mim!”», e o 
génio da Rainha, aplaudido pelo marido e por Lady Airlie, para fa-
zer dos sítios «um lar» marcaram a diferença.35 Mais do que nunca, 
na primavera de 1937, a atenção da Rainha estava na vida familiar, 
que exigia, na medida em que a aristocrática Rainha e o seu ma-
rido o entendiam, um contexto doméstico. «Fossem quais fossem 
os esforços exigidos pelo seu alto cargo, a inclinação natural dos 
Reis pela simplicidade e pela vida em família não seria beliscada», 
afirmou Cynthia Asquith, «porque, apesar do imenso tamanho e 
do imenso pessoal, o palácio de Buckingham permaneceria tão ge-
nuíno como um lar em qualquer casinha de campo.36 Como no 
número 145 de Piccadilly, também fora trabalho da Duquesa.
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A Rainha acordou com Margaret Lindsay Williams, responsá-
vel pelo seu retrato em Y Bwthyn Bach, a pintura de um retrato 
duplo das filhas. Acompanhadas por Alah, as Princesas visitaram 
três vezes o estúdio da artista, em St. John’s Wood, alegremen-
te distraídas durante os períodos de pose pela sua cadela Harriet, 
uma terrier Sealyham. A imprensa confundiu as intenções da Rai-
nha ao sugerir que pedira a Lindsay Williams um retrato das duas 
Princesas que ficasse bem com os seus planos de decoração: «Os 
cortinados de cetim branco atrás das figuras e a moldura prateada 
tornarão o retrato uma característica da sala de estar da Rainha, 
que está a ser redecorada em rosa-pêssego e branco».37 Na realida-
de, o retrato não estava destinado ao Palácio de Buckingham, mas 
a uma galeria na África do Sul. No entanto, a Rainha pediu que 
este último retrato não fizesse referências ao estatuto das filhas. 
«Por especial desejo da Rainha, nenhuma das crianças usava qual-
quer joia, nem sequer uma fita no cabelo (…). Enquanto a Prince-
sa mais nova agarrava um ramo de prímulas, a mais velha tinha 
umas quantas flores caídas no seu vestido».38 A amigável e sagaz 
nova Rainha encomendou uma imagem das filhas como prenún-
cios de primavera. Durante uma década, a iconografia de Isabel 
ecoou este tema. Empolado até ao ponto da pirosice aos olhos de 
hoje, o retrato de Lindsay Williams — largamente reproduzido em 
revistas femininas — conheceu uma popularidade instantânea. Tal 
como as fotografias de Lisa Sheridan, desempenhou um papel na 
consolidação do apoio ao novo regime com o seu foco «simples» 
na família e no lar; celebrava as duas crianças como ícones de es-
perança — As Princesas, poema da mesma época, de Christopher 
Hassall: «Duas rosas a florir, ainda em silêncio,/ promessas de uma 
primavera Real», a quem Hassall rotulou inequivocamente de «or-
gulho inglês».39

No entanto, no Palácio de Buckingham, a ilusão de «normalida-
de», tão cuidadosamente acarinhada pela Rainha enquanto Duque-
sa de Iorque, não poderia continuar a ser mantida. Aqui, até a vida 
privada era pública, vivida tanto à vista do pessoal administrativo 
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como doméstico, num edifício que era simultaneamente o quartel- 
-general de um Império mundial, gabinete da monarquia e resi-
dência oficial da Coroa. Aqui não haveria nenhuma possibilidade 
de amizades como a que Isabel desenvolvera com Sonia Graham 
Hodgson, baseada num encontro nos Jardins Hamilton, e havia 
pouco espaço para o que não fosse regulamentado ou planeado. 
Aqui não havia vizinhos da porta ao lado, como os Allendale, para 
convívios de interpares, nada que sugerisse paridade entre Isabel e 
Margarida e qualquer outra criança. No número 145 de Piccadilly e 
na Royal Lodge, os Iorque apareceram a Crawfie como ocupantes 
de uma torre de marfim, um termo que ela impregna de nostalgia. 
Mas foi no Palácio de Buckingham e no Castelo de Windsor que as 
raparigas se tornaram, de facto, Princesas numa torre. A tranquila 
Isabel não parece ter ficado perturbada; uma amiga da sua idade 
definiu-a em poucas palavras como «acima de todos os não tempe-
ramentais».40 Talvez Isabel tenha sempre percebido, se bem que de 
forma não consciente e apenas até um determinado ponto, que a 
sua vida familiar «normal» era, na melhor das hipóteses, uma ver-
dade parcial, esta criança fotografada em todos os passeios, a quem 
transeuntes desconhecidos tinham acenado com lenços de mão e 
chapéus desde a sua primeira volta em Hyde Park; que ficara entre 
os seus pais e avós na varanda do Palácio de Buckingham a olhar 
para uma multidão que os aplaudia; que passara pelas multidões do 
Jubileu de Prata e das ruas estreitas do East End que crepitavam 
com vigorosos vivas a Jorge V e à Rainha Mary; que aprendera a 
acenar ainda antes de aprender a andar e a fazer vénias antes de sa-
ber ler; que posara para retratistas e escultores; cujos aniversários 
foram marcados por mensagens de parabéns de entidades desco-
nhecidas, como a Irmandade Metodista de Chalfont St. Giles,XII 

que enviou «calorosas felicitações de aniversário e amor» em abril 
de 1937.41 E tudo isto era do conhecimento de Isabel.

XII Chalfont St. Giles é uma vila e freguesia no sudeste de Buckinghamshire, em 
Inglaterra. Pertence a um grupo de aldeias que também inclui Chalfont St. Peter 
e Little Chalfont. (N. da T.) 
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Numa das extremidades do jardim do Palácio de Buckingham 
havia uma colina. E do seu cume, Isabel, Margarida e Crawfie 
podiam olhar para a vastidão do mundo.42 A vista mostrava-lhes 
automóveis, autocarros, «pessoas a passar, outras crianças, com 
as suas amas, para além dos limites do parque». Por vezes, por 
detrás dos muros do jardim, o trio ouvia bocados de conversas. 
«Estas crianças eram uma fonte de interesse», comentou Craw-
fie, tal como as multidões que as raparigas observavam das janelas 
do palácio nas tardes chuvosas. Crawfie optou por não dar mais 
pormenores. Isabel permaneceu interessada naqueles que estavam 
para lá das grades do palácio. «Adoro observar as pessoas e os car-
ros que passam na Mall», disse ao retratista Pietro Annigoni, em 
1954. «Parecem todos tão ocupados. Costumava perguntar-me o 
que estavam a fazer e para onde é que iam todos, e no que é que 
pensavam fora do palácio».43 

O comentário mais conhecido de Isabel sobre a coroação dos seus 
pais, na Abadia de Westminster, em maio, é o da «neblina encanta-
da» que vislumbrou a cobrir os arcos e as vigas do teto no momen-
to da coroação do Rei. Esta reação mística sugere o suspense imagi-
nativo em que viveu a espera do dia da coroação, e talvez, também, 
já que esta criança de 11 anos concluiu que era «tudo muito, muito 
maravilhoso», o nível de simplicidade que sentiu na sua família 
com a mudança de destino. Para o Rei, a Rainha e as duas filhas, os 
pensamentos sobre a coroação tinham invadido as suas vidas desde 
dezembro. Juntamente com os planos para a coroação, havia uma 
lista de eventos especiais. Num concerto para crianças organizado 
pelo filantropo Robert Mayer, a 6 de abril, as princesas ouviram 
uma nova fantasia sinfónica, Big Ben Looks On, que lhes foi dedica-
da pelo seu compositor, Sir Walford Davies. Começava com «duas 
pequenas melodias de dedicatória, uma para cada Princesa»; Isabel 
sorriu amavelmente quando a sua melodia foi tocada.44 Tal como 
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a dedicatória de Davies, o tamanho das multidões no Castelo de 
Windsor para o seu aniversário, mais para o final do mês, foi in-
dicativo do aumento da proeminência de Isabel como presumível 
herdeira. Para esta ocasião, juntaram-se mais de mil pessoas junto 
aos portões do castelo. Observavam o render da guarda; davam 
vivas à Família Real de quatro pessoas, visível através do vão de 
uma porta; e deram vivas a Isabel e Margarida quando, sem os 
pais, saíram para o quadrilátero centralXIII e «ficaram de pé no cen-
tro do relvado agradecendo as saudações».45 Isabel já participava 
numa variante deste espetáculo público desde o seu terceiro ani-
versário; as fotografias indicam que se sentia quase confortável. 
Destas participações assimilou uma certa consciência de si mesma 
como espetáculo público: o seu papel era reagir apropriadamente 
à aclamação que era sua por direito de nascimento. Evidentemente 
que o fazia. Espetadores concordam em que Isabel mostrava «uma 
dignidade que parecia ter herdado da avó, a Rainha Mary (…) uma 
dignidade muito agradável, e com ela vinha uma certa pondera-
ção».46 «Tinha uma pose tranquila que a tornava notada (…) entre 
as outras crianças», escreveu outro observador.47

Felizmente, a dignidade não coloriu toda a existência de Isabel; 
e nunca o faria. Ao relatar a coroação, escreveu aos pais em fo-
lhas de papel pautado amarradas com uma fita cor-de-rosa, e um 
sentido de respeito que competia com um entusiasmo informal e 
uma diligência prosaica que pode ter sido um feito de Crawfie: a 
exigência de que Isabel anotasse e registasse todas as impressões, 
não importava a relevância. Isabel descreveu o seu despertar cedo 
com a banda da Marinha Real; confortavelmente ajoelhada junto 
à janela com Bobo, envolta num edredão para se proteger do frio, 
as duas «olha[ra]m para uma manhã fria e enevoada» e para os 
primeiros espetadores nas bancadas; descreve o seu vestido: «seda 
branca com renda creme e (…) lacinhos dourados até meio (…) 
mangas de balão com um pequeno laço dourado no centro. De-

XIII Grande quadrilátero relvado em frente à fachada do castelo. (N. da T.)
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pois, havia os casacos de veludo purpura com o rebordo dourado». 
Fala da carruagem «muito saltitante» partilhada com Margarida, 
a Princesa Real e os Duques de Kent e de Gloucester. E anota o 
primeiro momento do dia do seu «princesismo» público, quando 
«nós [as irmãs] mostrámos aos visitantes e às criadas» mais uma 
vez um espetáculo. Na narrativa de Isabel, os pormenores suce-
dem-se. No maravilhamento arrebatador que sentiu na coroação 
dos pais, sente-se uma epifania pessoal. «Quando a mamã foi co-
roada e as mulheres da aristocracia apresentaram as suas coronets

XIV 
foi maravilhoso ver braços e coronets a pairar no ar, e depois os 
braços desapareceram como que por magia. Também a música era 
maravilhosa, e a banda, a orquestra e o novo órgão, todos tocaram 
lindamente».

Transitoriedade, maravilha, magia e beleza combinaram-se 
para criar um momento transcendente. Para uma criança à bei-
ra da adolescência, foi uma demonstração emocionante do poder 
extraordinário do teatro real no seu ponto mais sublime e, para 
Isabel, a sua glória cintilava em todo o seu esplendor quando, pa-
teticamente, a Rainha Mary revelou à neta quão pouco se lembra-
va da sua própria coroação. Isabel ficou atónita. Apreciara mais o 
almoço piquenique saboreado num quarto de vestir antes de partir 
para a abadia do que as compridas orações com que o serviço reli-
gioso terminara. Na varanda do palácio, «onde milhões de pessoas 
estavam em baixo à espera», a sua excitação era palpável.48 No seu 
diário, Chips Channon recordava a sua visão da princesa a chegar 
à abadia, «excitada pelas coronets e pelos mantos».49 Excitação foi 
a palavra de ordem para o dia de Isabel. Ao contrário da avó, não 
tencionava esquecer um único pormenor. A sua visão assemelha-
va-se à do jornalista do Times que descreveu a caminhada de Isabel 

XIV Coronet é uma pequena coroa que consiste num aro de metal ao qual foram 
fixados ornamentos. Difere de outro tipo de coroas porque as coronets não têm 
arcos, e das tiaras porque uma coronet completa o círculo à volta da cabeça e a tia-
ra não. As coroas são usadas por reis, rainhas, imperadores e imperatrizes. Uma 
coronet é usada por homens ou mulheres nobres. (N. da T.) 
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e Margarida em direção à Royal Gallery, «todos os olhos (…) pos-
tos nelas, pequenas figuras a avançar com uma graça maravilhosa 
numa realidade tão feérica como a de qualquer fábula».50 Mas os 
filmes e fotografias revelaram mais do que maravilhamento no 
comportamento de Isabel. Há «um ar de seriedade não desejada 
e uma calma dignidade». Como um observador sugeriu, o serviço 
religioso trouxe-lhe, para além de qualquer dúvida, uma espécie 
«de consciência do destino que a esperava».51

Para Isabel, a coroação dos pais ocorreu no exato momento em 
que a poderia impressionar da forma mais poderosa. Era suficien-
temente jovem para se emocionar com a sua magia, e suficien-
temente crescida para compreender parte do que significava de 
mudança na sua vida. Ao testemunhar a transformação ritualizada 
dos pais em soberanos ungidos, de certeza que os olhou heroica-
mente nesse momento como mais do que «Mamã» e «Papá». Na 
sua relação com os progenitores sente-se, a intervalos, uma suges-
tão de reverência, um respeito mais profundo do que aquele que 
uma criança tem pelos pais, especialmente no que diz respeito ao 
pai. Ao longo do tempo, esta forma de sentir aumentou a predis-
posição para seguir os passos do pai, os seus valores, os seus cami-
nhos, a sua visão da monarquia esculpida pelo exemplo dele. A sua 
admiração pelo Rei-pai nunca vacilou. No discurso da coroação, 
o novo Rei disse aos súbditos que «a maior das distinções é a do 
serviço aos outros, e para o Ministério do Reinado, a vós que me 
escutais, dedico a minha pessoa (…) com palavras da mais profun-
da solenidade», um sentimento que reverberaria para sempre nos 
pensamentos de Isabel durante o exercício da sua soberania.52

A Rainha Mary, no entanto, não quis deixar nada ao acaso. Em-
barcou num processo deliberado, parcialmente dissimulado, de su-
plementar a educação de Isabel: o seu foco particular era a herança 
real da princesa. Por intermédio de uma aia, Lady Cynthia Colville, 
exigiu a Crawfie saber os pormenores do horário de Isabel. Mais 
história, incluindo história genealógica e dinástica, leitura da Bí-
blia, aprendizagem de poesia e geografia física, especialmente das 
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possessões imperiais, foram as sugestões da rainha viúva. Antes da 
coroação, Crawfie leu a Isabel uma descrição da sua própria coroa-
ção escrita pela Rainha Vitória; a Rainha Mary conseguiu que uma 
mostra de fotografias coloridas do cortejo da coroação de Jorge IV 
fosse apresentada na sala de aulas do palácio e que fosse explicado 
às duas irmãs o papel dos 700 participantes e as tradições repre-
sentadas.53 Na altura do serviço religioso, Isabel estava embebida 
em história da coroação. Esta imersão pitoresca, juntamente com 
a apoteose dos pais e algumas emoções menos nobres como uma 
coronet leve especialmente feita para si e, pela primeira vez, o seu 
próprio manto debruado a arminho, contribuíram para reforçar o 
feitiço que lhe fora lançado.

Depois do alvoroço do verão da coroação, que incluiu uma vi-
sita a Edimburgo — «a Real Companhia de ArqueirosXV é muito 
pitoresca nos seus uniformes verdes e as grandes penas de águia», 
escreveu Isabel, com o olho da família para os pormenores de um 
uniforme54 —, o isolamento de Balmoral ofereceu uma trégua da 
atenção constante. Para Isabel, havia amigas disponíveis: as filhas 
de membros do pessoal da Casa Real Diana Legh e Winifred, e 
Isabel («Libby») Hardinge, que viviam em casas na propriedade do 
Rei. O nome escolhido para a revista que as amigas começaram em 
conjunto foi The Snapdragon. Isabel escreveu uma peça sobre olhar 
pela janela do Palácio de Buckingham durante o render da guarda, 
outro instantâneo da sua curiosidade pelo mundo lá fora, ou talvez 
a consciência de si própria como uma observadora por detrás do 
vidro.55 As raparigas apreciaram passar tempo juntas sem adultos 
por perto: «Winifred fez ovos mexidos com manteiga e o resto 
de nós fez trabalhos pouco usuais», escreveu Isabel. «Libby e eu 
fritámos batatas e cozinhamos salsichas».56 Quando ficaram com 
os Elphinstones em Carberry Tower houve lutas de almofadas e 
lanches reforçados no quarto das crianças.

XV The Royal Company of Archers tem como função assegurar a segurança do 
soberano na Escócia e desfilar a pedido da Rainha e em cerimónias de Estado.  
(N. da T.) 
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De regresso a Londres, as duas Princesas foram firmemente 
conduzidas pela Rainha Mary numa série de visitas a locais histó-
ricos, incluindo Hampton Court, Greenwich Palace e Royal Mint. 
A intenção da avó era aumentar a compreensão das irmãs sobre 
um passado real a que as duas estavam ligadas pela consanguini-
dade e por tradições vivas. Acerca de uma excursão à Torre de 
Londres em outubro, a Rainha escreveu, com muito tato, à sogra: 
«As crianças ficaram excitadas com a ideia de ir à Torre, & te-
nho a certeza, adoraram a visita que aí fizeram consigo».57 A Rai-
nha Mary descreveu estas experiências às segundas-feiras à tarde 
como «divertimentos instrutivos». Menos devotada à avó do que 
Isabel, Margarida recordar-se-ia de muita instrução e pouco di-
vertimento, as irmãs a apressarem-se na esteira da velha Rainha, 
«absolutamente exaustas por horas sem fim a andar e a estar em 
pé em museus e galerias».58 Em Isabel, os efeitos das visitas, ou o 
seu contrário, não são claros. Muitos anos mais tarde, desculpando 
um frágil Frederick Ashton por não estar em pé na sua presen-
ça, explicou: «A nossa avó ensinou-nos a estar em pé. Estamos 
habituadas a isso».59 As excursões não diminuíram o seu amor 
pela história, que descreveu à Princesa Marie Louise, uma neta da 
Rainha Vitória que conhecia pelo nome de «Prima Louie», como 
«muito emocionantes». Todavia, os retratos que mais a envolve-
ram (e possivelmente também à Rainha Mary) numa visita à Na-
tional Portrait Gallery foram os da sua família imediata: o retrato 
de grupo da família de Jorge V, de Lavery, e um busto de bronze de 
Jorge V, encomendado a Felix Weiss para o Jubileu de Prata.60 Ao 
mesmo tempo, inspirada pelo caleidoscópio cintilante da coroação 
e pelas suas consequências — um jantar no palácio para os princi-
pais príncipes indianos, uma revista naval em Spithead, durante 
a qual foi presenteada com uma pregadeira de «HMS Victory»XVI 
—, Isabel desenvolveu um entusiasmo romântico pelo mundo que 
vislumbrava à sua volta: a exuberante bolha de tempo da Corte en 

XVI Abreviatura de Her Majesty Ship (o navio de Sua Majestade). (N. da T.)
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fête
XVII do seu pai. Crawfie descreveu a excitação das duas irmãs 

com as noites na Corte, nas quais as debutantes eram apresentadas 
ao Rei e à Rainha. Através da janela, observavam as chegadas ao 
pátio de entrada do palácio; nos seus roupões acolchoados em tons 
de botão de rosa, viam os pais, com todas as insígnias reais, a lide-
rar a procissão real até à Sala do Trono. Aquilo a que Isabel chama 
a sua «visão de mosca» era tentadoramente inadequado. Com a 
garantia de que «um dia, tu e eu estaremos lá em baixo a partilhar 
todo aquele divertimento», consolava-se a si e também à irmã. 
«E eu terei um manto absolutamente enorme, com jardasXVIII de 
comprimento», acrescentava, um desejo de princesinha de nesse 
momento já ser uma princesa crescida.61

Na Royal Lodge, onde a Família Real passava tantos fins de semana 
quantos eram possíveis, o espírito da vida anterior podia ser reani-
mado. «A etiqueta da Corte era esquecida, e a cerimónia era deixada 
para trás. Éramos outra vez apenas uma família», escreveu Crawfie, 
evocando, como fundações sólidas para a narrativa, imagens como 
as de Lisa Sheridan tiradas no ano anterior nos terrenos de Y Bw-

thyn Bach.62 O Rei e a Rainha ocupavam-se com o jardim; as filhas 
ajudavam a recolher material para fazer fogueiras, com a ajuda do 
mordomo, do motorista, de Crawfie. As Princesas montavam os 
seus póneis, nadavam na piscina exterior concluída a tempo para a 
Páscoa de 1938, brincavam com os cães, dentro e fora de Y Bwthyn 

Bach e, acima de tudo, brincavam uma com a outra. Nos dias húmi-
dos, montavam um par de cavalos de baloiço que estavam ao pé do 
estúdio do Rei, pintavam, desenhavam, liam e faziam tricô; havia 
puzzles e, tal como antes, jogos de cartas como Racing Demon

XIX e, 

XVII Em francês, no original: «Em festa». (N. da T.) 
XVIII A jarda é uma medida de comprimento que corresponde a 0,91m. (N. da T.)

XIX Ver nota XI no capítulo II. (N. da T.) 
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apropriadamente, Famílias Felizes. Isabel e Margarida eram tão de-
votadas uma à outra quanto a sua mãe poderia desejar. Nos senti-
mentos predominantes de Isabel em relação à irmã mais nova per-
manecia um instinto protetor. Tinha cinco anos e a irmã 18 meses 
quando um clérigo de dentes salientes foi convocado a Royal Lod-
ge. Hipnotizada, Isabel olhava pasmada para a subida e descida do 
seu maxilar enquanto falava. A dada altura, o clérigo pediu para ver 
Margarida, uma cortesia desajustada. Firmemente, Isabel recusou. 
E explicou: «Acho que os seus dentes podem assustá-la».63

Na narrativa de Crawfie nota-se, a intervalos, uma superio-
ridade irritante na atitude de Isabel: «Afinal, Margarida é muito 
nova para uma coroação, não é?», perguntou, alegadamente, à 
precetora.64 Apesar desta indubitável condescendência gentil, aos 
sete anos Margarida olhava para a irmã com a veneração devida 
a um herói e com uma confiança tocante. Nas suas muito pouco 
habituais vidas públicas, era Isabel que conduzia a irmã, os pais 
frequentemente ocupados noutro sítio qualquer, a Rainha Mary 
uma figura a recear, com quem Margarida sentia pouca ligação. 
A coscuvilheira Crawfie lembra-se das instruções de Isabel para 
Margarida sobre o comportamento a observar numa festa de jar-
dim no palácio: «Se vires alguém com um chapéu ridículo… não 

deves apontar e rir-te. E não deves estar com demasiada pressa para 
passar pela multidão e chegar à mesa do chá. Isso também não é 
de bom tom».65 Por vezes, as duas irmãs brigavam e zangavam-se, 
o que não era mais estranho do que a habitual turbulência entre 
irmãos que se registava entre outras crianças; lutavam por brin-
quedos. As duas odiavam usar chapéu; puxavam as fitas elásticas 
uma da outra, que arranhavam dolorosamente. Com o génio for-
midável do pai, Isabel não estava acima de lançar um soco certei-
ro à irmã. Margarida respondia com mordidelas. Apesar de tanto 
Crawfie como a Rainha Mary detetarem obstinação por detrás das 
tropelias endiabradas de Margarida, os pais colocavam em Isabel 
a responsabilidade de manter a harmonia. «Não deves esquecer-te 
que [Margarida] é realmente muito pequena & por vezes terás de 
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controlar-te a ti própria quando ela está a ser um pouco arrelia-
dora. Sei que é difícil, mas tu consegues fazê-lo, e eu sei que serás 
capaz de o fazer», escreveu a Rainha a Isabel quando Margarida 
tinha oito anos.66 Cynthia Asquith afirmou, numa reunião do Ins-
tituto das Mulheres em Sussex, que «desde a altura em que houve 
a possibilidade de ascender à sua futura posição, [a Princesa Isabel] 
foi ensinada a preparar-se de todas as maneiras, especialmente no 
que diz respeito ao autocontrolo».67 As raras explosões de má edu-
cação de Isabel foram dando lugar à aceitação de que estava a de-
sempenhar o papel de irmã mais velha. Gentilmente, a Marquesa 
de Cambridge repreendeu-a por fazer batota às cartas: «Eu posso 
[fazer batota]», respondeu, «porque sou uma Princesa».68 Foi um 
dos poucos momentos em que puxou dos galões. Adquirido cedo, 
o autocontrolo tornou-se uma característica definidora.

As irmãs estavam unidas pelo isolamento. A formalidade, a eti-
queta da Corte, as medidas de segurança e o inesgotável interesse 
público em todos os aspetos das suas vidas diferenciavam a sua 
experiência quotidiana da dos seus contemporâneos aristocráticos. 
Habitavam um mundo diferente, mesmo do mundo dos primos 
reais mais próximos, Eduardo e Alexandra de Kent, já que ambos, 
quando tiveram idade suficiente, frequentaram colégios internos 
convencionais e viveram numa casa de campo modesta nos Home 
Counties.XX O tradicionalismo da Corte de Jorge VI fechou as filhas 
do Rei num casulo: Princesas de sangue, foram postas num mundo 
à parte; numa cultura de deferência, foram tratadas como Reais em 
vez de reais. O jornalista que, em abril de 1937, afirmou que Isabel 
já dominava «a habilidade de desenvolver uma espécie de dupla 
personalidade (…) para manter os seus dois eus separados. Um está 
preocupado com os seus importantes deveres como princesa, e o 
outro com a sua vida privada como uma rapariga feliz e normal», 

XX Condados que se situam nos arredores de Londres, mas não têm uma 
definição exata. Entre os que se incluem nesta definição estão Berkshire,  
Buckinghamshore, Essex, Hertfordshire, Kent, Surrey e Sussex (embora este úl-
timo não faça fronteira com Londres). (N. da T.) 
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não podia, de certeza, ter tido acesso aos pensamentos de Isabel, 
ou observado a sua vida privada.69 A estranheza da vida das duas 
raparigas desde que o pai subira ao trono fez do desenvolvimen-
to de personalidades compartimentadas «em-e-fora-de-serviço» 
uma realidade e um mecanismo quase de certeza necessários. Para 
si mesma e para a sua família, Isabel era «Lilibet»; para o resto do 
mundo, como ela se consciencializava cada vez mais, era a próxima 
na linha de sucessão ao trono. Em março de 1937, «Mr. Gossip», 
da Sketch, noticiou um rumor de que havia planos em movimen-
to para enviar a Princesa Josephine-Charlotte da Bélgica, de nove 
anos e que falava cinco línguas, «para ser educada em privado com 
as nossas próprias Princesas» como «uma amiga adequada».70 Se 
alguma vez existiram tais planos, resultaram em nada. Nem Isabel, 
nem Margarida tinham amigos reais próximos, cuja experiência de 
infância espelhasse as suas. Em vez disso, numa tentativa de man-
ter vestígios de normalidade, o secretário privado do Rei, Alan (ou 
«Tommy») Lascelles, escreveu ao editor do The Times solicitando 
que «fosse feito um esforço concreto» para evitar que a atenção da 
imprensa «estragasse estas duas crianças, atualmente encantadoras 
& sensíveis».71 A atenção da imprensa não diminuiu, e apenas Isa-
bel não foi estragada, e permaneceu encantadora e sensível.

Os dois lados de Isabel sobrepuseram-se: o seu «princesismo» 
acontecia num contexto familiar. No final de outubro, foi assistir 
à primeira abertura dos trabalhos do parlamento feita pelo Rei. 
Os seus pais viajaram de carruagem e foram entronizados na Câ-
mara dos Lordes com todo o ritual real; Isabel fez a viagem de 
automóvel e assistiu ao discurso do pai do lugar do Lord Great 
ChamberlainXXI como espectadora e não como participante. Notí-
cias da cerimónia dão conta de que Isabel não ocupou a cadeira de 
Estado reservada ao herdeiro do trono; estava a assistir porque era 

XXI Lord Chamberlain é a designação de um cargo — é um dos principais oficiais 
da Corte Real e é um par do Reino. As suas funções são as de «chefe da Corte». É 
também o interlocutor do monarca com o parlamento. O cargo de King's Cham-
berlain existe desde a Idade Média. (N. da T.) 
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do seu próprio interesse e porque o Rei era o seu pai. Em meados 
de dezembro, voltou a fazer a cobertura de açúcar do bolo que a 
mãe enviou para jovens desempregados na cidade galesa de Blaina. 
A carta que acompanhou o bolo, apesar de ter sido escrita por uma 
dama de companhia, transmitia alguma da vivacidade e curiosida-
de de Isabel: «A Princesa Isabel pede-me que vos informe de que 
Sua Alteza Real fez a cobertura de açúcar do bolo inteiramente so-
zinha, assim como as decorações. Sua Alteza Real gostaria de saber 
quantas pessoas tiveram fatias do bolo à hora do chá e deseja-vos 
muitas felicidades. Tenho a certeza de que pôs muitos desejos no 
bolo, já que gostou absolutamente de o fazer para todos vós».72 
Quando Isabel e a mãe assistiram a um espetáculo da peça infantil 
Where the Rainbow Ends [Onde Acaba o Arco-Íris], no Holborn Em-
pire, no Natal, a audiência cantou em sua honra um verso do hino 
nacional especial para as crianças: «We who are children weak / We 

for the future speak».73/XXII

 Com frequência, as margens entre o público e o privado esba-
tiam-se. Em setembro de 1937, na casa dos pais em Kincardinshi-
re, Isabel plantou um freixo «em honra do oitavo aniversário do 
Senhor de Carnegie».74 Supervisionado pelo jardineiro-chefe e 
pelos seus convidados, o momento obsequiosamente registado 
por um fotógrafo foi um remate fora do vulgar para uma festa de 
família. No início da primavera, a amiga e prima de Isabel Lady 
Mary Cambridge, inaugurou a Piscina Princesa IsabelXXIII em Bog-
nor Regis. A piscina comemorava a visita de Isabel com os avós a 
esta cidade costeira oito anos antes.75

Muito do que aconteceu foi uma consequência inevitável da 
nova posição da família. Desde o início, e parcialmente agilizado 
pela convicção do Rei da sua própria falta de preparação para o 
alto cargo, os pais de Isabel reconheceram a importância de pre-
parar a filha para o que a esperava mais à frente: nada diminuiu 

XXII «Nós que somos crianças frágeis / Falamos pelo futuro». (N. da T.) 
XXIII Princess Elisabeth Boating Pool, no original. (N. da T.) 
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a determinação da Rainha de que a felicidade das filhas era sa-
crossanta. Ar livre e animais continuaram a preencher os dias 
das Princesas. Cada uma teve um coelho; para o seu cartão de 
Natal de 1937, Isabel escolheu um desenho em pastel do seu corgi 
Dookie, feito por Lucy Dawson; a 10 de dezembro, as crianças 
e a mãe assistiram a um «espetáculo palestra-e-cinema» sobre a 
vida selvagem canadiana por um «índio pele-vermelha» chamado 
«Coruja Cinzenta» que mais tarde foi revelado como Archibald 
Belaney, de Hastings.76 Isabel tornou-se nessa altura uma girl gui-

de
XXIV e Margarida uma brownie.XXV Crawfie reclamou os créditos 

pela ideia. Dado que a Princesa RealXXVI fora presidente da Girl 
Guides Association [Associação das Guias] e, em 1920, a Rainha 
dera início a uma companhia de guias em Glamis, a sugestão po-
deria facilmente ter partido das suas tias, da sua mãe, ou até, de 
si própria. A ideia quase acabou antes de começar. A capitã da 
companhia escolhida, e futura comissária nacional das guias, Vio-
let Synge, questionou a possibilidade de haver Princesas-guias, 
em função dos princípios democráticos do movimento: «As guias 
devem tratar-se umas às outras como irmãs», advertiu.77 Os seus 
protestos foram indeferidos. Isabel e Margarida foram inscri-
tas pela sua tia na Primeira Companhia de Guias do Palácio de 
Buckingham, sob a chefia de uma prima, Patricia Mountbatten. 
Reuniam-se às quartas-feiras, às cinco da tarde, dentro e fora do 
palácio, incluindo a piscina e a casa de verão de Jorge V; prati-
cavam atividades como acender fogueiras e deixar pistas para as 
seguirem. Mais tarde, fizeram expedições no Grande Parque de 

XXIV Girl Guide, organização dos escoteiros para raparigas, equivalente às nos-
sas guias. (N. da T.) 
XXV Brownies são as raparigas mais novas das guias, que têm entre sete e dez 
anos. (N. da T.) 
XXVI Em 1920, a Princesa Real Mary, a única filha do Rei Jorge V, tornou-se 
presidente da Girl Guide Association, sucedendo a Agnes Baden-Powell e deu 
início a uma longa colaboração com o movimento. A Princesa Real Louise, Du-
quesa de Argyll, quarta filha da Rainha Vitória, foi a primeira patrona das Girl  
Guides. (N. da T.) 
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Windsor. O divertimento das duas irmãs pode ser medido pela 
longa duração desta companhia.

Como treino numa «infância normal», a Companhia de Guias 
do palácio é facilmente ridicularizável. Até mesmo um dos seus 
próprios membros troçou das suas colegas guias como sendo todas 
«filhas de duques e Mountbattens — não era de todo democráti-
ca».78 Inclusão social, como é hoje entendida, não estava entre os 
objetivos do Rei e da Rainha: o seu interesse estava na inclusão das 
filhas, o que foi alcançado com sucesso. A companhia era cons-
tituída por família, amigas e filhas de membros do pessoal real.  
O facto de partilharem o estatuto de elite ajudou, sem dúvida, es-
tas guias, em particular, a tratarem-se como «irmãs», embora o 
fracasso em renunciarem à exigência da vénia a Isabel e a Marga-
rida tenha induzido outro tipo de complicações. Crawfie observou 
entre estas «filhas das vénias» «uma tendência para as deixar [às 
princesas] ter vantagem, ganhar um jogo, ou serem dispensadas 
de tarefas mais sórdidas», como limpezas.79 As companheiras guias 
incluíam as primas de Isabel, Lady Mary Cambridge, e as Honorá-
veis Margaret Elphinstone e Patricia Mountbatten; a sua antiga vi-
zinha, a Honorável Ela Beaumont; Lady Isabel e Lady Joanna Lam-
bart, com quem as princesas tinham partilhado lições de canto em 
Prince’s Gate, e a Honorável Alathea Fitzalan Howard; Winifred 
e Libby Hardinge, filhas do secretário particular do Rei, e Diana 
Legh, filha do responsável pelo pessoal da Casa Real; e a amiga de 
Isabel, Sonia Graham Hodgson. Com exatidão, a Tatler descrevia 
o grupo real como «uma Companhia especial formada por amigos 
pessoais [das Princesas]». Informava os leitores de que as Prince-
sas «achavam esta nova ocupação recreativa muito absorvente».80 
Patricia Mountbatten descreveu Isabel, a guia, como «verdadei-
ramente eficiente, muito organizada e muito responsável, forte e 
entusiástica», uma descrição que, em contextos diferentes, outros 
haveriam de ecoar durante uma longa vida com mais do que a sua 
quota parte de responsabilidades.81
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No funeral da avó Lady Strathmore, em Glamis, em junho de 1938, 
estava uma grinalda de íris azuis e cravos vermelhos de Isabel e 
Margarida; as Princesas permaneceram em Londres. De Birkhall, 
a mãe enviou-lhes um cheirinho de urze, incluída numa carta para 
Isabel, mas este foi um verão que mudaria o impulso da Rainha 
para proteger as filhas das sombras.

Dia após dia, o sol resplandecia. O Rei visitou a Cowes Week, 
a Rainha mostrou às filhas a Osborne House.XXVII Em Portsmou-
th, os quatro embarcaram no iate real Victoria and Albert para uma 
viagem em águas tranquilas até Aberdeen, e daí, por terra, até 
Balmoral. «Durante toda esta semana houve temores de guerra», 
escreveu Chips Channon no seu diário a 8 de agosto;82 a agres-
são desenfreada de Hitler em direção à Checoslováquia ameaçou 
alargar o conflito europeu. Com a crise evitada, a 28 de setembro, 
pelo Acordo de Munique e a promessa do primeiro-ministro Ne-
ville Chamberlain de «paz para os nossos tempos», a Rainha es-
creveu que tinha sido «um pesadelo de horror & preocupação».83 
Com algum sucesso, escondeu a sua ansiedade das filhas. O horário 
das lições da manhã seguidas de leitura foi mantido por Crawfie; 
tinha-se-lhe juntado de novo a precetora de francês para as férias, 
Georgina Guérin. Isabel e Margarida montavam os seus póneis. 
Enquanto o Rei se manteve com as netas, almoçavam nos montes 
circundantes. Jogavam descalços nos palheiros; com o seu primo, 
o Senhor de Carnegie, assistiram ao Braemar GatheringXXVIII um 
evento anual fixo na agenda real. Multidões reverentes iam em fila 
a expedições de compras a Ballater e a Aberdeen.

XXVII Osborne House é uma antiga residência real localizada em East Cowes, 
na Ilha de Wight. Foi construída entre 1845 e 1851 para a Rainha Vitória e para 
o marido, o Príncipe Alberto, como casa de verão. (N. da T.) 
XXVIII Braemar Gathering é o evento desportivo e cultural mais famoso das 
Terras Altas, com convidados e atletas de todo o mundo. É um evento fixo na 
agenda real. (N. da T.) 
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Devido a uma combinação de longa data, a Rainha iria à ceri- 
mónia de batismo do maior navio do mundo, o Queen Elisabeth, 
ao qual fora dado o seu nomeXXIX, a 27 de setembro, em Glasgow.  
A Rainha foi com as filhas. O Rei estava em Londres, onde os pre-
parativos para a guerra tinham sido apressadamente aprovados: as 
escolas evacuadas, abrigos anti-aéreos escavados em Hyde Park, o 
Concelho PrivadoXXX convocado para dar o acordo à mobilização 
da frota naval. Uma nação assoberbada pelo medo sustinha a respi-
ração. Em Glasgow, a cerimónia de batismo foi filmada por Pathé. 
Comentadores informaram os espetadores que, para muitos, esta 
foi a primeira vez que ouviram a voz «suave e jovial» da Rainha. 
Um momento em que a suavidade e a jovialidade foram uma re-
compensa. Nas margens do Clyde, trezentas mil pessoas vieram 
testemunhar a cerimónia: um espetáculo do orgulho da cidade na 
sua capacidade de construção naval, assim como um reafirmar da 
unidade da nação. A barulhenta receção real foi altamente emoti-
va. «O grande acontecimento pelo qual a Rainha veio à sua terra 
natal foi ofuscado pelos pensamentos que atravessam a mente de 
todos, mas providenciou a hora e a oportunidade aos seus súbditos 
de exprimirem as suas emoções», relatou o Northern Whig.84 Depois 
do Jubileu de Prata e da coroação, Isabel andava ao lado da mãe 
aparentemente inabalável com a dimensão da multidão. O discurso 
da Rainha incluía uma mensagem do Rei a desejar que «o povo 
deste país (…) esteja animado, apesar das nuvens escuras que so-
bre ele pairam, assim como sobre todo o mundo». «Não podemos 
adivinhar o futuro», leu a Rainha, «mas ao prepararmo-nos para 
ele, mostramos a nossa confiança na divina providência e em nós 
próprios». Uma retórica semelhante caracterizaria as declarações 
reais durante o conflito que se avizinhava. As Princesas, cuja mãe 
as tinha protegido em Balmoral, aprenderam sobre «as nuvens es-
curas (…) que pairam sobre todo o mundo».

XXIX Elisabeth traduz-se em português como «Isabel». (N. da T.) 
XXX A valores atuais, cinco mil libras esterlinas equivalem a cerca de 5.823 eu-
ros. (N. da T.) 
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Cinco meses mais tarde, o Rei batizou o primeiro navio de 
guerra britânico construído em mais de uma década. Foi batizado 
com o nome do seu pai, King George V. Isabel e Margarida partici-
param numa parada de mais de mil raparigas guias no Castelo de 
Windsor. Isabel usou a túnica azul e a saia plissada azul-escura da 
Companhia Kingfisher, e Margarida usou a farda equivalente de 
Brownie. Num sinal dos tempos, a atenção da imprensa focou-se 
no facto de as irmãs aparecerem pela primeira vez em público de 
uniforme.

Isabel reconheceu a iminência da guerra, tal como a da abdicação, 
no impacto que teve nos seus pais. A carga de trabalho do Rei es-
calou, parecia cansado, mas determinado; havia um tema comum 
num certo número de compromissos reais, assim como visitas a 
e de aliados e possíveis aliados. No início do verão de 1938, o Rei 
e a Rainha fizeram uma visita de Estado a Paris, com o objetivo 
de cimentar a amizade anglo-francesa; Isabel e Margarida ficaram 
em casa. Os franceses preparam um presente esplendido para as 
princesas ausentes: um par de bonecas, «France» e «Marianne», 
cada qual com um metro de altura, com acessórios que incluíam 
uma loja de flores completa, com regadores e flores artificiais, e 
um guarda-roupa que, pela sua sumptuosidade, rivalizava com o 
da Rainha: «vestidos para de manhã, para a hora do chá, para a 
hora dos aperitivos, para Ascot, para a ópera, para o teatro, fatos 
especialmente concebidos para idas às compras, tweeds robustos 
para o campo, pijamas para manhãs preguiçosas na praia, gabardi-
nas para dias chuvosos, fatos de banho, roupa interior, vestuário 
desportivo, chapéus para o sol e chapéus de chuva.86 As bonecas ti-
nham oito casacos de pele, incluindo um casaco de pele de bebé de 
leopardo a três quartos, vinte frascos de perfume, leques de penas 
de avestruz, echarpes bordadas, luvas numa dúzia de cores e uma 
caixa de joias para cada uma: um valor total de cinco mil libras em 
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elegância francesa tamanho infantil. Isabel e Margarida aceitaram 
formalmente o presente do embaixador francês no Palácio de Bu-
ckingham, em novembro. Como assinalou o Daily Mirror, foi a 
sua primeira receção oficial de um embaixador de uma potência 
estrangeira.87 Agradeceram em francês a Monsieur Corbin, que 
cumprimentou Isabel pelo seu sotaque. «Agora terei de falar fran-
cês com as minhas bonecas parisienses», respondeu Isabel diplo-
maticamente. Foram feitos planos para exibir as bonecas no mês 
seguinte em St. James Palace, para auxiliar o Hospital para Crian-
ças Princesa Isabel de Iorque, em Shadwell. Isabel descreveu o en-
contro com naturalidade numa carta à avó: «M[onsieur] Corbin 
veio ontem para entregar as bonecas em nome do povo francês, 
e nós mostrámos-lhe todas as suas roupas».88 Visitas estrangeiras 
salpicavam a agenda real: os pais apresentavam frequentemente 
Margarida e Isabel aos convidados. Estavam ao lado da mãe para 
dar as boas-vindas ao Rei Carol da Roménia e ao filho, o prín-
cipe herdeiro, Michael, no início da visita de Estado a Londres. 
Na primavera seguinte, Isabel juntou-se ao Rei e à Rainha para 
um almoço com o ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, o 
coronel Beck; falou com o coronel em francês. E em francês fez 
um discurso cuidadosamente ensaiado para dar as boas-vindas ao 
Presidente Lebrun e à mulher que, em março, retribuíram a visita 
dos seus pais. Mais informalmente, as princesas envolveram-se na 
visita ao Castelo de Windsor do novo embaixador americano, Joe 
Kennedy. A sua participação na vida oficial dos pais tornou-se um 
traço distintivo do entretenimento da nova Corte. Parte do treino 
que o Rei e a Rainha estavam a dar a Isabel, com quem o Rei tinha 
começado a discutir assuntos da atualidade e política, era também 
um reflexo da visão do monarca sobre a sua família como uma uni-
dade indivisível, «nós os quatro», como os descreveu mais tarde, 
um quarteto coeso.

Ninguém poderia duvidar da força dos laços afetivos entre eles. 
A 20 de dezembro de 1938, Marcus Adams fotografou a Famí-
lia Real pela primeira vez no Palácio de Buckingham. Num país e 
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num Império à beira da guerra, a imagem resultante alcançou uma 
imensa popularidade. Emoldurados pelo vão de uma porta, Isabel e 
Margarida ladeiam os pais, e Dookie perto dos calcanhares de Isa-
bel. As quatro figuras estão ligadas, braços entrelaçados, mãos da-
das, uma repetição mais convicta do retrato da família tirado dois 
anos antes. Contra a magnificência do palácio — lustres em cascata, 
colunas com capitéis dourados —, os vestidos pálidos da Rainha e 
das filhas «fadas» brilhavam. Anteriormente, Adams tinha inves-
tido os seus retratados reais com uma aparente normalidade; nesta 
ocasião, mostravam-se serenos. Para os seus contemporâneos, era 
uma imagem que inspirava orgulho e também confiança.

No mesmo cenário, Adams fotografou Isabel com Dookie. Tal 
como na fotografia de Lisa Sheridan tirada em frente a Y Bwthyn 

Bach, a atenção da Princesa e o seu ar de felicidade estão inteira-
mente virados para o cão. Ao longo dos tempos, estas imagens 
seriam interpretadas como reveladoras da solidão da posição de 
Isabel: procurar companhia nos cães e nos cavalos era menos com-
plicado quando se tinha em frente uma barreira como a do seu 
lugar na linha de sucessão ao trono. Ainda não era verdade.
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As novas meias de seda de Isabel, usadas num casamento de fa-
mília, em março de 1939, causaram enorme excitação entre as jor-
nalistas. A Princesa usou-as com um casaco de «veludo cor de ge-
rânio claro», com uma boina a combinar e sapatos de salto baixo; 
Margarida ainda usava soquetes brancos, até o tornozelo, e touca.1

Isabel estava a escassas semanas de fazer 13 anos. «Que crian-
ça encantadora», escreveu Joyce Grenfell, depois de ver a Princesa 
vestida como uma «camponesa holandesa» numa festa infantil da 
tia de Grenfell, Lady Astor, em St. James’s Square. «Cresceu imenso 
e agora tem uma cara adorável, braços verdadeiramente graciosos 
e, no conjunto, é muito atraente».2 As meias foram um presente da 
Rainha, um reconhecimento de que Isabel estava a crescer, embora 
continuasse a vestir-se de igual à irmã de quatro anos.

Pelo contrário, a vida no andar das crianças, a sala de aulas e 
até as rotinas familiares continuaram inflexíveis. Apesar de ter 
poucas horas dedicadas ao estudo, Isabel aprendeu a falar francês 
muito bem e tinha grande entusiasmo por história, o assunto que 
a rodeava e inspirava os melhores e mais dramáticos esforços de 
Crawfie. Tal como o avô esperara, a Princesa tinha uma caligrafia 
confiante e clara. As «brincadeiras instrutivas» da Rainha Mary 
continuaram às segundas-feiras à tarde; as conversas da velha Rai-
nha estavam cheias de instruções, muitas relacionadas com o seu 
tópico favorito, a realeza. No Museu Bethnal Green, Isabel e Mar-
garida viram uma seleção dos brinquedos da avó, confiada ao cura-
dor Arthur Sabin. Houve visitas ao General Post Office [sede dos 

Capítulo V

«Estava completamente apaixonada, 
                                                   desde o início»
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Correios], em Mount Pleasant, e às docas de Londres, incluindo 
à sede da Autoridade do Porto de Londres. O gosto de Margarida 
por essas visitas aborrecidas nunca aumentou; Isabel, por seu lado, 
fez um esforço muito grande para se interessar, treinando para o 
que estava para vir. Em maio, depois de o Rei e a Rainha embarca-
rem para uma longa visita ao Canadá e aos Estados Unidos, Craw-
fie levou as princesas ao YWCA Club, em Great Russell Street.  
A principal emoção da visita não foi o chá, na cafetaria self-service, 
já de si uma novidade, mas a primeira e há muito esperada viagem 
de metro, de St. James’s Park a Tottenham Court Road, num com-
partimento de terceira classe, para fumadores. Durante grande 
parte deste passeio, o grupo das Princesas, que incluía Crawfie e a 
camareira da Rainha, Lady Helen Grahame, presidente do YWCA, 
não foi reconhecido por ninguém, o que nos lembra que, no perío-
do entre as duas guerras, era muito comum ver, em Londres, crian-
ças da alta sociedade, acompanhadas pelas suas precetoras, e que a 
fraca qualidade das fotografias dos jornais permitia às duas irmãs 
reais moverem-se com alguma liberdade. As cartas de Isabel para 
os pais incluíam um relato de uma visita ao Zoológico de Londres; 
contou que tinha visto um panda-gigante bebé e que tinha andado 
de elefante. Com muito amor e afeto, a resposta da mãe estava 
cheia de paisagens e de vida selvagem. «Que divertido que deve ser 
o panda», escreveu. A Rainha estava a ler Mein Kampf, de Hitler; 
em cartas que contornavam a política europeia, descreveu a Isabel 
as montanhas canadianas comparando-as às colinas ao redor de 
Balmoral, contou que tinham visto castores, ursos-negros bebés e 
«uma grande forma negra, num pequeno lago — um alce a comer 
bolbos de nenúfar». Perguntou, ainda, pelos rododendros da mata 
de Royal Lodge e pelas novas plantações de arbustos aromáticos. 
«Desejo ardentemente voltar a ver-te, a ti e à Margarida», disse à 
filha. «Que grande abraço vais receber quando eu chegar a casa».3

Apesar dos seus melhores esforços, as cartas da Rainha trans-
cendiam as gentilezas. O entusiasmo dos canadianos convenceu o 
casal real do valor das visitas aos territórios fora da Grã-Bretanha. 
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«Sentimos como é importante que as pessoas, aqui, vejam o seu 
Rei e não o tenham apenas como um símbolo», escreveu a Rainha, 
a 27 de maio.4 Uma semana depois, descreveu a Isabel as multidões 
que os recebiam fora de Toronto: «Estão tão felizes por terem “o 
Rei” com eles e, às vezes, fico com lágrimas nos olhos quando vejo 
a emoção nos seus rostos. Significa muito, para eles, verem o So-
berano a quem são tão leais».5 A seu tempo, as visitas ao estran-
geiro desempenhariam um papel fundamental na promoção que 
Isabel sempre fez da Commonwealth e do seu próprio papel inter-
nacional, incluindo como Rainha do Canadá. A sua compreensão 
das ramificações de tais viagens começou com o exemplo dos pais 
e a sua fidelidade à ortodoxia imperial da Coroa, como o elo vivo 
entre diversos territórios e povos.

As cartas da Rainha também abordavam a educação de Isabel. 
Por altura do seu décimo terceiro aniversário, em abril, a Princesa 
tinha começado a ter aulas de história e de história constitucional 
com o vice-reitor de Eton, Henry Marten. Marten era contempo-
râneo da Rainha Mary, com quem partilhava uma grande admira-
ção pela Rainha Vitória, e era amigo da tia-avó de Isabel, a Princesa 
Alice. Dava aulas à Princesa, aos fins de semana, quando a Família 
Real estava em Windsor, com Crawfie presente. No início, Isabel 
não gostava especialmente destas lições: o vice-reitor recorda-se 
de «uma menina um pouco tímida (...) que, quando perguntada, 
procurava confiança e apoio na sua querida percetora».6 Mas o 
prazer de aprender aquelas matérias aumentou com o aumento da 
familiaridade. Ao longo de seis anos, a Princesa e o vice-reitor le-
ram, juntos, os três volumes da Lei e Costumes da Constituição, de Sir 
William Anson. Marten ensinou à futura Rainha a relação entre o 
monarca, o parlamento e a nação. Através de ilustrações e textos, 
o professor ampliou o exemplo da Rainha Vitória; recomendou à 
aluna uma biografia do secretário particular da monarca, Henry 
Ponsonby. Traçou a Isabel uma visão geral da história de mil anos 
da monarquia, começando com Egbert. Chamou-lhe a atenção para 
os desenvolvimentos atuais na comunhão entre soberano e súbdi-
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to: o papel da transmissão radiofónica iniciada pelo seu avô, com 
as Mensagens de Natal, que o Daily Express comparou a «conversas 
de Natal de coração para coração»; a emergente Commonwealth, 
seguindo o Acordo de Westminster, de 1931, que estabeleceu «co-
munidades autónomas dentro do Império Britânico» e fez Jorge 
V, separadamente, Rei do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, 
da África do Sul, da Terra Nova e o Estado Livre Irlandês.7 A cer-
teza de que «a educação, em termos gerais, serve para que o aluno 
aprenda a avaliar os dois lados de uma questão, usando assim o seu 
julgamento» moldou o ensino de Marten, e foi, em si própria, uma 
lição para a futura Rainha.8 «Espero que estejas a aproveitar as tar-
des de sábado com Mr. Marten», escreveu a Rainha, a 23 de maio, 
com um sublinhado propositado. «Tenta e aprende o máximo que 
puderes com ele e repara como traz o elemento humano para toda 
a história — é claro que a história é feita por pessoas comuns, e não 
devemos esquecer-nos disso».9

O resultado desta separação de sete semanas da família — o pe-
ríodo mais longo em que estiveram afastados — foi aproximar o 
Rei da visão da Rainha sobre a maturidade de Isabel. Segundo o 
relato de Crawfie sobre o momento do reencontro, a bordo do 
Empress of Britain, antes da chegada do navio a Southampton, a 
Rainha comentou o crescimento das filhas, enquanto o Rei olhava, 
silenciosamente maravilhado, para Isabel. «Durante todo o tempo, 
o Rei mal conseguia tirar os olhos de Lilibet. Tenho uma fotogra-
fia que mostra a Rainha (...) a segurar a mão de Margarida (...) e o 
Rei a olhar para Lilibet».10 No entanto, o almoço de reencontro foi 
uma combinação reconfortante de infância e afetos, de acordo com 
um funcionário da suíte real, «um almoço muito alegre e tumul-
tuoso (...) um completo pandemónio».11 Para delícia das Princesas, 
a sala de jantar do navio, que era cor-de-rosa, estava enfeitada com 
balões e serpentinas. A orquestra do navio, descrita pela Rainha 
como «a pequena banda», tocou canções populares: Jeepers Creepers 
e Umbrella Man.12 Por sugestão do Rei, antes de o barco atracar, fo-
ram tocadas músicas que incluíam as suas favoritas Underneath the 
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Spreading Chestnut Tree e The Lambeth Walk. As Princesas largaram 
balões pelas vigias; nas lojas do convés principal compraram bo-
necos representando guardas canadianos montados, os Canadian 
Mountie, e canivetes gravados. Os membros da tripulação ofere-
ceram-lhes bolsas, em forma de panda, para guardar as camisas de 
dormir. Isabel agradeceu em seu nome e em nome da irmã. «Ela 
tem todas as graças necessárias para ser colocada num lugar muito 
bom, na grande posição que um dia deve ocupar», explicou um 
«amigo da família» não identificado.13 Os jornais descreviam uma 
atmosfera de «gala». Era típico da efervescente diversão familiar 
tão importante para os pais de Isabel.

Em terra, uma receção arrebatadora saudou a comitiva real, 
no fim de uma viagem considerada como um triunfo diplomáti-
co («Se Londres for bombardeada, os Estados Unidos entram [na 
guerra]», lia-se numa das notas do Rei sobre a sua conversa com 
o Presidente Roosevelt).14 Quando a Rainha foi a Glasgow para 
o batismo do navio Queen Elizabeth, a incerteza impregnava a at-
mosfera, «um ambiente horrível», escreveu, «de tensão, boatos 
e grande ansiendade».15 Um Welcome Home Pathé Gazette Special 

I 
aclamava o regresso do Rei e da Rainha como «o homem e a mu-
lher que passaram a representar toda a nossa fé e ideais — de liber-
dade, de paz, de tolerância e liberdade», em completa antítese com 
a desonesta beligerância de Hitler e Mussolini. Um pouco desses 
sentimentos exaltados coloriu a ruidosa resposta da multidão, en-
quanto a Família Real seguia, de carro, pelas ruas apinhadas, até à 
estação de Southampton, onde apanharia o comboio que a levaria 
até à estação de Waterloo. No carro, uma Margarida inquieta ia 
sentada entre os pais. Isabel estava sozinha, na fila da frente, muito 
séria, apesar dos aplausos: como os seus pais reconheceram, mais 
velha. Quão mais velha, no entanto, nenhum dos dois suspeitou. 
Em menos de um mês, uma combinação de boa aparência, proezas 
de ginástica, um apetite heroico por camarões e, talvez, a brisa do 

I Gazeta Pathé Especial de Boas-vindas a Casa, bloco de notícias e atualidades que 
passava nos cinemas, antes de o filme começar. (N. da T.) 
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mar, pôs Isabel no caminho de um caso de amor que se revelaria 
de notável longevidade.

O objeto da sua admiração era um exilado real, cinco anos mais 
velho, «um rapaz de cabelos louros, bastante parecido com um 
viking, com um rosto comprido e penetrantes olhos azuis pene-
trantes»: o Príncipe Filipe da Grécia e da Dinamarca, tal como 
Isabel, um bisneto da grande Rainha Vitória.16 Os seus caminhos 
já se tinham cruzado antes, no casamento da prima de Filipe, Ma-
rina, com o tio de Isabel, Jorge. Naquela ocasião Filipe era um dos 
«vários pequenos príncipes estrangeiros que estudavam em Eton»; 
Isabel uma minúscula dama de honor.17 Nesse dia, nenhum deles 
reparou no outro. Olhando para trás, em 1947, Isabel escreveu: 
«Podemos ter-nos encontrado antes, na coroação ou no casamento 
da Duquesa de Kent, mas não me lembro».18 A 22 de julho de 1939, 
no Royal Naval College, em Dartmouth, aos olhos de Filipe, Isabel 
ainda era uma criança, meses depois do seu décimo terceiro aniver-
sário, vestida de igual à irmã mais nova. A impressão que perdurou 
em Filipe, de acordo com uma conversa ouvida pela sua prima, a 
Rainha Alexandra da Jugoslávia, foi que a Princesa era tímida.19  
As impressões de Isabel sobre Filipe foram muito diferentes.

O momento da visita da Família Real ao Royal Naval College 
foi afortunado para o amor jovem. Um surto de varicela e papeira, 
descoberto à última hora, impediu as Princesas de acompanharem 
os pais a uma missa, na capela daquela academia. Em vez disso, 
em casa do capitão do colégio, foi-lhes oferecido, como diversão, 
um comboio de brincar; houve biscoitos de gengibre e limonada 
e houve Filipe. Comeu, bebeu, brincou, ficou entediado, sugeriu 
os courts de ténis. Crawfie não apreciou as suas maneiras um tanto 
enérgicas, mas Isabel decidiu por si mesma. Filipe tinha dezoito 
anos, não era a idade ideal para agradar a uma rapariguinha tími-
da, séria e protegida, a quem ainda toda a gente se referia como 
«criança». Nos courts de ténis, Filipe divertiu-se à sua maneira, sal-
tando por cima das redes. Crawfie achou que estava a exibir-se: 
para seu desgosto, «as meninas ficaram muito impressionadas».20 
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Filipe provocou Margarida. Isabel só olhava para Filipe. «Durante 
todo o tempo, nunca tirou os olhos dele», recordaria, amargamen-
te, Crawfie.21 Segundo a sua percetora, Isabel ficou maravilhada: 
«Como ele é bom, Crawfie. Quão alto ele consegue saltar».

Filipe manteve uma presença arrogante durante a hora do al-
moço. Nessa noite, jantou no iate real. Não viu Isabel, que já tinha 
ido para a cama, de acordo com as rotinas que ainda se aplicavam 
à sua idade. Voltaram a encontrar-se no dia seguinte. Isabel foi 
a anfitriã do chá. Não parava de lhe perguntar: «O que gostaria 
de comer? O que quer?», parecendo excitada. Mas nada nos mo-
dos da Princesa afastou Filipe da comida: comeu «vários pratos de 
camarão e um banana split». Isabel recaiu num silêncio satisfeito, 
«corada, a gostar muito de tudo», a observar.22 Crawfie guardou a 
sua irritação para o livro The Little Princesses.

A última hipótese de Crawfie conquistar Isabel para a sua pró-
pria visão de Filipe como «um rapaz bastante presunçoso» foi der-
rotada por um gesto de despedida de bravata arrojada.23 No final 
da visita, «enquanto Suas Majestades, acompanhadas pela Princesa 
Isabel e pela Princesa Margarida Rosa, estavam no convés supe-
rior, a dizer adeus, o iate real foi escoltado para o Canal por uma 
armada de 400 embarcações, incluindo todas as disponíveis do 
Royal Naval College, que eram tripuladas por quase 500 cadetes». 
Entre eles, estava Filipe. «Enquanto o vale verde do Dart ressoava 
sob uma chuva de aplausos, o iate real navegava lentamente para 
o mar, cercado por barcos à vela, barcos a remos, barcos a vapor, 
botes e lanchas a motor».24 Uma pequena embarcação continuou 
a seguir o iate real muito depois de todas as outras terem voltado 
para o cais. Aos remos estava um único remador: Filipe. «Que jo-
vem tonto!», gritou o Rei. «Ele tem de voltar para trás!»

Através dos seus binóculos, Isabel seguia o progresso do seu he-
rói. Para ela, não havia volta atrás.
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Para um vidente profissional, pelo menos, aquele amor estava es-
crito nas estrelas. Um astrólogo não identificado, citado pela Wo-

man’s Magazine, em março de 1932, previu tudo. O seu prognós-
tico, quando Isabel tinha apenas seis anos, falava de «uma aliança 
segundo o seu próprio coração, aos dezoito anos, que a levará a 
um dos tronos mais antigos da Europa».25 Isabel casou com Fili-
pe, que pertencia a um dos ramos da Casa Real dinamarquesa de 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, meses depois do seu 
vigésimo primeiro aniversário, em novembro de 1947, com Fili-
pe já então naturalizado súbdito britânico. Teria casado antes, se 
os pais tivessem autorizado. Chips Channon considerou o casa-
mento como um dado adquirido, em janeiro de 1941, quando Isa-
bel ainda não tinha quinze anos, uma visão moldada por rumores 
nos círculos reais continentais.26 No entanto, as memórias de Fi-
lipe contrariam qualquer sugestão desse género. Explicou assim o 
relacionamento com a Princesa, durante o tempo em que serviu 
na Segunda Guerra Mundial: «Não pensava muito nisso. Corres-
pondíamo-nos, de vez em quando (…) Quando somos parentes (…) 
não é assim tão extraordinário que se mantenham relações familia-
res. Mas não temos de pensar, necessariamente, em casamento».27  
Foi uma evasão caracteristicamente rápida, por parte de um ho-
mem que não se sentia inclinado a explicar-se a terceiros e que 
contradiz a autorização concedida por Isabel, em 1958, ao biógrafo 
oficial do seu pai, para que pudesse escrever que ela estava apaixo-
nada por Filipe «desde o primeiro encontro».28 «Estava verdadeira-
mente apaixonada desde o início», lembrou a sua prima Margarida 
Elphinstone.29 «A Mamã nunca pensou seriamente em ninguém, 
depois [do] encontro, quando tinha 13 anos», diria, mais tarde, um 
membro da família de Filipe.30 O astrólogo estava certo, pelo me-
nos, ao prever «uma aliança segundo o seu próprio coração».

Os relatos do casamento de Isabel e Filipe, normalmente, conce-
dem um papel de mestre de marionetas ao tio de Filipe, Lord Louis 
Mountbatten, conhecido como Dickie, irmão mais novo da mãe 
do Príncipe, a Princesa Alice de Battenberg. Fazendo parte da co-
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mitiva que acompanhou o Rei, em Dartmouth, em 22 de julho de 
1939, Mountbatten emerge dessa versão dos acontecimentos como 
um homem de ambição desmesurada, que orquestrou o encontro 
dos dois adolescentes reais com o único objetivo de alimentar o 
orgulho arrogante da família, ficando os próprios participantes 
impotentes contra a sua conspiração. E, de facto, uma carta escri-
ta, mais tarde, por Filipe ao tio, adverte-o especificamente, desta 
forma, para não exagerar o que anda a fazer: «É evidente que gosta 
da ideia de ser o diretor deste espetáculo e eu tenho medo de que 
ela possa não aceitar a ideia de forma tão dócil quanto eu (...) não 
se esqueça de que ela não o teve como tio loco parentis, conselheiro 
e amigo durante tanto tempo quanto eu».31 Em 1947, ano desta 
carta de Filipe, Mountbatten estava extremamente ansioso para 
que o casamento se realizasse. O seu orgulho na família também 
era excessivo, como indicam os onze anos que dedicou ao livro 
que autopublicou, The Mountbatten Lineage: The Direct Descent of 

the Family of Mountbatten from the House of Brabant and the Rulers of 

Hesse indicates 
II. Em 1939, Mountbatten pode ter alimentado ape-

nas o germe de uma ideia. No seu diário, numa brevíssima referên-
cia, liga Filipe tanto a Isabel como a Margarida: «O Filipe voltou a 
bordo do V&A para o chá e fez grande sucesso com as crianças».32  
O facto de não ter feito distinção entre as irmãs, a despeito da 
discrepância de idades e perspetivas, não sugere que não tenha 
identificado qualquer uma delas, nesta altura, como a protagonis-
ta romântica num drama que ele próprio intentaria. Talvez o seu 
objetivo fosse, então, simplesmente, uma qualquer promoção para 
um sobrinho pobre. Foi Mountbatten quem, antes da visita real, 
sugeriu o papel de «mensageiro» que manteve Filipe constante-
mente na linha de visão real.

Não há razão para supor que Isabel precisou da orientação da-
quele parente mundano de seu pai para se apaixonar por Filipe.  

II A linhagem Mountbatten: a descendência direta da família de Mountbatten da casa de 

Brabante e dos governantes de Hesse. (N. da T.)
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Os rapazes tinham desempenhado um papel muito pequeno na 
vida da Princesa: como Crawfie escreveria, eram criaturas de ou-
tro mundo.33 Os adolescentes apaixonam-se: Isabel não teve opor-
tunidade nem objeto para os seus afetos. Filipe era incrivelmente 
bonito, divertido e turbulento, «o Príncipe Encantado, em todos 
os sentidos da palavra», de acordo com a prima mais velha de Isa-
bel, a Princesa Maria Luísa.34 Em relação à Princesa, ele não era 
nem deferente nem tímido. Era da realeza e um parente distante. 
Lady Anne Glenconner descreveu-o, mais tarde, como «ideal, bo-
nito e um príncipe estrangeiro».35 A sua opinião de que a realeza 
de Filipe o qualificava como noivo de Isabel era algo com que a 
Princesa, aos treze anos, concordaria. Até à geração dos seus pais 
a maioria dos membros da Família Real tinha casado com mem-
bros de outras casas reais. Apenas cinco anos antes, Isabel tinha 
sido dama de honor no casamento do irmão mais novo do seu pai 
com a glamorosa princesa Marina, prima de Filipe. Em 1939, os 
«casamentos reais» ainda eram comuns entre as dinastias euro-
peias, motivo para a inclusão de Filipe, em janeiro de 1937, numa 
lista de possíveis pretendentes para Isabel, então com onze anos, 
compilada pela Literary Digest.36 Frequentemente, os membros do 
casal tinham relações de parentesco, como acontecia com os avós 
de Isabel, ambos trinetos de Jorge III.

O bonito e vigoroso viking era, ao mesmo tempo, mais e menos 
real do que Isabel, cuja mãe era uma nobre britânica: ele tinha li-
nhagens sanguíneas superiores às da Princesa, mas as suas perspe-
tivas enquanto membro da realeza eram insignificantes, em com-
paração com as da presumível herdeira do trono da Grã-Bretanha. 
A história recente da família ligava Filipe às dinastias reinantes e 
exiladas de toda a Europa. Por parte do pai, era sobrinho e neto 
dos reis da Grécia, bisneto de Christian IX da Dinamarca e so-
brinho-neto da Rainha Alexandra da Grã-Bretanha; por parte da 
mãe, era sobrinho, pelo casamento, de Gustavo VI Adolfo da Sué-
cia, sobrinho-neto da última czarina da Rússia e trineto da Rainha 
Vitória, pelo casamento da segunda filha de Vitória, Alice, com o 
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Grão-Duque Luís de Hesse. Quando Filipe tinha 12 anos, o diretor 
da escola britânica que então frequentava concluiu que ele «daria 
um bom rei», pois tinha «duas qualidades vitais: liderança e per-
sonalidade». Baseou essa sua visão na história da família de Filipe: 
nessa altura, pensou no Príncipe, como explicou posteriormente, 
não como um marido para Isabel, mas «como Rei da Grécia».37

Era um resultado improvável, especialmente para o filho mais 
novo de um infeliz quarto filho. Na primeira metade do século 
passado, poucos tronos oscilavam tão precariamente como o da 
Grécia. Uma mala pronta, afirmava um membro da família de Fili-
pe, era um pré-requisito essencial para todos os membros da reale-
za grega. O exílio de Filipe começou quando tinha meses de idade: 
em 1922, a família foi resgatada por um couraçado britânico, a pe-
dido de Jorge V. Passou a primeira parte da sua infância peripaté-
tica em St. Cloud, nos arredores de Paris, numa modesta casa de 
campo emprestada por uma tia rica, a princesa Marie Bonaparte. 
Sete anos mais novo do que a mais nova das suas quatro irmãs, 
Filipe morava numa casa dominada por mulheres e por proble-
mas financeiros. Foi educado em Paris, Inglaterra, Alemanha e, 
depois, na Escócia, e passou férias um pouco por toda a Europa, 
com parentes reais romenos, alemães e britânicos. Os pais, o Prín-
cipe André e a Princesa Alice da Grécia, careciam de fortuna e in-
fluência, mas tiveram a sorte de conseguirem escapar com vida da 
Grécia revolucionária. Em termos materiais, a «realeza» de Filipe 
tinha uma qualidade esfarrapada, frágil como uma teia de aranha. 
Ligações esplêndidas e previsões astrológicas à parte, o cadete na-
val de dezoito anos que saltou por cima das redes de ténis para as 
princesas britânicas verem tinha poucas expectativas sólidas; até 
mesmo o seu escasso guarda-roupa fora fornecido pela sua enorme 
família. A sua principal herança era emocional e profundamente 
conturbada. Durante grande parte da sua infância, a mãe esteve 
ausente, confinada num manicómio, após um colapso nervoso, em 
1929, quando se declarou uma santa e «a noiva de Cristo»; a Prin-
cesa Alice não tinha qualquer contacto com o filho, nem sequer 
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lhe mandava um postal quando Filipe fazia anos. O pai retirou-se 
para a Riviera Francesa onde, mais tarde, se instalou num iate com 
uma atriz-amante que se autodenominava Condessa Andrée de la 
Bigne. Ao contrário de Isabel, Filipe tinha-se feito a si próprio, era 
um sobrevivente da destruição da família e da deposição real, um 
apátrida, sem trono e sem teto, órfão pelas circunstâncias: deter-
minado, forte e voltado para o futuro, envolto na pele mais grossa, 
autocontido, um valentão sensível, maduro para a iconoclastia.  
À Rainha, explicou elipticamente que «sempre jogou sozinho e 
teve que travar [as suas] próprias batalhas».38

Em Londres, em julho de 1939, Isabel e Margarida voltaram ao 
número 145 de Piccadilly. A visita à antiga casa, com Crawfie e 
uma das damas de companhia da Rainha, para verem uma expo-
sição de «tesouros reais» a favor do Heritage Craft Schools, em 
Chailey, durou uma hora. Como um pormenor de uma história 
infantil, Isabel pegou numa pulseira da Rainha Vitória e descobriu 
que se encaixava perfeitamente no seu braço; admitiu que já antes 
tinha experimentado os óculos da antiga Rainha. As duas irmãs 
revisitaram os seus quartos de criança. No antigo quarto de Isabel, 
nas traseiras da casa, estava a coleção dos seus brinquedos preferi-
dos. Para os objetos expostos tinha sido feito um seguro de cerca 
de um milhão de libras.

Para as Princesas, a exibição, como obras num museu, dos brin-
quedos tão recentemente deixados de lado, ofereceu mais uma 
prova do aspeto público da sua infância — como os brinquedos 
da Rainha Mary, dispostos em caixas de vidro, no Museu Bethnal 
Green, que Isabel e Margarida visitaram em fevereiro. Por uma 
quantia modesta, até mesmo os seus antigos quartos podiam ser 
visitados. Mas escapar de olhares indiscretos não era o único mo-
tivo para a sua preocupação particular de que as férias na Escócia 
ocorressem, este ano, como de costume. Balmoral inspirava senti-
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mentos de segurança, distante de Londres e das sombras que con-
tinuaram a formar-se durante todo o verão. A Europa estremecia, 
à beira da guerra. Após alguma incerteza, a família real partiu de 
Londres para as Terras Altas, onde chegou a 7 de agosto. Para o 
Rei, seria uma estadia tristemente breve.
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Em cima: Uma enternecida 
Duquesa de Iorque e 
a sua filha, Princesa 
Isabel (maio de 1926).

Em cima, à direita: Um 
aceno real precoce: a 
Princesa apercebe-se dos 
espectadores durante um 
passeio numa charrete 
dos Estábulos Reais. 

À direita: Vestida ao estilo 
«fada delicada», como a 
sua mãe gostava, Isabel 
ao colo da avó, a Rainha 
Mary, fotografada por 
Marcus Adams, a 31 
de março de 1927.
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Em cima: A 24 de outubro 
de 1931, usando o seu 
primeiro vestido comprido, 
Isabel, com cinco anos, foi 
uma das 12 damas de honor 
que acompanharam a sua 
prima em segundo grau, 
Lady May Cambridge, no 
casamento com o capitão 
Henry Abel-Smith.

À esquerda: Isabel, em pé, 
no exterior da Y Bwthyn 

Bach, a casa em miniatura 
com telhado de colmo, que 
lhe foi oferecida no sexto 
aniversário pelo povo de 
Gales, e erguida nos jardins 
da Royal Lodge, no Grande 
Parque de Windsor, c.1933.
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Apesar de o retratista Philip 
de László ter pintado Isabel, 
com seis anos, sem nenhum 
traço que identificasse a sua 
posição na linha de sucessão 
ao trono, estava quase certo, 
escreveu, que esta era «a futura 
Rainha da Grã-Bretanha».

A Duquesa de Iorque 
encomendou este «retrato de 
família de mim e das nossas 
duas filhas» a C. Edmond 
Brock, cujo pai construiu o 
Victoria Memorial, em frente 
ao Palácio de Buckingham. 
O retrato foi concluído em 
1936. As várias imagens que 
Brock pintou das Princesas 
eram as preferidas do seu pai.
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Em cima: Isabel num 
triciclo, 1933.

Isabel numa charrete com 
o pai, o Duque de Iorque 
(à esquerda) e o Rei Jorge 
V e a Duquesa de Iorque, 
a caminho da Igreja de 
Crathie, na Escócia  
(26 de agosto de 1935).

Com vestidos de «seda 
branca com renda creme 
e (…) lacinhos dourados 
até meio (…) mangas de 
balão com um pequeno 
laço dourado no centro. 
Depois, havia os casacos 
de veludo púrpura com o 
rebordo dourado», Isabel 
e Margarida juntaram-se 
aos pais e avós na varanda 
do Palácio de Buckingham, 
depois da coroação de Jorge 
VI, a 12 de maio de 1937.
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A primeira fotografia da nova Família Real, no Palácio de 
Buckingham, tirada por Marcus Adams a 20 de dezembro de 
1938, tornou-se imensamente popular. No ano seguinte, os 

pais de Isabel usaram-na como cartão de Boas Festas.
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Em cima: Isabel tinha 16 anos quando Cecil 
Beaton a fotografou na Bow Room do 
Palácio de Buckingham, com um vestido 
rosa com enfeites de pérolas azuis.

À esquerda: Uma Isabel sorridente, 
em Sandringham, em 1944.

Em baixo: A subalterna Isabel Alexandra 
Maria Windsor do ATS [Serviço 
Territorial Auxiliar, ramo feminino do 
exército britânico na Segunda Guerra 
Mundial], ocupada com trabalhos 
mecânicos num veículo (1945).
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Margarida e Isabel 
na locomotiva do 
comboio a vapor que 
rebocava o comboio 
real através da África 
do Sul, em fevereiro 
de 1947. À direita 
está F. C. Sturrock, o 
ministro sul-africano 
dos Transportes.

Isabel casou-se com 
o tenente Filipe 
Mountbatten, 
anteriormente 
Filipe da Grécia e da 
Dinamarca, que o 
Rei Jorge VI tornou 
Duque de Edimburgo 
a 20 de novembro 
de 1947. A tiara de 
diamantes foi-lhe 
emprestada pela mãe; 
os brincos tinham 
sido um presente da 
avó, a Rainha Mary, 
quando fez 21 anos.
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Isabel e Filipe assistem a um jogo de críquete, em Windsor (1948).  
Filipe estava prestes a bater-se pela equipa A do Grande Parque de Windsor.

Isabel e Filipe radiantes com o Príncipe Carlos Filipe Artur Jorge,  
de seis meses, 27 de abril de 1949.
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Tive o melhor dos presentes de aniversário», escreveu Betty 
Murphy, de onze anos, à mãe, em novembro de 1939. «O casaco 
da Princesa Isabel. Disse que tinha crescido e que, se me servisse, 
eu podia ficar com ele. É vermelho e tem pequeninas tiras para 
apertar por dentro. É trespassado, tem meio cinto nas costas e uma 
prega invertida. É forrado de cetim vermelho e tem dois bolsos, 
mas não se pode pôr as mãos. Vou escrever à Princesa Isabel e 
agradecer-lhe o adorável presente».1

Betty Murphy era uma deslocada. Enquanto a mãe ficou no ca-
sebre da família, em Glasgow, ela vivia em Craigowan Lodge, na 
propriedade do Rei, na Escócia, entre um grande grupo de deslo-
cados de Glasgow, em alguns casos mães e filhos. Também sepa-
radas dos pais, embora a semelhança acabasse aí, Isabel e Marga-
rida tinham-se mudado de Balmoral para a casa, mais pequena, de 
Birkhall. Convencido, até o último minuto, de que a guerra seria 
evitada, o Rei foi, no entanto, forçado a encurtar as férias na Escó-
cia e a voltar a Londres, seguido, a 28 de agosto, pela Rainha; ainda 
a 27 de agosto, Jorge VI escreveu à exilada Rainha Ena, de Espa-
nha, sobre a visita que a monarca tinha feito à família, na Escócia.2 
Enquanto isso, a prima Margarida Elphinstone fazia companhia às 
Princesas. Quando a guerra foi declarada, a 3 de setembro, as três 
meninas estavam na igreja de Crathie. «O ministro, um homem 
pequeno e magro chamado Dr. Lamb, fez um sermão muito emo-
cionado e disse ao seu rebanho que a paz incómoda que prevalecia 
desde o fim da Primeira Guerra Mundial tinha acabado», lembra-

Capítulo VI

«Uma vida familiar simples e unida, 
                        quaisquer que sejam as exigências do dever»
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ria, mais tarde, Margarida Elphinstone.3 «À noite, o Rei dirigiu-se 
à nação. Apesar dos sinais de alerta que duravam há algum tempo, 
Isabel talvez tenha ficado surpreendida, enganada pela convicção 
do pai de que Hitler cederia e pelo “aprofundamento do senti-
mento de crise” que os pais sempre fizeram questão de esconder 
às filhas».4 As preocupações de Isabel, perante os acontecimentos, 
espelhavam as da irmã que, ao saber do regresso dos pais a Lon-
dres, perguntou de forma nua e crua: «Achas que os alemães os 
vão apanhar?». «Espero que ele não venha para cá», disse Isabel, 
referindo-se a Hitler.5 Numa carta que refletia a sua grande preo-
cupação, a Rainha pediu a uma das suas irmãs, Rose Granville, que 
tomasse conta de Isabel e de Margarida, no caso de lhe acontecer 
alguma coisa, a si e ao Rei. «Faria o possível e o impossível para 
que essas duas queridas fossem felizes», respondeu Lady Granville, 
a 6 de setembro.6 Tal como aconteceu no rescaldo da morte de 
Jorge V, foi pedido a Crawfie que encurtasse as férias e regressasse 
mais cedo. Juntou-se a Alah, a Georgina Guérin, a precetora fran-
cesa contratada para as férias, e à camareira Lettice Bowlby; a sua 
presença mitigou a animosidade que existia entre a mademoiselle e 
a aristocrática Bowlby. 

Isabel e Margarida e o pequeno grupo de pessoas ao seu servi-
ço ficaram em Birkhall até ao Natal, apesar das noites muito frias 
naquela casa sem aquecimento onde, para deleite das Princesas, 
as esponjas e as toalhas congelavam e um rendilhado de gelo fazia 
brilhar os vidros das janelas. Às vezes, Isabel e a irmã usavam os 
seus uniformes de guias e escuteiros; participavam em reuniões de 
guias, acompanhadas pelos deslocados de Glasgow. Crawfie esfor-
çava-se ao máximo para preencher os dias das Princesas, evitando, 
na medida do possível, que tivessem a oportunidade de se senti-
rem ansiosas por causa dos pais. Inventou atividades a que chamou 
«trabalho de guerra», inspiradas em inovações semelhantes feitas 
pela Rainha no Palácio de Buckingham. Nas festas da costura, na 
sala de aulas das Princesas, para as mulheres «dos lavradores e dos 
outros empregados da propriedade», Isabel e Margarida distri-
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buíam chávenas de chá e bolo, «conversavam alegremente com 
as várias mulheres» e entretinham-nas com discos tocados num 
antiquado gramofone de trompa, cujo som era altíssimo; as duas 
meninas tricotaram para a Cruz Vermelha; havia «caminhadas, 
chás e passeios», estes últimos incluíam os desalojados.7 Educa-
das entre os adultos e treinadas em boas maneiras, as duas irmãs 
saíam-se melhor na tranquilidade dos chás. «Temos centenas de 
pessoas de Glasgow», escrevera Isabel a Crawfie, antes de a pre-
cetora voltar de férias.8 É possível que a Princesa se tenha sentido 
confundida com aquelas crianças cujas vidas eram tão diferentes da 
sua; o desconforto era mútuo. As doações das Princesas, de roupa 
e brinquedos que já não usavam, como aconteceu com o casaco 
de Isabel oferecido a Betty Murphy, tinham mais sucesso. Na car-
ta que Betty mandou à mãe, uma sensação de admiração permeia 
a cuidadosa especificação de cada pormenor costurado à mão. Os 
bolsos decorativos do casaco são uma lembrança da formalidade da 
vida de Isabel. Só quando já tinha mais de 90 anos foi fotografada, 
pela primeira vez, com as mãos nos bolsos. Apesar da provecta 
idade, a Rainha Isabel II sabia que, se estivesse viva, a mãe teria 
desaprovado.

Os pais explicaram a Isabel a necessidade de uma guerra que 
a Rainha descreveu, numa carta ao Príncipe Paulo da Jugoslávia, 
como «uma luta do espírito e do pensamento maligno, da arrogân-
cia e do materialismo, contra a verdade, a liberdade e a justiça».9 
Crawfie «lia os jornais às crianças, depois do chá, tentando, na me-
dida do possível, dar-lhes uma ideia do que estava a acontecer sem 
muitos pormenores horríveis»; patrioticamente, leu-lhes Milton, 
incluindo At a Solemn Musick, com a sua invocação das «sereias», 
o que deu origem a um mal-entendido divertido. Ouviam rádio. 
As Princesas riam-se de Lord Haw-Haw e atiravam livros e al-
mofadas à telefonia; gostavam do comediante Arthur Askey, que 
tinha um programa semanal chamado Band Waggon. Seguindo as 
instruções da Rainha, no final de um ano muito instável, Crawfie 
fez o seu melhor para restaurar a rotina da sala de aulas das suas 
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pupilas.10 O facto de estarem longe dos pais e das distrações dos 
tempos de paz, em Londres, teve um resultado inesperadamente 
benéfico. Até as lições de Isabel com Henry Marten continuaram, 
depois de um certo tempo, com os trabalhos a serem enviados, 
classificados e devolvidos por correio. Hanni Davey, a professora 
de alemão das Princesas, também usou os correios para lhes man-
dar exercícios. Georgina Guérin voltou a França para se juntar à 
Resistência Francesa; as aulas de francês foram confiadas a Mrs. 
Montaudon-Smith, a quem chamavam «Monty». O Rei e a Rai-
nha telefonavam todos os dias, às seis da tarde, e essa chamada era 
ansiosamente aguardada pelas duas irmãs. A meio de setembro, a 
Rainha chegou, para passar uma semana com as filhas. Visitou os 
deslocados e mostrou a uma entusiasmada Isabel como enrolar li-
gaduras para o material de ambulâncias.11 Isabel, por sua vez, ensi-
nou Margarida. A Princesa escrevia regularmente à avó, a Rainha 
Mary, que nessa altura estava em relutante exílio em Badminton 
House, com uma das sobrinhas, a Duquesa de Beaufort. Isabel tal-
vez não tenha sabido que a lista de oficiais em serviço, para os 
quais a Rainha Mary tricotou cachecóis e pulôveres de lã incluía 
Filipe da Grécia.12

Crawfie organizava piqueniques, as Princesas montavam um 
pónei chamado George, durante as longas caminhadas de outono 
procuravam lebres e gansos, andavam pelas charnecas e, às vezes, 
na escuridão da floresta; ficaram emocionadas com as primeiras 
geadas que cobriram de branco os campos de restolho e com os 
primeiros nevões. Havia exibições noturnas especiais, num pro-
jetor emprestado, de filmes de Laurel e Hardy e de Charlie Cha-
plin e, ocasionalmente, ao fim de semana, recebiam visitas. Um 
dentista em Aberdeen supervisionou o aparelho dos dentes de 
Isabel; nos Woolworths, as irmãs compraram presentes de Natal. 
Na segurança das Terras Altas, separadas dos pais, mas mimadas 
pela ama e pela precetora, a «deslocação» das Princesas diferia 
notavelmente da das crianças como Betty Murphy, enviadas para 
ambientes desconhecidos, sem certezas quanto à maneira como 
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seriam recebidas, desligadas de tudo aquilo que conheciam até en-
tão. Alguns aspetos desta experiência durante a guerra moldaram 
Isabel: aquele outono em Birkhall consolidou o seu amor pelas 
Terras Altas e o seu companheirismo hermético com Margarida. 
Mas não a ajudaram a compreender melhor muitos daqueles que, 
um dia, seriam seus súbditos. Em vez disso, os primeiros meses de 
conflito aumentaram o isolamento de Isabel. Os jornais lamenta-
vam «a restrição de relações com meninas da sua idade, de que a 
Princesa Isabel desfrutava tão livremente quando vivia no Palácio 
de Buckingham», exagerando a sua liberdade anterior e não tendo 
em conta as meninas de Glasgow, que estavam alojadas nas proxi-
midades.13 As paredes da torre de marfim das duas irmãs ainda não 
se tinham desmoronado.

Depois do Natal em Sandringham, tornado possível pelos não-
-acontecimentos da Guerra FalsaI, Isabel e Margarida mudaram-se 
para a Royal Lodge. Cinco meses depois, a 12 de maio, mudaram 
novamente de casa, desta vez, para o próprio Castelo de Windsor. 
O andar das crianças, com cinco salas, na Torre Augusta, foi a casa 
das Princesas até ao fim da Segunda Guerra Mundial. Isabel divi-
dia com Bobo MacDonald o quarto que sempre fora seu. Alah e 
Margarida estavam na porta ao lado, Crawfie ficou instalada num 
quarto mais afastado, na Torre Vitória.

Os jornais explicaram aos seus leitores as inconveniências de 
Birkhall, demasiado longe dos negócios de Estado para que o Rei 
pudesse ir visitar as filhas; «outro lugar mais perto de Londres, 
mas dentro da “área de segurança”» era obviamente mais práti-
co.14 O paradeiro das Princesas — a «casa onde estavam refugiadas, 
dentro do país» — era mantido em segredo.15 No seu diário, o Rei 
escreveu que «na idade delas, a educação é demasiado importante 
para ser negligenciada».16 Na verdade, o programa de Crawfie, em 

I Designa o período inicial da Segunda Guerra Mundial (3 de setembro de 1939 e 
10 de maio de 1940) em que não existiram verdadeiros combates armados, entre a 
declaração de guerra de França e do Reino Unido à Alemanha Nazi até à invasão 
de França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo pelo exército alemão. (N. da T.)
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Windsor, não era muito diferente da rotina que a precetora res-
tabelecera em Birkhall, nas primeiras semanas da guerra, embora 
Henry Marten estivesse agora mais perto e as lições de Isabel tives-
sem voltado a ser presenciais, por vezes nas salas de Marten, em 
Eton, onde o professor tinha um corvo de estimação. Marten, dis-
traído, dirigia-se a Isabel e Crawfie tratando-as por «Cavalheiros»; 
as lições do vice-reitor incluíam os grandes exploradores do mun-
do, a começar por Colombo, e a história da América. Também ti-
nha uma lição semanal de dança, com Miss Vacani. Em vez das au-
las de canto dos tempos antes da Guerra, em Londres, havia agora 
lições de culinária;17 as «diversões instrutivas» da Rainha Mary 
foram substituídas por visitas ao castelo com o bibliotecário real, 
Owen Morshead; Isabel e Margarida também faziam visitas ao Dr. 
Harris, o organista de St George’s Chapel, que vivia no claustro 
do castelo, com quem conversavam, uma vez por semana, sobre a 
vida e obra dos grandes compositores. Além disso, Crawfie refere 
«muitas outras crianças que vivem no castelo e nos arredores», in-
cluindo Mary, a filha de Owen Morshead, e Libby Hardinge.18 Uma 
delas, em particular, partilhou muito do tempo com as Princesas, 
durante a Guerra. «Uma das amigas mais próximas da Princesa 
Isabel — a filha de dezasseis anos de um velho amigo da família — 
está a morar perto», relatou o Sunday Mirror.19 Tratava-se de Ala-
thea Fitzalan Howard, a quem os pais também tinham retirado de 
Londres, tal como acontecera com Libby Hardinge, que fazia parte 
do grupo de meninas que brincava regularmente com as Princesas, 
em Londres. Alathea passou a Guerra em Cumberland Lodge, in 
Windsor Great Park, com o avô, o Visconde Fitzalan de Derwent, 
e com uma tia-avó solteira, e sentia-se muito feliz por poder fu-
gir desta família idosa e repressiva para o mundo ensolarado das 
Princesas e de Crawfie, a quem ela adorava. Oficialmente escon-
dida, Isabel gozou de muito mais privacidade nessa altura do que 
em qualquer outro momento da sua vida, até então. Escondida do 
mundo em geral, escapou temporariamente dos sempre presen-
tes espetadores e fotógrafos, fechada, com Margarida, no mundo 
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pequeno, mas agitado, de Crawfie, Monty, Alah e Boboo, amigas 
como Alathea Fitzalan Howard, funcionários do castelo e criados. 
À distância, os jornais selecionaram pormenores desta sua exis-
tência resguardada para demonstrarem a participação das Prince-
sas no esforço de guerra coletivo. Como em toda a difícil década 
de 1930, com ou sem os pais, Isabel e Margarida personificavam 
um ideal de família que também era um ideal nacional. As notícias 
ilustravam a preocupação das duas meninas com a situação dos ou-
tros, as suas pequenas gentilezas, a frugalidade patriótica e, sempre 
que possível, os reencontros com os pais: a passearem de cavalo 
com o Rei, piqueniques em Frogmore, em Windsor Great Park, 
um filme, juntos, como a noite do aniversário do Rei, quando vi-
ram Charlie Chaplin em O Grande Ditador. Em público, o Rei e a 
Rainha dedicavam-se a elevar a moral nacional; em particular, de 
acordo com Lisa Sheridan, lutavam «para manter uma vida fami-
liar simples e unida, quaisquer que sejam as exigências do dever».20 
As contribuições das princesas para o esforço de guerra foram as-
siduamente divulgadas: ofertas de chocolates às crianças france-
sas evacuadas; doações ao Over-Seas League Tobacco Fund para 
fornecer 18 milhões de cigarros aos militares, no Dia do Império, 
em 1940; «uma oferta de doces (...) recebido no Army Comforts 
Depot, em Reading, para distribuição a algumas das tropas britâ-
nicas e francesas que voltaram de Dunquerque»; a árvore de Natal 
real entregue ao presidente da Câmara de Windsor, para ser usada 
em festas infantis.21 Mais improvável, um apelo pedindo alumí-
nio, feito pelo Women’s Voluntary Service, teve como resultado a 
entrega de muitos utensílios reais: «panelas e frigideiras que pre-
pararam muitas refeições reais» e adereços da Y Bwthyn Bach: uma 
medida de cozinha, em miniatura, e uma panela.22 Por sugestão da 
Rainha Mary, e para ajudar no esforço de salvação lançado pelo 
governo, as irmãs tornaram-se «entusiásticas colecionadoras de 
papel de prata», um impulso económico em linha com os anos que 
Isabel passou a economizar papel de embrulho e laços.23 Na verda-
de, nada disto consumia muito do tempo de Isabel, à medida que a 
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Princesa ia tomando cada vez mais consciência do que se passava. 
A sua vida mantinha alguns dos lazeres de outros tempos. Crawfie 
refere os «dias monótonos» e os «meses longos e lentos»;24 Marcus 
Adams fotografou as irmãs ocupadas a fazerem um grande puzzle, 
numa sala incongruentemente esplêndida, uma imagem divulgada 
como postal ilustrado de guerra. Consciente e reconhecidamente 
a mesma criança que saltava da cama para endireitar os sapatos, 
Isabel usava a sua máscara de gás, conforme as instruções oficiais, 
durante dez minutos por dia, depois «limpava cuidadosamente o 
óculo, todas as noites, com a pomada fornecida».25 As duas irmãs 
guiavam um charrete puxada por um pónei. O Times explicou que 
o carro tinha voltado a ser usado «por causa da necessidade de 
economizar gasolina».26 As fotografias sugerem que as Princesas 
se divertiam com esse novo meio de transporte, que as próprias 
guiavam, acompanhadas por um corgi. Ajudada por um estribeiro, 
Isabel teve algumas aulas para aprender a guiar a charrete, com o 
real instrutor de equitação Horace Smith, de uma escola de equi-
tação ali próximo e que também ensinou a Princesa a montar à 
amazona. Foi também a Smith que Isabel disse: «se não fosse quem 
era, queria ser uma senhora que vivia no campo, com muitos cães 
e cavalos», confissão muito citada ao longo da vida da Rainha, in-
variavelmente interpretada como um desejo de normalidade. Pode 
ter sido apenas uma delicadeza dita durante uma conversa, para 
sublinhar o que havia de comum entre ambos — o amor que alu-
na e instrutor sentiam pelo seu país.27 A experiência de Isabel, no 
que dizia respeito à vida no campo — em Royal Lodge, Balmoral e 
Sandringham — estava longe de ser típica e a Princesa já era sufi-
cientemente crescida para perceber isso.

Em março de 1940, a revista social Queen lamentava: «Há tanto 
tempo que quase não vemos as Princesas que todos gostaríamos de 
ter novas fotografias».28 Uma sessão com Marcus Adams, em abril, 
refletia a mudança de humor daquela época. Em vez dos vestidos 
de fada, cheios de rendas, as duas irmãs vestiam casacos de tweed 
e kilts. Isabel parece séria, como de facto estava, «muito real», se-
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gundo o veredito de Alathea Fitzalan Howard.29 Examinando as 
fotografias de Adams, o Sunday Mirror enumerou, acertadamente, 
as mudanças provocadas pelo tempo de guerra nas vidas das irmãs 
reais: «Há menos vestidos, menos festas e menos passeios (...) os 
casacos de malha e as saias estão na ordem do dia, exceto quando 
o tempo quente torna necessária a mudança para vestidos de algo-
dão».30 Para um açucarado livro ilustrado intitulado Our Princesses 

at Home [As Nossas Princesas em Casa], Lisa Sheridan fotografou as 
irmãs ao ar livre, no Royal Lodge, «na sua vida doméstica natu-
ral, longe dos olhos do público»:31 jardinagem, tricô, brincadeiras 
com os cães, ainda vestidas de igual, embora Isabel já use meias até 
ao joelho, em vez dos soquetes e pernas nuas de Margarida. Até 
o décimo quarto aniversário de Isabel se conformou com a nova 
narrativa de alegre estoicismo: o bolo de aniversário era simples 
e sem cobertura e os presentes incluíam uma oferta de 100 libras 
que só nominalmente eram dela. Na carta que acompanhava o di-
nheiro, o governador da Jamaica explicou: «As crianças da Jamaica 
desejam muitas felicidades a Sua Alteza Real, a Princesa Isabel (...) 
e enviam-lhe, com as suas humildes saudações, um cheque de 100 
libras, que esperam que Sua Alteza Real doe à sua instituição de 
caridade de guerra favorita».32 Em agosto, quando o aniversário 
de Margarida chegou, a falta de glacé no bolo de anos foi muito 
comentada. Frances Towers, a autora de outro livro sobre Isabel 
e Margarida, The Two Princesses [As Duas Princesas], escreveu que 
ambas «tentam ser úteis, fazem as suas próprias camas, embru-
lham e enviam as suas encomendas», mais uma incursão de peque-
na escala nos longos dias.33

Ao longo de 1940, com a escalada da guerra provocada pela 
queda da Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França, o Rei 
e a Rainha estavam frequentemente em Windsor e dormiam no 
castelo, embora o estandarte real continuasse hasteado no Palácio 
de Buckingham, para manter a ilusão da presença dos monarcas na 
capital. Para Isabel e Margarida, «não mais (...) autorizadas a apa-
recer em público, por motivos relacionados com a sua própria se-
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gurança», a vida assemelhava-se às das outras crianças aristocráti-
cas daquele tempo: educadas por uma precetora numa grande casa 
de campo, com muito ar livre e muito mais tempo passado com a 
ama do que com os pais.34 O inquestionável instinto de Alah para 
o estatuto real ajudou, de certa maneira, a manter os níveis de ce-
rimónia do pré-guerra, incluindo as refeições servidas pelo lacaio 
do andar das Princesas, Cyril Dickman, com rígida pontualidade. 
Ao longo dos meses, o pudim de ameixas do jardim, em conserva, 
era sempre o mesmo. O regime alimentar tornou-se cada vez mais 
espartano, apesar da carne de veado e da caça para suplementar 
as rações, os quartos estavam, muitas vezes, desagradavelmente 
frios. Ninguém tinha pedido a Alah tais poupanças. Nenhuma das 
Princesas protestou. A atitude de Alah refletia a atitude da própria 
Rainha que, por sua vez, tinha sido moldada segundo a visão da 
Rainha Mary sobre o que devia ser um comportamento real apro-
priado. Era tudo o que as Princesas sabiam.

A sugestão de que as Princesas passassem a guerra no Canadá, 
como os membros das famílias reais holandesa e norueguesa e vá-
rios dos seus amigos, foi firmemente rejeitada pela Rainha, uma 
decisão muito popular, que as duas meninas também apoiaram. 
Mas o plano para as fazer sair da Grã-Bretanha não dizia apenas 
respeito à segurança das duas irmãs. «Se os nazis capturassem 
as suas Pessoas», escreveu um ex-Lorde ChancelerII a Winston 
Churchill, «seriam capazes de exercer uma enorme pressão sobre o 
Rei e a Rainha, para que aceitassem a intimidação com ameaças de 
morte e coisas ainda piores».35 Maldosamente, a rádio alemã noti-
ciou que as duas irmãs estavam a viver em Montreal e, mais tarde, 
disse que moravam em Nova Iorque.36 Foi mandado construir um 
abrigo antiaéreo por baixo da Torre Brunswick, com paredes re-
forçadas e um telhado, com mais de um metro de espessura, feito 
de cimento e vigas, onde existiam quartos e casas de banho subter-

II Lorde Chanceler é a segunda figura mais importante dos governos do Reino 
Unido e não tem uma correspondência direta de funções no governo português. 
(N. da T.)  
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râneos para toda a Família Real. Em todo o castelo, as lâmpadas de 
baixa voltagem substituíram a iluminação mais forte dos tempos 
de paz («parecia um perpétuo crepúsculo», lembrou Margarida 
Elphinstone),37 os lustres foram retirados, para eliminar a amea-
ça de estilhaços de cristal e, tão completamente quanto possível, 
numa casa com mil salas, cumpriu-se o blackout. Os quadros foram 
retirados das molduras para serem guardados em lugar seguro, os 
armários e as vitrines foram esvaziados ou virados para a parede, 
para proteger o seu conteúdo. O arame farpado circundou a antiga 
fortaleza. Isabel e Margarida guardaram os seus tesouros pessoais, 
no abrigo subterrâneo, usando as caixas de joias azul e rosa que 
pertenceram às bonecas Marianne e France. Escolheram alguns li-
vros e levaram-nos para o abrigo e também era ali que guardavam 
os diários onde escreviam todos os dias. Depois de terem apare-
cido atrasadas, no abrigo do subsolo, durante o primeiro ataque 
aéreo a Windsor, por culpa de Alah, que insistiu que as Princesas 
despissem as camisas de dormir e vestissem roupas mais decentes, 
as duas meninas receberam fatos de emergência para usarem nes-
sas ocasiões de perigo.III

Apesar das consideráveis ansiedades — ao contrário do que era 
costume, neste período, acordava muito cedo e deitava-se sempre 
preocupada —, a Rainha manteve-se, com sucesso, dedicada à fe-
licidade das filhas. Quando era uma jovem adulta, Isabel disse ao 
biógrafo de Jorge V, Harold Nicolson, que «as memórias mais fe-
lizes da infância estavam associadas ao Castelo [de Windsor] e ao 
Parque [de Windsor]».38 As duas irmãs acharam a guerra tão ex-
citante como assustadora. Ansiosas, durante uma visita a crateras 
provocadas pelas bombas, no outono de 1940, ambas «exprimi-
ram o desejo de levarem uma recordação dos ataques»; cada uma 

III Durante a Segunda Guerra Mundial, no Reino Unido, os «siren suits» eram 
uma espécie de fatos-de-macaco que podiam ser vestidos e despidos muito rapi-
damente, por cima da roupa de dormir, quando as sirenes anunciavam um ataque 
aéreo, e que permitiam que pessoas que não se conheciam pudessem estar juntas 
e decentemente vestidas nos abrigos antiaéreos. (N. da T.) 
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delas recebeu um leme de bomba.39 Meses depois, no Comando 
Costeiro da RAF [Royal Air Force — Força Aérea Real], as Prin-
cesas gostaram muito de ver os aviões a aterrar e a levantar voo, 
exploraram uma aeronave Hudson, pilotada por um militar neo-
zelandês e, com auscultadores nos ouvidos, ouviram as mensagens 
dos pilotos. Quando os bombardeiros inimigos alvejaram Wind-
sor, em noites consecutivas, em outubro de 1940, as duas meninas 
foram «maravilhosas», escreveu a mãe. Foi «a primeira vez que as 
crianças ouviram, realmente, o silvo e o barulho das bombas».40 
Nenhuma delas manifestou medo. Pelo contrário, Crawfie descre-
veu Isabel como «problemática», durante os ataques aéreos: «“Dei-
xe-me ver o que está a acontecer”, implorava, com os olhos muito 
arregalados».41

Mais uma vez, foi formado um grupo de crianças convidadas a 
brincar com as Princesas. Os deslocados de Stepney, que estavam 
alojados em Windsor, engrossaram esse grupo. Nesses tempos 
de guerra, Crawfie detetou um espírito democrático nos gritos 
de «Espera por mim, Lilibet» com sotaque das classes baixas e a 
falta de tratamento especial que essas crianças davam às Prince-
sas; recordou, mais tarde, que as duas irmãs responderam a tudo 
isso com fascínio e que se sentiam absortas por um mundo que 
estava para além do delas; ficavam de pé, paradas, nos jardins do 
Palácio de Buckingham, a ouvir fragmentos de conversas, através 
do muro.42 Num concerto a favor de um fundo de apoio para mi-
neiros, o Minesweepers’ Comforts Fund, este espírito democrá-
tico falhou. Isabel e Margarida foram aclamadas como «estrelas»; 
os outros artistas eram as crianças da aldeia e as que tinham sido 
retiradas de Londres.43 Cada uma das Princesas dançou a solo, de-
pois, dançaram juntas e, por fim, dançaram ambas com todos «os 
outros»; desempenharam papéis numa cena escrita, de propósi-
to, por Hubert Tanner, diretor da Royal School de Windsor. Em 
Uma Maçã para a Professora, Isabel era a professora, lembrando as 
representações teatrais que a própria inventava, com o pequeno 
quadro de ardósia, uma década antes, Margarida fazia parte de um 
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quarteto de alunas que dançava sapateado. No Natal, as duas irmãs 
entraram numa peça alusiva à quadra, A Criança de Natal. Uma mãe 
não identificada, citada pelo Daily Herald, elogiou Isabel, por dar o 
exemplo: «Durante os ensaios, a Princesa Isabel esforçou-se por 
ser perfeita e todas as outras crianças lhe seguiram o exemplo».44 

Esse foi o papel atribuído a Isabel por Anne Ring, dez anos antes. 
Muito apropriadamente, a Princesa desempenhou o papel de um 
rei. Na plateia, o pai teve os olhos cheios de lágrimas durante toda 
a peça. Esse homem modesto percebeu nas duas filhas algo mila-
groso. A cola emocional que unia a família de quatro pessoas era 
das mais fortes.

No entanto, no outono, tinha sido atribuído a Isabel um papel 
num palco ainda maior. Uma semana depois de ter sido anuncia-
do e após muitos ensaios de frases e respiração, a 13 de outubro, 
na Hora das Crianças da BBC, Isabel falou na rádio, pela primeira 
vez. Com alguma arrogância, o palácio recusara todos os pedidos 
anteriores para que a Princesa participasse numa emissão radio-
fónica. No outono de 1940, as opiniões mudaram. Em setembro, 
começara o Blitz — setenta e seis noites consecutivas de bombar-
deamentos alemães a portos e cidades em toda a Grã-Bretanha que 
causaram a morte a quarenta mil civis e destruíram mais de um 
milhão de casas, incluindo o número 145 de Piccadilly e o núme-
ro 32 de Prince’s Gate, onde Isabel e Margarida partilharam aulas 
de canto com Isabel e Joanna Lambart. O discurso de Isabel era 
dirigido às crianças afastadas das suas famílias e colocadas em lu-
gares de maior segurança, incluindo aquelas que tinham ido para 
o estrangeiro; a Princesa falou-lhes como alguém que «[sabia] por 
experiência própria o que significa estar longe daqueles que mais 
amamos». Referiu-se à irmã «Margarida Rosa (...) ao meu lado» e 
Margarida juntou-se a Isabel para desejar boa noite aos milhões de 
crianças invisíveis que as ouviam. Os cortesãos mais velhos con-
sideraram a transmissão radiofónica uma lamechice. Em todo o 
mundo, a resposta do público foi esmagadoramente positiva. Joyce 
Grenfell escreveu à mãe: «Foi uma das coisas mais bonitas que já 
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ouvi. Tão nova, tão verdadeira — tão tocante na sua inocência e 
sabedoria (...). Quem teve toda esta ideia é um génio; quem es-
creveu aquele pequeno discurso não poderia ter feito melhor (...) 
ninguém pode derrotar o que aquele pequeno discurso representa. 
O seu amor, generosidade e calor».45 No seu diário, uma roman-
cista sul-africana, Sarah Gertrude Millin, descreveu-o como «feito 
com perfeição» e profetizou: «Se ainda houver rainhas no mundo, 
daqui a uma geração, esta criança será uma boa rainha».46 Até o 
International Women’s Suffrage News deu os parabéns a Isabel «pela 
maneira como desempenhou o seu primeiro dever público», que 
considerou «típico de uma geração de crianças confrontada com 
tratamento de adultos».47 Em fevereiro do ano seguinte, o Hospital 
Princesa Isabel de Iorque, em Shadwell, recebeu um cheque de 25 
guinéus, pelos direitos da gravação do discurso para gramofone.  

Os ouvintes da transmissão de Isabel, incluindo o seu pai, re-
pararam como a Princesa era parecida com a Rainha, «aquela vo-
zinha, tão parecida com a da sua mãe, tão forte e clara»; tal como 
Joyce Grenfell, também notaram que soava muito jovem.48 Como 
antes, a vida dupla de Isabel, como Princesa e como filha, exigia 
que fosse, simultaneamente, adulta e criança, como a menina de 
três anos que se divertia a dar biscoitos ao cairn terrier de Jorge V 
e, no dia em que fazia anos, recebia a saudação militar, feita em sua 
honra, durante o render da guarda. Alathea Fitzalan Howard des-
creveu um domingo de julho, de 1941, típico da infância de Isabel e 
Margarida: pular na água, perto de Frogmore, um piquenique com 
Crawfie, Monty, os corgis e cerveja de gengibre bebida pela garra-
fa; alimentar o camaleão de estimação das Princesas com moscas. 
Dez dias depois, Isabel desempenhava o seu papel oficial como 
anfitriã real. Juntou-se aos pais, no Palácio de Buckingham, para 
uma receção, à tarde, para 200 chefes e representantes de Estados 
aliados que viviam na Grã-Bretanha e ajudou o Rei e a Rainha a 
receberem os convidados, incluindo os governantes da Noruega, 
Jugoslávia e Holanda, os presidentes da Polónia e Checoslováquia 
e o embaixador soviético. Como tantas vezes no passado, o público 
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e o privado confundiam-se. As fotografias divulgadas para marcar 
o décimo primeiro aniversário de Margarida, em agosto, mostra-
ram as irmãs vestidas de igual, com vestidos de verão e chapéus de 
palha, a brincarem com o seu camaleão, no jardim, e Isabel a apa-
nhar alfaces e morangos. As Princesas eram um símbolo de espe-
rança; uma Isabel imaculadamente vestida cavou, arrancou as er-
vas daninhas e preparou a terra para a vitória. A roupa a condizer 
enfatizava o seu relacionamento: como sempre, as irmãs personi-
ficavam laços familiares afetuosos, uma mensagem poderosa numa 
época em que as vítimas, o recrutamento, o esforço de guerra das 
mulheres e as evacuações contribuíam enormemente para disper-
sar muitas famílias. As fotografias excluíram as notas chocantes. 
Apresentaram as Princesas num mundo autossuficiente e cheio de 
sol, ocupadas com uma rotina diária que desafiava o tumulto da 
guerra, «uma atmosfera de “precetora e sala de aula”», nas palavras 
da Rainha, «que, nestes dias de guerra, é muito curativa».49

A Rainha levava Isabel e Margarida a visitarem hospitais, ciente 
das qualidades das suas bonitas e bem-comportadas filhas. Apesar 
de a Rainha ser a estrela daquele trio, Joyce Grenfell decidiu, de-
pois de ter testemunhado uma dessas visitas, em agosto de 1940, 
que era Isabel quem lhe despertava a imaginação. «A Princesa Isa-
bel vai ser adorável», escreveu à mãe. «De repente, podemos vê-la 
como ela será. Tem o sorriso da mãe e as cores da Rainha Mary, 
por isso, vai ser encantadora».50 A Rainha concordou que Isabel 
emprestasse o seu nome a um novo dia comemorativo das insti-
tuições de caridade infantis. Em junho, o primeiro Dia da Princesa 
Isabel arrecadou 19.962 libras em donativos, um recorde para ini-
ciativas desse tipo, com três milhões de emblemas do Dia da Prin-
cesa Isabel, o precursor dos atuais laços de cetim coloridos ou pul-
seiras de borracha, vendidos apenas na área de Londres.51 No ano 
seguinte, o total de donativos atingiu as 23.588 libras. Tal como ao 
longo de toda a sua infância, a chancela da Princesa rendeu lucros 
a outras pessoas.
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Um dia depois do décimo sexto aniversário de Isabel, a Tatler pu-
blicou uma fotografia de página inteira de Lady Mary Cambridge 
vestida com o seu uniforme do VAD [Voluntary Aid Detachment 
– Destacamento de Ajuda Voluntária]. Lady Mary, contava a revis-
ta aos seus leitores, «embora com apenas dezassete anos de idade 
(...), já trabalhou para a Cruz Vermelha, numa casa de convales-
cença, em Gloucestershire».52 Aos dezoito anos, Jorge Lascelles ti-
nha-se juntado aos Grenadier Guards.IV À espera, para lhe seguir as 
pisadas, o seu irmão, Gerald, um ano mais novo, passarem o último 
ano a trabalhar numa fábrica de munições, com um nome falso. 
«Não esperou até ter (oficialmente!) idade suficiente para fazer a 
sua parte», escrevia, com entusiasmo, aquela publicação.53 Wini-
fred Hardinge, que editou The Snapdragon

V durante os verões ante-
riores à guerra, em Balmoral, estava no WRNS [Women’s Royal 
Naval Service – Real Serviço Naval Feminino]; a amiga e colega de 
aulas de canto de Isabel, Lady Isabel Lambart, estava a ter aulas de 
francês e de cozinha em Oxford. Margarida Elphinstone também 
estava no Castelo de Windsor e ia, todos os dias, de autocarro para 
o Queen’s Secretarial College, em Egham, porque, presumivelmen-
te, também ela ingressaria no WRNS quando o curso terminasse 
(na verdade, entrou para os serviços secretos, o MI6); a sua irmã 
mais velha, que se chamava Isabel, estava no VAD. Poucas sema-
nas após o aniversário da Princesa Isabel, Wentworth Beaumont, o 
mais velho dos seis filhos dos Allendales, vizinhos da Família Real, 
em Piccadilly, foi dado como desaparecido em combate e, pouco 
depois, confirmado como prisioneiro de guerra alemão. Era piloto 
da Reserva de Voluntários da RAF. Sonia Graham Hodgson acei-
tou um emprego num escritório do governo polaco, em Londres.

IV Tropas de infantaria de elite do Exército Britânico. (N. da T.) 
V Jornal manuscrito e de circulação muito limitada, feito pela Princesa Isabel 
e pelas amigas, filhas de aristocratas que passavam férias próximo de Balmoral, 
durante as férias. (N. da T.) 
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Isabel estava a crescer. Ainda em 1940, os jornais chamavam-
-lhe «a menina mais famosa do mundo», mas ela não já era uma 
menina.54 As fotografias tiradas por Lisa Sheridan, em 1941, mos-
travam que a Princesa já era tão alta como a mãe.55 Uma a uma, as 
suas amigas deixavam a sala de aulas para trás e davam os primei-
ros passos em direção à idade adulta — na maioria dos casos, ao 
trabalho de guerra. Esse não era o plano do Rei para a filha mais 
velha, a quem adorava. Isabel, na opinião de uma amiga, era «rela-
tivamente nova [para a sua idade]».56 Um resultado da decisão dos 
pais em tratarem as duas filhas como iguais, o que agradava ao Rei.

A 28 de março de 1942, Isabel fez a Confirmação, na capela par-
ticular do Castelo de Windsor, com o mesmo arcebispo Lang que 
a batizara. A assistir à cerimónia estavam a tia, a Princesa Real, e 
a avó. A Rainha Mary elogiou a compostura de Isabel: a celebra-
ção foi um rito de passagem com um significado particular para 
alguém que, como filha mais velha do Rei, estava destinada a ser 
a chefe suprema da Igreja. Excitada, Mabell, condessa de Airlie, 
notou algo mais na Princesa, uma qualidade que identificou como 
régia. «Vi uma carinha séria sob um pequeno véu de rede branca 
e uma figura esguia, num vestido de lã branco, simples», escre-
veu. «O porte da sua cabeça era inigualável e havia aquele algo de 
indescritível que a Rainha Vitória possuía. Embora fosse muito 
simples, modesta e não o fizesse conscientemente, dava a impres-
são de grande personalidade».57 Anos antes, o Rei fizera a mesma 
comparação a Osbert Sitwell. Estava quase certo agora. Ninguém 
esperava que a Rainha desse à luz novamente, aos quarenta e um 
anos. Se um tecnicismo impôs a Isabel o rótulo de herdeira pre-
suntiva, em vez de herdeira aparente, não podia haver verdadeira 
dúvida de que ela sucederia ao pai como a primeira Rainha reinan-
te da Grã-Bretanha desde a sua trisavó.

Em fevereiro, o Rei deu à filha um presente de aniversário ante-
cipado, nomeando-a coronel dos Grenadier Guards, após a morte 
do tio-avô e padrinho em comum, o Duque de Connaught. Isabel 
inspecionou o regimento, pela primeira vez, no dia do seu ani-
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versário. «Lentamente e com dignidade», caminhou ao longo da 
linha de tropas, seguida pelos pais e por Margarida, antes de se 
dirigir a um estrado para assistir ao desfile, tudo à vista do inevi-
tável enxame de repórteres e fotógrafos.58 Um repórter do Daily 

Mail não detetou «nenhum sinal de nervosismo»;59 as fotografias 
contam uma história diferente. A própria Isabel descreveu a expe-
riência como «um pouco assustadora (...) mas não tão má como eu 
esperava».60 Semanas depois, fez uma segunda inspeção, usando 
um chapéu em forma de boné de serviço ao qual estava preso um 
distintivo dos grenadier, na lapela do casaco tinha uma pregadeira 
com a forma da cifra regimental, oferecida pelos oficiais da briga-
da. Pequenos detalhes que sugerem a seriedade ansiosa com que 
a Princesa abordou a sua tarefa (bem como a meticulosidade da 
sua «inspeção», que não negligenciou pormenores; Isabel herdou 
o apego da família à minúcia da roupa e dos acessórios). Foi foto-
grafada a usar chapéu, distintivo e pregadeira, em outubro, por 
Cecil Beaton, uma imagem envolvente e simpática que capturou 
a resposta encantada de Beaton ao seu primeiro encontro com o 
jovem de dezasseis anos. Transformou o chapéu de Isabel numa 
sensação da moda, copiado, de acordo com o Sunday Post, às «deze-
nas de milhares».61 «Fiquei entusiasmado ao ver como a Princesa 
Isabel se tornou muito mais charmosa do que qualquer uma das 
fotografias que vi dela. Tem o sorriso da mãe», escreveu Beaton no 
seu diário.62 Na mesma sessão, também fotografou Isabel e Marga-
rida juntas. As fotografias copiavam um retrato que Gainsborough 
pintara das suas próprias filhas. São imagens românticas, teatrais 
até. Mais do que o retrato grenadier, com a sua doçura, mostram 
Isabel à beira da feminilidade.

No fim de semana a seguir ao seu aniversário, acompanhada 
pela mãe e vestindo o uniforme das guias, Isabel apresentou-se 
na Labour Exchange [Bolsa de Trabalho] local e inscreveu-se no 
programa do governo para serviço de jovens. Foi a primeira vez, 
relataram os jornais, que «uma princesa da casa reinante e uma 
futura rainha» o fez (foi a primeira vez que tal oportunidade exis-
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tiu para uma futura rainha).63 Evidentemente, nunca foi chamada 
para trabalhar. Só três anos depois esteve envolvida no tipo de tra-
balho de guerra realizado pelos seus pares, como Subalterna Isabel 
Alexandra Maria Windsor, no ATS [Auxiliary Territorial Service 
— Serviço Territorial Auxiliar]. Nessa altura, o Rei tinha marca-
do o décimo oitavo aniversário de Isabel planeando um trabalho 
de outro género. Nomeou-a conselheira de Estado, com autoriza-
ção para desempenhar muitas das funções oficiais do Rei, quando 
este estivesse ausente no estrangeiro. Uma vez que o Conselho de 
Estado estava, até aí, reservado a maiores de 21 anos, isso exigiu 
uma emenda ao Regency Act [Lei de Regência], que o Rei con-
seguiu que o governo de Churchill aprovasse. A resposta do pai 
ao desejo de Isabel de, durante a guerra, «fazer o mesmo que as 
outras raparigas fazem» e de se juntar a uma das organizações de 
mulheres sugere um raro colapso no entendimento entre eles: o 
Rei considerava o destino de Isabel especificamente régio, o seu 
treino para o trono era mais importante do que qualquer outro 
papel que pudesse desempenhar no serviço nacional comum. Na 
primavera de 1942, pai e filha foram fotografados, juntos, por Lisa 
Sheridan, à secretária do Rei, em Royal Lodge. Ao lado de uma 
jarra com forsítias em flor, estão as caixas vermelhas com os des-
pachos diários do governo. Por cima do ombro do Rei, Isabel lê o 
mesmo documento que o pai, é a sua herdeira a ser treinada. Ti-
nha sido encorajada a ouvir atentamente os boletins de notícias da 
BBC. O pai discutia os mecanismos da realeza com ela. O Rei apre-
sentava-a, frequentemente, às visitas importantes. «Parte — e uma 
parte importante — do treino da Princesa Isabel consiste em en-
contrar-se com figuras proeminentes da atualidade», explicou The 

Tatler.64 Entre as pessoas a quem a Princesa impressionou com o 
seu conhecimento e a sua seriedade estava a mulher do presidente 
dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, que foi recebida pelo Rei e 
pela Rainha no outono de 1942. Isabel «fez muitas perguntas sobre 
os movimentos juvenis da América» e mostrou alguns filmes que 
a própria tinha feito com a sua câmara de filmar, de «cenas da vida 
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doméstica da Família Real», incluindo imagens do Rei, em Balmo-
ral, a correr atrás de Margarida.65 «Fez-me uma série de perguntas 
sobre a vida nos Estados Unidos», escreveu nas suas notas Mrs. 
Roosevelt, «e eram questões sérias».

O Rei e a Rainha consideraram que a guerra tinha negado diver-
são às suas filhas. «Que época horrível esta, para as pessoas que es-
tão a crescer», escreveu a Rainha.67 E também tinha reservas sobre 
o Castelo de Windsor como um lar permanente para as Princesas, 
que estavam frequentemente longe dos pais, dizendo que «não é, 
realmente, um bom lugar para elas, o barulho de armas é enorme 
e, claro, foram lançadas tantas bombas ali à volta, e algumas tão 
próximo».68 A opinião de Isabel era diferente. «Oh, Crawfie, acha 
que estamos a ser demasiado felizes?», perguntou a Princesa, na 
primavera de 1941.69

O facto de Isabel fazer tal pergunta — característica do seu dese-
jo de se comportar sempre de uma maneira exatamente «certa» — 
aponta para o sucesso com que a Corte em miniatura de Windsor 
administrou a vida das Princesas. «Às vezes, parece que o nosso 
coração está quase a partir-se perante tanta tristeza e ansiedade», 
escreveu a Rainha a Eleanor Roosevelt.70 Nunca disse nada seme-
lhante às filhas. Desde a infância, preocupava-se em alimentar a fe-
licidade das Princesas; e fez tudo para, agora, também não permi-
tir que Hitler a desviasse desse seu propósito. Houve, sem dúvida, 
tristeza e ansiedade: os contratempos implacáveis dos primeiros 
anos de guerra; as bombas que destruíram o número 145 de Picca-
dilly e, em ataques repetidos, partes do Palácio de Buckingham, in-
cluindo a capela particular em que Isabel foi batizada; e, em agosto 
de 1942, a morte, num acidente de avião, do seu cunhado, Jorge, 
Duque de Kent, apenas sete semanas após o nascimento do filho 
mais novo, Michael. «Não posso e não vou aceitar nenhuma ideia 
de derrota», escreveu a Rainha à sogra, a bravata reforçada pela 
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profunda fé religiosa que partilhava com o marido.71 Este espírito 
lutador coloriu a vida das filhas.

Quando Isabel se lamentou por causa da morte do seu camaleão 
de estimação e da corgi Jane, morta por um carro, em Windsor 
Great Park, a Rainha exortou-a a manter um sentido de propor-
ção numa altura em que estavam a viver o auge de uma guerra 
mundial. Se a vida de Isabel tivesse sido menos feliz, o lembrete 
teria sido desnecessário, «mas não havia sentimento de desgraça 
e tristeza», de acordo com uma fonte do palácio.72 O artista Rex 
Whistler descreveu o Rei e a Rainha, em maio de 1943, dando a 
impressão de que «não se importavam com o mundo!».73 Mas isso 
só tinha sido conseguido com um esforço considerável.

A guerra permitira muito poucas das esplêndidas diversões da 
Corte que Isabel e Margarida tinham espreitado, já em camisas de 
dormir, a partir da «vista panorâmica» do andar das crianças, ou 
os almoços, coquetéis e bailes da temporada de Londres, mas, em 
contrapartida, havia acontecimentos sociais mais íntimos. Entre 
eles, os pequenos bailes realizados no Bow Room, no Palácio de 
Buckingham, e o baile que o Rei e a Rainha deram em Windsor, a 
26 de março de 1943, antes do décimo sétimo aniversário de Isabel, 
com oficiais da Guarda, incluindo subalternos dos grenadier e al-
guns oficiais americanos. A vida no campo fornecia entretenimen-
tos mais calmos. Em Balmoral, no outono de 1942, o Rei levou 
Isabel à caça do veado. O seu equipamento incluía uma espingarda 
que despertou o entusiasmo de Margarida, mas não o de Crawfie. 
Durante este período no campo, a Princesa apanhou o seu pri-
meiro salmão; visitou os cavalos de corrida reais, treinados em 
Beckhampton; no ano seguinte, caçou com os Garth Foxhounds 
e os Duke of Beaufort’s Hounds, dois grupos de caça à raposa. «O 
forte amor inerente à vida no campo é uma característica marcan-
te da Princesa Isabel», comentou um boletim de notícias da Pathé. 
Embora a casa grande em Sandringham tenha sido fechada com o 
início da guerra, a Família Real usava a vizinha Appleton House, 
anteriormente a casa inglesa da irmã de Jorge V, a Rainha Maud da 
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Noruega; Isabel juntou-se ao Women’s Institute [Instituto da Mu-
lher] local, em março de 1943, depois de pagar a sua quota anual 
de dois xelins. O seu entretenimento favorito, de acordo com a 
Pathé, era «montar o seu pónei castanho, Jock, nos encantadores 
arredores de Sandringham»; fotografias idílicas, de fim de verão, 
mostravam a família a inspecionar as colheitas, a Rainha a guiar 
uma charrete puxada por póneis, em campos planos e cheios de ár-
vores, Isabel, Margarida e o Rei a andarem de bicicleta. Em Wind-
sor, oficiais da companhia de grenadier do castelo, encarregues de 
proteger a Família Real, eram a companhia masculina de Isabel e 
Margarida, porque todos eles pertenciam à mesma elite dos pri-
mos Strathmore. Este grupo de homens, a quem a Rainha Mary 
chamava «os guarda-costas», incluía o Conde de Euston, herdeiro 
do Duque de Grafton, posteriormente candidato a marido de Isa-
bel, Lord Rupert Nevill e Mark Bonham Carter. Os oficiais junta-
vam-se às Princesas, ao almoço, e naquilo a que Crawfie chamou 
«festas do campo», em que jogavam às escondidas, à caça ao tesou-
ro e à sardinha; os rapazes cantavam madrigais com as Princesas, 
as atuações eram complementadas por alunos de Eton e, às vezes, 
pelo próprio coro de Eton.

Se um interesse de Isabel ficava estabelecido, afirmou Horace 
Smith, não «diminuía com o passar do tempo ou com a atenção 
que tinha de dedicar a novos assuntos».74 Era diligente, meticu-
losa, conscienciosa. O que era verdade para tudo o que tinha a 
ver com cavalos provou ser igualmente verdade para os afetos da 
Princesa.

Isabel não se esqueceu do belo cadete loiro de Dartmouth. Desde 
que se conheceram, trocaram cartas, esporadicamente, na qualida-
de de primo, da parte de Filipe, porque Isabel tinha apenas quinze 
anos quando, na Cidade do Cabo, em junho de 1941, a prima dele, 
a Princesa Alexandra da Grécia, o interrompeu enquanto escrevia 
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à herdeira do trono britânico. Em outubro, quando Filipe passou 
um fim de semana em Windsor, Isabel ainda era demasiado nova 
para que pudesse considerá-la sob qualquer outra luz. Mais tarde, 
Filipe descreveu assim os fins de semana, durante a guerra, em 
que aceitou convites da Família Real: «simples gozo dos prazeres 
e diversões familiares».75 Era uma recordação afetuosa, mas nada 
romântica.

A visão de Isabel sobre este assunto era certamente diferente. 
Para a Princesa, Filipe era uma ideia fixa, mantendo-se fiel à obses-
são cimentada por uma série de recordações dele: a presença no fu-
neral do Duque de Connaught, em janeiro de 1942; um mês depois, 
a menção, em despachos governamentais, ao «aspirante Príncipe 
Filipe da Grécia e da Dinamarca, ao serviço no HMS Valiant»;76 as 
visitas regulares que fazia a casa da prima, a Princesa Marina, em 
Coppins, no Buckinghamshire, depois de ter sido colocado, em ju-
nho de 1942, no «E-boat Alley», um serviço de patrulhamento ao 
longo da costa leste, de Sheerness a Rosyth. Em setembro daquele 
ano Isabel estava decidida: numa carta a Crawfie, sugeriu que Fili-
pe era «o tal». A Princesa tinha dezasseis anos. E, em abril do ano 
anterior, já tinha dito a Alathea Fitzalan Howard que «F[ilipe] era 
o seu rapaz».77

A peça de Natal das Princesas foi seguida por uma pantomina 
anual, que começou em 1941 com Cinderela, representada na Câ-
mara de Waterloo do castelo, e cujos lucros foram usados   para 
comprar lã para tricotar para as tropas. Isabel ficou com o princi-
pal papel masculino, o príncipe Florizel; Margarida era a Cinde-
rela. Essa distribuição de papéis seria repetida outras vezes. Pare-
ce ter refletido a própria visão de Isabel sobre as atrações relativas 
das irmãs («A Princesa Margarida chama sobre si toda a atenção 
e a Princesa Isabel permite que ela o faça», escreveu uma preocu-
pada Crawfie).78 Menos lisonjeira foi a escolha de Alathea Fitza-
lan Howard para o papel de uma das irmãs feias, Agatha Blimp. 
Segundo um relato de Crawfie, houve uma discussão entre Isabel 
e Margarida a propósito dos preços dos bilhetes, ilustrando a mo-
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déstia de Isabel, uma característica que manteria, e a medida do 
seu desapego. «Não podemos pedir às pessoas que paguem seis ou 
sete pences, Crawfie. Ninguém vai pagar isso para nos ver!», pro-
testou Isabel. A resposta de Margarida à precetora revela maior 
segurança: «Vão pagar seja o que for para nos verem».79 Em 1942, 
representaram A Bela Adormecida e, em 1943, vestida com calças 
e meias de seda, Isabel representou o papel principal em Aladino. 
Na primeira fila, na última noite, estava Filipe.

Para Isabel, então com dezassete anos, foi uma bênção especial. 
A gripe mantivera Filipe longe do baile que o Rei e a Rainha ofe-
receram às filhas, dias antes; o Príncipe recuperou a tempo para 
a representação final da pantomina. A Princesa foi incapaz de es-
conder a excitação. «Adivinhe quem é que nos vem ver atuar?», 
perguntou à precetora; Crawfie descreveu-a como «muito cora-
da».80 A excitação coloriu-lhe o desempenho. Crawfie registou 
que «havia um brilho [em Isabel] que nenhum de nós jamais tinha 
visto antes. Muitas pessoas repararam nisso». Filipe riu-se alto de 
cada má piada; timidamente, Lisa Sheridan lembrou que «entrou 
completamente na diversão e foi recebido pelas Princesas como 
um primo encantador».81 Depois da peça, o Príncipe ficou para 
passar o fim de semana. E, depois do fim de semana, ficou também 
para o Natal, um interlúdio turbulento e exuberante, muito dife-
rente dos anteriores Natais da guerra, «uma época muito feliz», 
de acordo com Isabel, em que houve sessões de filmes, jantares e 
dança ao som do gramofone.82 Houve charadas no Boxing Day;VI 

os jovens «pularam e saltaram» até de madrugada; quando acabou, 
Filipe ficou preocupado, temendo que o seu comportamento ti-
vesse saído do controlo.83 O convite do Rei e da Rainha para este 
irrequieto membro da realeza talvez desafie a avaliação de Harold 
Nicolson sobre a primeira reação dos monarcas: «A família ficou 
(...) horrorizada quando viu como o Príncipe Filipe estava a agra-
dar à Princesa Isabel. Achavam que ele era rude, mal-educado, in-

VI Dia a seguir ao Natal, 26 de dezembro. É sempre feriado. (N. da T.) 
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culto e que, provavelmente, não seria fiel».84 Durante algum tem-
po, «rude, mal-educado [e] inculto» seria, certamente, o veredito 
dos cortesãos. «Era muito novo (...) e não respeitava o status quo», 
lembrou um deles.85

Isabel não se perturbou, nem percebeu ou não foi sensível à 
opinião dos pais. Estava apaixonada e feliz. A Rainha Mary atri-
buiu esta afeição da neta à primeira estada de Filipe em Windsor.86 

Apesar do coup de foudre em Dartmouth, os sentimentos de Isa-
bel desenvolveram-se com o tempo. Crawfie descreveu um Filipe 
bastante mudado em dezembro de 1943: sério e encantador, sem 
sinal de arrogância de outrora. A maior mudança era a de Isabel. 
Em Dartmouth, Filipe tinha conhecido uma criança. A cintilante 
Isabel que Filipe viu em Windsor estava mais próxima da «doce 
Princesa Isabel» que o artista Rex Whistler descreveu à escritora 
Edith Olivier, em maio do ano seguinte, «docemente encantadora 
(...) e um pouco recatada pela timidez, mas não muito tímida, e 
um modo delicioso de olhar — muito sério e solene — enquan-
to fala, mas tudo isto explode numa gargalhada encantadora se se 
tratar de qualquer coisa engraçada».87 Um dos grenadier de Isabel 
viu-se igualmente encantado, transportado, segundo o secretário 
particular da Rainha, Arthur Penn, para «um estado que só posso 
descrever como de exaltação»: «foi uma nova experiência (...) en-
contrar a amizade tão aliada à dignidade e à bondade de uma ma-
neira tão perfeita».88 Filipe descobriria que não concordava com 
a opinião da romancista Rebecca West sobre Isabel, formada no 
início do ano, quando conheceu toda a Família Real, no Palácio de 
Buckingham. West considerou Isabel «demasiado boa, demasia-
do assexuada», decidindo que a Princesa «podia ser aquela que se 
apaixona e é muito inocente para ser amada».89
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A preocupação dos pais não era a vida amorosa de Isabel. Em mar-
ço de 1944, o Rei escreveu à mãe que Isabel era «demasiado nova 
para isso, neste momento, uma vez que nunca conheceu rapazes 
da sua própria idade».90 Em vez disso, o Rei e a Rainha concentra-
ram-se na vocação real de Isabel. Em 1942 apareceram rumores 
de que a nomeação iminente de uma dama de companhia signi-
ficava a entrada da Princesa na vida pública, mas passaram mais 
dois anos até que essa entrada se concretizasse. Aos dezoito anos, 
Isabel era uma «rapariga séria, com honestos olhos azul-acinzen-
tados», presidente da NSPCC [National Society for the Prevention 
of Cruelty to Children — Sociedade Nacional para a Prevenção da 
Crueldade contra Crianças] e do Royal College of Music [Real 
Colégio de Música], conselheira de Estado, coronel dos Grenadier 
Guards e uma entusiasta Sea Ranger.91 E também continuava a ser 
aluna de Henry Marten. Essas últimas lições de Marten versaram 
sobre a evolução do «governo responsável» e os pormenores do 
procedimento parlamentar; os tópicos incluíram «Despesas Na-
cionais antes da guerra de 1939» e «Despesas Nacionais durante 
a guerra»; antes das suas discussões sobre assuntos da atualidade, 
Marten enviava recortes de jornais à Princesa.92 Além disso, Isabel 
estudava história continental com uma aristocrata belga emigra-
da, a Viscondessa de Bellaigue. Antoinette de Bellaigue, a quem 
Isabel e Margarida tratavam por «Toni», juntou-se à equipa en-
carregue da formação das duas irmãs em 1942, para melhorar a 
conversação em francês das Princesas. E interpretou a sua tarefa 
como tendo o objetivo de lhes aumentar a «consciência de outros 
países, o seu modo de pensar e os seus costumes», um comentário 
que refletia o que pensava sobre a insularidade do regime Crawfie/
Alah.93 Henry Marten marcava trabalhos à Princesa sobre os temas 
ensinados por Toni; Isabel escrevia as suas respostas em francês. 
Quando, a 30 de janeiro de 1945, Isabel gravou uma mensagem 
radiofónica de agradecimento às crianças belgas pelos brinquedos 
de Natal enviados à Grã-Bretanha, fê-lo em francês, sob a dire-
ção de Toni. Horace Smith considerou que a jovem Princesa tinha 
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«uma mente aguçada e retentiva»:94 em anotações meticulosas, a 
lápis, Isabel começou a considerável tarefa de escrever o máximo 
possível do treino de Marten para o seu futuro. Os jornais diziam 
que a Princesa «está a fazer uma aprendizagem que a capacitará 
para governar a Grã-Bretanha», um sentimento que refletia, na 
sua seriedade, a visão de Isabel e dos pais sobre a preparação para 
a soberania que recebeu de Marten e do exemplo obstinado de seu 
pai.95 Os ensinamentos de Marten enfatizavam a importância da 
flexibilidade real. Do seu exausto e sobrecarregado pai, Isabel ab-
sorveu as lições sobre o dever. Até as pantominas reais passaram a 
ser vistas como parte do treino de Isabel. «Como agradeço aquelas 
pantominas», diria a Princesa, mais tarde. «Ensinaram muito so-
bre como falar em público».96

As restrições do tempo de guerra e a austeridade patriótica do 
Rei restringiram as comemorações do décimo oitavo aniversário 
de Isabel, em abril de 1944, apesar da enxurrada de telegramas de 
felicitações e de presentes como To The Royal Princess Elizabeth 
[À Princesa Real Isabel], de F. H. Shilcock, que, mais uma vez, li-
gou Isabel à primavera: «Oh glorious spring / Let your sweet flowers 

bring / Gladness and pleasure / To our Royal princess» [«Oh gloriosa 
primavera / Deixa as tuas doces flores trazerem / Alegria e prazer / 
À nossa Princesa Real»].97 Os rumores de que a Princesa faria uma 
«viagem independente» por todo o país acabaram por não se con-
cretizar e, em fevereiro, o Rei agiu decisivamente para ultrapassar 
as sugestões para que Isabel fosse nomeada Princesa de Gales, uma 
decisão baseada em precedentes e que, na sua própria opinião, es-
crita no diário, «o nome dela é muito bom». No próprio dia de 
aniversário, como Jorge e Gerald Lascelles estavam no estrangeiro, 
Margarida foi a única pessoa da geração de Isabel a estar presente 
num almoço de família, em Windsor. O baile oferecido pelo Rei 
e pela Rainha, no início de maio, foi considerado «relativamente 
pequeno», com apenas 150 convidados.98 O facto de Isabel e Mar-
garida terem dançado, naquela ocasião, «até quase terem gasto as 
solas dos sapatos», ou seja, até por volta das três da manhã, refletia 
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tanto a alegria como a escassez de tais entretenimentos.99 A Rainha 
escreveu à Rainha Mary: «Vou dar à Lilibet uma pequena tiara de 
diamantes, que era minha, como presente pelo aniversário de 18 
anos [a tiara de halo tinha sido oferecida à Rainha, pelo marido, 
em 1936], e Bertie vai dar-lhe uma pequena pulseira, para usar 
agora».100 Embora a Rainha tenha explicado a impossibilidade de 
comprar «qualquer coisa boa», marido e mulher encontraram uma 
pregadeira Cartier, com águas-marinhas e diamantes, que Isabel 
usou com muita frequência; e também lhe deram uma cadelinha 
corgi, Susan, para substituir Jane. Entre os presentes enviados pe-
los súbditos estava uma fotografia, oferecida por um residente de 
Newton Abbot, dos avós da Princesa, enquanto Duques de Iorque, 
durante uma visita àquela cidade, em 1899, mais um lembrete do 
lugar que Isabel ocupava na continuidade real. Com o mesmo espí-
rito, o Sketch produziu uma montagem com fotografias de Isabel e 
da mãe, em idades semelhantes, da infância aos dezoito anos, inti-
tulada «As nossas Isabéis reais na infância e juventude», com o ob-
jetivo de permitir aos leitores «traçar as semelhanças entre mãe e 
filha».101 Um noticiário da Pathé, «Muitas Felicidades», descreveu 
Isabel como «a graciosa jovem em quem repousam os cativantes 
encantos de seus pais». Uma vez mais, houve comparações com 
a Rainha Mary.102 Mais diretamente, a tripulação do President III, 
o navio Sea Ranger de que Isabel era contramestre, deu-lhe uma 
cópia de A Sailor’s Garland, do escritor John Masefield.

Os pais de Isabel estabeleceram um marco ao partilharem com 
a filha, pela primeira vez, a sua preocupação com a segurança da 
Família Real, depois de a Alemanha ter lançado, em junho, a bom-
ba voadora V1, que não precisava de piloto, nos ataques no centro 
de Londres. O Rei escreveu a Isabel uma explicação dos termos do 
seu testamento, enquanto a Rainha, admitindo que «parece tolo», 
se preocupou em como dividir as suas joias, da forma mais justa, 
pelas duas filhas.103 De forma menos mórbida, o Rei e a Rainha 
sancionaram os primeiros passos da filha mais velha na vida públi-
ca, que incluíram discursos no Queen Elizabeth Hospital for Chil-
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dren [Hospital Pediátrico Rainha Isabel] e a favor da NSPCC. Só 
então, em julho, o Rei confirmou a nomeação da primeira dama de 
companhia de Isabel, Lady Mary Palmer que, tal como a Princesa, 
era uma ex-guia com gosto pela dança. Filha mais nova do Con-
de de Selborne, Lady Mary, de 23 anos, vinha do mesmo círculo 
aristocrático dos amigos de infância de Isabel. Como sempre, ha-
via uma ligação Strathmore: Lord Selborne trabalhou ao lado do 
irmão da Rainha, David Bowes-Lyon, no Ministério da Economia 
de Guerra. «Parece ser uma rapariga encantadora, bem-educada, 
equilibrada, inteligente e deliciosamente natural e pouco tímida», 
escreveu a Rainha.104 Seis anos mais velha do que Isabel e já quase 
a casar, acompanhou a Princesa nos seus primeiros compromissos. 
Nessas ocasiões, o guarda-roupa público da Princesa era muito pa-
recido com o da mãe, em parte como resultado da sua falta de in-
teresse («aceitou a prova como parte dos seus deveres oficiais, mas 
não se sentia que estivesse propriamente interessada na roupa», 
escreveu Norman Hartnell, a propósito da confeção de um vestido 
de noite).105 A combinação entre o corte dos anos 1940, os tecidos 
pesados para casacos e o busto grande da Princesa conferiram a 
Isabel uma aparência menos jovem. «Agora que a Princesa Isabel 
está a ser vestida dez anos acima da sua idade, parece a imagem da 
mãe», escreveu no seu diário Edie Rutherford, uma dona de casa 
de Sheffield.106 Os repórteres chamaram delicadamente a atenção 
para os chapéus da Princesa. Depois de uma série de aparições na 
Escócia, no outono, o Perthshire Advertiser anunciou: «A beleza e o 
encanto da Princesa Isabel são agora conhecidos e reconhecidos no 
Norte. A partir de fotografias, relatos e descrições de quem a viu, 
não há dúvidas sobre o assunto. É bonita, airosa e completamente 
encantadora».107 Uma dama de companhia descreveu-a como «en-
cantadora, mas muito calada e tímida».108 Para os comentadores da 
época, a timidez contribuiu para o seu encanto, considerada ade-
quado para a sua idade e género.

Isabel foi aplaudida pela diligência conspícua com que desem-
penhava as funções que lhe eram atribuídas, pelo sincero desejo de 
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fazer o melhor em todos os momentos; e continuou a ser sempre 
assim. Entre as suas tarefas, como conselheira de Estado, durante 
a visita do pai ao Oitavo Exército, em Itália, em julho de 1944, 
estava a concessão de uma prorrogação num caso de assassínio. 
Nas suas discussões com Crawfie, depois, a posição da Princesa 
era uma mistura de perplexidade com determinação em entender 
melhor, o equivalente à resolução da Rainha Vitória, quando ado-
lescente, de ser «bondosa». «O que leva as pessoas a fazerem coisas 
tão terríveis?», perguntou Isabel à precetora. «É preciso sabermos. 
Deve haver alguma maneira de as ajudar. Tenho muito a aprender 
sobre as pessoas!»109

A dificuldade de saber mais sobre as pessoas — então e sem-
pre — era provocada pela impossibilidade de se encontrar com 
os seus contemporâneos em pé de igualdade. A exposição social 
de Isabel tinha sido pequena, consideravelmente menor do que a 
do seu pai ou avô, porque ambos, durante a respetiva adolescên-
cia, na Academia Naval, convenceram com rapazes de origens 
diferentes das suas. Isabel e Margarida cresceram num mundo 
aristocrático em que o código de doce deferência do cortesão do-
minava a interação social. Mesmo como guia, Isabel continuava a 
ser uma Princesa, rodeada pelas filhas de cortesãos e aristocratas, 
e nenhuma das suas companheiras guias a tratava, como o movi-
mento exigia, exatamente como uma irmã. Não foi o distancia-
mento por parte de Isabel que impôs uma barreira com os outros, 
embora a falta de convívio e de brigas com meninas, fora da sua 
família, imposta pela educação que recebia, tenha criado uma 
reserva: nos acampamentos de guias, em Frogmore, a Princesa 
arranjou desculpas para evitar partilhar uma tenda e retirou-se 
para os seus aposentos privados. Nos seus álbuns há fotografias 
de um acampamento dos Sea Rangers, no verão de 1944. Isabel 
legendou uma delas: «Na trincheira durante um alerta de bombas 
voadoras». Identificou cada uma das oito raparigas, como se o 
facto de registar meticulosamente os seus nomes a levasse para 
mais perto delas.
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Era uma espécie de camaradagem, como a que Isabel experimen-
tou novamente, no ano seguinte, quando, em março, após repeti-
das súplicas, o Rei capitulou, sabendo agora que o fim da guerra se 
aproximava, e a Princesa começou um curso de quadro de sargen-
tos para o Serviço Territorial Auxiliar [ATS] no Nº.1 Mechanical 
Transport Training Centre, Camberley. Crawfie recordaria o or-
gulho de Isabel na sua farda de cinto caqui e «no facto de estar a fa-
zer aquilo que as raparigas da sua idade tinham de fazer»; a própria 
Princesa disse, mais tarde, à política Barbara Castle que o seu trei-
no no ATS representou a única oportunidade, em toda a sua vida, 
de se testar em relação a pessoas da sua idade.110 Foi quase o caso. 
Inicialmente, os superatentos oficiais quase separaram Isabel das 
outras onze raparigas do seu Curso de Manutenção de Veículos; a 
Princesa almoçava no refeitório dos oficiais e voltava ao Castelo de 
Windsor, todas as noites, enquanto as colegas dormiam em ten-
das-dormitório. As notícias maliciosas do Daily Mail sobre o tra-
tamento especial dado à Princesa anunciaram uma mudança. «Ela 
está muito interessada em nós», escreveu a cabo Eileen Heron, uma 
observação que não teria surpreendido Crawfie.111 Cinquenta anos 
depois, Isabel disse que tinha «aprendido um pouco como guiar e 
como funcionava o motor de combustão e muito sobre a força e a 
felicidade da camaradagem».112 As colegas, é claro, estavam igual-
mente interessadas na Princesa. Tal como o Perthshire Advertiser, 
também elas chegaram a conclusões lisonjeiras sobre a aparência 
de Isabel: «Muito impressionante (...) Cabelo curto, bonito, casta-
nho, grosso e encaracolado. Lindos olhos azul-acinzentados e um 
sorriso extremamente encantador, e usa batom!»113 Isabel descon-
traiu com as colegas, coisa que era mais fácil para a Princesa do que 
para elas. A cabo Heron escreveu: «Fala muito mais, agora que está 
acostumada connosco, e não é nada tímida».114 Cinco anos depois, 
durante uma visita a uma fábrica de cigarros Wills, em Bristol, em 
março de 1950, Isabel encontrou uma das suas colegas do curso no 
ATS, Elsie Huff, que trabalhava como operadora de máquinas de 
produção de cigarros com filtro.115
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Alah escreveu que a «Princesa gostou de cada minuto do seu 
curso no ATS». A carta da ama exprimia o seu próprio nervosismo 
com a aventura adulta da sua pupila: «Como pode acreditar, fiquei 
preocupada quando estava a fazer os testes de condução noturna, 
a uma hora a que as bombas costumavam cair!»116 Isabel escreveu 
a uma amiga: «Tudo o que aprendi foi novo para mim — todas 
as coisas estranhas do interior de um carro e todas as complexi-
dades da leitura de mapas. Mas gostei muito de tudo isso e achei 
uma ótima experiência».117 A Rainha descreveu, à Rainha Mary, o 
«trabalho realmente árduo da Isabel, na Motor Company» como 
«um grande sucesso», acrescentando vagamente: «A experiência 
ser-lhe-á útil no futuro».118

Nem mãe nem filha comentaram o número de vezes que Isa-
bel foi fotografada durante o curso de três semanas: os fotógrafos 
estavam entre a normalidade do quotidiano de ambas. Um retra-
to de estúdio de uma Isabel fardada, feito por Dorothy Wilding, 
responsável por um retrato semelhante, dois anos antes, de Isabel 
com a sua farda dos Sea Rangers, apresentava a Princesa-servi-
dora como elegantemente eficiente. Os jornais preferiam imagens 
de Isabel incaracteristicamente desalinhada, vestindo calças, o ca-
belo despenteado, ocupada com uma chave inglesa ou com peças 
de um motor. E Isabel, como se imagina, aprendeu mais do que 
manutenção de automóveis. Durante as visitas da Princesa Real e, 
depois, dos seus próprios pais, Isabel vislumbrou o outro lado da 
experiência real. A Crawfie, relatou: «Tia Mary estava a chegar, 
para uma visita. Nem imagina o que isto tem sido. Toda a gente a 
trabalhar imenso — a puxar o lustro durante todo o dia. Agora per-
cebo o que deve acontecer quando o papá e a mamã vão a qualquer 
sítio. Isso é algo que nunca esquecerei».119

Não devia haver nenhum corolário para o treino ATS de Isabel. 
O Rei e a Rainha comemoraram o seu décimo nono aniversário 
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com um presente particularmente feminino, uma pregadeira Car-
tier em forma de ramo de flores, com pétalas de safiras rosa e azul. 
Semanas após o seu regresso a Windsor, o secretário particular da 
Rainha, Arthur Penn, escreveu à bela viúva de vinte e dois anos 
do oficial Capitão da Guarda, o Honorável Vicary Gibbs, convi-
dando-a a tornar-se uma dama de companhia extra da Princesa.  
O convite era simbólico, um sinal de que os deveres reais de Isabel 
deviam expandir-se: o fim da sua carreira no ATS. Um dia depois 
de Jean Gibbs se juntar à Princesa, a Grã-Bretanha comemorou a 
vitória na Europa. A 8 de maio, no meio a manifestações públicas 
de alívio e alegria, sem precedentes, a Família Real apareceu na 
varanda do Palácio de Buckingham ao lado do primeiro-ministro 
Winston Churchill. Isabel vestia a sua farda do ATS.

Nessa noite, Isabel e Margarida deixaram os pais e juntaram-se à 
multidão, para lá das grades do palácio. Com ambas estavam Mar-
garida Elphinstone e Jean Gibbs, Toni de Bellaigue, um grupo de 
oficiais da Guarda e o escudeiro do rei, Peter Townsend. No meio 
da multidão compacta, o grupo de dezasseis pessoas dançava con-
ga, através de Lambeth Walk, cantando até St. James’s Street e ao 
longo de Piccadilly, «todos nós», nas palavras de Isabel, «empurra-
dos por marés de felicidade e alívio»; mais tarde disse ao romancis-
ta Hammond Innes que tinha arrancado o capacete a um polícia.120 
Voltaram para o pátio do palácio e alguém, provavelmente Town-
send, enviou discretamente uma mensagem ao Rei e à Rainha, que 
reapareceram na varanda, após gritos de «Queremos o Rei! Que-
remos a Rainha!», aos quais as suas filhas se juntaram. «Era uma 
visão dos pais que as princesas nunca tinham tido antes», sugeriu 
Margarida Elphinstone, das raparigas a olharem, de longe, para as 
pequenas figuras na varanda.121 Na verdade, confirmou a visão do 
Rei e da Rainha como heroicos, fora do comum, que Isabel con-
cebeu na coroação. Décadas depois, a herdeira do trono lembraria 
tudo isto como «uma das noites mais memoráveis da minha vida».

Como princesas num conto de fadas, que uma vez experimen-
taram a liberdade, as duas irmãs escaparam, outra vez, na noite 
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seguinte. «Na multidão, novamente», escreveu Isabel no seu diá-
rio, «Trafalgar Square, Piccadilly, Pall Mall, caminhámos apenas 
alguns quilómetros. Vi os pais na varanda à meia-noite e meia — 
comemos, festejámos e dormimos às 3h!»122 Na primeira noite, de 
acordo com Madame de Bellaigue, não foram reconhecidas, apesar 
de um oficial que fazia parte do grupo se recusar veementemente 
a permitir que Isabel violasse os Regulamentos do Rei e puxasse o 
boné da farda até a testa, como disfarce. A 9 de maio, Ronald Tho-
mas, de quinze anos, reconheceu a Princesa. Por uma fração de 
minuto, o rapaz dançou com Isabel, em Trafalgar Square. Ela ne-
gou a sua identidade; ele prometeu não dizer nada a ninguém. Ra-
pidamente, os outros membros do grupo real tiraram as Princesas 
dali. Uns polícias, relatou o The Times, disseram aos foliões que as 
Princesas «desejavam ser tratadas como pessoas privadas e deixa-
ram-nas seguir o seu caminho».123 Margarida Elphinstone descre-
veu a experiência, aos seus primos, como «uma explosão única de 
liberdade», «um momento Cinderela ao contrário, em que podiam 
fingir que eram iguais a toda a gente e desconhecidas».124 No dia da 
rendição do Japão, Isabel e Margarida reviveram a sua aventura, 
que incluiu correrem pelo meio do Ritz.

Reconhecida por estranhos, protegida pela polícia, acompanha-
da pela sua dama de companhia e pelo escudeiro do pai, impedida 
até de usar o boné do uniforme da maneira que desejava, Isabel 
sabia que não era nem desconhecida nem livre. A sua disposição, 
aos dezanove anos, para se contentar com uma «explosão de liber-
dade» tão breve e qualificada é uma prova da extensão da sua acei-
tação do destino que lhe foi imposto em dezembro de 1936. Numa 
década, a sua vida já estava a acomodar-se ao ritmo da dos seus 
pais. Em seu nome, o Rei ou a Rainha decidiam-lhe os patrocínios 
e nomeavam-lhe as damas de companhia; o secretário particular 
do Rei aceitava ou recusava os compromissos de Isabel. Tinham-
-lhe escolhido os funcionários mais próximos, a sua vida domés-
tica era regida por Bobo MacDonald e Cyril Dickman, o lacaio do 
andar das crianças promovido ao serviço de Isabel. A sua roupa era 
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feita pelas costureiras da mãe, incluindo Miss Ford, de Albermarle 
Street, que fazia roupa para as Princesas, quando crianças, e o seu 
quarto e as suas salas estavam decorados de acordo com as escolhas 
da mãe (na sua sala de estar, no Palácio de Buckingham, até os seus 
cravos cor-de-rosa favoritos, numa jarra, em cima da secretária, 
combinavam com o esquema de cores preferido da Rainha, rosa 
e fulvo). «Desistia da maior parte do seu dia para realizar o que, 
muitas vezes, devem ter sido tarefas muito enfadonhas, e fazia isso 
como uma coisa natural. Tal como os pais, Isabel considerava que 
era esse o seu trabalho e nunca lhe ocorreu tentar evitá-lo», disse 
Crawfie.125 Alah descreveu a Princesa, em 1945, como «uma boa 
rapariga, com um lindo caráter».126 A conformidade era a chave do 
caráter desta rapariga, incentivada desde a infância a imitar os seus 
pais e avós. Essas expectativas só seriam desafiadas numa única 
questão.





A monarquia é «a ligação central de 
toda a nossa vida moderna em mudança 
[...], aquela que, acima de todas as outras, 
reivindica a nossa lealdade até à morte».  

O trono de Isabel está «ampla e 
seguramente assente no amor do povo  

e na vontade da nação».

Winston Churchill, discursando num jantar  

em Westminster Hall.





213

Em maio de 1946, a dama de honor Isabel foi fotografada com o 
Príncipe Filipe da Grécia no casamento de Jean Gibbs com o sobri-
nho da Rainha, o Honorável André Elphinstone. No mês anterior, 
Isabel incluíra Filipe no grupo de seis pessoas que convidara para 
assistir ao drama de guerra de John Patrick, The Hasty Heart, no 
Aldwych Theatre. Os rumores de que haveria um noivado real no  
outono espalharam-se de tal maneira que, a 7 de setembro, o se-
cretário particular do Rei, Sir Alan Lascelles, conhecido como 
Tommy, fez um desmentido categórico: «A Princesa Isabel não 
está noiva. As notícias não são verdadeiras». Nessa altura, Filipe es-
tava em Balmoral, a convite do Rei e da Rainha. Antes do fim dessa 
estadia de três semanas, parece provável ter pedido namoro a Isabel 
e ter sido aceite pela Princesa. Segundo contou o Príncipe à sua pri-
ma Alexandra, o pedido foi feito «à beira de um lago muito bonito, 
nuvens brancas lá no alto, e um maçarico a piar, fora da vista».1 Na 
carta de agradecimento que enviou à Rainha, Filipe escreveu: «Es-
tou certo de que não mereço todas as coisas boas que me acontece-
ram [...]. A generosa hospitalidade e a cordial simpatia muito con-
tribuíram para restaurar a minha fé nos valores permanentes [...]. 
Naturalmente, há uma circunstância que fez mais por mim do que 
qualquer outra coisa na minha vida».2 Inevitavelmente, o desmen-
tido de Lascelles provou ser contraproducente. Uma dona de casa 
no norte da Inglaterra comentou assim os «rumores do noivado 
com Filipe da Grécia [...]: “Imagino que tenham poucas possibilida-
des de encontrar um marido que seja considerado digno dessa fun-

Capítulo VII

«Estamos a ser preparados… 
                              para o casamento da herdeira do trono?»
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ção”».3 As suas próprias conclusões baseavam-se na roupa de Isabel. 
«Por todo o lado, só se ouvem comentários sobre a maneira como 
tem aparecido muito adulta desde o desfile da Vitória», escreveu a 
dona de casa. «Estamos a ser preparados, enquanto Império, para 
o noivado da herdeira do trono, e estão a fazer com que pareça ter 
idade para casar para que ninguém possa pensar que é ainda uma 
criança, dada como cordeiro para o sacrifício?»4

O Rei e a Rainha estavam cansados, «absolutamente exaustos», 
nas palavras da Rainha.5 Seis anos de Guerra afetaram o monarca 
e a sua consorte. A recompensa era a popularidade à beira da adu-
lação, mas isso servia apenas para Isabel e Margarida e não para 
os pais que, com uma nação cansada da austeridade, em que os 
principais tópicos de conversa, de acordo com o Rei, eram «co-
mida, combustível e roupas», tinham de procurar outros assuntos 
que os entusiasmassem.6 O palácio respondeu com a divulgação de 
uma série de fotografias das duas irmãs. Lisa Sheridan fotografou 
Isabel nos jardins de Royal Lodge, uma rapariga robusta, igual a 
qualquer outra, e na sua sala de estar, no Palácio de Buckingham, a 
ler, ocupada com os seus álbuns de selos, a sorrir, com um ar muito 
profissional, sentada à sua grande e organizada secretária. Notou 
as novas incursões da vida pública de Isabel: «interrupções cons-
tantes [...] enquanto trabalhávamos, numa mesa ao lado da porta 
acumulavam-se lentamente pacotes, encomendas e cartas».7 Mui-
to diferentes eram as fotografias de estilo sonhador tiradas por Ce-
cil Beaton em março de 1945, e retidas até o fim da Guerra: Isabel 
com o mesmo vestido Hartnell pré-Guerra, que era da Rainha e 
que a Princesa usara no papel de Lady Christina Sherwood na pan-
tomima de 1944, Old Mother Red Riding Boots; com um vestido de 
manga comprida, em chiffon estampado com flores, em frente de 
um cenário pintado que representava o inverno, a Princesa como 
um prenúncio da primavera, novamente; com Margarida, ao pé da 
escadaria de um palácio, Princesas-borboletas no meio do doura-
do cintilante, uma atualização da visão soufflé de Marcus Adams.  
A popularidade da Família Real durante a Guerra confirmava o es-
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tatuto de Isabel como a menina querida da nação — a Shirley Tem-
ple, como a Duquesa de Windsor lhe chamava, maldosamente. Ao 
contrário da atriz infantil americana, Isabel não tinha deixado de 
encantar. Em 1946, o The Times estimou que 40 mil pessoas tes-
temunharam as tradicionais celebrações do aniversário de Isabel, 
em Windsor, enquanto a sua visita de dois dias a Exeter, em no-
vembro, atraiu as maiores multidões alguma vez reunidas por um 
visitante real na história da cidade. Em abril, Harvey Blackett, de 
treze anos, conheceu Isabel, quando a Princesa inaugurou a Enfer-
maria Sir John Priestman Durham County and Sunderland Eye. 
Com os olhos vendados, depois de uma operação ao estrabismo, 
o rapazinho confessou aos jornalistas: «Adorava tê-la visto, a voz 
dela é tão bonita».8 Violet Bonham Carter descreveu Isabel como 
«muito mais bonita do que qualquer fotografia, porque tem o ver-
dadeiro desabrochar da juventude».9 No mundo cinzento, exausto 
e empobrecido dos tempos de paz, Isabel viu-se transformada em 
heroína romântica por acidente.

Ou talvez não. Desde a infância, a Princesa existiu na imagina-
ção popular, numa construção mitológica de jornais e fotografias 
encantadoras. Em 1945, esta «Princesa Isabel» tinha todas as bên-
çãos, exceto o amor romântico: a única coisa que faltava à futura 
Rainha era um marido. Até o momento era o certo. A morte de 
Alah, com uma idade relativamente nova, sessenta e sete anos, em 
janeiro de 1946, forçou o rompimento de Isabel com a infância. As 
lições, na sala de aulas, também acabaram. Em maio, o Rei subli-
nhou o estatuto da filha mais velha como membro da realeza com 
efetiva atividade, ao nomear uma terceira dama de companhia, 
Lady Margarida Egerton, uma das seis filhas do conde de Elles-
mere. Isabel, escreveu Dermot Morrah, «assumiu o seu lugar no 
palco principal da vida nacional como a filha da vitória».10 Para os 
coscuvilheiros e para os jornalistas, a sua maioridade representava 
um desafio irresistível.

Não demorou muito até que ligassem o nome de Isabel ao de Fi-
lipe, mas estavam todos vários passos atrás do casal. Na primavera 
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de 1944, o tio de Filipe, Jorge II dos Helenos, discutiu com o Rei 
as esperanças de Filipe como pretendente de Isabel, um impulso 
infeliz do Rei grego que confirmou a convicção de Jorge VI sobre 
a juventude e inexperiência emocional de Isabel. A reação real às 
manobras de Dickie Mountbatten, em nome do sobrinho boni-
to e sem raízes, foi semelhante. No entanto, a vontade inabalável 
de Isabel obrigou os pais a reconhecerem o relacionamento e, em 
março de 1945, mais de um ano antes de a imprensa «revelar» o 
noivado, o Rei deu instruções a Tommy Lascelles para que se in-
formasse, junto do Ministério do Interior, sobre os procedimentos 
necessários para que Filipe se tornasse súbdito britânico (parte da 
«campanha» por Filipe, com a qual Mountbatten se preocupava 
há algum tempo). Em maio de 1946, Filipe disse à irmã mais nova, 
Sofia, que estava «a pensar ficar noivo».11 Com o regresso à Grã- 
-Bretanha, vindo do Extremo Oriente, e as ocupações monótonas, 
em tempos de paz, do seu serviço naval, no Norte de Gales, Filipe 
reconheceu os sentimentos de Isabel e os seus próprios.

A naturalização de Filipe que, no final de fevereiro de 1947, o 
transformou oficialmente de príncipe estrangeiro, na linha de su-
cessão ao trono grego, em Tenente Filipe Mountbatten da Arma-
da Real, súbdito da Coroa Britânica, ocupou durante algum tempo 
as energias dos interessados, inclusive, do College of HeraldsI, que 
primeiro cunhou o nome de «Filipe Oldcastle», e do secretário do 
Interior, James Chuter Ede, que fez pressão para que encontras-
sem uma solução de nome «maior e mais brilhante»;12 mais tarde, 
isso preocupou Isabel. Filipe afirmaria que não houve nenhuma 
proposta formal [de namoro] em Balmoral, no outono anterior: 
em vez disso, «uma coisa levou à outra. Era como se já estivesse 
tratado».13 Se for verdade, parece um impasse insatisfatório, espe-
cialmente para uma rapariga profundamente apaixonada, e pode 
explicar a razão pela qual Isabel deu importância à mudança de 
nacionalidade de Filipe, vendo-a como uma condição necessária 

I Instituição que trata das linhagens de família e respetiva heráldica. (N. da T.)
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para o seu noivado formal. No início de 1946, a Família Real rece-
beu um convite para visitar a África do Sul na primavera seguinte. 
A dissimulação calculada de Filipe foi a sua resposta ao Rei, que 
exigiu que qualquer acordo permanecesse em segredo pelo menos 
até ao regresso da família.

A condição do Rei não era um sinal de oposição ao casamento, 
nem mesmo ao próprio Filipe, a quem descreveu como «inteligen-
te, [com] um bom sentido de humor e pensa nas coisas da maneira 
certa»;14 mais tarde, insistiria em que não tinha sido duro ao forçar 
Isabel a esperar. No entanto, esse homem zeloso e afetivo sentiu 
uma aversão avassaladora às mudanças no núcleo familiar unido e 
solidário que, mais tarde, descreveu a Isabel como «nós os quatro, 
a “Família Real”». Instintivamente conservador e dependente da 
mulher e das filhas para ser feliz e do apoio emocional do dia a 
dia que tornava a realeza suportável, o Rei considerava imperativo 
que «permanecessem juntos».15 A confortável dinâmica que par-
tilhavam estaria ameaçada por qualquer acréscimo às suas fileiras 
— em particular, por um jovem franco, com pontos de vista inde-
pendentes, que absorvia a atenção de Isabel e demonstrava uma 
certa impaciência em relação ao vitorianismo da corte. Embora o 
Rei tenha dado sempre mostras de estar deslumbrado com a filha 
mais nova — a sua beleza arrebatadora, mesmo na adolescência, o 
riso travesso e o seu ar de enfant terrible —, procurou na reticente e 
firme Isabel algo de mais substancial. Como Lady Airlie lembrou, 
Isabel era a sua «companheira constante na caça, nas caminhadas, 
na equitação — na verdade, em tudo. O seu afeto por ela era co-
movente».16 Um visitante de Sandringham descreveu a felicidade 
de ambos, quando estavam na companhia um do outro, «conver-
sando com entusiasmo e animação».17 «Como família, temos esse 
presente salvador que é o riso, que alivia qualquer fardo», disse 
a Rainha a Ena von Coller, meses depois.18 Para o Rei, a família 
que lhe proporcionava alegria e risos e lhe aliviava o fardo era um 
recurso demasiado precioso para ser levianamente comprometi-
do. Muito do seu agrado foi o retrato de grupo pintado por James 
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Gunn, Conversation Piece at the Royal Lodge, Windsor. Embora em 
1950, altura em que o quadro foi encomendado, o Rei já tivesse um 
genro e um neto, a obra retrata apenas «nós os quatro», sentados 
ou em pé, em volta de uma mesa de chá, reencenando um ritual 
doméstico que praticavam, juntos, em imensos fins de semana.

Havia, sem dúvida, oposição ao noivado, sobretudo, na Cor-
te. De uma maneira geral, os relatos atribuem essa hostilidade à 
Rainha e a um círculo de cortesãos. De acordo com essa teoria, a 
Rainha preferiria um candidato à mão de Isabel que fosse britâ-
nico, um aristocrata como ela própria era, como os membros dos 
«guarda-costas»II de Windsor. Era apoiada, nessa inclinação, pelo 
seu irmão favorito, David Bowes-Lyon e por vários cortesãos, in-
cluindo o Conde de Eldon e Lord Cranborne. A Rainha, afirmou 
o secretário particular adjunto do Rei, Edward Ford, «queria apre-
sentar à filha uma ampla gama de possibilidades entre os mais altos 
escalões da aristocracia britânica [...], queria que Isabel conhecesse 
muitos rapazes, qualquer um dos quais poderia ser adequado, se se 
apaixonassem».19 Seria o Rei a preferir o nascimento real de Filipe. 
Vários fatores deram crédito à teoria. Dada a antipatia da Rainha 
pelos alemães, a posição de Filipe, junto da futura sogra, ganha-
va pouco brilho por causa dos casamentos das suas quatro irmãs 
com príncipes alemães, incluindo, no caso do ex-marido da irmã 
mais nova, Christoph de Hesse, um oficial nazi de alta patente de 
quem se dizia ter-se gabado do desejo de bombardear o Palácio de 
Buckingham. Filipe também não beneficiou com a atitude ambiva-
lente da Rainha para com a sua prima, a Duquesa de Kent, que se 

II Os Grenadier Guards são tropas de infantaria de elite do exército britânico que 
integram a Household Division (cada regimento desta divisão dedicada à segu-
rança da Família Real tem um coronel que é geralmente um membro da Família 
Real ou um oficial sénior). Composto por membros de famílias nobres, vários 
eram convidados frequentes para as festas das Princesas Isabel e Margarida. Por 
isso, a Família Real chamava-lhes, a brincar, os «guarda-costas» de Windsor, em-
bora não fosse essa sua função. Os Grenadier Guards são um símbolo de Londres 
devido ao seu grande chapéu de pelo e por montarem guarda em frente ao Palácio 
de Buckingham. (N. da T.)  



219

mostrava superior e condescendente com a sua cunhada não real 
e, tal como Dickie Mountbatten, encorajou o processo de Filipe. 
Habituada a que lhe obedecessem, a sorridente e determinada Rai-
nha não gostava do desafio de um príncipe enérgico e brusco que 
dedicava pouca energia a cortejar a sua boa opinião e carecia das 
emolientes boas maneiras dos favoritos da monarca. Na verdade, 
as cartas da Rainha não nos oferecem base para essa interpretação: 
escreveu que achava que Isabel tomara a decisão certa; a Arthur 
Penn, fez uma graça: «que zangados que os Grenadiers vão ficar!»; 
descreveu Filipe, a Osbert Sitwell, como «uma ótima pessoa».20 
Seja qual for a verdade sobre a sua opinião, a Rainha foi derrotada 
pela combinação da obstinação de Isabel e das emoções errantes 
dos rapazes que a Princesa podia ter escolhido em vez de Filipe: ao 
longo de 1946, o leque de possibilidades diminui ainda mais com 
os casamentos do Conde de Euston, do Conde de Dalkeith (herdei-
ro do Duque de Buccleuch) e do Duque de Northumberland; um 
ano antes, Lord Rupert Nevill, um dos «guarda-costas», casara com 
Lady Camilla Wallop, amiga da Princesa Isabel. Em Sandringham, 
no Ano Novo, Lady Airlie notou a natureza brincalhona da relação 
entre Isabel e Margarida e os jovens escolhidos a dedo que faziam 
parte do grupo de convidados, surpreendendo-se com a forma 
como «as duas irmãs provocavam e eram provocadas pelos jovens 
guardas».21 Essas inocentes provocações não eram um dos traços 
marcantes do comportamento de Isabel em relação a Filipe. A in-
timidade superficial entre eles era uma prova do distanciamento.

Pode ou não ser verdade que, num encontro organizado por 
Mountbatten, em novembro de 1946, Filipe confessou aos execu-
tivos da Express Newspapers «o quão profundo era o seu afeto pela 
Princesa e o dela por ele» (Mountbatten negou vigorosamente esta 
declaração de John Gordon, editor do Sunday Express).22 Se de facto 
disse, a verdade é que Filipe não voltou a mencionar tal assunto 
em público e os jornalistas permaneceram igualmente (e surpreen-
dentemente) em silêncio. Para todos, exceto para a família e para 
Crawfie, Isabel também ficou em silêncio.
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«És sempre um anjo altruísta e atencioso para com o papá e 
comigo», escreveu a Rainha para Isabel no final de 1947.23 A Prin-
cesa provara o seu altruísmo no início do ano. A 31 de janeiro, 
com os pais e Margarida, partiu para a África do Sul. O objetivo 
da viagem era uma pausa para o Rei e para a Rainha, após a tensão 
dos anos de Guerra e um gesto de agradecimento àquele domínio 
pela sua contribuição para a vitória dos Aliados; o facto de Isabel 
comemorar o vigésimo primeiro aniversário na África do Sul era 
um gesto a mais de cortesia. Crawfie notou, no entanto, a falta de 
entusiasmo da Princesa com a viagem. Enquanto o Rei se preocu-
pava por abandonar a Grã-Bretanha num estado de quase falência, 
com uma severa escassez de combustível que piorava o inverno 
mais frio jamais registado, Isabel preparava-se para o esforço de 
se separar de Filipe e dissimular os seus sentimentos, ao longo de 
três meses de escrutínio público, com o noivado ainda um segredo. 
Na véspera da partida, recebeu um incentivo convencional: um 
presente de aniversário antecipado, da avó, na forma de um par 
de brincos de diamantes e pérolas, que anteriormente fizeram par-
te de um par de brincos maiores, herdado pela Rainha Mary em 
1897. Isabel haveria de usar essas joias no dia do casamento, dez 
meses depois, e durante a lua de mel. Ao longo da viagem, a Prin-
cesa escreveria à Rainha Mary bem como a Filipe, cuja fotografia, 
numa moldura de prata, levou consigo; também escreveu a Craw-
fie, um hábito que começara na infância.

Apesar de ter havido pouco descanso para o Rei e para a Rai-
nha durante uma visita que cruzou o sul de África, num programa 
muito intenso em que percorreram sete mil milhas,III em viagens 
quase constantes no Comboio Branco, especialmente construí-
do para a ocasião, houve, pelo menos, depois das separações da 
Guerra, a compensação de estarem juntos. O prazer de estar em 

III Cerca de 11200 quilómetros. (N. da T.) 
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família era genuíno e sincero. Os laços de afeto, observou o escu-
deiro do Rei, eram palpáveis «entre pai e mãe, entre irmã e irmã, 
entre pais e suas filhas».24 Para Isabel, secretamente comprometi-
da com Filipe, bem como para os pais e para a irmã de dezasseis 
anos, Margarida, a pungência certamente tingiu essa fácil união: a 
certeza de que aquela seria a última aventura para a unida família 
de quatro pessoas. E, no entanto, apesar das dúvidas de Isabel, os 
momentos de prazer despreocupado marcaram esta primeira vi-
sita ao estrangeiro. Isso moldou o resto da sua vida. Muitos anos 
depois, recordando a viagem, afirmou: «A África do Sul está no 
meu sangue».25 A viagem oficial, em família, apresentou-a a um 
Império em fragmentação e a uma emergente Commonwealth; 
revelou-lhe uma sociedade infeliz e dividida, a política racial om-
nipresente, embora, às vezes, não mencionada, africanos negros e 
brancos segregados, africanos nacionalistas obstinadamente hostis 
às viagens reais; a Princesa vislumbrou, em primeira mão, o afeto 
que a sua família inspirava a muitas das diversas comunidades da-
quela colónia.

A própria viagem de barco, após as primeiras tempestades no 
mar, proporcionou lampejos de alegria. Deslizando em direção aos 
trópicos, a Família Real «dançou debaixo de um toldo, no tomba-
dilho, sob um céu estrelado»; Isabel tendo como par a sua dama 
de companhia, Margarida Egerton, jogou um «ténis de convés vi-
goroso» com o Rei e um escudeiro como adversários; houve tiro 
ao alvo no campo de tiro em miniatura do navio e uma caça ao 
tesouro em que Isabel e o seu parceiro, um aspirante, ficaram em 
segundo lugar.26 Em vez da tradicional cerimónia de passagem do 
Equador, os marinheiros polvilharam com pó os narizes de Isabel e 
Margarida. Uma das fotografias mais conhecidas de Isabel, quando 
jovem, mostra-a com um vestido estampado, a brisa a fazer-lhe 
esvoaçar o cabelo, enquanto a Princesa corre pelo convés, durante 
um animado jogo com os oficiais de uniforme branco do navio, 
entre os quais identificou a Crawfie «um ou dois “esmagadores”», 
os olhos fechados num sorriso de felicidade. Ao contornarem o 
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Cabo, Isabel e Margarida, que dividiam um camarote, abriram a 
vigia apenas para serem salpicadas por uma onda que se aproxima-
va. Durante a visita propriamente dita, houve interlúdios igual-
mente descontraídos, embora arrancados a um itinerário implacá-
vel que ambos os pais consideraram punitivo: viajar na plataforma 
da locomotiva do comboio; passeios a cavalo, de manhã cedo, com 
Margarida, em montadas emprestadas, como a primeira cavalgada, 
em Sandfontein, «durante uma hora, através de uma região deso-
lada, salpicada de figueiras da Índia» — as irmãs mais uma vez ves-
tidas de igual, com «calças, camisas amarelo brilhante e chapéus de 
abas largas» — ou ao longo da costa, em Bonga Bay.27 Perto de Port 
Elizabeth, Isabel e o pai nadaram no Oceano Índico. A descrição 
de Isabel em fato de banho, feita por um jornalista, dizendo que a 
Princesa tinha curvas em todos os lugares certos acabaria, depois, 
por estragar o prazer do Rei.28 «Oh, coitado do Rei e da Princesa, a 
tomarem banho com centenas de pessoas a olharem», comentou a 
dona de casa Edie Rutherford. «Bem, eu chamo a isto má organi-
zação. Existem montes e montes de sítios lindos, para banhos, ao 
longo da costa e devia ter sido possível levar toda a Família Real 
de carro para alguma enseada isolada [...] A natureza humana é a 
mesma em todo o mundo, TEMOS de ficar boquiabertos com a 
realeza».29 À Rainha Mary, refletindo sobre o contraste entre o 
calor da África do Sul e o rigoroso inverno da Grã-Bretanha, Isabel 
descreveu uma sensação de desconforto «por termos fugido para 
o sol enquanto todos os outros estavam a congelar [...] Ouvimos 
histórias terríveis sobre o tempo e a situação dos combustíveis aí 
[...]. Espero que não tenham sofrido muito».30

Para Isabel, haveria rigores de um tipo diferente. «A Princesa 
terá participação plena nas funções e compromissos e aliviará o 
Rei e a Rainha de parte do árduo trabalho de um programa tão 
intenso», anunciaram os jornais britânicos no dia da partida.31 Na 
maior parte do tempo, o papel das irmãs era andarem na sombra 
dos pais, vestidas de maneira semelhante, com vestidos Molyneux 
de cores contrastantes, os rostos alegres, sorridentes e jovens do 
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conto de fadas real. A 3 de março, no entanto, sem os pais, Isa-
bel inaugurou uma nova doca seca, em East London, perante 30 
mil pessoas (e, como agradecimento, recebeu com «exclamações 
de deleite» cinco grandes diamantes, «pedras perfeitas primoro-
samente lapidadas»).32 Depois, na Cidade do Cabo, a 21 de abril, 
a Princesa comemorou o vigésimo primeiro aniversário com um 
dia de compromissos públicos. Foi um dia entre estranhos, parti-
lhado para consumo público, como tantos outros dias marcantes 
que estavam por vir. As celebrações culminaram com dois grandes 
bailes: um baile público, com lugares pagos, para três mil pessoas, 
na Câmara Municipal, e um evento mais seleto, na sede do Gover-
no. No segundo, Isabel foi presenteada com o que descreveu à avó, 
que adorava joias, como o seu «maior e mais marcante» presen-
te de aniversário, um colar de 21 diamantes excecionais.33 Mas o 
acontecimento mais significativo do dia teve lugar antes de Isabel 
envergar o deslumbrante vestido de noite Hartnell, em tule branco 
com lantejoulas. Às sete da tarde, a Princesa fez uma transmissão 
especial de rádio. Ouvida por cerca de 200 milhões de pessoas, em 
todo o mundo, tornar-se-ia o discurso definidor da sua vida. Du-
rante mais de sete décadas, manteve a fé e comprometeu-se a um 
serviço intransigente.

No salão de baile da sede do Governo, naquela noite, Isabel res-
pondeu a uma pergunta de alguém que dançava consigo e que-
ria saber se a Princesa se sentia intimidada pelos retratos dos seus 
antepassados que os rodeavam: «Nem um pouco».34 Esta respos-
ta prática pode ter tido a intenção de desviar outras questões; foi 
também a resposta de uma jovem que estava à-vontade com as 
suas próprias perspetivas. A uma amiga, Isabel admitiu: «Entro no 
banho, antes do jantar, e penso, “oh, ao lado de quem é que me 
vou sentar e sobre o que é que vão falar?” Sinto-me absolutamente 
apavorada por me sentar ao lado das pessoas e que falem sobre 
coisas de que nunca ouvi falar».35 A Princesa preocupava-se com as 
lacunas dos seus conhecimentos; sentia menos ansiedade sobre o 
seu chamamento real. «A sua filha parece ser já uma rainha porque 
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tem muita dignidade», disse, dias antes, o regente da Basutolândia, 
Mantsebo Seeiso, à Rainha.36 Feliz com a família, feliz no amor, 
educada para o seu destino real pela Rainha Mary e por Henry 
Marten, contemplada, saudada e aplaudida desde a infância, Isabel, 
aos 21 anos, já não era a estudante séria que, cinco anos antes, fazia, 
hesitante, a sua primeira revista aos Grenadier Guards. Não tinha 
o extraordinário carisma da mãe, nem a sua feliz espontaneidade, 
descrita por Lady Harlech como o «sexto sentido» da Rainha para 
«alguém [...] a sentir-se magoado, deixado de lado ou amedronta-
do».37 «Era uma rapariga tímida que não achava fácil a vida social», 
nas palavras de um amigo; «não é alguém com quem seja fácil falar, 
a menos que nos sentemos ao lado dela, ao jantar», de acordo com 
o seu futuro secretário privado, veredito que outros ecoaram; em 
1949, o fotógrafo Cecil Beaton notou a sua «hesitação».38 Sentia-se 
mais à-vontade em pequenas reuniões privadas, como o baile de 
debutante de Laura Grenfell, numa casa em Chesham Place, em 
fevereiro de 1946: nessa altura, Laura descreveu a Princesa como 
«absolutamente natural — muito digna enquanto estamos a fazer-
-lhe as apresentações, etc., e então, diz uma piada ou faz um co-
mentário muito simpático e damos connosco a falar-lhe com mais 
naturalidade do que em qualquer jantar. Prendeu a atenção de to-
dos quando contou o episódio de uma sentinela que perdeu o cha-
péu quando estava a apresentar armas».39 A par do glamour do seu 
nascimento real, Isabel possuía qualidades encapsuladas na des-
crição feita pelo primeiro-ministro sul-africano, Jan Smuts: «Tão 
humana, sincera e modesta».40 Era evidente que também possuía 
uma determinação inabalável de ser digna do exemplo do pai e 
do avô. Embora o texto tenha sido escrito por Dermot Morrah, 
do The Times, um ex-aluno de Oxford que se tornou redator de 
discursos da realeza, quem teve a ideia da transmissão radiofónica 
de aniversário foi a Princesa. Os seus sentimentos exprimiam e 
moldavam a convicção da sua missão real. Posteriormente, Isabel 
escreveu à Rainha Mary: «Fiquei triste quando percebi que não 
celebraria a minha maioridade em casa, mas agora acho que forma 
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um vínculo muito feliz com a África do Sul».41 Mesmo em cartas 
particulares, o dever já tinha precedência sobre ela enquanto pes-
soa privada. Com que precisão Morrah lhe julgou o caráter, alian-
do alegria e obrigação: «Este é um dia feliz para mim; mas também 
traz pensamentos sérios», disse a Princesa aos milhões de ouvintes 
invisíveis. O discurso quase se perdeu, ficou extraviado no meio 
da beleza do Comboio Branco, até ser redescoberto entre garrafas 
de bebidas alcoólicas. O Rei dissera a Lady Airlie, um ano antes, 
que Isabel o ajudava nas suas transmissões da mensagem de Natal. 
Nesta ocasião, o Rei e a Rainha, juntamente com Frank Gillard, 
encarregado da cobertura da viagem para a BBC, passaram duas 
horas a trabalhar com Isabel na primeira versão de Morrah, sua-
vizando-lhe o tom. Todos ficaram maravilhados com o resultado 
final; tal como muitos dos ouvintes de Isabel, também eles ficaram 
profundamente comovidos. «A oradora disse-me que [o discurso] 
a fez chorar», escreveu Tommy Lascelles a Morrah, a 10 de mar-
ço; o próprio Lascelles, «embora eu seja um cínico empedernido», 
sentiu-se da mesma forma. «Tem o toque de trombeta do discur-
so da outra IsabelIV, em Tilbury, combinado com a simplicidade 
imortal do “Eu serei boa” [Rainha] de Vitória».42

O facto de Isabel se ter comovido até as lágrimas com o texto 
da transmissão radiofónica dá-nos a medida da sua sinceridade e 
foi uma das razões pelas quais as suas declarações ressoaram tão 
poderosamente entre os ouvintes, incluindo a formidavelmente 
autocontrolada Rainha Mary, que escreveu no seu diário: «É cla-
ro que chorei».43 «Deixou uma impressão de sinceridade e gran-
de determinação que foi profundamente comovente», comentou 
um jornal inglês, «especialmente quando nos lembramos que esta 
jovem está no limiar de uma vida que deve necessariamente ser 
muitíssimo exigente».44 Isabel dirigiu-se a um público de todas as 
raças e nacionalidades. Sentia-se tão em casa na Cidade do Cabo, 

IV Referência a um discurso da Rainha Isabel I, em 1588, às tropas inglesas, reu-
nidas em Tilbury, exortando-as a repelirem o iminente ataque da Armada Espa-
nhola. (N. da T.) 
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disse, como no país natal. Pediu licença para reivindicar o seu lu-
gar como representante da «juventude da família britânica das na-
ções». Expressou o amor que sentia por «esta antiga comunidade» 
e uma visão da sua «poderosa influência para o bem no mundo». 
Depois, de forma emocionante, posicionou-se na longa linhagem 
de monarcas de Inglaterra, invocando o lema sustentado por mui-
tos dos seus antepassados: «Eu sirvo». Não podia, disse a Princesa, 
fazer uma «dedicação cavaleiresca» semelhante à dos seus antepas-
sados, mas continuou, fazendo algo tão notável como: «Declaro 
diante de todos vós que toda a minha vida, seja longa ou curta, 
será dedicada ao vosso serviço e ao serviço da nossa grande família 
imperial, à qual todos pertencemos». Foi uma promessa simples 
de autossacrifício. A 21 de abril de 1947, poucos duvidaram da 
sinceridade em cumprir este seu desejo. Uma vida depois, é uma 
promessa que Isabel ainda não quebrou.

Quase de certeza, Isabel sentiu maior satisfação ao saber que a 
importante transmissão fora realizada com sucesso do que sentiu 
prazer com os glamorosos, mas sufocantes, dois bailes da Cidade 
do Cabo. No final de um dia em que recebeu os parabéns, pelo seu 
aniversário, de estranhos bem-intencionados, a Princesa reencon-
trou-se com Margarida e com os pais. O Rei e a Rainha saíram do 
salão de baile da sede do Governo à meia-noite. A última imagem 
registada de Isabel, nesse dia de aniversário, mostra-a sentada na 
escada do salão de baile, com Margarida. As duas irmãs estão a rir 
e a tirar os sapatos, para aliviarem os pés cansados, após um dia 
cheio de obrigações e uma noite em que tinham sido pisadas pe-
los nervosos pares de dança reunidos pela mulher do governador- 
-geral, Mrs. Van Zyl. É madrugada de terça-feira. Dois dias depois, 
o grupo real voltou para casa.

A viagem, escreveu Lascelles, foi «um enorme sucesso e alcan-
çou amplamente o seu único objetivo [...]: convencer o povo sul-
-africano de que a monarquia britânica é um investimento que vale 
a pena manter».45 O secretário particular do Rei estava enganado. 
A vitória dos nacionalistas liderados por africâneres, nas eleições 
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do ano seguinte, abriu as portas tanto ao republicanismo como aos 
males do apartheid. Mais acurada foi a opinião de Lascelles de que 
«a coisa mais satisfatória de todas é o notável desenvolvimento da 
Princesa Isabel».46 O secretário particular do Rei observou, na her-
deira do trono, o «saudável sentido de diversão» e a «surpreenden-
te solicitude quanto ao conforto das outras pessoas»; tal altruísmo, 
comentou, «não era uma característica normal daquela família».47 
Em mais do que um sentido, Isabel tinha atingido a maioridade.

A  Lady Airlie, a Rainha Mary falara em «algo muito firme e de-
terminado em [Isabel] — como o pai»; Rebecca West concluiu que 
a Princesa era «docemente obediente, possivelmente com a obsti-
nação do pai».48 No verão, essa sua firmeza e determinação foram 
recompensadas. À meia-noite de 8 de julho, o Palácio de Buckin-
gham anunciou o noivado de Isabel com Filipe. (Nesse mesmo dia, 
o Palácio informou Lady Serena James de que não precisaria de 
convidar Filipe para acompanhar Isabel ao baile de apresentação 
da sua filha, naquela noite, porque o noivado «não era oficial até à 
meia-noite».49)  A Princesa «pensou muito sobre o assunto e já se 
tinha decidido há algum tempo», escreveu a Rainha.50 A reação do 
público e da imprensa, depois de tanta e tão agitada especulação, 
foi maioritariamente positiva. «O entusiasmo e o afeto transbor-
daram», escreveu Mary Grieve, editora da revista Woman.51 «Nos 
corações ingleses há um lugar especial para um marinheiro e para 
a noiva de um marinheiro», comentou o Spectator, e os recém-noi-
vos apareceram na varanda do Palácio de Buckingham para agra-
decer à multidão que aplaudia, depois de ter esperado toda a tarde 
por um vislumbre de Isabel e Filipe.52 Os jornais citaram opiniões 
favoráveis vindas de publicações de outras partes do mundo: New 

York Times, Melbourne Herald, Sydney Sun. Mas também houve opi-
niões menos entusiastas, como a do Chicago Tribune, que escreveu 
que o noivado estava «repleto de implicações políticas sombrias», 
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e pelo menos uma sondagem de opinião revelou uma desaprova-
ção significativa ao facto de Filipe ser «um estrangeiro».53 Alguns 
jornalistas focavam-se na aparência dos noivos, considerando-os 
iguais a glamorosas estrelas de cinema. «Parece que a nossa futura 
rainha será muito apreciada pela sua aparência», escreveu a dona 
de casa Edie Rutherford, de Sheffield.54

«Pouco antes de o noivado ser anunciado», Isabel disse a Betty 
Spencer Shew que Filipe lhe oferecera um anel de noivado feito 
com diamantes de uma tiara que pertencera à sua mãe, centrado 
num diamante solitário de três quilates. «Não sei a história da 
pedra, exceto que é um corte antigo muito bom», escreveu a Prin-
cesa, com orgulho.55 A proveniência das pedras era um lembrete 
de que, com ou sem o título principesco de Filipe, Isabel estava a 
casar com alguém que também fazia parte da Família Real. A Rai-
nha Mary descobriu a natureza exata da consanguinidade do casal: 
primos em terceiro grau através da Rainha Vitória, primos em 
quarto grau através da descendência colateral de Jorge III, primos 
em segundo grau através de Christian IX da Dinamarca.56 Tudo 
isto eram pormenores para consumo privado: em 1917, a família 
de Isabel tinha procurado apagar a sua herança alemã e não queria 
alardear a de Filipe. O Scotsman informou os seus leitores que o 
noivo de Isabel era «jovem e bonito, um desportista e bom dan-
çarino, despretensioso por natureza, mas ligado, por nascimento, 
a várias famílias reais da Europa, e com serviço ativo na Marinha 
Real em tempo de guerra [...] passou a maior parte da sua vida nes-
te país».57 Estes créditos contavam a favor de Filipe nas emoções 
de uma população que ainda estava a sofrer os efeitos de seis anos 
de Guerra contra os nazis alemães. Gerido mais suavemente era 
o parentesco próximo de Filipe com Jorge II, o rei grego recen-
temente falecido, e com o seu impopular regime autoritário, bem 
como o seu nome de família: Schleswig-Holstein-Sonderburg- 
-Glücksburg. O correspondente da Press Association junto da Corte 
foi muito citado ao escrever, «com a mais alta autoridade», que 
«quando casar, a Princesa Isabel manterá o apelido Windsor, como 
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filha da Casa reinante. Assim, quaisquer filhos do casamento [...] 
serão Príncipes ou Princesas da Casa Real de Windsor».58 As três 
irmãs de Filipe que ainda eram vivas, todas casadas com príncipes 
alemães, não seriam convidadas para o casamento. Nem tampouco 
o duque de Windsor, com quem as relações continuavam atoladas 
em dolorosas recriminações, com ambos os lados a serem inca-
pazes de perdoar ou seguir em frente. «Para nós, este assunto da 
abdicação parece nunca poder deixar de ser angustiante e triste», 
escreveu a Rainha.59

A Grã-Bretanha do pós-Guerra continuava no pior declínio 
económico. O governo trabalhista de Attlee, no poder desde a der-
rota eleitoral de Churchill, em 1945, tinha embarcado na reforma 
difícil e socialmente dispendiosa que criou o Estado-providência. 
Parcialmente financiado pela forte tributação dos mais ricos, o seu 
espírito estava em conflito com a pompa real. O Rei experimen-
tou alguns momentos de nervosismo, perturbado pelo seu próprio 
medo do republicanismo. No entanto, uma Isabel jubilosamente 
feliz, relutante em esperar até a promessa de bom tempo, na pri-
mavera, pressionou o pai para que o casamento se realizasse mais 
cedo. O Rei e o primeiro-ministro concordaram que o local da ce-
lebração seria a Abadia de Westminster, uma luz verde para um 
grande casamento. A data escolhida foi 20 de novembro. O Palácio 
concordou ser preciso respeitar a austeridade que então se vivia: a 
escolha de Isabel do mesmo vestido que usara para passar revista às 
tropas, no seu aniversário, na Cidade do Cabo; para as fotografias 
do noivado tiradas por Dorothy Wilding; e, segundo os padrões 
reais, um modesto pequeno-almoço de casamento, com a prata da 
casa. No geral, seria, disse Churchill, «um lampejo de cor no difícil 
caminho que temos que percorrer». «Apenas alguém mesquinho», 
escreveu um jornal, «gostaria que combinássemos uma ocasião 
como esta com o cinzento dos tempos».60 Edie Rutherford men-
cionou a visão cínica do marido, para quem «[o noivado] só está 
a ser anunciado para elevar a moral do público no inverno que se 
aproxima».61 A Princesa, cujo nascimento ofereceu uma distração 



230

na altura da Greve Geral, inspirava novamente um escapismo com 
a cobertura noticiosa extensa e pegajosa, uma espécie de ópio po-
pular. Mais uma vez, Isabel personificou a ideia de conto de fadas 
da realeza, apaixonada pelo príncipe viking de queixo quadrado, 
chegado por mar, radiante de felicidade e de tudo o mais. Era, tal 
como Duff Cooper escreveu, «como uma princesa num conto de 
fadas deve ser na véspera do seu casamento».62 Isabel também de-
sempenhou um papel na promoção da carreira militar de Filipe 
durante a Guerra e do abraçar entusiástico da nova nacionalidade 
britânica do noivo. Em outubro, em Glasgow, a Princesa batizou 
o Caronia, um navio da companhia White Star, tendo Filipe ao 
seu lado. No discurso, Isabel disse, referindo-se ao noivo: «Serviu 
na Marinha Real, na guerra e na paz, por isso, não restam dúvidas 
sobre o seu amor pelo mar e por tudo o que lhe diz respeito», de-
claração que foi saudada com entusiasmo.63

Na primavera, «com a graciosa permissão de Sua Majestade, 
o Rei», autor do discurso de Isabel, na Cidade do Cabo, Dermot 
Morrah assinalou o vigésimo primeiro aniversário da Princesa 
com uma versão ilustrada da história da sua vida. Apresentou uma 
versão de Isabel aceitável para os leitores do pós-Guerra: enfati-
zou a sua normalidade numa posição extraordinária. Na opinião 
de Morrah, Isabel era modesta, amável, gentil, tímida, bem-hu-
morada, simples, trabalhadora e, acima de tudo, não era pomposa. 
«O Rei e a Rainha nunca a encorajaram a ser outra coisa que não 
fosse uma pessoa normal e é assim que se considera sempre», es-
creveu. «É a sua posição, não a sua personalidade, que ela sabe ser 
excecional; e entende isso perfeitamente, mostrando a capacidade 
de uma mulher normal para desempenhar um papel extraordiná-
rio na vida nacional, cumprindo bem a grande tarefa da realeza.» 
Morrah sublinhou que, em Isabel, tais qualidades eram genéticas. 
«Antes dela, já o pai e o avô provaram que homens com capacida-
des normais, gostos normais e instrução normal conseguem res-
ponder às mais altas exigências de uma posição elevada, desde que 
estejam dispostos a dedicar-se generosamente ao serviço público; e 
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já é muito claro que o caráter simples e direto da Princesa se ajusta 
a seguir os passos deles».64 No verão de 1947, com a memória da 
transmissão de Isabel ainda muito presente, esta filosofia de uma 
realeza dedicada e normal ganhou ampla aprovação. A nomeação, 
em junho, do primeiro secretário particular de Isabel, John Col-
ville, a quem tratavam por «Jock», filho da dama de companhia da 
Rainha Mary, Lady Cynthia Colville, veio confirmar a seriedade 
da Princesa no que dizia respeito a abraçar deveres públicos.

Ao longo dos quatro meses de noivado, os leitores ansiosos de-
voraram as curiosidades sobre a realeza: os nomes das oito damas 
de honor de Isabel, incluindo as suas primas, a Princesa Alexan-
dra de Kent, Margarida Elphinstone e Lady Mary Cambridge, e a 
sua amiga de infância, Isabel Lambart; o destino escolhido para a 
lua de mel, Broadlands, a casa dos Mountbattens, à beira do Test; 
a seda especialmente tecida na Escócia e em Kent para o vestido 
de noiva de Isabel, desenhado por Hartnell; os ingredientes para 
o bolo de casamento, doados pelas guias da Austrália. Violet Bo-
nham Carter exprimiu o seu horror porque o Rei ofereceu à filha 
uma casa soturna, perto de Ascot, e referia-se à propriedade, entre 
aspas, como «Sunninghill Park»V; nem todos foram tão críticos.65 
(Felizmente, a casa ardeu quinze dias depois.) Relatos deleitados 
davam conta dos presentes de casamento que chegavam de todo o 
mundo: um «manto australiano azul-gelo, 100% de lã», prometido 
dias após o anúncio do noivado por 84 mil estagiários de reabili-
tação, em Sidney;66 do mais rico dos príncipes da Índia, o Nizão de 
Hiderabad, um magnífico conjunto de colar e tiara de diamantes, 
desenhados por Cartier; uma bela cadeira de mogno Hepplewhite, 
oferecida pela Girl Guides’ Association [Associação das Raparigas 
Guias]; e a caixa de cigarros em ébano e prata, do Sultão de Zanzi-
bar, para uma noiva que não fumava. Na Grã-Bretanha, a compra 
de presentes por subscrição pública fazia aumentar o orgulho cí-
vico. Sobre o serviço de sobremesa em porcelana do século XVIII 

V É um nome cheio de ironia, já que Sunninghill Park significa «Quinta da Coli-
na Ensolarada». (N. da T.) 
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oferecido pela população de Cheltenham, o presidente da Câmara 
da cidade escreveu: «É certamente um presente do qual [podemos] 
orgulhar-nos [...] Não é  provável que o serviço seja um daqueles 
presentes que, após uma primeira inspeção, são deixados nas suas 
caixas de embalagem — como acontece com tantos presentes de 
casamento».67 Dos «cidadãos de Iorque» chegaram nove peças de 
prata histórica feitas para presente de casamento de uma anterior 
Princesa Isabel, a segunda filha de Jorge III; o presente de Edim-
burgo foi um serviço de copos de cristal, de 450 peças, que co-
piavam o design dos copos em uso em Holyroodhouse.68 Sinal dos 
tempos difíceis que se viviam, também houve presentes práticos: 
um frigorífico dos Estados Unidos; uma peça de tecido de deco-
ração escolhido pela Princesa e «fazenda de puro pelo de camelo, 
para um casaco» tecido por Miss Gertrude Frimstone e Miss Edi-
th Williams, da Holywell Textile Mills; cabazes com comida que 
somavam o incrível valor de dois milhões de libras de peso.69/VI 
Alguns presentes eram abertamente políticos, um lembrete de que 
a noiva viria, um dia, a governar, como o copo com duas asas, em 
prata gravada, cheio de terra da Praça da Independência, em Fila-
délfia, enviado pela comunidade judaica daquela cidade americana. 
O editor do Philadelphia Jewish Times, Philip Klein, explicou que o 
presente tinha a intenção de «apresentar a atual crise da Palestina 
à futura governante da Grã-Bretanha».70 Outros presentes tive-
ram um propósito benemérito, como o que Isabel recebeu no seu 
décimo quarto aniversário, de 100 libras para distribuir por insti-
tuições de apoio ao esforço de Guerra: 5500 librasVII do governo 
das Bahamas para doar camas aos hospitais britânicos; coberto-
res do Quénia. Dos vinte e cinco vestidos enviados a Isabel pelo 
New York Institute of Dress Designers, vinte foram oferecidos a 
noivas que também se chamavam Isabel, que também tinham vin-
te e um anos e que também casavam no dia 20 de novembro; o 

VI Cerca de uma tonelada. (N. da T.)  
VII Cerca de seis mil e 400 euros. (N. da T.) 
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Women’s Voluntary Service geriu o sorteio. Do estrangeiro veio 
comida enlatada: de Toronto e Ontário e da comunidade britânica 
em Buenos Aires; o governo de Queensland enviou 500 caixas de 
ananás enlatado. A sua distribuição entre os necessitados, como 
Mrs. Stanton, uma viúva de Lincolnshire, que recebeu nove la-
tas de fruta, sopas e carne, ou os reformados Mr. e Mrs. Kenyon, 
de Brierfield, Pendle, cujo pacote incluía pudim de ameixa enla-
tado, ameixa, xarope de milho, ensopado de frango e espinafres, 
foi acompanhado, em cada caso, por uma carta de Isabel: «Muitos 
amigos gentis, no estrangeiro, enviaram-me presentes de comida, 
por ocasião do meu casamento [...]. Peço-lhe, portanto, que aceite 
este pacote, com os meus melhores cumprimentos». 

Os presentes de casamento foram catalogados e expostos no Pa-
lácio de St. James. Dos pais e da avó, Isabel teve uma amostra do 
que seria a sua brilhante herança. Uma cascata de joias da Rainha 
Mary incluía peças que a própria recebera por altura do casamen-
to, em 1893: uma grande pregadeira de diamante, em forma de 
laço, e a tiara «Girls of Great Britain e Ireland» [«Raparigas da 
Grã-Bretanha e Irlanda»], que Isabel tem usado muitas vezes ao 
longo da vida. Dos pais, recebeu pérolas da Coroa, dois colares 
de pérolas de uma só volta, que tinham pertencido à Rainha Ana 
e à mulher de Jorge II, a Rainha Carolina, brincos chandelier em 
diamantes, um colar vitoriano de rubis e diamantes e um outro, 
de data semelhante, de grandes safiras; o Rei deu à filha um par de 
espingardas Purdey. Tal como já tinha acontecido com o anel de 
noivado, Filipe ofereceu a Isabel uma pulseira de diamantes feita 
com pedras de uma tiara que pertencera à sua mãe.

Evidentemente, houve vozes divergentes: deputados trabalhis-
tas, donas de casa cansadas que foram entrevistadas pelo precur-
sor das modernas votações, o Mass Observation e, no diário de  
James Lees-Milne, uma companhia de Coldstream Guards,VIII em 

VIII Tropa de infantaria de elite do Exército britânico, integrante da Household 
Division. São os famosos guardas dos palácios reais e da Torre de Londres, com 
chapéus de pele de urso. (N. da T.) 
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que metade dos seus membros recusou contribuir para um pre-
sente para Isabel, alegando que «a Família Real não fez nada por 
ninguém e [...] a Família Real também não contribuiria com um 
presente para os seus casamentos».71 À medida que o dia do casa-
mento se aproximava, as críticas diminuíram. O gotejamento ou-
tonal de trivialidades elevava o interesse público a um nível febril. 
Quando Isabel foi a um baile, no Hotel Savoy, uma semana antes 
do casamento, a favor do St. Loye’s College, com sede em Exeter, 
para o Treino e Reabilitação de Deficientes, o número de agentes 
da polícia presentes teve de ser reforçado para controlar a multi-
dão à entrada do hotel; antes da publicação, o Liverpool’s Daily Post 
registou «muitos pedidos» da sua lembrança de casamento ilus-
trada.

Para Isabel, um bruaá desta escala fazia parte do espetáculo real, 
entre as suas memórias estavam, por exemplo, o Jubileu de Prata 
do avô, a coroação dos pais, o dia em que a Guerra acabou. Não 
podia esperar-se que Filipe se adaptasse muito rapidamente — e 
não o fez. De toda a Europa e de outros continentes apareceram 
imensos representantes das realezas estrangeiras, os Reis da No-
ruega, Roménia e Iraque, o Rei e Rainha da Dinamarca, a Rainha 
dos Helenos, ex-Rainhas de Espanha e da Roménia, o ex-Rei e 
Rainha da Jugoslávia, a Princesa Regente da Holanda e o marido, o 
Príncipe Regente da Bélgica, membros da família grã-ducal do Lu-
xemburgo, aparentados e interrelacionados, uma reunião rara no 
mundo do pós-Guerra para adicionar brilho (gasto e fosco, como 
seria de esperar) às celebrações do Governo. «Pessoas que estavam 
a morrer de fome, em pequenos sótãos, por toda a Europa, reapa-
receram de repente», comentou Margarida; o Rei e a Rainha con-
tribuíram para as despesas de viagem.72 A turbulenta multidão real 
encheu os corredores e a sala de jantar do Claridge’s. Nas malas de 
viagem levavam os símbolos das suas posições: joias, uniformes, 
condecorações. As coisas já não eram o que tinham sido — Juliana 
da Holanda chamou joias «sujas» referindo-se aos adornos de al-
guns dos outros convidados. «Deve ter sido um bom passeio para 
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todos aqueles decadentes membros da realeza — os pobres jugos-
lavos estavam emocionados e passaram umas semanas felizes, com 
as suas joias restauradas», escreveu Nancy Mitford; esta reunião 
de casas reais enraizou em Isabel e Filipe uma relação diferente 
com os vários primos.73 A reunião também serviu para enfatizar a 
proeminência da família de Isabel entre as dinastias governantes e 
exiladas: como Jan Smuts disse à Rainha Mary, o seu estatuto era 
o das batatas grandes entre as batatinhas, uma qualidade identi-
ficada pelo dramaturgo Noël Coward, num baile, no Palácio de 
Buckingham, antes do casamento, como «algo indestrutível».74  
A tempo do casamento, o Rei conferiu vários títulos a Filipe: 
Duque de Edimburgo, Conde de Merioneth, Barão Greenwich. 
Depois de alguma discussão, incluindo, é claro, a investigação de 
precedentes, também lhe concedeu o título de Alteza Real; fê-lo 
cavaleiro da Jarreteira exatamente uma semana depois de admitir 
Isabel nesta antiga ordem de cavalaria, mostrando que era cuida-
doso a manter a antiguidade da filha. Com a Rainha Mary, o Rei 
comentou, mostrando grande confiança na sua decisão, que era 
muita coisa para um homem receber de uma vez só.

Este ressurgimento real de Filipe, poucos meses depois de ter 
posto de lado o título grego com que nasceu, qual Fénix renascida 
das cinzas, não contribuiu em nada para diminuir a desconfiança 
de cortesãos como Eldon ou Cranbourne: dentro do Palácio, con-
tinuava a haver quem tivesse muitas dúvidas sobre a sinceridade 
dos seus afetos. A pouca demonstração de afeto, entre os noivos, 
encorajou a especulação. Em Balmoral, Jock Colville reparou em 
«sol e alegria [...] piqueniques nas charnecas todos os dias; delicio-
sas sestas [...] canções e jogos»,75 mas a reserva física estava enrai-
zada na cabeça de Isabel, apesar da sua educação abertamente afe-
tuosa, uma característica que herdara da avó. Durante a visita de 
Isabel a Brighton, em dezembro de 1945, Margery Roberts repa-
rou que a Princesa não gostava de contacto físico. Roberts, que era 
filha do curador da histórica Preston Manor, recordou: «Enquanto 
caminhávamos ao longo do corredor [para o chá], o presidente da 
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Câmara pôs o braço em volta da cintura da Princesa. Ela não fez 
nenhum comentário, mas ficou muito hirta».76 Era uma aversão 
que Filipe partilhava. Nos filmes do casal que chegaram aos nossos 
dias, o sorriso incandescente de Isabel conta uma história própria.

Tal como fizera na manhã da coroação dos pais, no dia do seu 
casamento Isabel olhou pela janela, para um Mall onde já havia 
uma grande multidão. Às seis horas, «um charlatão não encontra-
ria um centímetro de passeio livre que pudesse vender a alguém»: 
milhares de pessoas tinham passado a noite sob as árvores nuas 
de novembro, e «muitas mulheres dormiram pacificamente na 
rua, em colchões insufláveis, dentro de sacos-cama ou enroladas 
em cobertores».77 Bobo MacDonald estava ocupadíssima, Crawfie 
pairava por ali, segundo o seu exagerado relato, com uma sensação 
de algo que chega ao fim. Agora já não havia Alah e Margarida, a 
companheira mais próxima de Isabel e naquele dia a sua principal 
dama de honor, ficou ausente nos registos deste último despertar 
solteiro da futura Rainha. As fontes disponíveis não revelam se 
os pensamentos de Isabel voltaram à coroação dos pais ou se as 
lembranças de Alah, ou de qualquer um dos casamentos de família 
em que desempenhara um papel como dama de honor, lhe obscu-
receram o olhar. Na versão de Crawfie, a Princesa estava animada 
e beliscava-se, de vez em quando, para provar a si própria que tudo 
aquilo não era um sonho.78 Nas cartas que Isabel escreveria depois 
à mãe fica muito claro que percebia  o exato efeito do seu casamen-
to na família mais chegada. «Como tu própria dizes», respondeu a 
Rainha, «“nós, os quatro” divertimo-nos muito e rimo-nos imen-
so, mesmo nas épocas mais negras».79 Ajudada pelas modistas de 
Hartnell, a Princesa levou cerca de uma hora a vestir-se; nesse dia, 
usou os brincos que a Rainha Mary lhe tinha dado, no seu vigésimo 
primeiro aniversário, e pareceu «muito solene», pelo menos a uma 
das suas ajudantes enviadas por Hartnell.80 A mãe emprestou-lhe 
uma tiara feita para a Rainha Mary em 1919, usando diamantes de 
um presente de casamento da Rainha Vitória: algo emprestado.  
Isabel também usou as pérolas da Coroa. Todas essas joias repre-
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sentavam uma ligação entre a Princesa, a mãe, a avó e a trisavó, 
com o último dos Stuarts e o primeiro e maior dos consortes de 
Hanover. Piccadilly, Regent Street, Trafalgar Square, Whitehall 
«e muitos quilómetros de ruas da rota [estavam] cheias de bandei-
ras e estandartes» enquanto Isabel se dirigia, com o pai, no coche 
do Estado Irlandês, para a abadia.81 Emoções poderosas abalavam o 
Rei: na verdade, Jorge VI não estava preparado para perder aquela 
filha tão parecida consigo em ideias e temperamento, cuja com-
panhia lhe convinha tão bem. Caminhando ao lado da Princesa, 
na abadia, o Rei descreveu-se a si próprio como muito orgulhoso 
e emocionado e disse que Isabel estava «muito séria e composta»; 
Crawfie não detetou qualquer sinal de nervosismo em nenhum 
dos dois. A pouca luz do sol filtrada através das janelas da abadia 
transformou Isabel numa visão branca e cintilante. «O casamento 
foi muito comovente e muito bonito», escreveu Noël Coward.82 
«Recebi cartas tocantes e maravilhosas de pessoas que me diziam 
o quão profundamente ficaram comovidas e até mesmo de pessoas 
a quem nunca se imaginaria poderem ser tocadas pela beleza ou 
por um sentimento religioso», escreveu, mais tarde, a Rainha à sua 
filha.83 Tanto o Rei como a Rainha Mary ficaram à beira das lágri-
mas durante a assinatura do assento de casamento. Ao Arcebispo 
de Cantuária, o Rei explicou: «É muito mais comovente casarmos 
uma filha do que casarmos nós próprios».84 Estas emoções profun-
das também abalaram as multidões que se juntaram ao longo das 
ruas, famintas de espetáculo e de esperança, depois de quase uma 
década de privação e medo. O vestido de noiva de Isabel induziu a 
um transe maravilhado, «um vestido que era uma névoa de cetim 
orvalhado [...], pérolas minúsculas e cristais ardentes e cintilantes 
na suave luz [...], um redemoinho de saia desenhada com toda a 
beleza que Botticelli poria numa tela», que investiu quem o usava 
com a mesma aura mágica.85 Nesta ocasião, foi a prima mais velha 
de Isabel, a Princesa Marie Louise, que fez a comparação inevitá-
vel: «Nenhuma Princesa fada podia ser mais adorável do que esta 
jovem na sua beleza nupcial».86
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«É maravilhoso pensar que, nestes tempos difíceis, a felicidade 
de Isabel fez felizes milhões de pessoas», escreveu a Rainha. «É 
uma força maravilhosa para o país que, em certas ocasiões, nos 
sintamos todos como uma grande família».87 A felicidade do Rei 
era agridoce. Na carta que escreveu a Isabel, depois de a filha ter 
partido em lua de mel, disse-lhe que, ao entregar a sua mão ao 
arcebispo, sentiu que «tinha perdido algo de muito precioso».88 
Isabel, por seu lado, desculpou-se por estar «tão feliz e a desfrutar 
tanto», temendo ter-se comportado de maneira egoísta com a sua 
alegria.89 A Princesa foi muito sincera ao dizer à Rainha: «Acho 
que tenho a melhor mãe e o melhor pai do mundo e só espero 
poder criar os meus filhos na atmosfera feliz de amor e justiça em 
que Margarida e eu crescemos».90 No ano seguinte, Isabel disse a 
quem a ouvia, em Cardiff: «Posso falar com conhecimento de cau-
sa sobre as vantagens que uma vida familiar feliz pode trazer a 
uma criança».91 Se a Princesa tivesse lido o diário de um escritor de 
trinta e poucos anos, de Berkshire, não teria sentido apreensão al-
guma: «Desejo-lhes uma longa e feliz vida juntos para oferecerem 
à nação o exemplo daquilo que o casamento pode ser».92 Isabel era, 
desde sempre, apontada como um exemplo.

Na manhã do dia seguinte ao casamento de Isabel e Filipe, mais 
de três horas antes da Abadia de Westminster abrir ao público, já 
havia filas de milhares de pessoas no exterior. O mesmo aconteceu 
no dia seguinte e na semana seguinte para verem o assento de ca-
samento, com as assinaturas dos noivos, no registo da Abadia e o 
buquê de Isabel, de orquídeas brancas, colocado, a seu pedido, no 
Túmulo do Soldado Desconhecido. Até ao final de fevereiro, mi-
lhares de pessoas convergiram, todos os dias, para o Palácio de St. 
James, onde os presentes do casamento real estavam em exposição. 
O público estava abismado com o vestido e as joias da Princesa 
e, um sinal dos tempos, com os utensílios de cozinha e os equi-
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pamentos que economizam trabalho doméstico.93 A «casamento-
mania» demorou a passar: nos anos seguintes, Isabel continuaria 
a ser a Princesa de conto de fadas daquele vívido desfile de 
novembro. Tinha sido associada à primavera muitas outras vezes: 
com o casamento, parecia incorporar, para milhões de pessoas, o 
espírito primaveril de renovação e renascimento, uma flâmula de 
esperança. Em Broadlands, os mirones sitiaram a casa e os jardins. 
Isso terá desagradado muito a Filipe, segundo Jock Colville. Isabel 
mostrou que conseguia não se irritar e ignorar os bisbilhoteiros 
atrás dos arbustos e sebes ou empoleirados em lápides, cadeiras, 
escadas, enquanto assistia à missa de domingo, na Abadia de Rom-
sey; mais tarde, até comprou uma das fotografias tiradas por um 
desses coscuvilheiros para a Coleção Real: Isabel, Filipe e Susan, 
a cadela corgi, a caminharem sob a luz do sol de inverno, pisando 
um palimpsesto prateado de folhas secas. Nas cartas que escreveu 
aos pais, a Princesa manifestou a profundidade do seu contenta-
mento e mostrou-se maravilhada com o marido: «O Filipe é um 
anjo, é tão gentil e atencioso. Viver com ele e tê-lo sempre por 
perto é simplesmente perfeito».94 Também exprimiu gratidão pela 
vida familiar de «nós os quatro» em que, como Crawfie afirmou, 
«nunca nenhuma porta bateu e as vozes nunca se levantaram com 
raiva».95 «Nenhuns pais tiveram uma filha melhor», respondeu 
a Rainha, comovida, «e estamos tão gratos com a tua bondade e 
doçura». A carta da Rainha reconhecia a extraordinária posição 
de Isabel, em que a escolha de um marido envolvera considera-
ções únicas: «O Papá e eu estamos tão felizes com a tua felicidade, 
sempre foi o nosso mais querido desejo que o teu casamento fosse 
decidido com o coração, bem como com a cabeça».96

Perseguido por bisbilhoteiros, o casal permaneceu menos 
de uma semana em Broadlands, antes de viajar para norte, para 
um Birkhall nevado, mas parou em Londres, no caminho. Isabel 
aproveitou para ir buscar, ao Palácio, a sua trela de cão favori-
ta; em conjunto, a Princesa e o marido emitiram uma declaração: 
«Queremos dizer que a receção com que foi acolhido o dia do 
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nosso casamento e o amável interesse demonstrado pelos nossos 
compatriotas e todos os que nos desejaram felicidades deixaram 
uma impressão que nunca se desvanecerá. Não temos palavras 
para exprimir o que sentimos, mas queremos agradecer aos mi-
lhões de pessoas que nos proporcionaram este inesquecível come-
ço da nossa vida de casados».97 O comunicado tinha a marca de 
Filipe. Aquele irónico «amável interesse» não encontrava eco nas 
declarações públicas lisonjeiras e solenes do Rei e da Rainha, nem 
nas maneiras educadas de Isabel. Que o controlo ficasse nas mãos 
do marido não é surpreendente. Ao inaugurar uma nova facul-
dade feminina na Universidade de Durham, em outubro, Isabel 
lembrara, no seu discurso, os «deveres tradicionais da mulher em 
casa», avisando que «não devemos esquecer que, antes de tudo, 
somos mulheres».98 Instintivamente conformista numa era con-
servadora, Isabel cedeu, inevitavelmente, terreno dentro do seu 
casamento. Em retrospetiva, a declaração de lua de mel do casal 
soa como uma nota de advertência. A submissão de Isabel à irrita-
ção de Filipe comprometeu a própria polidez da Princesa, porque 
o subtexto era descortês, faltando-lhe a contenção da realeza, re-
velando uma mentalidade de «eles e nós» que ninguém, na família 
de Isabel, pensaria poder cultivar com segurança. Tal como tinha 
jurado na cerimónia de casamento, Isabel pretendia «obedecer».  
A declaração estava assinada por «Isabel e Filipe». Mas a herdeira 
do trono era ela e não ele. 



«Declaro diante de todos vós que toda  
a minha vida, seja longa ou curta,  

será dedicada ao vosso serviço e ao serviço 
da nossa grande família imperial».  

A 21 de abril de 1947, poucos duvidaram  
da sinceridade em cumprir este seu desejo.  

Uma vida depois, é uma promessa que  
Isabel ainda não quebrou.
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Por vezes acontece, mesmo quando os nossos desgostos nos 
parecem demasiado pesados para suportar, que o infortúnio seja 
uma oportunidade disfarçada». Em maio de 1948 Isabel estava em 
Coventry, devastada pelas bombas durante a Guerra, a inaugurar a 
primeira fase da reconstrução do centro da cidade. O seu discurso 
combinava bálsamo de conforto com encorajamento intenso, ter-
minando com a esperança de que, daí a não muito tempo, pudesse 
regressar para ver novos desenvolvimentos «tão excelentes quan-
to o gosto moderno e a habilidade humana podem construir».1  
O dia foi um sucesso retumbante. O Coventry Telegraph contou que 
«do mais novo ao mais velho, os corações dos muitos milhares 
de pessoas que a saudavam foram conquistados pela Princesa». 
Reagiam à combinação de determinação e seriedade instintiva em 
Isabel, «a sua expressão, uma encantadora mistura de vontade de 
agradar e, no entanto, de uma verdadeira consciência da sua posi-
ção e responsabilidade», no veredito da mulher de um diplomata.2 
Na sua carta de agradecimento ao presidente da Câmara — escri-
ta, tal como o seu discurso, por Jock Colville —, Isabel elogiou «a 
organização impecável que fez com que um dia que poderia ter 
sido comprido e fatigante se tivesse tornado um verdadeiro pra-
zer». Isabel recordava-se, tal como tinha dito aos pais que nunca 
esqueceria ao observar os preparativos para uma visita da Princesa 
Real ao campo de treino da ATS [Auxiliary Territorial Service — 
Serviço Territorial Auxiliar], dos esforços meticulosos feitos pelos 
organizadores do acontecimento.

Capítulo VIII

«Uma nova existência conjunta»
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Lord Iliffe, proprietário do Coventry Telegraph, encomendou a 
Laura Knight um retrato de Isabel no momento de cortar a fita 
inaugural — Isabel posara para Knight no Palácio de Buckhin-
gham. A artista centrou a Princesa no meio de um grupo de digni-
tários representantes dos direitos civis contra um fundo da cidade 
em ruínas. A Princesa parece uma figura messiânica: numa das 
mãos um par de tesouras; a outra levantada como se fosse acenar, 
da sua face ausente qualquer traço de expressão — séria, serena, 
impassível.

Aqui estava, então, um padrão, ao qual Isabel aderiria pelo resto 
da sua vida pública: palavras de conforto e empatia e uma bondade 
que não era menos sincera por um certo distanciamento nos seus 
modos. No mesmo ano em que Isabel visitou Coventry, o governo 
trabalhista de Attlee fez passar o Ato do Serviço Nacional de Saúde 
e o Ato de Assistência Nacional, criando os cuidados de saúde grá-
tis e universais, e alargando o apoio financeiro aos necessitados. 
O novo Estado-providência assumia a responsabilidade pelo bem-
-estar da nação. Foi um desenvolvimento com implicações para a 
Família Real. Até essa altura, a filantropia privada, especialmente 
a recolha de fundos para hospitais, procurava o aval e o apoio do 
patrocínio real. De um golpe, este papel praticamente desapare-
cia. A abordagem de Isabel aos seus deveres públicos não registou 
qualquer alteração: aparentemente, não reconsiderou nem o foco 
nem a atitude dos seus compromissos num mundo em mudança. 
Num centro da cidade devastado, o que «tocou o coração de Co-
ventry foi o sorriso vitorioso de uma jovem mulher — e as muitas 
indicações sinceras de um profundo e simpático interesse pelas 
pessoas».3 Era uma receita antiga para a interação real que durante 
gerações fora suficiente numa sociedade hierarquizada na qual os 
membros da Família Real eram vistos como uma combinação de 
laivos de divindade com o glamour dos bem-nascidos. E em 1948, 
para muitas pessoas, ainda era suficiente. Em março, uma carta 
publicada no Sunday Mirror, um jornal com muita penetração nas 
classes trabalhadoras, sugeria que Isabel «poderia visitar algumas 
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das zonas mais pobres e mostrar o que o charme e a educação po-
dem fazer para trazer uns raios de sol a vidas sombrias».4

Lord Iliffe explicou o objetivo da sua encomenda a Laura Knight: 
a inauguração da nova Broadgate por Isabel simbolizava o renasci-
mento de Coventry. Duas semanas depois da visita real, o Palácio 
de Buckingham anunciava a gravidez de Isabel. Daria à luz uma 
semana antes do primeiro aniversário do seu casamento.

Filipe escreveu muito afetuosamente sobre a sua jovem noiva à 
sogra: «A minha ambição é fundirmo-nos os dois numa nova exis-
tência conjunta».5 Enquanto permanecesse ao serviço como ofi-
cial da Marinha, ocupado durante a semana, a existência do casal 
implicava vidas profissionais separadas; vários dos compromissos 
de Isabel eram cumpridos sem o marido. Tal como em Coventry, 
exercia um efeito hipnótico sobre as pessoas que encontrava. «A 
visita de uma jovem Princesa, com uns maravilhosos olhos azuis e 
uma compleição natural soberba, trouxe cintilações da luz do sol 
às ruas mais sombrias das cidades mais lúgubres», assinalou Jock 
Colville.6 Não achava que este «efeito Princesa» investisse a vida 
pública de Isabel de um objetivo ou de um valor genuíno. Na altura 
do noivado do casal, a Rainha Mary discutiu com Jock a pouca 
exposição social de Isabel, e indicou «a necessidade de viajar, de 
se misturar com todas as classes (Sua Alteza Real está inclinada a 
associar-se com jovens oficiais da guarda, em detrimento de es-
tratos mais representativos da sociedade) e de aprender a conhe-
cer membros mais jovens do Partido Trabalhista».7 Colville não 
podia conduzir a vida social da Princesa: estava ansioso para a 
familiarizar mais proximamente com os negócios governamentais 
e as suas práticas correntes. Com o acordo do Rei, conseguiu que 
Isabel recebesse telegramas dos Negócios Estrangeiros. Lia-os 
diligentemente, mas sem grande interesse: nas palavras de Der-
mot Morrah, leal e delicadamente, «achava-os material pesado, já 



246

que as suas inclinações naturais não eram políticas; mas agarrou-se 
à tarefa com perseverança».8 Colville sugeriu uma visita para as-
sistir a um debate sobre política externa na Câmara dos Comuns. 
«Estas visitas da herdeira do trono são parte da sua educação para 
as altas responsabilidades que eventualmente terá de assumir», in-
formavam zelosamente as notícias.9 Foi um azar que o debate em 
questão «fosse talvez o mais soturno que alguma vez aconteceu no 
atual Parlamento». Face ao inescrutável bom comportamento de 
Isabel na Galeria do Speaker, a atenção centrou-se na capa de pele 
que usava sobre o vestido azul.10 Mais bem-sucedida foi a visita 
a um tribunal de menores três semanas mais tarde. A audiência 
dizia respeito a um caso de uma rapariga de 15 anos encontrada 
bêbeda na rua «com os braços à volta de um candeeiro». Isabel 
ficou visivelmente emocionada com a infelicidade da rapariga, que 
rebentou em lágrimas, a lamentar-se, «o verdadeiro problema é a 
minha vida em casa».11 Colville achava que exposições deste géne-
ro eram construtivas. Como uma série de cartas enviadas a Isabel 
que revelavam grandes desigualdades entre os súbditos do seu pai 
e o verdadeiro sofrimento de muitas vidas.

As preocupações de Colville em conseguir que Isabel se com-
prometesse visivelmente com a vida fora do Palácio foram au-
mentadas pelas dificuldades que rodearam o orçamento que a 
Lista Civil atribuía ao casal na época do seu casamento. No seu 
vigésimo primeiro aniversário, as receitas de Isabel aumentaram 
de seis mil libras para quinze mil libras.I Apenas a um degrau de 
se tornar uma querela, e com a oportuna resignação do Chanceler 
do Tesouro Hugh Dalton, que deixara na sua esteira uma soma 
consideravelmente menor, o Parlamento aprovou o pedido do Rei 
para um novo aumento (cinquenta mil libras) para incluir dez mil 
libras para Filipe. «Uma Família Real que não mantenha um certo 
nível de cerimonial deixaria insatisfeito um povo que gosta tanto 
de um espetáculo como acontece com o inglês (e inglesa) médio», 

I Uma libra equivale hoje a cerca de 1,17 euros. Seis mil libras seriam, a valores 
atuais, cerca de 6978 euros e 15 mil libras seriam cerca de 17445 euros. (N. da T.)
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comentou o Spectator, aliviado, recordando aos leitores que o obje-
tivo dos pagamentos da Lista Civil é a manutenção do pão e circo 
real. Como até o Spectator assinalou, o panorama do mundo do 
pós-Guerra mudara. «Que o casal real seja comumente chamado 
pelo povo como Filipe e Isabel é sintomático […]. O espírito do 
igualitarismo está no ar. E a isto até a realeza terá de se adaptar em 
alguns níveis».13 A «educação» de Isabel por Colville era a sua pró-
pria contribuição para este processo de adaptação. A curto prazo 
teve sucesso; mais tarde, Isabel simplesmente passou ao lado do 
igualitarismo para conseguir sobreviver numa sociedade domina-
da pelos princípios da meritocracia. 

Outra vez em Londres no outono, Eleanor Roosevelt notou o 
forte interesse da Princesa pelas respostas do governo aos proble-
mas sociais, mas num jantar oferecido pelo primeiro-ministro, 
Hugh Gaitskill, o ministro dos Combustíveis e da Energia, que 
falou com a Princesa durante quinze minutos, recordou que Isa-
bel «tinha uma voz muito agradável e uma maneira de ser mui-
to natural, mas não está, penso, muito interessada em política ou 
nestes assuntos em geral».14 Era uma sorte, como ficou demons-
trado durante a visita de quatro dias que o casal fez a Paris em 
maio, que Isabel fosse capaz de deslumbrar simplesmente pela for-
ça do seu ar jovem, pelas suas evidentes boas intenções e pelo seu 
estatuto como Princesa (nesta ocasião, a determinação de Isabel 
para se superar a si própria tanto quanto possível ultrapassou uma 
combinação de enjoos matinais agudos e das mais altas tempera-
turas que alguma vez se tinham registado em maio). «Multidões 
frenéticas aos vivas» acompanharam o casal real. Pathé refere que 
os parisienses «mostraram espontaneamente o seu afeto» e esti-
ma-se que meio milhão de pessoas se tenham juntado ao longo 
das margens do rio quando Isabel e Filipe passearam pelo Sena 
numa lancha a motor.15 Pelo lado do Presidente Vincent Auriol, 
também houve um nível considerável de cerimónia e de deferência 
na forma como tratou Isabel, uma antecipação do que a esperava 
mais à frente e talvez a explicação para uma «atitude mais real» 
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que os membros do staff da Princesa pensaram identificar mais tar-
de.16 Isabel fez bom uso das lições de francês com Monty e Toni de 
Bellaigue. Quando inaugurou uma exposição sobre a vida britâni-
ca no Museu Galliera, fez o discurso em francês. «Em quatro dias 
frenéticos, a Princesa conquistou Paris», concluiu Jock Colville.17 
Era uma afirmação que iria repetir-se ao longo da sua vida, sobre 
vários locais do globo.

Tal como os pais na altura do seu próprio nascimento, Isabel e 
Filipe não tinham casa própria à medida que a data do parto (no-
vembro) se aproximava; tal como os pais, eles estavam felizes.  
À Rainha, Filipe escreveu francamente: «Lilibet é a única “coisa” 
neste mundo que é absolutamente real para mim».18 O veredito de 
Chip Channon, depois de observar uma Isabel grávida a dançar 
«até quase às cinco da manhã» numa festa da Duquesa de Kent, 
foi que marido e mulher «pareciam supremamente felizes».19 Cla-
rence House, próxima do Palácio de St. James, tinha sido a esco-
lha para ser a sua casa em Londres. Dezoito meses de trabalhos 
de renovação atrasaram a sua ocupação até ao verão de 1949. No 
intervalo, tal como os Iorque em Bruton Street, moraram com os 
pais de Isabel, na Buhl Suite, no Palácio de Buckhingham; por al-
gum tempo, alugaram aos Athlones a Clock House, no Palácio de 
Kensington, densamente mobilada com grandes troféus de jogo. 
Passaram fins de semana «numa casa de tamanho razoável, com o 
exterior coberto de hera, à distância de um quarto de milhaII da es-
trada»: Windlesham Moor, alugada parcialmente mobilada a Mrs. 
Warick Bryant. «Com um estilo moderno e [...] com dois andares 
e um grande sótão para armazenamento em cima», era uma subs-
tituição para Sunningdale Park, da qual tinha virtualmente fica-
do só a carcaça.20 Filipe pendurava quadros, Isabel conduzia-o na 

II Uma milha equivale a 1,609 quilómetros. Um quarto de milha serão aproxima-
damente 402 metros. (N. da T.) 
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mudança das mobílias. Apesar de mais pequena do que aquilo a 
que estava habituada, a equipa de seis empregados, incluindo Mrs. 
Barnes, a cozinheira, e um mordomo apropriadamente chamado 
King, garantiam a impecável organização doméstica a que Isabel 
estava habituada. Em Londres, a Princesa tentou a sua sorte a mis-
turar tintas verdes para a nova sala de jantar. Marido e mulher 
deliciavam-se no aconchego doméstico que Isabel sempre tomara 
como certo, mas que era uma sensação nova para Filipe. Se algum 
deles estava preocupado com as críticas que poderiam ser feitas aos 
custos da renovação, assegurada por uma equipa de 55 operários, 
nunca o revelaram — e mantiveram um silêncio prudente sobre a 
oferta de um cinema privado por Mountbatten. Na visita privada 
à Exposição das Casas Ideais, em março de 1949, um emaranhado 
de contestatários saudou o casal com gritos de «casas para os tra-
balhadores e não para os ricos». De uma varanda, atiraram-lhes 
uma chuva de confetti de panfletos produzidos pela Liga dos Jovens 
Comunistas de Londres, intitulados «Casas Ideais — Sonhos Ideais 
— A menos que». Isabel não reagiu. Com o ministro Aneurin Be-
van, foi ver quartos mobilados numa casa modelo do ministério da 
Saúde. A sua reação foi prática: «Sim, mas onde é que guardam o 
carrinho de bebé?»21

A felicidade do casal ficou a dever-se em muito à paciência de 
Filipe. O Palácio de Buckhingham não só era a casa dos seus sogros, 
como albergava uma série de cortesãos e de elementos do staff ain-
da hostis a Filipe, entre os quais o influente Tommy Lascelles. Pos-
sessiva, obstinada e, de acordo com o cavalariço de Filipe, tirânica, 
Bobo MacDonald continuava a cumprir o serviço de assistência 
à sua «senhorinha» de forma autoritária e implacável. «Quando 
Isabel estava a mudar-se para o jantar e ia tomar banho», recorda 
Patricia Mountbatten, Bobo «andaria a entrar e a sair da casa de 
banho, para que Filipe não pudesse partilhar o banho com a Prin-
cesa. Isabel não se sentia à-vontade para lhe dizer “Bobo, por favor, 
não entres”, e assim Filipe tinha de sair e ir tomar banho a outro 
lado».22 O Príncipe não se queixava. Estava com certeza consciente 



250

de que, enquanto a sua vida se transformara com o casamento, 
a de Isabel pouco se alterara: continuava a sua vida profissional 
de forma idêntica, continuava em casa rodeada por funcionários 
familiares, continuava obediente aos pais, com quem, afirmava 
Crawfie, «continuava os seus hábitos de infância, perguntando 
sempre à Rainha “Devo fazer isto?” ou “Aprova aquilo?”»23 No seu 
próprio caso, a experiência não preparara Filipe para a realidade da 
mudança. Um filho da realeza exilada empobrecida — os anos de 
formação marcados por uma incerteza permanente, o colapso da 
saúde mental da sua mãe e o fim do casamento dos seus pais — não 
estava habituado à extrema formalidade da vida da Família Real 
nem à sua cumplicidade de charadas-e-cantorias; o seu passado de 
castelos alemães, de GordonstounIII e da Marinha manteve-o tam-
bém afastado das fileiras de cortesãos ex-soldados da Guarda Real 
britânica que estudaram em Eton; negligência afetiva e indigência 
tinham-lhe ensinado autossuficiência desde a infância. Isabel viu 
parte disto. Uma carta que escreveu à mãe durante a lua de mel dei-
xa claro que identifica algum terreno passível de fricção: «Filipe é 
terrivelmente independente, e posso entender que queira começar 
de novo adequadamente, sem que tudo seja feito por nós». Isabel 
disse à Rainha o quanto desejava que Filipe pudesse ser «o chefe 
na sua própria casa».24 Pouco imaginativa em muitos sentidos, a 
Princesa possuía um certo nível de astúcia, apesar de ter falhado 
na tentativa de criar, debaixo do teto dos pais, o cenário para a sua 
vida de casada que o marido tinha antecipado, e o desejo de Filipe 
de «fundir» as suas existências numa só, com toda o predomínio 
que esta escolha de verbo implica, seria forçado a esperar.

A vida pública de Isabel trouxe obstáculos adicionais ao cami-
nho da felicidade conjugal. O debate que decorria entre políticos, 
e fora do Parlamento, sobre o tipo de monarquia que melhor se 
adequaria ao mundo do pós-Guerra não alterou o entendimento 
de Isabel sobre a realeza e a sua missão, formatado pelos seus pais 

III Colégio interno na Escócia, onde mais tarde também estudaria o Príncipe 
Carlos. (N. da T.) 
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e avós. Quase em simultâneo com o seu noivado, o Rei escreveu: 
«O meu pai estabeleceu perante mim e a minha família um alto 
sentido do dever. Tenho a certeza de que a nossa filha manterá 
sempre os elevados ideais do Rei Jorge e envidará todos os esforços 
para seguir o seu exemplo de serviço constante».25 Na prática, fi-
delidade ao exemplo de Jorge V, enfatizado durante o crescimento 
de Isabel, de pôr o serviço público à frente das necessidades da vida 
familiar (uma lição que a Família Real retirou da abdicação); servia 
como pedra basilar daquilo a que Colville chamou «a interpreta-
ção semidivina da monarquia» feita pela família, que considerava 
distinta da abordagem de Filipe «olá-amigo-bem-aparecido».26 
Mesmo quando era criança, os observadores aplaudiam a digni-
dade de Isabel e os que lhe eram mais próximos, como Crawfie, a 
determinação em fazer o que era esperado de si no melhor das suas 
capacidades. O casamento não dissipou nem a sua reserva pública 
nem a sua retidão. Esta combinação encantava os seus contempo-
râneos. Cynthia Jebb, mulher de um diplomata, referiu-se à «en-
cantadora modéstia» de Isabel como «muito apelativa»; explicava 
que «um toque de seriedade genuína foi sempre a barreira que 
separou a realeza do rebanho comum, avisando-os que nenhuma 
liberdade deve ser tomada. Mas tudo isto com um sorriso doce, 
uma voz muito amável e suave, e uma certa simplicidade no seu 
andar, mostrando que ainda é apenas uma rapariga jovem».27 «Se-
midivindade» faz inferir a existência de um abismo entre a Família 
Real e os súbditos do Rei, a «barreira» de Jebb. Nas suas sessões no 
Palácio de Buckhingham, Isabel disse a Laura Knight: «Adoro ver 
as multidões juntarem-se quando eu própria estou fora de vista», 
uma declaração que faz ecoar o seu fascínio, desde a infância, com 
as pessoas por detrás das grades do Palácio, e encarna esta noção de 
separação. No primeiro ano do seu casamento, Isabel posou para 
fotografias no Palácio do Eliseu, em Paris, usando uma toilete de 
noite completa, que incluía a tiara da avó e o seu colar sul-africa-
no; posou para o Honorável Mountstuart Elphinstone vestida com 
peles e com a pulseira de diamantes de Filipe; em meados de de-
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zembro posou para Cecil Beaton, contra um fundo pintado numa 
cadeira dourada a fazer lembrar um trono. Ainda sem casa, mas 
feliz, Filipe não podia ter nenhumas dúvidas que a mulher com 
quem casara também era uma princesa cuja identidade, modelo 
de comportamento e séria determinação estavam embrulhados no 
seu estatuto real.

Num período de maior lentidão, Isabel assistiu ao último ato ofi-
cial em julho. Como o período de recolhimento devido ao parto 
se aproximava, recebia presentes e torrentes de conselhos do pú-
blico, tanto do país como do estrangeiro. Entre os presentes que 
não foram devolvidos estavam um casaco de bebé, um casaco de 
malha, botinhas e luvas tricotadas por uma Mrs. Seager, que vivia 
em Wells numa conhecida instituição para pessoas carenciadas, 
com a lã oferecida pelos outros moradores dessa casa. Na carta de 
agradecimento, a aia de Isabel explicava que a Princesa ficara fe-
liz por aceitar a oferta «como um símbolo dos vossos desejos de 
felicidades».28

Isabel deu à luz o primeiro filho, um rapaz, às 21h14 do dia 14 
de novembro de 1948, num quarto especialmente preparado no 
primeiro andar do Palácio, com vista para a Mall, «depois de um 
trabalho de parto difícil [...] de 30 horas no total».29 Os pais aguar-
daram a boa notícia nas proximidades. Filipe jogou squash para 
aliviar a impaciência nervosa durante o que a sua mãe chamou «as 
horas ansiosas e penosas do recolhimento».30 À mão de semear es-
tavam Bobo MacDonald e a aia de Isabel, agora casada, Lady Mary 
Strachey. O Rei e a Rainha saudaram o primeiro neto em trajes de 
noite, Filipe suado do court de squash: de um lado, formalidade e 
tradição, do outro energia inquieta. Como em todas as conjuntu-
ras da sua vida, Isabel fizera o que se esperava de si com o mínimo 
de rebuliço; o secretário de Imprensa do pai comentou: «Eu sabia 
que ia fazê-lo! Nunca nos deixa ficar mal», como se o sexo do bebé 
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fosse uma simples questão de escolha para a obediente Isabel.31 
Antecipadamente, o Rei tinha ido contra a tradição e cancelado a 
presença do secretário dos Assuntos Internos, James Chuter Ede; o 
governante tinha aprovado «letters patent» [cartas-patente]IV para 
garantir que a criança mantinha a posição de Príncipe ou Prin-
cesa. A imprensa noticiou que, em vez de estar presente, Chuter 
Ede «foi a primeira pessoa a ser notificada do nascimento por uma 
mensagem telefónica» (de Tommy Lascelles) e que a chegada do 
novo bebé tinha sido o primeiro nascimento real no Palácio de Bu-
ckingham desde o nascimento da Princesa Patricia de Connaught, 
em 1886. A Rainha Mary e Margarida, que estava fora, também 
foram informadas de imediato. A nova bisavó chegou ao Palácio 
uma hora mais tarde, acompanhada pelo irmão e pela cunhada, 
para muitos aplausos. «Vivas» por parte de grandes multidões 
continuaram até às primeiras horas da manhã, apesar dos pedidos 
de silêncio. Em Trafalgar Square, a água das fontes correu azul 
em honra do Príncipe batizado, após um mês e um dia — e por 
nenhuma razão, garantiram os seus pais, a não ser que gostavam 
da forma como o nome soava e Filipe «queria fugir dos nomes de 
família mais óbvios» — Carlos Filipe Artur Jorge.32 Para assinalar 
a ocasião, o Rei e a Rainha ofereceram à filha uma pregadeira de 
diamantes com a forma de um cesto de flores.

 
Crawfie considerava que havia da parte de Isabel uma atitude me-
tódica em relação à maternidade iminente, uma certa apreensão 
afastada com uma não objeção, «afinal, é para isso que somos fei-
tas».33 Isabel escreveu à professora de piano, Mabel Lander, que 
conhecera durante a maior parte da vida, descrevendo-lhe as mãos 

IV Tipo de documento legal em forma de carta entregue por um monarca ou por 
um governo, que garante um ofício, um direito, um monopólio, um título ou um 
estatuto a uma pessoa ou entidade. (N. da T.) 
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do bebé: «bastante grandes, mas finas e com dedos longos — ao 
contrário das minhas e certamente ao contrário das do seu pai. 
Será interessante ver no que vão tornar-se». Com uma mistura de 
maravilhamento e de assombro, acrescentou: «Ainda acho difícil 
acreditar que tenho um bebé».34 Tal como os seus pais em 1926, 
autorizou a libertação de fotografias de mãe-e-filho, nesta ocasião 
tiradas por Cecil Beaton. Com grande inspiração, The Times des-
creveu o nascimento de Carlos como um «acontecimento nacional 
e imperial que pode, por momentos, desviar os pensamentos das 
pessoas das acrimónias das discussões domésticas e das ansiedades 
da cena internacional», investindo a criança do papel que Isabel 
repetidamente personificara como panaceia nacional e até inter-
nacional. Ao mesmo tempo, o jornal explicava que o nascimento 
representava um reforço dos laços entre a Coroa, chamando-lhe 
uma «alegria pura [...] para ser partilhada por todos».35 Um mês 
depois, a Rainha Louise da Suécia, tia de Filipe, dizia que Isabel 
«parece tão bem & tão fresca, uma boa recuperação».36 As fotogra-
fias apoiavam a sua opinião. O Ilustrated London News escolheu uma 
fotografia de Isabel com o bebé que descreveu como «não apenas 
uma das fotografias mais encantadoras da Princesa que alguma vez 
foi tirada, mas um dos estudos mais brilhantes de uma jovem mãe 
com o seu bebé. Nenhuma mãe, seja de nascimento real ou humil-
de, que valorize a primeira fotografia do seu filho pelas memó-
rias que reaviva pode olhar para esta sem se sentir emocionada».37  
A maternidade trouxe Isabel para mais próximo dos objetivos do 
seu pai; a alegria materna não tinha em conta a posição na linha de 
sucessão. A Princesa assinalou o nascimento de Carlos, tal como 
fizera com o seu casamento, com cestos de alimentos distribuídos 
entre as mães que tinham tido filhos no mesmo dia. Mas ninguém, 
na família de Carlos, ignorava o seu estatuto único. Entre os que 
foram convidados para serem padrinhos do Príncipe Infante esta-
vam o Rei, a Rainha Mary, o Rei da Noruega e o Príncipe Jorge da 
Grécia, todos eles parentes. A Rainha Mary vislumbrou uma se-
melhança com o Príncipe Consorte; e não fez nenhuma referência 
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ao homónimo do Príncipe, o único rei inglês a ter sido executado 
pelos seus súbditos.V Achou o bebé, escreveu Isabel, «uma criatura 
verdadeiramente adorável».38

Isabel amamentou durante dois meses, até que, em Sandringham, 
no final de janeiro, contraiu sarampo. Mãe e filho foram separados. 
Apesar de Isabel a ter classificado como «uma doença repugnante», 
a sua recuperação, sob os cuidados da Irmã Turner, foi rápida, e não 
transmitiu a doença a Carlos, que foi mudado para Windlesham 
Moor, onde os pais o visitavam aos fins de semana.39 Uma preo-
cupação mais premente era a saúde do Rei. Nas últimas semanas 
de gravidez, Isabel tinha sido protegida, a pedido do soberano, das 
preocupações dos médicos sobre o degradar das condições de saúde 
do pai. Entre o diagnóstico confidencial de arterioesclerose causada 
por uma vida de fumador inveterado e a opinião de que a amputa-
ção da perna esquerda era a forma mais segura de evitar a gangre-
na, a Rainha afirmou a Winston Churchill: «As experiências e as 
emoções dos últimos meses [...] foram quase demasiado vampíricas 
& drenaram alguma da alegria de viver».40 Oito horas por dia com 
as pernas apertadas num aparelho chamado «oclusor» de alguma 
forma restauraram a circulação do Rei e evitaram a amputação. Foi 
intimado a descansar. Uma visita à Austrália e à Nova Zelândia foi 
cancelada; num futuro próximo, o Rei apenas cumpriria compro-
missos públicos leves. As implicações eram claras. Temporaria-
mente, Filipe reduziu os seus compromissos com a Marinha. Numa 
descrição contemporânea, «partilha com o Duque de Gloucester 
muitos deveres, como se fosse um substituto do Rei».41

A Rainha encomendara à modelista Doris Lindner uma estatue-
ta de Isabel em porcelana no seu uniforme de coronel dos Grena-
dier Guards a montar à amazona na parada de aniversário do Rei 

V Referência ao Rei Carlos I de Inglaterra (1600-1649), segundo filho do Rei 
Jaime II da Escócia. As suas políticas religiosas, um casamento com uma católica 
e a recusa em aceitar uma monarquia constitucional protestante obrigaram-no a 
lutar contra as forças dos dois Parlamentos (escocês e inglês). Foi julgado, conde-
nado e executado por traição. (N. da T.) 
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no ano anterior. No final do outono de 1948, a Royal WorcesterVI 
lançou uma centena destas figuras equestres de Lindner. Talvez 
a Rainha tenha lamentado o momento em que foram lançadas, 
já que, numa fase tão infeliz da vida do Rei, assinalavam, de for-
ma muito óbvia, que Isabel era a soberana que se seguia. Ficou 
com muitos dos mais simbólicos compromissos do Rei, incluindo 
o serviço de distribuição do royal maundy na Páscoa seguinte. A 
sua preocupação era com o bem-estar do pai e com a ansiedade 
da mãe, palpável debaixo da superfície, apesar de a Rainha se ter 
recusado a autorizar quem quer que fosse «a considerar o facto de 
o Rei estar doente», observou um cortesão.42 Nada beliscou a sua 
felicidade. Celebrou o seu vigésimo terceiro aniversário, em abril, 
com uma visita ao teatro, um jantar no Café de Paris e a dançar 
num clube noturno mais tarde. A Vivien Leigh, que, com o seu 
marido, Laurence Olivier, participou na festa, escreveu: «Diverti-
-me imenso na minha visita a School for Scandal.VII Foi uma festa de 
aniversário maravilhosa — estou tão contente que os dois tenham 
conseguido vir».43

A seu devido tempo, a recuperação parcial do Rei aligeirou o 
espírito na Corte. No início de julho, ano e meio depois do seu 
casamento, Isabel e Filipe, com o bebé Carlos, mudaram-se para 
Clarence House. Estavam finalmente numa casa própria, com uma 
extensa renovação supervisionada em conjunto pelo casal, com 
quadros emprestados pela Coleção Real. Tinham ultrapassado sig-
nificativamente o orçamento de cinquenta mil librasVIII estipulado 
pelo governo. O resultado, na descrição de alguém, era «uma casa 
alegre, leve, moderna, sem estar demasiado cheia, mas com cada 
divisão mobilada com gosto e distinção».44 Para o historiador de 

VI A Royal Worcester é uma das mais antigas marcas inglesas de porcelana que 
ainda existe. Os objetos de porcelana feitos a partir de 1788 em Inglaterra são 
conhecidos como porcelana Worcester. (N. da T.) 
VII Comédia de costumes escrita por Richard Brinsley Sheridan. Foi representa-
da em Londres pela primeira vez em 1777. (N. da T.) 
VIII Cerca de 59 mil euros a valores atuais. (N. da T.) 
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arquitetura Christopher Hussey, que visitou a casa no outono, o 
efeito era simultaneamente vertiginoso e dececionante. Poetica-
mente, descreveu o esquema de cores escolhido por Isabel para a 
sua sala de estar privada como «captando a sensação de uma ma-
drugada em setembro, quando o céu é de um azul pálido sem nu-
vens, mas o sol ainda está velado por uma neblina fina e a relva está 
prateada com o orvalho».45 Diplomaticamente, explicou a natureza 
impessoal da decoração, apenas parcialmente atribuível às restri-
ções em vigor: «À medida que os anos passam, Sua Alteza Real terá 
tempo para completar a coleção atual, cujos componentes foram 
maioritariamente ofertas. Sem dúvida que as preferências pessoais 
virão a ser mais marcadas».46 Com toda a predileção de Filipe pelas 
novas tecnologias, os rádios e um «aparelho de televisão lustroso, 
branco e muito futurístico» nos confortáveis alojamentos do staff, 
os cantos da nova casa de Isabel sugeriam a intemporalidade aris-
tocrática da decoração de interiores da sua mãe: mognos elegantes 
do século XVIII, uma cadeira de braços forrada a chintz em frente 
a um biombo chinês antigo que fora um presente de casamento 
da Rainha Mary, uma estante de vitrinas Hepplewhite oferecida 
por um grupo de primos, que incluía a Princesa Marie Louise e 
a sua irmã Helena Victoria, e o Rei da Noruega, um quarteto de 
galos em porcelana chinesa vermelha, oferta de um regimento do 
exército. Tal como os seus pais e muitos casais da classe alta, Isabel 
e Filipe tinham quartos contíguos. Estavam decorados de forma 
marcadamente diferente, de acordo com as ideias sobre os papéis 
distintos de homem e mulher: o de Filipe elegantemente apainela-
do com madeira de plátano escocês; o de Isabel rosa e azul, a cama 
com um dossel drapeado. Em cada um dos quartos o toucador 
estava situado na direção da porta de comunicação, permitindo a 
marido e mulher falarem um com outro enquanto se arranjavam. 
Filipe pendurou no quarto um novo retrato de Isabel, da autoria 
do aguarelista russo Savely Sorine; a pintura, encomendada pela 
Rainha, tinha uma semelhança muito próxima com o retrato de 
Sorine da Rainha enquanto Duquesa de Iorque, em tempos exibi-
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do na sala de visitas do número 145 de Piccadilly. A aquiescência 
com esta imitação diz muito da indiferença de Isabel para evoluir 
para uma nova iconografia real. Um ano mais tarde, o diretor-ad-
junto das Coleções de Pintura do Rei, Benedict Nicolson, disse a 
Isabel que o retrato na Europa estava morto. Os recém-casados 
tinham sido pintados por Edward Halliday, um retrato duplo, ro-
mântico, de corpo inteiro, a disposição a trazer reminiscências do 
retrato de Gainsborough O Duque e a Duquesa de Gloucester.

47 Em 
vez disto, Nicolson recomendou «excelentes fotógrafos».48

Em Clarence House, Isabel instalara-se num modo de vida que 
se assemelhava ao dos seus pais enquanto Duque e Duquesa de 
Iorque. No caso de Isabel, a residência numa mansão de tamanho 
considerável em Londres, com um confortável staff de emprega-
dos internos, afastou-a dos seus contemporâneos. Os impostos 
elevados em Londres apressaram os estertores de morte das casas 
de cidade da aristocracia e da sua hierarquia de empregados; para o 
pequeno Carlos, deveria haver poucos equivalentes aos Allendales, 
aos Cavan ou aos Londonderry, os mais próximos em esplendor 
semelhante ao dos seus pais. Sem rancor, Cynthia Jebb, mulher de 
um diplomata [e anfitriã política], identificou esta impermeabili-
dade à mudança como um aspeto da realeza do pós-Guerra: «Eles 
continuavam a fazer a vida que sempre tinham feito, mantendo 
tanta cerimónia quanto os tempos modernos lhes permitiam».49 
Isabel era servida pelo seu secretário particular, as suas aias, o 
seu administrador, ou tesoureiro, General Sir Frederick «Boy» 
Browning, recomendado por Mountbatten e casado com a popular 
romancista Daphne du Maurier, assim como secretárias conheci-
das como «lady clerks».IX Bobo MacDonald era indispensável. Em 
Clarence House havia quatro lacaios, o mordomo, Mr. Butler, um 
mordomo-adjunto, quatro criadas, uma cozinha separada para o 
staff, dois motoristas e os seguranças de Isabel, um cavalariço para 
Filipe (Michael Parker, um amigo australiano da Marinha), o seu 

IX A tradução mais aproximada será a de «senhora funcionária». (N. da T.)
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camareiro, John Dean, a ama de Carlos, Helen Lightbody, herdada 
dos Gloucester, a criada do quarto das crianças, Mabel Anderson, 
e um lacaio para os aposentos infantis, John Gibson, para entregar 
as refeições de Carlos e manter o seu carrinho de bebé «azul-Mari-
nha», que todos os dias era lavado e polido, incluindo as rodas, os 
pneus e a capota. Esta situação «principesca» perpetuava aspetos 
do mundo antes da Guerra no qual Isabel tinha crescido: os servi-
ços eram do mais alto nível — até as solas dos sapatos eram polidas 
— e as longas horas de trabalho para os serviçais proporcionavam 
poucas folgas: meio dia durante a semana e um dia livre domin-
go sim, domingo não. O funcionamento regular como um reló-
gio da vida de Isabel tinha tanto a ver com um staff bem treinado 
como com os seus deveres reais: pequeno-almoço de scones, ovos 
e bacon servido por um lacaio de libré azul com dragonas verdes 
de Edimburgo, ingerido com os jornais; meia hora com Carlos, já 
limpo, vestido e alimentado; um passeio com os seus cães em St. 
James Park, acompanhada à distância pelo seu segurança, e, assim 
os compromissos o permitissem, uma hora e meia com Carlos to-
das as tardes, «brincando no chão do quarto das crianças, dando[-
-lhe] banho e finalmente levando[-o] para a cama».50 O passeio 
de Isabel com os cães nunca levava em conta o clima. Usava uma 
velha gabardina e um lenço de cabeça, educada desde a infância 
na convicção das classes altas das indiscutíveis virtudes do tempo 
passado ao ar livre. «Agora que temos algum bom tempo, bem que 
poderemos fazer bom uso dele».51 À hora do chá, Isabel alimentava 
os cães, misturando carne, vegetais e molho de carne de pratos 
trazidos numa bandeja de prata por um lacaio.

Apesar da ausência de compromisso político, Isabel cumpria 
assiduamente os seus deveres públicos. A Helen Hardinge, cujas 
filhas, Winifred e Libby, tinham sido membros da Companhia 
de Guias do Palácio, explicou que a «vida é muito frenética, com 
cada dia mapeado até ao segundo».52 Isabel e Filipe faziam visitas 
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em conjunto: às Channel Islands, ao West Riding do Yorkshire,X 
Macclesfield, Nottingham, Harlech e, de grande significado pes-
soal, Dartmouth. Em todo o lado, eram rodeados por multidões, 
aparentemente enfeitiçados por este raro casamento por amor.  
O interesse no casal era tanto, que adiantando-se ao regresso da 
sua jornada de comboio de Harlech para Paddington, o Banbury 

Guardian informou os leitores do horário da paragem da carrua-
gem real em Banbury — «sexta-feira à tarde, às 8h41 [...] por qua-
tro minutos» — para que pudessem ir até à plataforma na esperan-
ça de ver o casal, mesmo que «não seja esperado que os passageiros 
reais desembarquem».53 Até Chips Channon, o mais sofisticado 
dos «penduras» da realeza, e o petulante Cecil Beaton ficaram des-
lumbrados com Isabel e o marido. «Tinham um ar divino», escre-
veu Channon, a propósito da sua «aparição algo atrasada» num 
baile no Castelo de Windsor, em junho de 1949. «Usava uma tiara 
muito alta e a Ordem da Jarreteira [...]. Pareciam personagens saí-
dos de um conto de fadas».55 Beaton escreveu com um entusiasmo 
extravagante no caso de Isabel, «o efeito deslumbrante da sua com-
pleição fresca, o olhar límpido dos olhos azuis frios e a doçura gen-
til e penetrante do seu sorriso».55 Nada disto lhes subiu à cabeça. A 
tímida Isabel disse a Laura Knight que a única forma de resistir à 
atenção constante das multidões era «afastá-las completamente da 
mente, ou não seria possível continuar», e que nem ela nem Filipe 
gostavam de falar em público.56 «Quando vão juntos a caminho de 
alguma função importante», disse um dos seus funcionários a Der-
mot Morrah, «têm tendência a sentar-se no carro de mãos dadas, 
numa grande tensão nervosa, que pode rebentar numa explosão 
súbita se houver algum contratempo trivial no caminho».57 Isabel 
esforçava-se para não negligenciar ninguém que estivesse envolvi-
do em qualquer detalhe do evento. Os organizadores da sua visita 
a Plymouth, em outubro de 1949, esqueceram-se de lhe apresentar 
o organista da igreja, Dr. Harry Moreton. Mais tarde, soube que 

X Uma das três subdivisões históricas de Yorkshire. (N. da T.) 
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o octogenário Dr. Moreton tinha composto uma música em ho-
menagem ao Jubileu de Diamante da Rainha Vitória, assim como 
para a sua visita. Isabel contornou a omissão com uma carta mais 
longa do que o habitual, ditada à sua aia: «A Princesa ficou muito 
impressionada com a beleza do hino que compôs especialmente 
para a ocasião e [...] gostaria de lhe agradecer pelo prazer que lhe 
deu. A Princesa Isabel ficou muito interessada ao ouvir falar da sua 
longa associação com a Família Real e ordenou-me que lhe envias-
se os seus melhores votos».58 Próximo de casa, a sua «amabilidade» 
conformava-se aos limites da sua consciência social, lamentada 
pela avó. Vestida e com as joias colocadas para um compromisso 
noturno, disse a um elemento feminino do seu staff quando con-
vidada a posicionar-se nas escadas de Clarence House para uma 
vista de «primeira fila» da sua elegância: «Às vezes, é divertido 
vestirmo-nos como deve ser, não é?».59

A fotografia de Isabel e Filipe divulgada à imprensa em setem-
bro foi tirada em Clarence House. Isabel usa um simples vestido 
de seda, Filipe o seu uniforme de tenente. Filipe, e não Isabel, é 
o foco da fotografia. No seguimento de melhorias na saúde do 
Rei durante o verão, o comunicado de imprensa assinalou o re-
gresso de Filipe a tempo inteiro, em outubro, aos seus deveres na 
Marinha como primeiro-tenente num contratorpedeiro, o Che-

quers, estacionado em Malta. Isabel juntar-se-lhe-ia mais tarde, 
uma semana depois do primeiro aniversário de Carlos, deixando 
o bebé ao cuidado de Nanny Lightbody e de Mabel Anderson. 
Antes da partida de Filipe, mãe, pai e filho foram fotografados por 
Baron (Sterling Henry Baron). Publicadas por Raphael Tuck & 
Sons como postais, a fotografia de Baron captou o deleite natural 
de Isabel com o seu bebé. Antes da sua própria partida, tal como 
os pais em 1927, Isabel e Carlos posaram para Marcus Adams. 
Não obstante, Isabel estaria ausente durante cinco semanas, in-
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cluindo o Natal. Ao contrário da sua mãe, estava aparentemente 
imperturbável com a separação, embora um dos companheiros do 
grupo em Malta recorde o seu orgulho no rapazinho «que ago-
ra já anda e é muito querido»,60 exibindo filmes de Carlos feitos 
pela própria Isabel. Em Malta, a Princesa ficou sobretudo com 
os Mountbatten. Apesar de ter ao seu serviço uma aia, Bobo e 
um segurança, de uma salva de tiros ter saudado a sua chegada 
à ilha, de «a Assembleia Legislativa aprovar por aclamação uma 
resolução reforçando a sua cordial saudação à Princesa», de uma 
mão cheia de eventos, incluindo uma visita oficial à Exposição 
Industrial de Malta e de um almoço com o Arcebispo Gonzi, Isa-
bel esteve em Malta mais próxima do que alguma vez estaria de 
viver como as outras mulheres de oficiais da Marinha.61 Apenas 
Mountbatten parecia incapaz de esquecer o seu lugar na linha 
de sucessão ao trono: era previsivelmente atencioso com a sua 
hóspede real e frequentemente apaixonado. «Lilibet é de facto 
encantadora. Perdi o que restava do meu coração para lhe dar a 
ela», disse à sua filha mais velha.62 A Princesa e o seu ambicioso 
parente desempenharam os respetivos papéis. «Acho-a tão doce 
e atraente», afirmou o dedicado Mountbatten: «Por vezes, penso 
que também gosta de mim, embora seja demasiado reservada para 
me dar qualquer indicação».63

Possivelmente, a sua reserva permitiu-lhe gerir a separação al-
ternadamente entre Filipe e Carlos. À sua mãe, escreveu sobre o 
seu desejo de recriar na sua própria família «o ambiente de amor e 
equidade» a que se habituara em criança. Mas também era prisio-
neira do seu adorado e obstinado marido. Como afirmou num dis-
curso controverso, proferido num comício do Sindicato das Mães 
pouco antes de deixar Londres, desaprovava o divórcio. Mais tarde 
a sua atitude como mãe seria alvo de críticas. No outono de 1949, 
ao avaliar os dois pratos da balança, pode ter calculado que a ne-
cessidade que Filipe tinha de si era superior à do filho de quatro 
anos, assistido pelo seu próprio staff de três pessoas e pelos avós 
dedicados. Certamente a Rainha não detetou nenhum desapego 
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na atitude de Isabel com Carlos e pareceu apoiar a sua decisão. 
Escreveu ao Príncipe Paul da Jugoslávia: «O bebé é tão querido, 
& Lilibet & Filipe estão encantados», enquanto à própria Isabel, 
a 21 de dezembro, classificou a sua decisão de passar o Natal com 
Filipe como «muito certa, estares com o centro do teu universo!»64 
Isabel voltou à Grã-Bretanha uma semana mais tarde. Permaneceu 
em Clarence House sozinha até à véspera de Ano Novo, quando 
foi a uma corrida em Hurst Park para ver o seu cavalo Monaveen 
ganhar a Queen Elisabeth Chase. Corada pelo sucesso, fez a via-
gem para Sandringham para ver os pais e, tardiamente, Carlos. 
Edwina Mountbatten descreveria a despedida de Isabel de Malta 
para regressar a casa como «voltar a pôr um pássaro na sua gaio-
la minúscula».65 Três meses depois, Isabel regressou à ilha. Para a 
Rainha Frederica da Grécia, nascida alemã, mulher do Rei Paul, 
primo de Filipe, numa declaração prosaica que indicia o à-vontade 
com que Isabel lidava com a sua vida doméstica dividida, a Prin-
cesa movimentava-se entre Londres e Malta como se tivesse «um 
apartamento em Londres e uma casa ao pé do mar».66

Mais uma vez, deixou Carlos para trás. Mais uma vez, ficou en-
cantada por voltar a reunir-se com Filipe. Mais uma vez, o sabor 
efémero do que passava por normalidade entusiasmou-a. «É fan-
tástico vê-la tão radiante e levar uma existência mais ou menos 
humana por uma vez», escreveu Edwina Mountbatten.67 O valete 
de Filipe, John Dean, lembra-se do casal na ilha, «tão relaxado e 
livre, a ir e vir como lhes apetecia»; em retrospetiva, amigos con-
sideram este o período mais feliz das suas vidas.68 O presente de 
casamento do governo chinês, porcelana verde, dourada e cor de 
beringela, estava decorado com um motivo de cinco morcegos que 
indicam cinco supremas felicidades em volta do carater «Hsi» para 
a felicidade conjugal.69 Em Malta, este augúrios realizaram-se. Isa-
bel conduzia através das ruas sinuosas e trepidantes, visitava lojas e 
ia ao cabeleireiro; com Filipe, ou com os Mountbatten, nadava em 
grutas isoladas e fazia piqueniques à sombra de laranjeiras. Via Fi-
lipe a jogar polo. Do seu ponto privilegiado no Forte de St. Elmo, 
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filmava a esquadra naval com a sua câmara, olhos semicerrados 
por detrás dos seus óculos escuros para tentar distinguir a figura 
de Filipe no convés. Dançaram juntos em restaurantes. No Hotel 
Phoenicia, a Jimmy Dowling Band tocava a sua canção favorita, 
People Will Say We're in Love, de Oklahoma!. «Costumavam dan-
çar imenso. Estava sempre tão bonita e era sempre tão simpática 
e amável», recorda um elemento da banda.70 Os lojistas malteses 
notaram a sua lentidão a lidar com dinheiro. Ficou seis semanas.  
A dada altura, pela segunda vez, Isabel ficou grávida.

Isabel tinha outras razões além de Filipe para estar contente por 
estar longe de casa na primavera de 1950. A Woman´s Own, uma 
popular revista semanal, começara a publicar em folhetim uma 
versão adorável e sentimental da infância de Isabel, que irritou e 
chocou os seus pais. A infeliz autora era a recentemente reforma-
da Crawfie, o livro The Little Princesses, alardeado como um relato 
«amoroso, humano e autêntico» da história das princesas. O folhe-
tim começou primeiro a ser publicado na revista americana Ladies 

Home Journal, cujos editores, Bruce e Batrice Blackmar Gould, uns 
tubarões na área editorial, tinham enganado Crawfie, levando-a 
a acreditar que podia contar a história com toda a impunidade, 
reter a amizade da Família Real e até contribuir para a melhoria 
das relações anglo-americanas, apoiando o respeito e a afeto dos 
americanos pela monarquia. A Rainha pensava ter deixado bem 
claro o seu horror por esta perspetiva de publicação, ao escrever 
a Crawfie em abril de 1949: «Sinto fortemente que deveria [...] 
dizer Não, Não, Não às ofertas de dólares por artigos sobre algo 
tão privado & precioso como a nossa família».71 Não contou com a 
determinação dos Gould nem com a coação gananciosa do homem 
com quem Crawfie casara no outono de 1947, o Major George 
Buthlay. Terminou o seu manuscrito em agosto de 1949; os Gould 
dedicaram um mês a reescrevê-lo, e Crawfie submeteu-o à Rai-
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nha. Tal como sempre tinha sido intenção dos Gould, a publica-
ção prosseguiu, independentemente da ira real ou da apreensão 
do Palácio. Lady Astor descreveu Isabel como «profundamente 
chocada & magoada & furiosa».72 Não acrescentou, já que não era 
necessário, impotência na sua fúria.

Em criança, Isabel não poderia ter entendido as ramificações 
de uma vida tanto pública como privada. Por volta de 1950, já ti-
nha aprendido a navegar na sua existência híbrida. Com sucesso, 
a Princesa e Filipe conseguiram esconder o seu noivado; sem pro-
testos, concordara com os planos do governo e da Casa Real para o 
seu casamento: convidados que lhe eram desconhecidos, exibição 
pública dos presentes de casamento, e, a seu tempo, do seu vestido, 
as intromissões na sua lua de mel. Cada vez mais hábil na execução 
da sua vida como figura pública, permaneceu, no entanto, tímida 
e invulgarmente reservada. Dava um grande valor à privacidade 
que lhe era permitida. Com toda a pantanosa celebração da própria 
Princesa, The Little Princesses tornou pública a vida familiar que 
Isabel, Margarida e os seus pais consideravam sacrossanta e cen-
trou ainda mais a atenção pública nas irmãs. Crawfie descrevera 
as suas vidas como envolvidas por uma torre de marfim, mas foi 
ela, embora ingenuamente, que deitou abaixo as paredes da torre.  
A reação da Rainha ao ato de traição de Crawfie foi tão inequívoca 
como a sua opinião sobre a abdicação. Dado o choque, a mágoa e 
a fúria vislumbradas por Lady Astor, não se poderia esperar que 
Isabel disputasse o papel da sua mãe.

Três meses depois do folhetim no Ladies Home Journal, outra 
revista americana, Pageant, deu o oitavo lugar a Isabel entre as 
mulheres que internacionalmente «exercem[exerceram] a maior 
influência na vida moderna».73
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Mais ao gosto de Isabel nesse verão foi o gesto do comandante de 
uma unidade da Força Aérea norte-americana estacionada próxi-
mo de Londres, que deu instruções aos seus pilotos para não so-
brevoarem Clarence House até o bebé da Princesa nascer. Isabel 
deu à luz a sua única filha a 15 de agosto de 1950, mais uma vez 
assistida pela enfermeira-parteira Irmã Helen Rowe, inevitavel-
mente chamada «Rowie», que estivera presente no nascimento de 
Carlos; frugalmente, usou o enxoval feito para o filho. A polícia 
organizou as multidões que se juntaram no exterior de Clarence 
House durante dias até as tornar crocodilos mansinhos: dois a dois, 
em filas ordenadas, esperaram até ao boletim oficial. No OvalXI, o 
anúncio do nascimento da bebé interrompeu o quarto ensaio da 
partida contra as Índias Ocidentais antes de o jogo parar para o al-
moço. Filipe estava com a mulher; a Rainha permanecera em Lon-
dres depois da partida do Rei para Balmoral e chegou quase ime-
diatamente. Na altura do nascimento de Isabel, a imprensa atribuiu 
o interesse na bebé Ana Isabel Alice Luísa ao afeto pela mãe real: 
«A mais calorosa saudação de Londres à jovem Princesa», disse o 
Scotsman aos leitores, «é a medida do orgulho e do agrado com que 
todos nós olhamos as nossas memórias desta filha de uma Rainha 
Escocesa».74 Isabel descreveu-se a si própria como «muito emo-
cionada com o novo bebé»: «Estamos absolutamente encantados 
e orgulhosos por ter uma rapariga, assim como um rapaz — e será 
muito divertido quando forem mais velhos».75 Estava preocupada 
que Carlos, que até recentemente vivera sozinho, sem irmãos, e até 
sem os dois pais, «aceitasse bem».76 Contou que «parecia fascinado 
com a irmã e tratava-a com grande cuidado e afeto — até agora!».77

Tal como a seguir ao nascimento de Carlos, a recuperação de 
Isabel foi lenta. A 20 de setembro, a Clarence House emitiu uma 
declaração: «A Princesa foi avisada pelos seus médicos de que a sua 
agenda de compromissos para este outono é muito pesada e con-
siderou necessário fazer alterações aos seus planos». O primeiro 

XI Estádio de críquete, localizado em Kennington, Lambeth, Inglaterra.  
(N. da T.)
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compromisso cancelado foi a inauguração da International Mo-
tor Show, agendada para 18 de outubro; os comentadores assina-
laram que este evento se realizava apenas dois meses depois do 
nascimento de Ana e que Isabel descansara por três meses e meio 
depois do nascimento de Carlos. Em vez disso, quando o outono 
passou a inverno, Isabel juntou-se a Filipe em Malta. Estaria de 
novo fora durante o Natal, deixando Carlos e Ana com os avós, 
tal como ela e Margarida tinham passado o Natal de 1935 sepa-
radas dos pais devido à doença da mãe; a ama Lightbody insistia 
que viajar perturbava as crianças pequenas. A visita de Isabel nesta 
altura incluiu uma estadia de seis dias em Atenas com o Rei Paul 
e a Rainha Frederica. Em casa, os níveis de interesse público por 
Isabel estavam altos. A imprensa britânica referiu-se a multidões 
no exterior do Palácio real, operários fabris a apressarem-se para 
junto das linhas de demarcação, e «a imprensa grega [...] cheia 
da visita. Eram publicadas fotografias da Princesa Isabel com ar-
tigos sobre a sua infância e o seu casamento».78 Apesar da — ou 
por causa da — herança grega de Filipe, Isabel tornara-se a atração 
principal. Ao observar de muito perto o casal, o embaixador britâ-
nico, Sir Clifford Norton, detetou o papel de Filipe no sucesso da 
mulher, assinalando que, enquanto a Princesa era «muito tímida, 
bastante arredia, até um pouco mosca-morta, de facto», Filipe era 
«jovem e vigoroso e animava-a a seguir em frente. Não dizia, na 
realidade, “Vamos lá, rapariga!”, mas era uma coisa do género».79 
A combinação do valor noticioso de Isabel com a «animação» de 
Filipe estabeleceu um padrão que não mudaria. Em dezembro, 
Margarida juntou-se-lhes em Malta, levando novas fotografias de 
Carlos e Ana; com a irmã, voou para Tripoli, onde Isabel passou 
revista ao Primeiro Batalhão dos Grenadier Guards. «Margarida 
simplesmente adorou a visita», escreveu a Rainha, preocupada em 
manter a proximidade entre as filhas face ao afastamento causado 
pelo casamento de Isabel.80

Isabel não regressou a Clarence House até meados de fevereiro 
de 1951. Tinha estado afastada dos filhos onze semanas. Enquanto 



268

a imprensa britânica esteve maioritariamente silenciosa sobre esta 
questão da sua ausência, os comentários além-mar eram menos 
favoráveis. Como não se pode ter um pássaro na mão e ao mesmo 
tempo a voar, o Sunday Mirror atribuiu as críticas ao jornal fran-
cês Samedi Soir. «Uma certa fação da opinião britânica começou a 
murmurar que Isabel era uma má mãe», escreveu o jornal citando 
o Samedi Soir, que afirmava que Filipe estava prestes a desistir do 
seu comando naval e a regressar a Inglaterra «para que Isabel não 
se torne uma má mãe».81 Passariam ainda cinco meses até à renún-
cia ao comando naval. A causa não foi a ansiedade sobre o exercí-
cio da maternidade por parte de isabel, mas um declínio agudo na 
saúde do Rei depois do diagnóstico de um tumor maligno que seria 
removido do seu pulmão esquerdo a 23 de setembro de 1951. En-
tretanto, e mais uma vez sem as crianças, Isabel regressaria a Malta 
para a Páscoa. Seguiram para Itália, onde ficaram com a prima de 
Filipe, a Rainha Helena da Roménia, nos arredores de Florença, 
e na embaixada britânica em Roma. «Estamos a viver como ciga-
nos», escreveu Isabel para casa, muito feliz.82 No regresso ofereceu 
a Filipe uma pintura do porto de Valetta.

Para Isabel sobrou muita da carga de trabalho do pai. Para um 
filosófico Filipe, certamente que isto significou o fim de qualquer 
carreira independente A tarefa de apoiar Isabel continuaria até ao 
fim da sua longa vida. «O Príncipe que ganhou a mão [de Isabel] 
provou estar pronto e com vontade de a apoiar nos seus múlti-
plos deveres», entoou um locutor da Pathé uns meses mais tarde; a 
prontidão de certeza que ultrapassou a vontade, já que desistiu da 
vida de homem da Marinha que adorava.83 Os dois substituíram o 
Rei e a Rainha numa visita de cinco semanas ao Canadá, no outono 
de 1951. No estilo, a visita assemelhou-se à visita anterior à África 
do Sul: mais de metade do itinerário de dez mil milhasXII foi feito 
num comboio privado com uma plataforma de observação nas tra-
seiras para «dar aos milhares de canadianos a oportunidade de ver 

XII Cerca de 16 mil quilómetros. (N. da T.) 
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a Princesa quando passava e à Princesa a oportunidade de tomar 
conhecimento das suas saudações».84 Na bagagem de Isabel ia luto 
pelo seu pai; o seu novo secretário privado, o Honorável Martin 
Charteris, o sucessor de Jock Colville e sobrinho de Cynthia As-
quith, levou rascunhos dos documentos de sucessão. O espetro 
da morte do Rei pairava. Isabel não podia afastar com ligeireza a 
memória da sagrada comunhão com o Arcebispo de Cantuária no 
Palácio Lambeth na manhã da operação do pai: ela própria, Mar-
garida e a Rainha. Disse aos convivas de um banquete de Estado 
em Otava, a 10 de outubro: «A ansiedade destas duas últimas se-
manas tem parecido interminável», antes de lhes garantir umas 
lentas melhoras do Rei. Nos pontos de paragem, arranjavam-se 
telefonemas para o pai no Palácio de Buckingham, como se Isabel 
pudesse pô-lo melhor pelo encorajamento ou pela força de vonta-
de. Apesar de tudo, a visita foi pontuada por alguns momentos de 
descontração. Talvez houvesse alguma capacidade de fazer como 
a avestruz, para satisfação do casal, cada um deles relutante em 
encarar a possibilidade da morte do Rei. Isabel classificou como 
«uma experiência magnífica» as 14 milhasXIII de Yates para Peers 
(Alberta) quando conduziram o comboio, Isabel como engenheira, 
Filipe como bombeiro, e multidões intrigadas ao longo da linha 
procuravam em vão a plataforma de observação à procura dos via-
jantes reais, que estavam ocupados na locomotiva.85

Na segunda noite em Otava dançaram até à meia-noite, numa 
«quadrilha alegre e informal», na qual Isabel usou «roupas de 
“Cinderela”»: um traje tipo «vestido bávaro», blusa castanha axa-
drezada, saia azul com missangas bordadas e sapatos de salto qua-
drado,XIV um tributo ao desembaraço de John Dean, que também 
trouxe jeans, uma camisa de xadrez, mocassins e um cinto de cowboy 
para Filipe.86 Filipe «animava» Isabel tanto em privado como em 
público, perseguindo-a ao longo do corredor do comboio usando 

XIII Pouco mais de 22 quilómetros. (N. da T.) 
XIV Também conhecidos como saltos cubanos, porque eram aplicados nos sapa-
tos de dança. Tipo de saltos que tinham as botas dos cowboys. (N. da T.) 
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dentes falsos ou pregando-lhe partidas como uma lata de frutos 
secos da qual, ao abrir-se, saltava uma cobra-brinquedo. Isabel 
protestou pelas críticas da imprensa canadiana de que não sorria 
o suficiente; a sua expressão «carrancuda» foi a causa de muitos 
comentários adversos, mais tarde explicada por um ministro: sur-
gia «quando está profundamente emocionada e tenta controlar-
-se»: «Frequentemente, quando está profundamente comovida 
pela aclamação da multidão, parece estar com mau génio».87 Em 
quase toda a parte, grandes multidões — calcula-se que 170 mil 
pessoas esperavam o casal em Otava e 500 mil no Quebeque — 
reagiam com entusiasmo, especialmente a Filipe, que «sorria mais, 
acenava mais, não se curvava tanto»; numa estação de comboios, 
a multidão cantava «Não voltarão depois outra vez?» após a par-
tida do comboio.88 Em casa, a Rainha entretinha-se com cartas 
cheias de novidades de Carlos e Ana; preocupava-se com a qua-
lidade declamatória que Isabel entregava aos seus discursos: «Não 
te esqueças de pôr um pouco de inflexão nos teus discursos, es-
pecialmente para os que são emitidos na rádio, minha querida», 
escreveu.89 Isabel e Filipe viajaram para sul da fronteira para uma 
visita relâmpago ao Presidente Truman, levando presentes do Rei. 
Em Washington, não houve queixas sobre a expressão sisuda de 
Isabel. O New York Herald Tribune aclamou «o casal mais interes-
sante do mundo» e transbordou de entusiasmo com o facto de a 
«Princesa Isabel, atraente como é nas fotografias, ser absoluta-
mente devastadora em pessoa».90 «Certamente material para cine-
ma» era a descrição que o Washington Daily News fazia de Filipe, 
que se dizia fazer desmaiar as estenógrafas. Truman recorreu a um 
conceito familiar. «Quando eu era um rapazinho», disse, «li sobre 
uma princesa-fada, e aqui está ela».91 Adulação a este nível, embora 
com uma expressão menos absoluta no seu país, tornou-se uma 
característica dos compromissos partilhados por Isabel e Filipe e 
haveria de colorir os primeiros anos do reinado. De regresso a solo 
britânico, no comportamento dos seus conterrâneos ecoava o dos 
canadianos. O Rugby Advertiser noticiou que quando o comboio 
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real passou pela estação de Rugby, a caminho de Londres, «vários 
milhares de pessoas juntaram-se na plataforma sul» e foram re-
compensadas com «um vislumbre de Suas Altezas Reais a almoça-
rem a trinta milhasXV por hora».92

Durante a ausência de Isabel, o Rei cancelou pela segunda vez 
uma visita a Ceilão, Austrália e Nova Zelândia planeada para a pri-
mavera. Não foi uma surpresa para Isabel, que já tinha estado em 
preparativos para uma contingência do género. Escreveu ao seu 
estilista Norman Hartnell a 24 de setembro: «Gostava muito que 
preparasse alguns esboços para eu ver [...] como precaução para al-
guma decisão súbita que me faça ir no lugar do Rei».93 Na verdade, 
nem Isabel nem os pais visitariam a Austrália em 1952.

«De 3 a 7 de fevereiro, descanso na Royal Lodge», rezava o 
programa oficial da visita de Isabel e Filipe ao Quénia no início da 
sua viagem de quatro meses a países ultramarinos. Nas encostas 
do Monte Quénia, acima do rio Sagana, em dez acresXVI de jardins 
verdes imaculados com relva do Uganda, a Royal Lodge era o pre-
sente de casamento da colónia ao casal. Fotografias mostram Isabel 
a sorrir na soleira da porta, revestida a madeira, da casa térrea:  
tinha esperado quatro anos para ver com os seus próprios olhos 
esta versão adulta da Y Bwthyn Bach, completada com sentinelas 
de uniforme, acomodações para uma aia e, no quarto de vestir de 
Filipe, cortinados cujo padrão era constituído pelos navios mais 
famosos da história.

Da Royal Lodge, no final da tarde de 5 de fevereiro, Isabel e Fi-
lipe, com a aia Henriette Palmer e Michael Parker, conduziram até 
uma casa de madeira numa árvore, levantada em palafitas numa 
figueira selvagem na floresta Aberdare. O Hotel Treetops era um 

XV Pouco mais de 48 quilómetros. (N. da T.)

XVI Medida agrária usada em alguns países com diferentes valores (o acre inglês 
equivale a 40,47 ares, sendo que cada are corresponde a 100 metros quadrados).
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posto de observação com três quartos, uma área de refeições e uma 
plataforma de visionamento, construído ao lado de um lago onde 
animais selvagens de grande porte iam beber. Era um sítio fantás-
tico, remoto e perigoso. «Os visitantes são trazidos de carro até um 
quarto de milhaXVII do posto, e daí vão a pé através de uma selva 
cheia de rinocerontes, elefantes, leopardos e várias cobras perigo-
sas», explicou o Illustrated London News. «Ao longo do caminho há 
várias escadas para o caso de existir algum ataque. Do confortá-
vel posto de observação do “hotel”, os visitantes podem observar 
a vida na selva de muito próximo, mas em perfeita segurança».94 
À medida que a tarde se transformava em noite, Isabel observava 
com uma atenção fascinada, filmando com a sua câmara enquanto 
a luz durava. Mais tarde, o grupo discutiu o que tinha visto. Fala-
ram do Rei. Isabel informou sobre as suas melhoras. «Claramente, 
pelo tom da sua conversa», lembrou Eric Sherbrooke Walker, o 
dono do Treetops, «estava à espera de uma recuperação total».95

Ao contrário, Jorge VI morreu durante o sono, de uma trom-
bose coronária, às primeiras horas de 6 de fevereiro, em Sandrin-
gham, enquanto Isabel estava fora de alcance, no seu ninho na sel-
va. As circunstâncias da sua subida ao trono, uma vez conhecidas, 
pareceram acrescentar outro pormenor de conto de fadas à sua 
existência já de fábula: a jovem que subiu a uma árvore Princesa 
e desceu Rainha. Isabel estava completamente a leste da sua mu-
dança de estatuto, isolada da rádio ou de telegramas pela flores-
ta africana. Acordou cedo, observou o voo e o mergulho de uma 
águia por cima da sua cabeça, os babuínos, um rinoceronte no lago 
salgado. O grupo tomou um pequeno-almoço de ovos, bacon e café 
e regressou à Royal Lodge — Isabel «maravilhosa em jeans, a falar 
sobre rinocerontes».96 Antes do almoço, pescaram; depois, descan-
saram. Foi Martin Charteris, num hotel próximo, quem primeiro 
ouviu a notícia de um jornalista local. Telefonou a Michael Parker, 
para a Royal Lodge. Parker disse a Filipe. Filipe disse a Isabel, ago-
ra sua soberana, assim como sua mulher. Levou-a para o jardim 

XVII Cerca de 40 metros. (N. da T.) 
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onde andaram devagar para cima e para baixo, «enquanto falava, 
e falava, e falava para Isabel» — atentamente, tal como Cynthia 
Jebb se recordava de os ver falar em circunstâncias tão diferentes 
numa festa em Sandringham três anos antes.97 Isabel não estava a 
chorar quando regressaram à casa: Henriette Palmer descreveu-
-a como «magnífica e forte».98 «Enterrou a sua perda com uma 
coragem régia (as notícias de alguns jornais de que rebentara em 
lágrimas eram absolutamente infundadas)», de acordo com os au-
tores de The Coronation Book of Queen Elisabeth II, publicado no ano 
seguinte; o seu autocontrolo assemelhava-se ao da mãe, que uma 
aia classificou de «supremo».99 Quando Martin Charteris chegou 
a Royal Lodge, Isabel estava «sentada à secretária, muito direita, 
boas cores, nenhum sinal de lágrimas»;100 pareceu-lhe «senhora 
absoluta do seu destino».101 À sua aia, Lady Pamela Mountbatten, a 
filha mais nova de Dickie, Isabel pediu desculpa pelo cancelamento 
imediato do resto da viagem, um exemplo, debaixo de circunstân-
cias extraordinárias, dessa «solicitude com o conforto de outras 
pessoas» que Tommy Lascelles observara na África do Sul; na sua 
secretária, escrevia cartas a pedir desculpa aos outros envolvidos 
na viagem. Charteris perguntou-lhe como é que iria chamar-se a 
si própria: «Pelo meu próprio nome, claro — o que mais poderia 
ser?», replicou. Era a única resposta possível para a jovem mulher 
cujo destino real, tranquilamente aceite desde há muito tempo, era 
central para a sua identidade; uma jovem mulher que, afirmaria 
uma cortesã mais velha, «sempre fez instintivamente o que estava 
certo».102
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Tenho certeza de que será uma tremenda influência para o 
bem», escreveu Arthur Grenfell em fevereiro de 1946, depois de 
observar o efeito da Princesa sobre os outros convidados do baile 
de debutantes da filha.1 E acrescentou sobre essa ocasião: «Todos a 
seus pés», meia hora após a sua chegada.

O mesmo sentimento acolheu a subida de Isabel ao trono, seis 
anos depois. O luto pelo Rei tinha sido sincero e generalizado. Du-
rante o velório, em Westminster Hall, mais de 300 mil pessoas 
fizeram fila para passarem pelo caixão. Outras 200 mil cruzaram 
os relvados da Capela de St. George, em Windsor, para verem as 
coroas e os ramos de flores de pessoas singulares, comunidades e 
organizações grandes e pequenas; «iluminação moderada» miti-
gava a deceção dos retardatários nas tardes escuras de fevereiro.2 
Sem exagero, Isabel descreveu a uma amiga de Alah, dos tempos 
do número 145 de Piccadilly, «o enorme afeto de todas as partes 
do mundo para com o Rei»; à mulher do professor Hubert Tan-
ner, colaboradora das pantomimas de Windsor, a Princesa referiu 
«o incontável número [de pessoas] que escreveu a dizer que to-
dos sentem o perda de um amigo, bem como a do seu Rei».3 No 
entanto, a ansiedade moderou essa tristeza. Havia no ar uma ex-
pectativa flutuante. «Com uma Rainha no trono, a Grã-Bretanha 
conheceu sempre a grandeza», disse a Pathé aos espectadores num 
noticiário sobre a sucessão, a 11 de fevereiro; Isabel partilhava «o 
nome que já antes trouxe glória à Grã-Bretanha».4 O sentimento 
ecoado na transmissão feita por Winston Churchill, novamente 

Capítulo IX

«Noiva da história, ungida, abençoada»
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primeiro-ministro, aos setenta e sete anos, no dia em que Isabel 
regressou: «Famosos foram os reinados das nossas rainhas. Al-
guns dos períodos maiores da nossa história desenrolaram-se sob 
os seus cetros». Uma nação de luto, agitada pela grandiloquência 
e um desejo irresistível de banir o marasmo do pós-Guerra, agar-
rando-se a esta ligação nominal com a antiga grandeza, abraçou a 
«Princesa Isabel» que, desde o nascimento, em inúmeros editoriais 
e jornais ilustrados, foi uma luminosa distração da monotonia e do 
mundano: como a Pathé a aclamava, «a Princesa que conhecemos 
desde menina e que vimos crescer em estatuto». A expectativa era 
sincera, embora irreal. Os comentadores falavam de «novos isa-
belianos». O poeta laureado, John Masefield, invocou Ricardo II, 
de Shakespeare: «Que esta velha terra possa reviver e ser / No-
vamente uma estrela fixa no mar».5 Que Isabel chegara para sim-
bolizar a renovação, a geração da vitória e a integridade de uma 
forma idealizada de ser britânica, estava, na verdade, pouco nas 
suas mãos. Enquanto a saúde do Rei se degradava visivelmente, a 
Princesa florescia como esposa e mãe. Ao inaugurar o Festival da 
Grã-Bretanha, em maio de 1951, Jorge VI parecia estar a desapare-
cer e a falhar. Em contraste, nessa mesma noite, Isabel brilhou no 
concerto inaugural do Royal Festival Hall. A sua pele incompará-
vel, o busto cheio e cintura fina, o batom brilhante, os diamantes 
do Nizão e o sumptuoso vestido de noite, tudo o que os seus con-
temporâneos admiravam. Para muitos dos seus novos súbditos, 
habituados à rigidez majestática da Rainha Mary e à timidez do 
falecido Rei, a seriedade e a gravidade de Isabel — posteriormen-
te censurada como distanciamento — constituíam uma dignidade 
apropriada ao seu alto destino. Um terço dos entrevistados consi-
derou-a divinamente destinada para a soberania e o Parlamento 
mostrou-lhe o seu apoio ao votar uma subvenção de 475 mil librasI 
anuais a favor de Isabel, a que acrescia um nono da receita líquida 
do Ducado da Cornualha para sustentar o seu herdeiro. 

I Cerca de 550 mil euros a preços atuais. (N. da T.) 



277

Para Isabel, na opinião de Filipe, a morte do pai, menos de uma 
semana depois de se ter despedido dele, foi «o mais terrível cho-
que»; o Rei Pedro da Jugoslávia escreveu que marido e mulher 
«[disseram]-me sentirem-se anestesiados».6 Tal como a mãe e 
Margarida, Isabel achou o Rei «maravilhosamente melhor», «tão 
cheio de ideias e planos para o futuro»; a Princesa considerou que 
«morreu quando estava a melhorar».7 Em alguns aspetos, Isabel 
ficou surpreendida com o fardo da soberania que era o corolário 
imediato do luto. A inevitabilidade do momento tinha sido senti-
da, embora levemente, ao longo da sua vida: o render da guarda, 
no Castelo de Windsor, em homenagem ao seu aniversário; o fe-
tichismo dinástico da avó; as aulas com Henry Marten, armado 
cavaleiro pelo Rei como recompensa por essa tarefa; a elisão do 
Rei do «nós os quatro» e da «Família Real»; a sua própria designa-
ção como «herdeira» ou «herdeira presuntiva»; e, ultimamente, os 
telegramas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em que Jock 
Colville tanto insistira e, desde o verão de 1950, por iniciativa de 
Martin Charteris, as atas e os memorandos do Governo e a substi-
tuição do Rei, ao longo dos vários capítulos da sua doença. Acima 
de tudo, foram as conversas entre pai e filha, aquela aprendizagem 
gentil, mas diligente, que Lisa Sheridan tinha decidido capturar na 
Royal Lodge, em 1942, o Rei fotografado na sua secretária, Isabel 
a ler por cima do ombro dele, caixas de documentos de Estado 
empilhadas em perfeita ordem. No discurso da Cidade do Cabo, 
não havia nenhuma garantia leviana de que o chamamento para 
o trono estava a décadas de distância, embora a Princesa pudesse 
razoavelmente ter presumido e esperado que assim seria. A morte 
do Rei, aos cinquenta e seis anos, como Isabel disse mais tarde, 
aconteceu «demasiado cedo» e apenas apressou um destino que a 
Princesa já reconhecera e a que nunca se esquivaria. Tanto o «tea-
tro» como a mecânica da monarquia eram-lhe familiares: recebera 
a saudação na cerimónia do Trooping the Colour, testemunhara a 
distribuição do royal maundy, pôs coroas de flores no Cenotáfio no 
Dia do Armistício; aos dezoito anos, já era conselheira de Estado.
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O que implicava, precisamente, que o seu destino real estava, 
em alguns aspetos, mal definido. Além do seu papel executivo e 
constitucional, o propósito menos tangível da monarquia não ocu-
pou Henry Marten. Para a família de Isabel, a soberania era uma 
amálgama de ideais abstratos exigidos por nascimento e precedên-
cia, uma herança intensamente séria; a experiência da abdicação 
fortalecera o seu foco no dever. A fórmula familiar foi reiterada, 
poucos dias após a morte do Rei, pela sua viúva, que agora era 
tratada por Rainha Isabel a Rainha-Mãe, numa mensagem à nação: 
«Nenhum homem tinha um sentido mais profundo do dever e do 
serviço [do que o Rei] e nenhum homem tinha tanta compaixão 
pelos seus semelhantes»; lembrou «a grande tarefa de serviço que 
recaiu sobre nós».8 Em fevereiro de 1952, «a grande tarefa de ser-
viço» passou a ser de Isabel. Em conformidade com os ensinamen-
tos de uma vida inteira, era inconcebível que a Princesa a inter-
pretasse de outra forma que não a continuação do exemplo do pai 
que, por sua vez, tinha sido uma extensão deliberada do exemplo 
de modelo de realeza de Jorge V, abraçado na incerteza traumática 
de dezembro de 1936. Observar o pai, obstinado, mas muitíssimo 
tenso, mostrara-lhe a severidade da soberania. A declaração pos-
terior de Isabel — «presumi sempre que as pessoas me queriam 
solene, na maior parte do tempo» — revela tanto as restrições da 
dignidade real da Rainha Mary como a visão partilhada pela filha 
e pelo pai sobre a seriedade e os rigores do seu elevado cargo.9 Na 
mensagem de Natal, transmitida no final do ano, Isabel recordou 
«o meu pai e o meu avô»: «Vou esforçar-me para continuar o seu 
trabalho», prometeu. A nova Rainha tinha feito o mesmo voto na 
sua Declaração de Soberania, perante 175 conselheiros privados, 
num encontro, às dez da manhã, a 8 de fevereiro, quando pediu a 
ajuda de Deus «nesta difícil tarefa que foi depositada sobre mim, 
tão cedo, na minha vida». Naquele que foi o primeiro discurso do 
seu reinado, Isabel estabeleceu o seu propósito, sancionado pela 
prática familiar: «Trabalharei sempre, como fez o meu pai durante 
todo o seu reinado, para aumentar a felicidade e a prosperidade 



279

dos meus povos, espalhados como estão por todo o mundo».10 A 
promoção da felicidade e da prosperidade devia ser o objetivo da 
grande tarefa de serviço e as perspetivas desta filha e neta do Im-
pério eram globais. O ministro das Colónias, Lord Chandos, des-
creveu-o como «um dos discursos mais comoventes que já ouvi, e 
eu, como muitas outras pessoas, mal consegui controlar as minhas 
emoções». Em vários locais da cidade de Londres, depois deste en-
contro, Isabel foi proclamada «Rainha Isabel II, pela graça de Deus, 
Rainha deste Reino e de todos os seus outros Reinos e Territórios, 
Chefe da Commonwealth, Defensora da Fé».

Os sinais de fidelidade aos seus antecessores surgiram rapida-
mente. A 26 de fevereiro, Isabel fez uma sessão de retratos, nos 
quais se basearia a sua imagem em selos, moedas e notas; seguiu 
a escolha do pai (a fotógrafa Dorothy Wilding) e usou o mesmo 
diadema de diamantes escolhido pela Rainha Vitória para o re-
trato pintado por Penny Black. Uma semana depois foi anunciada 
a data para o aniversário oficial de Isabel. «Ao decidir que deve 
ser celebrado em junho», explicou o Daily Telegraph, «a Rainha 
está a seguir o costume de seu pai».11 Na semana seguinte che-
gou a notícia de que no dia 10 de abril Isabel iria para Windsor, 
«seguindo a prática do Rei Jorge VI de fazer a tradicional visita 
pascal ao Castelo».12 A 2 de abril, presidiu à investidura de 360 
soldados e marinheiros envolvidos no funeral do Rei «como um 
gesto à memória de seu pai».13 Apesar da chuva, e completamente 
vestida de preto, Isabel comemorou o seu vigésimo sexto aniver-
sário, como sempre, com uma revista aos Grenadier Guards, em 
Windsor. Marcou encontros com os seus funcionários, incluindo 
com uma das suas camareiras-mor, Lady Elphinstone, irmã mais 
velha da sua mãe. As funções na Corte perpetuavam-se em volta 
das relações familiares. Embora o luto tenha causado o adiamento 
dos bailes de debutantes planeados para maio, no início do verão 
Isabel deu as tradicionais festas de apresentação, incluindo a de 
Holyroodhouse, em Edimburgo, na qual as filhas das classes altas 
faziam uma vénia ao monarca, num rito de passagem formal que 
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simbolizava a chegada à idade adulta e a disponibilidade para o tipo 
certo de casamento. No Conselho de Sucessão, Isabel deixou claro 
o seu entendimento de que, apesar de terem sido dados os primei-
ros passos para o desmantelamento do Império — a independên-
cia da Índia e da Birmânia, em 1947, a separação final de ligações 
entre a Grã-Bretanha e a Irlanda, um ano depois —, herdara uma 
coroa imperial ao seu alcance. A sua mensagem de «felicidades» 
à nova Câmara dos Representantes da Nigéria, na abertura for-
mal, em Lagos, a 10 de março e, no mesmo mês, as «profundas 
condolências» enviadas ao administrador do governo do Ceilão, 
na sequência da morte do primeiro-ministro, Don Stephen Sena-
nayake, sugerem a consciência do seu papel internacional como 
um símbolo de associação na nova Commonwealth, tal como lhe 
tinha sido explicado pelo pai e por Henry Marten.

A nova Rainha não sentiu nenhuma da impaciência de Eduardo 
VIII com a sua herança real. No verão de 1952, o arquiteto Hugh 
Casson sentiu-a «interessada e animada com tudo e não se preocu-
pava com o peso da sua responsabilidade».14 Mais tarde, Isabel des-
creveu a sua subida ao trono como «uma questão de [...] aceitar o 
nosso destino».15 Instintivamente conservadora, carregava a marca 
de uma educação à moda antiga. Já no Natal de 1946, a Princesa 
Marie Louise tinha notado «o valor que [Isabel] dava à tradição e a 
tudo o que nela contribui para a vida de uma nação».16 Isabel admi-
rava o pai; o hábito de se submeter a uma mãe ultraconservadora 
estava profundamente enraizado e persistiria nas pequenas e nas 
grandes questões: Hugh Casson descreveu uma discussão entre as 
irmãs sobre se a presença da mãe, num piquenique, exigia chávenas 
e pires, com Isabel a ignorar a vigorosa exclamação de Margarida: 
«Deixa-te disso!».17 Embora as coisas mudassem um pouco antes 
do final da década, de uma maneira geral, em 1952, seguir a sabe-
doria recebida da geração mais velha não estava sujeito a críticas. 
O conservadorismo caracterizava boa parte do pensamento domi-
nante do pós-Guerra, uma reafirmação do pensamento social, se-
xual e dos costumes religiosos após o turbilhão da Guerra. Era uma 
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perspetiva em que a submissão feminina continuou a ser a norma 
e a cultura jovem ainda não desafiava a equação da idade e do co-
nhecimento. Num livro intitulado Britain’s Royal Family at Home 
[A Família Real Britânica em Casa], publicado em 1950, a autora, 
Margaret Saville escrevia: «em comum com muitas esposas jovens, 
a Princesa Isabel gosta de obedecer aos gostos do seu marido e tor-
na-os dela própria quando estão juntos».18 (O próprio Filipe, mais 
tarde, corroboraria o que Saville quase certamente supôs.) Fazer 
o que se esperava de si era algo natural para Isabel. Desde sempre 
tinha sido encorajada a seguir o exemplo dos pais e dos avós como 
suas estrelas-guias — e com sucesso: o dramaturgo Christopher 
Fry descreveu-a como «tendo por herança a simplicidade que era 
do pai e também do avô».19 Isabel era elogiada pela sua semelhan-
ça com a mãe e com a Rainha Mary e por partilhar a firmeza do 
pai; a Rainha Mary encorajou-a a partilhar o seu amor pelo trono, 
um sentimento intenso e reverente. Como esperado pelos que lhe 
eram mais próximos, a Rainha abordou a tarefa da soberania deter-
minada a dominar a fórmula que herdara e a fazê-lo com o melhor 
da sua capacidade. Isabel mostrou pouco interesse em inovar; de 
forma aprovadora, o seu secretário privado observou que a Rainha 
não estava «entusiasmada com as reformas».20 Era aconselhada pelo 
primeiro-ministro, pelo Governo e por membros da sua Corte, to-
dos eles homens mais próximos da idade do pai: Lord Clarendon 
tinha setenta e quatro anos e era neto de um camareiro da Rainha 
Vitória; Lascelles tinha sessenta e cinco anos; o secretário privado 
adjunto, Michael Adeane, era neto do secretário privado de Jor-
ge V, Lord Stamfordham, que, em 1917, sugerira Windsor como 
novo apelido da dinastia. À frente dos seus assuntos domésticos 
estavam funcionários (nunca «criados») que lhe eram familiares 
desde a infância, incluindo Bobo e o lacaio do andar das crianças, 
Cyril Dickman, a quem Isabel, mais tarde, promoveu a mordomo 
do palácio. Ambos eram compromissos com os pais.

No meio da febril atmosfera de tristeza pela morte do Rei e do 
entusiasmo com a promessa de um novo começo com Isabel, os 
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tempos foram de ajustes e incertezas. Isabel estava surpreenden-
temente preparada para o fardo obrigatório que agora era seu, 
mas a mãe, o marido e a irmã viram-se temporariamente à deriva.  
A soberania concedeu-lhe a identidade e propósito espontâneos 
e consumiu avidamente os seus dias, mas os papéis públicos e as 
vidas privadas das duas irmãs continuavam a ter o Rei como ponto 
central. Enquanto Isabel teve muito pouco tempo para fazer o luto, 
forçada a voltar rapidamente ao autocontrolo — que, como Cyn-
thia Asquith sugeriu uma vez, foi a sua principal preparação para o 
cargo —, Margarida e a mãe tiveram tempo a mais. Margarida re-
cordaria, mais tarde, «uma terrível sensação de estar num buraco 
negro»; no vicariato de St. Paul, em Knightsbridge, a Princesa mais 
nova frequentou aulas de pós-confirmação e assistiu a uma série de 
palestras sobre vida eterna, proferidas pelo Bispo de Kensington.21 
A mãe oscilou entre a devastação e, mais desafiador para Isabel, 
uma irritadiça relutância em abrir mão da sua proeminência.22 No 
caso de Filipe, havia poucos deveres que coubessem claramente a 
um consorte masculino. Não lhe era concedida autonomia nem 
uma esfera de atividade que fosse sua, numa existência em que 
praticamente todos aqueles com quem se encontrava, diariamente, 
se centravam exclusivamente em Isabel, chegando a ser autoritário 
o tratamento dispensado a Filipe e, em alguns casos, dificilmente 
tolerante. Como Rainha por direito próprio, Isabel assumiu tanto 
o papel masculino do poder real (tal como ele era) como o papel 
mais suave e gentil, para consumo doméstico e brilho visual, nor-
malmente reservado à mulher ou consorte. Filipe era constitucio-
nalmente supérfluo; já tinha cumprido a sua função reprodutiva 
para garantir a sucessão, através dos nascimentos de Carlos e Ana. 
Primeiro a ser informado da morte do Rei, Filipe ficou «como se 
o mundo lhe tivesse caído em cima». Na verdade, grande parte do 
seu mundo tinha simplesmente desabado — «tudo mudou muito, 
muito consideravelmente», disse mais tarde — e a morte do Rei 
foi mais traumatizante para ele do que para Isabel.23 A mãe preve-
nira-o: «Isso significa uma grande mudança na tua vida. Significa, 
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para ti, muito sacrifício pessoal».24 O facto de Filipe saber o que 
estava para vir não diminuiu o impacto quando a ocasião chegou. 
O Rei Pedro da Jugoslávia descreveu-o como um vulcão que tinha 
sido coberto: «Não sei quanto tempo é que vai aguentar [...] as-
sim reprimido!»25 Filipe sentiu e continuaria sempre a sentir pro-
fundamente a perda da sua carreira naval. Em novembro, quando 
celebraram cinco anos de casados, o Príncipe Consorte ofereceu 
à Rainha Isabel II uma pulseira, encomendada à Boucheron, que 
o próprio desenhara. Era decorada com flores e cruzes de rubis, 
safiras e diamantes, mas no centro, cravejado de diamantes, esta-
va o emblema naval de Filipe, uma âncora coroada. A par da sua 
própria dor, Isabel preocupava-se com aqueles que lhe eram próxi-
mos. A tristeza da mãe e da irmã preocupavam-na muito. À prima, 
Margarida Elphinstone, cujo nome de casada era agora Margarida 
Rhodes, a Rainha descreveu como «horrível» a sua ausência na 
altura em que o Rei morreu: «A sensação de que não fui capaz de 
ajudar ou confortar a mamã ou a Margarida e que não havia nada 
que eu pudesse fazer».26

O alívio de Isabel é palpável numa carta escrita cinco meses 
depois, após o primeiro regresso da Rainha-Mãe a Sandringham: 
«Estava com medo de que pudesse ser demasiado penoso para 
si».27 Foi sobretudo para Isabel e não para Margarida que a mãe se 
voltou para falar sobre os seus sentimentos. «Tenho muitas sauda-
des tuas, querida, é terrível não ter ninguém com quem falar sobre 
estas coisas», escreveu a Rainha-Mãe, durante uma das ausências 
da filha.28 Isabel também se preocupava com Filipe. A Rainha não 
percebeu imediatamente, como Michael Parker escreveu, até que 
ponto o marido estava «constantemente a ser esmagado, ignora-
do, afastado, repreendido» por cortesãos: contrariado, frustrado e 
diminuído.29 «Diziam-me “Afaste-se” e era tudo», recordaria anos 
depois.30 Sem querer, Isabel contribuiu para o descontentamento 
de Filipe. A mudança da família para o Palácio de Buckingham, 
no início de maio, por insistência de Churchill e dos principais 
cortesãos, mas de qualquer maneira inevitável, representou para 
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Filipe a perda da única casa a que alguma vez pôde chamar sua. Em 
vez de um lar a que ajudara a dar forma, uma casa que se estendia 
como um barco, em linhas que o próprio desenhara, havia agora 
um edifício com mais de 600 salas que ainda evocavam aos seus so-
gros. A sua sugestão de que Isabel usasse o Palácio como escritório, 
enquanto continuavam a viver em Clarence House, demonstra o 
horror de Filipe; as lágrimas da Rainha, ao sair de Clarence House, 
pela última vez, indicam o quão perto os seus sentimentos esta-
vam dos de Filipe. Este não procurou participar no desempenho 
do papel de soberana de Isabel, opondo-se claramente a qualquer 
título do género «Príncipe consorte» para si próprio. A meticu-
losidade de Isabel e dos altos funcionários, incluindo um rígido 
Tommy Lascelles, que a Rainha herdara como secretário particu-
lar, excluía necessariamente Filipe. A 18 de março, por exemplo, 
Isabel recebeu o embaixador italiano, de manhã; à tarde, concedeu 
a audiência semanal a Churchill. Filipe esteve presente nas genti-
lezas diplomáticas da primeira reunião, mas ausente da segunda, 
onde os assuntos a tratar eram mais sérios. Ao contrário do pai, 
que discutia tudo com a mulher, Isabel nunca cultivou o hábito de 
discutir o conteúdo de tais reuniões com o marido. Essa separação 
oferece-nos mais uma prova da sua autodisciplina — ou a base para 
uma visão de Isabel expressa, mais tarde, por Lady Selina Hastin-
gs, como «fria, competente e incorruptível».31 Nenhum traço da 
antiga «travessura» se manteve para comprometer a integridade 
do soberano.

A afronta que um primo classificou como «o insulto final» a 
Filipe surgiu graças, em parte, à fanfarronice de Mountbatten. Pa-
rece ilustrar a impossibilidade de Isabel reconciliar o seu papel pú-
blico com o facto de, dentro do casamento, Filipe ser o mais velho, 
e o custo pessoal de cumprir a exigência constitucional de seguir o 
conselho do Governo.32

O tio de Filipe agiu imprudentemente quando, poucos dias de-
pois da morte do Rei, se gabou de que «a Casa de Mountbatten 
agora reina». A reação da Rainha Mary, informada sobre o assunto 
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pelo Príncipe Ernesto Augusto de Hanover, forçou o envolvimen-
to do primeiro-ministro. Churchill não gostava nem confiava em 
Mountbatten a lealdade da Rainha Mary era para com a memória 
do filho e do marido, responsável por mudar o nome da dinastia 
para «Windsor». Churchill informou o gabinete da vanglória de 
Mountbatten e deixou muito claro aquilo que pensava. O Gover-
no, em uníssono, decidiu que «era fortemente da opinião que o 
apelido Windsor devia ser mantido».33 Também a Rainha Mary, 
a Rainha-Mãe e, de facto, muitos dos conselheiros da Casa Real 
comungavam da opinião que Churchill transmitiu a Isabel. A per-
suasão do primeiro-ministro, um memorando do Lord Chancellor 
a recordar a Isabel que «a permanência e a continuidade são fato-
res valiosos na manutenção de uma monarquia constitucional»,34 
a indiscrição de Mountbatten e a animosidade que o tio de Filipe 
inspirava entre os principais intervenientes neste assunto combi-
naram-se para forçar a declaração de Rainha, no início de abril, de 
que o nome da sua família permaneceria inalterado. Em vão, um 
furioso Filipe sugeriu «Edimburgo» como alternativa; provavel-
mente considerou-se vítima de uma cilada. Para Isabel, este de-
sentendimento era profundamente perturbador. A primeira leal- 
dade da Rainha era para com os seus antecessores: tanto a sua in-
clinação como a sua preferência eram para manter esse legado. Era 
inconcebível que, nas primeiras semanas de reinado, desafiasse a 
memória do avô, em aberta oposição à avó. Foi a primeira, mas 
não a última vez que, perante um conflito entre a família e a Famí-
lia Real, Isabel escolheu esta última. Mais tarde, a Rainha sugeriu 
que a decisão foi tomada por si «e que a aceitou», mas não «em 
espírito».35

No entanto, uma vez tomada, a decisão foi amplamente apro-
vada. Valentine Heywood, autora de The Use and Misuse of the 

Titles of Peers and Commoners, publicado no ano anterior, escreveu 
que «a proclamação da Rainha rapidamente desfez o argumento 
[...] de que seria a última soberana da Casa de Windsor [e] que 
o apelido da Família Real era, agora, Mountbatten. Aqueles que 
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promoveram essa controvérsia ignoraram o evidente espírito da 
proclamação feita, em 1917, pelo Rei Jorge V, sobre os nomes e 
títulos da Família Real».36 Para aqueles seus contemporâneos que 
se preocupavam com tais questões, Isabel agiu em consonância 
com «o sentido de dever hereditário de Sua Majestade».37 E cumu-
lou de honras um descontente Filipe. Investiu-o com a insígnia 
de cavaleiro da Ordem do Cardo; apoiou-o como presidente da 
Comissão de Coroação, que reuniu pela primeira vez em maio; 
a 18 de setembro, a Rainha estava «graciosamente satisfeita por 
declarar e ordenar que Sua Alteza Real o Duque de Edimburgo 
deve, doravante, ter, manter e desfrutar do “Lugar, Proeminência 
e Precedência” ao lado de Sua Majestade»; ao longo do ano, no-
meou-o Coronel-chefe da Força de Cadetes do Exército, Almiran-
te do Corpo de Cadetes do Mar e Comodoro-chefe da aviação do 
Corpo de Treino Aéreo. Com mais peso, embora não merecido, as 
nomeações no ano seguinte foram de Almirante da Frota, Mare-
chal-de-Campo e Marechal da Força Aérea Real; em novembro de 
1953, numa mensagem dirigida à Câmara dos Comuns, pediu que 
Filipe substituísse Margarida como regente-designado do Príncipe 
Carlos, nos termos da Lei de Regência de 1937. O desafio de Fili-
pe, semelhante ao da Rainha-Mãe e de Margarida, era encontrar 
uma saída para as suas energias e para os seus frustrados instintos 
de liderança. Quaisquer que fossem as suas inclinações, Isabel foi 
incapaz de restaurar o status quo anterior, em que, nas próprias 
palavras de Filipe, ele tivera «a posição principal».38

No final de maio, o jornal médico Lancet publicou um artigo 
alertando para o facto de não se dever sobrecarregar as forças da 
Rainha Isabel. Esta ironia não passou despercebida a Filipe. «Como 
mãe de uma jovem família e dona de uma casa, tem uma vida pró-
pria cuja feliz realização dos seus assuntos seriam postos em pri-
meiro lugar [...]. Como médicos, temos razões especiais para sau-
dar a garantia de que, por decisões tomadas com antecedência, a 
saúde e vitalidade de Sua Majestade estarão protegidas».39 Mas a 
soberania convinha a Isabel. Florescia, nas suas próprias palavras,  
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«forte como um cavalo». A um amigo descreveu, com alguma sur-
presa, as mudanças que notou em si própria, desde a subida ao tro-
no: «Já não me sinto ansiosa ou preocupada. Não sei o que é, mas 
perdi toda a timidez e, de certa forma, ter-me tornado a Soberana e 
tendo que receber o primeiro-ministro, por exemplo [...]»40 Já não 
era a  rapariga «doce e um pouco tímida» que Daphne du Maurier, 
mulher de Boy Browning, descreveu pouco depois do casamento 
de Isabel.41 Com aprovação, a equipa da Rainha também notou as 
mudanças; repararam na sua eficiência, rigor metódico, ordem, 
paciência, perspicácia, as mesmas qualidades que Patricia Moun-
tbatten vira em Isabel quando era guia. Treinada pelo pai, «era 
conscienciosa, estava bem informada, era séria», lembrou Martin 
Charteris.42 Para a Princesa Marie Louise, essas eram as qualidades 
do Rei, incluindo «a meticulosidade com que se abordava qualquer 
assunto que lhe fosse apresentado».43

Os documentos do Governo que passavam pelas mãos de Isabel 
nunca ficavam amachucados ou dobrados, nunca traziam marcas 
de copos e nunca chegavam atrasados, como acontecia quando re-
gressavam de Fort Belvedere, durante o curto reinado do tio Da-
vid. O seu secretário particular adjunto, Edward Ford, chamou-
-lhe «o sonho de um burocrata»: a Rainha não fugia do trabalho 
administrativo da monarquia. Ford achou Isabel decidida e «com 
opiniões muito claras».44 Gostar de rotinas era outro aspeto da au-
todisciplina que lhe fora incentivada desde a infância e um reflexo 
daquele gosto pela ordem que a fez saltar da cama para endireitar 
os sapatos, no seu quarto de criança, no número 145 de Piccadilly. 
As primeiras opiniões sobre Isabel, que a viam como pouco mais 
do que uma «doce menina», como a do político Harold Nicolson, 
rapidamente se dissiparam.45 Até mesmo Churchill, que lamentou 
o falecimento do Rei, iria concluir que «se todas as pessoas do ci-
nema, em todo o mundo, tivessem vasculhado o globo, não teriam 
encontrado ninguém tão adequado para o papel»; dizia que Isabel 
era esplêndida, talvez porque se lembrava do seu «ar de autoridade 
e reflexão» infantil que o surpreendera, em Balmoral, um quarto 
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de século antes.46 No verão de 1952, não foi Isabel, mas Filipe, que 
ficou três semanas de cama, no Palácio de Buckingham, com ic-
terícia, enquanto Isabel viajava para a Escócia. Felizmente para a 
Rainha, Ford afirmou que «exceto para as grandes viagens e para 
os discursos, ela não depende dele», uma visão de questionável 
precisão.47

Estava um dia seco de novembro, com um céu limpo, sobre Lon-
dres, quando Isabel abriu, pela primeira vez, o Parlamento. Com 
Filipe a seu lado, a Rainha saiu de Palácio de Buckingham em mis-
são de Estado. Usava um vestido de brocado de ouro e o diadema 
de diamantes que herdara com a morte do pai e que continuaria a 
usar sempre nas aberturas do Parlamento. No vestiário real, a jo-
vem mulher que outrora desejara «um manto enorme e perfeito» 
pôs o manto que já pertencera à sua trisavó. Contra o carmesim 
e o ouro da Câmara Alta, «ela era a pessoa para a qual convergia 
todo o ritual tradicional», como Helen Hardinge escrevera aquan-
do da sua participação no último Trooping the Colour do Rei; nas 
suas vestes vitorianas, o peso da herança era tão reconfortante 
como assustador.48 Os jornalistas compararam o casal real a «duas 
personagens num conto de fadas, com a Rainha num reluzente 
vestido de renda dourada [...] e o longo manto que a Rainha Vitó-
ria usava nas ocasiões oficiais».49 Dentro da Câmara dos Lordes, o 
silêncio, segundo um relato, era «de respeito, não intocado por en-
cantamento».50 Não satisfeito com as garantias de Isabel sobre este 
assunto, Churchill incluiu no discurso da Rainha uma declaração 
de intenção que lhe provocou uma única e ligeira vacilação: «O 
meu pai deu um exemplo que me esforçarei constantemente por 
seguir». A Pathé filmou as idas e vindas do cortejo, que culmina-
ram numa aparição à varanda. Do lado de fora do Palácio de Bu-
ckingham, uma multidão de 20 mil pessoas aplaudiu. O casal real 
recebeu a triunfante ovação na companhia de Carlos e Ana. Os 
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comentários dos jornais foram inequívocos: «Até o espetacular 
cortejo que se realizou antes foi ofuscado pela radiância do afeto 
daquela família». «Radiância» era o conceito favorito associado à 
nova Rainha. Isso sugere a felicidade com que Isabel abraçou o 
seu destino e uma qualidade mais do que humana que tanto lhe 
iluminava a beleza pessoal como a contínua obscuridade da vida 
do pós-Guerra. Uma era conservadora exigia que a sua monarca 
feminina combinasse os papéis de soberana e modelo doméstico, 
«uma sábia Mãe, Esposa e Rainha» tal como Isabel II foi aclamada 
num poema amador publicado na véspera da Coroação.51 Antes de 
acabar a década, a adulação suavizaria. A aparência de um modelo 
de família, «radioso» no seu afeto, demorou mais a fragmentar-se.  
E essa terrível revelação proporcionaria alguns dos desafios mais 
sérios do seu reinado.

Antes disso, contudo, chegaria a morte da Rainha Mary, no dia 
24 março de 1953. A avó de Isabel II antecipara essa possibilida-
de deixando instruções para que o luto da Corte não perturbasse 
os planos da Coroação. Depois da morte do Rei, fizera um novo 
testamento. Deixou à neta mais velha uma grande quantidade de 
magníficas joias, incluindo a pregadeira de pérolas e diamantes 
que usara no batizado de Isabel e na primeira fotografia que ti-
raram juntas; concedeu à nova Rainha a maior parte do que cha-
mava «as minhas coisas interessantes»: objetos preciosos, como 
o abre-cartas Fabergé, decorado com diamantes rosa, que tinha 
pertencido à sua perdulária mãe. Semanas depois da morte do 
Rei, a Rainha Mary visitou o Palácio de Kensington para exa-
minar as vestes de coroação da Rainha Vitória como um modelo 
para as da sua neta. Na sua última carta, escrita seis dias antes da 
morte, mencionou um retrato que Goya pintara do neto. «Gosto 
particularmente do retrato de Marianito Goya com o chapéu de 
seda — como se pode ver, foi pintado com muito amor».52 Mui-
to tinha sido o amor da Rainha Mary pela sua primeira neta real, 
que a visitou, com Filipe e Margarida, pouco antes de morrer.  
A influência de Mary seria significativa e duradoura: os temores 
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do seu gestor, Sir John Coke — de que «agora que ela partiu, não 
haverá nenhum membro da Família Real capaz de os manter a to-
dos dentro dos limites; agora não haverá ninguém que impeça a 
Rainha de fazer refeições com pessoas como Douglas Fairbanks, 
de guiar um jipe   sem usar chapéu, etc.» —, provaram, a curto pra-
zo, ser em grande parte infundados, no caso de Isabel.53 O maior 
legado da viúva de Jorge V para Isabel, inculcado desde a infância, 
era a reverência pela Coroa e a sua indomável convicção de que a 
realeza era qualquer coisa de único. Isabel retribuiu-lhe em afeto. 
«Não consigo imaginar um mundo sem ela», disse, simplesmente.54  
Aprovou um velório de Estado para a avó, a primeira consorte a 
receber tal honra. Em Balmoral, no verão, investiu Lady Airlie, a 
dama de companhia da sua avó durante mais de meio século e que 
Isabel II conhecia desde que nasceu, com a Grã-Cruz da Ordem 
Real Vitoriana, a sua homenagem pessoal de piedade familiar.

«A Coroação da Rainha Isabel, a 2 de junho, vai ser, sem dúvida, 
o acontecimento mais marcante do século XX», escreveu um 
popular astrólogo, explicando que «pelas configurações planetá-
rias na época do seu nascimento, a Rainha Isabel é mostrada como 
uma verdadeira Rainha do Destino».55

Foi um momento de hipérbole. Os esforços dos pais de Isabel II, 
durante os tempos de Guerra, fortaleceram os laços sentimentais 
que ligavam a Coroa e o país; desde a infância, Isabel era apresen-
tada aos frequentadores de cinema e ao público leitor como um 
objeto de afeto. Agora, sem restrições, o Daily Express celebrava-a 
como universalmente amada, com uma presença em cada impul-
so amoroso: «Todos os rapazes britânicos veem a Rainha na sua 
namorada e a sua namorada na Rainha, todos os pais veem nela a 
sua filha, cada criança a sua mãe».56 Churchill disse, discursando 
num jantar em Westminster Hall, que a monarquia era «a ligação 
central de toda a nossa vida moderna em mudança [...], aquela que, 
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acima de todas as outras, reivindica a nossa lealdade até à morte»; 
descreve o trono de Isabel como «ampla e seguramente assente no 
amor do povo e na vontade da nação».57 No verão de 1953, para 
uma nação ainda a lutar contra os terríveis custos da vitória, a mo-
narquia era motivo de orgulho. A vaidosa presunção do Yorkshire 

Post era típica: «Numa época em que tantas Coroas, à nossa volta, 
caíram, a nossa monarquia continua, hoje, mais segura do que em 
qualquer outro momento da nossa longa história».58 O facto de a 
ocupante do trono ser uma jovem dedicada — descrita pela sua pri-
ma mais velha, a Princesa Alice, como «uma jovem e bela Rainha e 
soberana que parece uma debutante»59 —, casada com um herói de 
guerra, com dois filhos pequenos, representava, para as pessoas, o 
mito da realeza doméstica idealizada, contribuindo para a euforia 
da nação. No seu diário, Richard Dimbleby, comentador da BBC, 
escreveu sobre «aquelas horas, na Abadia, quando toda a nação foi 
invadida pelos mesmos sentimentos de amor e orgulho que preen-
chiam aqueles de nós que estavam tão perto da Rainha».60 

No início dos anos de 1950, essa combinação de amor e orgu-
lho estava mais disponível para Isabel do que para um monarca 
do sexo masculino. Na oração de graças pela sua subida ao tro-
no, incluída em todos os serviços religiosos, no domingo antes da 
Coroação, manifestava-se a esperança de que «possua sempre os 
corações do seu povo».61 Havia mais qualquer coisa na atmosfera: 
uma sensação de renascimento, aquilo a que Margarida chamou 
«tempo da fénix». No rescaldo imediato da Coroação, o historia-
dor C. V. Wedgwood escreveu que «nos últimos dias, a Grã-Bre-
tanha recuperou sobre o mundo a ascendência espiritual e moral 
que era sua em 1040».62 Era uma ilusão e, com o tempo, mesmo 
os «sentimentos de amor e orgulho» se alterariam, diminuindo de 
fervor. Resumidamente, a Coroação foi um magnífico tónico para 
um país que lutava contra a opressiva ansiedade económica e o 
aparentemente inexorável eclipse no cenário mundial. «Que dia 
para Inglaterra e para as forças tradicionais do mundo», elogiou 
Chips Channon.63 No entanto, na segunda metade do século XX, 
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o imperialismo pertenceria aos Estados Unidos, um período fre-
quentemente ousado de comercialismo expansionista e neurose 
capitalista. A Coroação não fez nada para impedir o avanço do rolo 
compressor. Por um instante, ofereceu aos súbditos de Isabel, em 
todo o mundo, a alegria do esquecimento. O foco das suas intensas 
emoções não era um conceito abstrato — nação, Coroa, Império 
ou Commonwealth —, mas a própria Isabel.

Foi uma celebração nacional e patriótica. Em novembro, um 
porta-voz da Ede & Ravenscroft, encarregada de fazer o manto da 
Coroação de Isabel, anunciou que «todos os materiais usados se-
rão britânicos»: veludo de seda feito à mão, na Warner & Sons of 
Braintree, cetim fabricado pela Stephen Walters & Sons of Sudbury 
e, numa interpretação livre de «britânico», «forro do melhor armi-
nho canadiano».64 A Worshipful Company of Gardeners sugeriu 
flores inglesas para o buquê de Isabel: «pequenas orquídeas bran-
cas que virão de Crowbrough e Tunbridge Wells; lírios-do-vale de 
Bromley, Kent; rosas brancas de Cheshunt, Hertfordshire; e cravos 
brancos de Eton, Buckinghamshire».65/66 O tapete para a Abadia de 
Westminster foi especialmente tecido em Glasgow, veludo para os 
bancos da congregação e cadeiras feitos por encomenda, em Brad-
ford. Os primeiros oito desenhos para o vestido de Isabel, enviados 
por Norman Hartnell, apresentavam os emblemas florais de Ingla-
terra, Escócia, Irlanda e País de Gales. (Isabel pediu a inclusão de 
emblemas da recém-criada Commonwealth, os símbolos do Cei-
lão, Paquistão, África do Sul, Canadá, Austrália e Nova Zelândia 
fizeram Hartnell voltar à prancheta.) O cetim branco de Hartnell 
bem como o veludo do manto de Isabel eram de fabrico britânico, 
da produção de seda de Lady Hart Dyke, no Castelo de Lullingsto-
ne. Bordadeiras inglesas trabalharam mais de três mil e quinhentas 
horas para decorarem, com fio de ouro, o manto de veludo. Esses 
meticulosos preparativos apelaram à atenção de Isabel para os de-
talhes, bem como para um renascimento do sentimento patriótico.

Para os antagonistas, um ano de preparação para a cerimónia 
era demasiado. A romancista Ivy Compton-Burnett protesta-
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ria: «Parece que a andámos a coroar durante um ano inteiro. Há 
muito que isso estava a aborrecer-me e sinto-me muito aliviada 
por saber que, finalmente, acabou».67 A sua opinião não era a da 
maioria: a sua colega romancista, Elizabeth Taylor, comentou 
a falta de condecorações de coroação das mulheres mais velhas, 
sublinhando que era invulgar. Para a maioria, o interlúdio de 
expectativa, alimentado por jornais, revistas e rádio, fermentou 
níveis surpreendentes de antecipação; uma edição comemorativa 
da Radio Times vendeu nove milhões de cópias. «Nunca houve 
tanta excitação», escreveu Jock Colville.68 Este sentimento era 
partilhado em todo o mundo, mesmo em países fora do Império 
e da Commonwealth, permitindo que Christopher Fry dissesse, 
no seu filme da coroação A Queen Is Crowned [Uma Rainha é Co-

roada], «o dia da Coroação [...] encontrou um povo e um mundo 
à espera». Colville escreveu que jamais um monarca recebera tal 
adulação. Nos seus sermões, na véspera da Coroação, dois vigários 
do West Sussex convidaram as suas congregações a oferecerem 
«orações de apoio» à «senhora mais preciosa do mundo».69 O ro-
mancista Paul Gallico escreveu uma série de artigos para os leito-
res americanos; sublinhou «a tremenda e quase sem precedentes 
manifestação de amor do povo da Grã-Bretanha pela sua Rainha. 
Diz-se que esta Coroação está a ser o maior caso de amor no curso 
da história e pode muito bem ser assim».70 Nem a própria família 
de Isabel ficou imune. Um ex-escudeiro da Rainha Mary afirmou 
que a atitude da Rainha-Mãe para com a filha era «de admiração 
adoradora».71

À medida que a data se aproximava e os ensaios começaram 
na renovada Abadia, multidões reuniam-se do lado de fora, para 
terem um vislumbre de Isabel a entrar ou a sair. Sem apetite por 
outras histórias, os jornais registavam as visitas da Rainha com 
pormenores de novela: a 21 de maio, com «um fato de duas peças, 
cor de café claro e bolinhas brancas, uma saia rodada», com um 
chapéu de palha a condizer e duas penas brancas, levando cópia da 
cerimónia dentro de uma capa vermelha; cinco dias depois «num 
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conjunto de duas peças em tafetá cinzento-rola, com pintas bran-
cas, com saia muito rodada».72 Quando Isabel chegou com Filipe 
para um ensaio com os quarenta rapazes escolhidos como pajens 
— «todos entre os doze e os quinze anos e, no máximo, com um 
metro e sessenta e oito de altura»73 —, os agentes da polícia tiveram 
de dar o braço uns aos outros para manterem afastada a multidão 
estimada em duas mil pessoas.

A maior parte da preparação de Isabel aconteceu em privado.  
A mulher de Michael Parker, Eileen, recordou que, no Palácio 
de Buckingham, «o salão de baile foi marcado com fita adesi-
va para indicar a forma aproximada da Abadia de Westminster. 
Vários funcionários desempenhavam os papéis dos atores prin-
cipais e a própria Rainha, com um lençol preso nos ombros, re-
petiu várias vezes os cansativos ensaios».74 Isabel ouviu as gra-
vações da Coroação do pai; praticou muito o uso da Coroa de 
São Eduardo. O Arcebispo de Cantuária sugeriu orações e expôs 
a sua exaltada opinião sobre a vocação da Rainha numa série de 
sermões pré-Coroação em que celebrou «a possibilidade de um 
poder espiritual» do trono: «o poder de liderar, inspirar, unir, 
pelo caráter pessoal, convicção pessoal, exemplo pessoal do So-
berano».75 Isabel, disse o Arcebispo às congregações, iria sair da 
Abadia, após a Coroação, «para enfrentar, durante o resto da 
vida, no seu alto cargo, as exigências do dever cristão». Peran-
te tanta expectativa, como podiam os sentimentos de Isabel não 
divergir dos milhares de mirones que estavam em Londres para 
verem as decorações de coroação, ou dos que compravam peris-
cópios dobráveis comemorativos (coronation copescopes), ou dos 
obstinados fiéis que, durante 48 horas, marcaram lugares ao longo 
do trajeto do cortejo, dormindo embrulhados em capas de plástico 
ou em jornais, para se defenderem de um frio fora de época?  
Os sentimentos de Isabel oscilavam entre a alegria e a irritação; 
estava preocupada com a nova edição de selos dos correios, com a 
nova paixão de Filipe por voar, com o custo dos cortinados e dos 
tapetes para os novos apartamentos reais.76 Da Coroação do pai, 
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recordava a «bruma de admiração» que vislumbrara no momen-
to da Coroação; lembrava-se das subsequentes gaffes e atabalhoa-
mentos do Rei durante a cerimónia.

No dia mais importante da vida real de Isabel, numa data escolhida 
a pensar na probabilidade de sol, uma contínua chuva fria lança-
va um manto de escuridão. «O tempo não podia ter estado pior, 
para além da chuva, fazia muito frio», escreveu Violet Bonham 
Carter, que estava no seu lugar, numa das arquibancadas de ma-
deira, ao longo do Mall, às sete da manhã.77 Nem a chuva nem o 
frio demoveram as multidões. Entre os 13 mil soldados do cortejo 
havia britânicos, tropas coloniais e da Commonwealth, escoceses, 
irlandeses, paquistaneses e flautistas Gurkha, polícias das colónias 
e os bateleiros da Rainha, vestidos de vermelho: como disse Noël 
Coward, «o Ballet do Estado Inglês no seu melhor».78 Em carrua-
gens emprestadas seguiam, vestidos de forma exótica, sultões de 
mais ou menos esquecidos territórios minúsculos: Lahej, Selangor, 
Johore, Perak, Kelentan. Um arco-íris de caras e fardas ultramari-
nas levou uma última animação imperial às ruas molhadas de Lon-
dres. A multidão encharcada aplaudia tudo e todos. Aplaudiram 
Churchill; aplaudiram a enorme figura molhada que era a Rainha 
de Tonga, que se recusara a deixar levantar a capota da carruagem 
porque queria que a vissem; a chuva transformou-lhe a pluma do 
toucado numa antena dura e húmida. Por fim, a fechar o cortejo, 
apareceu a notável carruagem dourada feita dois séculos antes para 
a Coroação de Jorge III. Deixemos o diarista James Lees-Milne fa-
zer a comparação inevitável nesta ocasião, vendo o cortejo pela 
televisão, na sala matinal do Brooks’s. Registou o que viu como 
«algo saído de um conto de fadas, a [carruagem] da Cinderela, pu-
xada por seis [cavalos cinzentos], com lacaios em librés do século 
XVIII; e lá dentro, a Rainha [...] e o belo Duque, de chapéu alto, ao 
seu lado».79 «Uma grande onda de vivas acompanhava o percurso 
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[da carruagem real], espalhando-se ao longo do Mall, como se es-
tivesse a transportar [a Rainha] no seu caminho», disse o narrador 
de A Queen Is Crowned; «rodeia-a um tumulto de amor».

Como crianças famintas por doces, empregadas domésticas, es-
critores de cartas e jornalistas inventariavam o brilho bizantino 
da Coroação de Isabel. Entre os pormenores das joias estavam as 
casulas sacerdotais, azuis e douradas, usadas segundo os cânones 
de Westminster, cada uma com aplicações com imagens do leão 
e do unicórnio do brasão real, oferecidas por Isabel. No centro da 
brilhante arlequinada estava uma figura solitária, que usava um 
vestido que o próprio Hartnell descreveu como «cintilante e bri-
lhante [com] o seu ouro, os seus cristais, os seus diamantes e as 
cores suaves do arco-íris de Deus nos emblemas que enfeitavam 
[a] saia rodada que se espalhava a toda a volta»;80 ou o simples ves-
tido branco no qual, no momento mais sagrado da cerimónia e, em 
parte, escondida sob um dossel de tecido de ouro, Isabel foi ungida 
com óleo sagrado nas mãos, na testa e no peito; ou a supertúni-
ca dourada, com cinto, usada para receber as insígnias reais, e o 
cintilante manto dourado, chamado Manto Imperial, com que foi 
coroada com a Coroa de Santo Eduardo, no meio de estrondosos 
gritos de «Deus salve a Rainha», vindos de uma assistência maio-
ritariamente oriunda da nobreza. Seis damas de honor, em lon-
gos vestidos brancos e longas luvas brancas, filhas dos nobres mais 
importantes, estavam a seu lado para a ajudarem. Era escoltada 
por «apoiantes» eclesiásticos, os bispos de Durham, Bath e Wells.  
A principal camareira da Rainha era a sua «aia dos mantos», a du-
quesa viúva de Northumberland, magnífica com os seus diamantes 
e usando um vestido com uma longa cauda. O precedente tinha 
fixado a complexa coreografia, como se percebe pelo que foi dito 
numa das primeiras reuniões de planeamento: «consultemos um 
antigo exemplar do Illustrated London News e vejamos o que eles 
fizeram da última vez».81 Numa comunicação à nação, transmi-
tida pela rádio, naquela noite, Isabel falou de cerimónias antigas 
«e algumas das suas origens estão veladas nas brumas do passa-
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do, [...] as esplêndidas tradições [...] de mais de mil anos». Para 
todos os presentes e para os milhões que viram na televisão ou 
depois nos cinemas, os atores supranumerários desta Alice no País 

das Maravilhas heterogénea não conseguiam desviar as atenções 
da nova Rainha, alta sacerdotisa nas suas vestes hieráticas, vítima 
sacrificial, enquanto se ajoelhava em oração ou recebia, das mãos 
de homens idosos, as insígnias de ouro da realeza, «dobrando-se 
sob o peso da coroa brilhante [...] quase um sacrifício vivo», es-
creveu Edna Healey, «muito pequena e frágil» como uma dama de 
honor a recordou, ou, nas palavras de um poeta laureado, «noi-
va da história, ungida, bendita».82 Para a própria Isabel, tal como 
acontecera com o seu pai, a experiência da Coroação, com o ato 
de consagração vitalícia, foi transformadora; abordou-a com um 
espírito de humildade e grande seriedade, qualidades que molda-
ram a sua conduta pessoal de soberania para sempre. Observando-
-a, a prima, a Princesa Alice, testemunha de coroações anteriores, 
elogiou-lhe a «dignidade e modéstia», a combinação de majesta-
de e simplicidade; muito antes disto, Arthur Grenfell já reparara 
na capacidade de Isabel de «[se elevar] a si própria, com grande e 
natural dignidade».83 Outros observadores emocionaram-se com 
«a jovem Rainha, tão calma e segura de cada movimento, tão séria 
e intencional».84 «Parecia tão séria, tão absorta, tão consciente de 
si própria», escreveu a Viscondessa de Pakenham, confirmando a 
impressão que já tivera no casamento de Isabel.85 Agora, a Rainha 
estava casada duas vezes: não apenas com um homem, mas com 
uma nação. A seriedade da cerimónia e a sua intensa ressonância 
pessoal em Isabel não deixaram de ser notadas por quem viu pela 
televisão. Uma secretária de Bournemouth escreveu a uma ami-
ga: «Quando chegou o clímax da Comunhão, comecei a sentir-me 
mais envergonhada, como se estivesse a bisbilhotar ou a espreitar 
pelo buraco da fechadura».86 A assistir ao cortejo, de uma janela de 
um primeiro andar, em St. James’s Street, Sonia Graham Hodgson 
descreveu a sua ex-companheira de brincadeiras como «muito cal-
ma, feliz e dedicada, como é sempre».
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Há uma fotografia a preto e branco da recém-coroada Isabel a 
entrar no Palácio de Buckingham, pelo pátio interior, no final do 
cortejo que a trouxe da Abadia, ainda a segurar o globo e o cetro e 
sorrindo, enquanto sobe os degraus baixos. A certa altura, depois 
de ter chegado ao Palácio, foi ver a festa para a qual Carlos con-
vidara as crianças do pessoal da Corte. Alguém perguntou a uma 
menina de quatro anos como era Isabel: «Mamã, ela brilha».87 E, 
de facto, assim é. De pé, perto da cadeira do Rei Eduardo, no mo-
mento em que Isabel foi ungida, estava Dermot Morrah, naquela 
ocasião, disfarçado de Arundel Herald ExtraordinaryII. As suas re-
cordações são de «uma sensação de exaltação espiritual que irra-
diava dela».88 Na varanda do Palácio, a caudatária da Duquesa de 
Gloucester, Lady Caroline Gilmour, olhara «ao longo da varanda 
e [vi] a Rainha a brilhar, realmente — foi absolutamente notável, 
porque estava rodeada por todas as suas lindas damas de honor e, 
ainda assim, fazia com que elas passassem despercebidas».89 Na-
quela noite, Churchill descreveu Isabel II à nação como «a resplan-
decente figura que a Providência nos trouxe».90

II Arauto Real Especial. (N. da T.)



Álbum fotográfico
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À direita: No Dia da 
Coroação, a 2 de junho de 
1953, Churchill saudou Isabel 
como «a figura brilhante 
que a Providência nos 
trouxe». Nesta fotografia, 
com Filipe, na varanda do 
Palácio, depois da cerimónia. 

Em baixo: «Mãe, ela cintila», 
disse uma menina pequena 
quando viu Isabel. Nesta 
fotografia, uma Isabel 
cintilante retratada por Cecil 
Beaton, segurando o globo 
e o cetro, em frente ao que 
o autor descreveu como «o 
meu cenário da Abadia».



302

Em 1955, a crítica aplaudiu a representação que Pietro Annigoni fez de Isabel 
como «régia, natural e a essência da dignidade da juventude». Um retrato que 

a própria admirava e que se mostrou popular de forma muito duradoura.
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Em Suva Wharf, Adi Kainona faz a vénia depois de oferecer a Isabel 
um ramo de flores das Ilhas Fiji, durante a viagem épica de 173 dias que 

a Rainha fez a alguns países da Commonwealth, em 1953/54.

Carlos, Lord Mountbatten e Ana juntaram-se a Isabel, no Iate Real Britannia, 
para uma revista à Esquadra Ocidental, em 30 de julho de 1969.
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Isabel quebrou a antiga 
superstição dos mineiros 
de não permitirem que 
uma mulher visite um 
poço. Usou um fato-
-macaco branco e um 
capacete para visitar as 
Rothes Colliery, em Fife, 
a 1 de julho de 1958.

Em 1956, Isabel levou 
Ana, Carlos e os cães para 
verem Filipe a jogar polo no 
Grande Parque de Windsor.
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Isabel e Filipe numa 
visita a Schefferville, no 
Quebeque, durante a viagem 
ao Canadá, em 1959.

A força do afeto da Rainha 
pela irmã, por vezes 
problemática, é evidente 
nesta fotografia de Isabel 
com Margarida e Tony 
Armstrong-Jones, nos anos 
sessenta do século XX.
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Este retrato deslumbrante, de Anthony Buckley (outubro de 1960), comprova 
o veredicto de um jornalista sobre Isabel: «Parece uma Rainha, e obviamente, 

acredita no seu direito de o ser. A sua atitude é simultaneamente simples e 
majestática — nenhuma atriz conseguiria alguma vez esta combinação».
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Isabel ao sair da 
cerimónia da 
Abertura Oficial do 
Parlamento em 1964. 

Em 1966, de uniforme 
e montada à amazona 
para receber as 
saudações durante 
a cerimónia do 
Trooping the Colour.
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Soberania, dinastia e 
maternidade: Isabel 
apresenta Carlos 
ao povo de Gales a 
seguir à investidura 
do Príncipe de 
Gales no Castelo de 
Caernarvon,  
a 1 de julho de 1969.

Isabel, como Chefe 
da Commonwealth, 
visita as Bahamas na 
primavera de 1966. 
Sete anos mais tarde, 
tornou-se Rainha 
das novas Bahamas 
independentes, 
um dos 15 reinos 
ultramarinos da 
Commonwealth, dos 
quais é a monarca.



A primeira lealdade da Rainha  
era para com os seus antecessores.  

Era inconcebível que, nas primeiras semanas 
de reinado, desafiasse a memória do avô,  
em aberta oposição à avó. Foi a primeira, 

mas não a última vez que, perante um 
conflito entre a família e a Família Real, 

Isabel escolheu esta última.
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O «corajoso espírito de aventura é a melhor qualidade da ju-
ventude» foi o elogio atribuído a Isabel depois da transmissão do 
primeiro discurso de Natal do seu reinado. Naquelas circunstân-
cias, era um atributo ambíguo.

Um pragmático Filipe foi rápido a separar as primeiras frustra-
ções do seu papel de consorte do seu amor por Isabel. Na trans-
missão da sua Coroação, Isabel descreveu aos milhões de ouvintes 
a sua noção de companheirismo: «Tenho o meu marido a apoiar-
-me. Ele partilha todos os meus ideais». A Rainha-Mãe conseguiu 
«estragar bastante as coisas para si própria» ao reentrar na vida 
pública e, no final de junho de 1953, partiu para uma visita oficial 
à nova federação africana criada a partir da Rodésia do Norte e da 
Rodésia do Sul e Niassalândia.1 Apenas no caso de Margarida, a 
equanimidade permaneceu uma aspiração distante. Com o coração 
pesado, acompanhou a mãe ao sul de África, alimentando no seu 
peito um espírito juvenil por aventura destinado a ser frustrado: 
um desejo esmagador por um herói-de-guerra-transformado-em-
-pretendente que, antes do seu regresso, tinha sido exilado, com o 
acordo de Isabel, para uma sinecura em Bruxelas.

A partir do culto introspetivo do Rei («nós os quatro») emer-
giu a mesma beneficiária de curto prazo e vítima de longo prazo: 
Margarida. A mais nova do quarteto, Margarida beneficiou, em 
criança, de pais que a adoravam e de uma irmã que igualmente a 
adorava. A sua educação foi mais ligeira do que a de Isabel, sem 
nenhuma exigência para descodificar as complexidades cons-

Capítulo X

«Um progresso estrondoso [. . .] inflamado até à incandescência  
                      pelo afeto e entusiasmo dos [. . .] súbditos devotados»
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titucionais com Henry Marten, e sem nenhuma das pesadas ex-
pectativas que a Rainha Mary depositara na neta mais velha. Em 
consequência, a sua educação teve falta daquele objetivo-guia que, 
em última análise, configurou a perspetiva de Isabel e marcou a 
sua personalidade. Margarida foi tanto abençoada como amaldi-
çoada na sua beleza miraculosa, que não parecia ter sido herdada 
de nenhum dos seus pais agradavelmente bem-parecidos. Ela era 
encantadoramente decorativa — e não foi treinada para ser mais 
alguma coisa além disso. Ao contrário de Isabel, era caprichosa e 
obstinada, e ninguém da sua família mais próxima lhe exigiu que 
corrigisse estes defeitos. A rapariguinha a quem a mãe libertou dos 
mais árduos «divertimentos instrutivos» da Rainha Mary cresceu 
com o objetivo de selecionar diversões: como uma das suas futuras 
anfitriãs assinalou, «não está preparada para se conformar com as 
regras se elas a aborrecerem ou irritarem».2 Desfrutava do mara-
vilhoso encantamento do Rei, protegida pelas desculpas que Isabel 
lhe arranjava desde a infância. Depois Isabel casou-se. O que Lisa 
Sheridan descreveu como «a harmonia existente entre as irmãs 
reais» necessariamente mudou, deixando Margarida, então com 
17 anos, sozinha no palácio. Uma carta que escreveu à mulher do 
embaixador americano, em outubro de 1950, é reveladora do pra-
zer que a Família Real tinha na companhia uns dos outros, mesmo 
depois do casamento de Isabel, e no quão raro eram então esses 
momentos: «Foi tão divertido sermos só a sua família e a nossa 
família! Todos adorámos, posso garantir-lhe, e foi tão agradável 
poder passar um serão tranquilo e maravilhoso a conversar con-
sigo».3 E então o Rei morreu. Isabel emergiu eufórica da sua co-
roação; Margarida chorou. Explicou à dama de honor Lady Anne 
Coke: «Perdi o meu pai e perdi a minha irmã. Ela vai estar dema-
siado ocupada. As nossas vidas vão mudar».4 

Por entre os destroços do naufrágio da sua família depois da 
morte do pai, Margarida agarrou-se à familiaridade da sua an-
tiga vida. Com o tempo, agarrou-se particularmente ao antigo 
escudeiro do seu pai e adjunto do responsável pela Casa Real, 
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o comandante de esquadrilha Peter Townsend, um às da avia-
ção durante a Guerra, que conhecera — tal como Isabel e Filipe 
— quando tinha 13 anos. No mesmo ano, Margarida conhece-
ra a romancista Rebecca West. No breve encontro com a jovem 
Princesa, West concluíra que possuía «um egotismo perspicaz»: 
«Quando crescer, as pessoas vão apaixonar-se como se ela não 
fosse da realeza».5 Foi verdade para Peter Townsend, que se apai-
xonou por Margarida, aparentemente sem ter em consideração 
as complicações. Uma Margarida superprotegida e infeliz retri-
buiu-lhe os sentimentos. Na primavera de 1953, Margarida infor-
mou Isabel. Townsend informou o secretário particular de Isabel, 
Tommy Lascelles, cuja reação de fúria gélida foi a de que ele «ou 
era louco ou era mau». Isabel e Filipe convidaram Margarida e 
Townsend para jantar na noite da revelação de Margarida. Fili-
pe apontou as objeções à relação; uma Isabel compreensiva, para 
quem Townsend se associava aos últimos anos felizes de «nós os 
quatro», pareceu não se comprometer muito com o assunto. Sem 
dar qualquer apoio, Lascelles estava igualmente opaco. Townsend 
era quinze anos mais velho do que Margarida. Também era di-
vorciado. Nem Margarida, educada na sombra da abdicação, nem 
o profundamente religioso Townsend pareciam imaginar o nível 
de dificuldades que enfrentavam. Uma Rainha-Mãe perturbada 
discutiu a relação com Isabel, descrevendo-se a si mesma como 
«absolutamente estilhaçada por todo o assunto» mas, olhando 
por outro prisma, também estava «completamente inalcançável e 
longínqua», de acordo com uma amiga de Margarida.6 Apanhada 
de surpresa, o que em si era uma medida das vidas separadas das 
irmãs outrora inseparáveis, Isabel pediu a Margarida e a Town-
send para esperarem um ano. Era o equivalente à fuga ao assun-
to da sua mãe. A Rainha-Mãe afirmara que Isabel «se importava 
com o que acontecia às pessoas», mas qualquer esperança de que 
o tempo trouxesse uma solução fácil seria em vão.7 Um resulta-
do positivo da empatia de Isabel foi um momentâneo reavivar da 
proximidade entre as irmãs.
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Neste caso, no entanto, Isabel não podia contemporizar com o 
capricho de Margarida. Aparentemente, o casal sentiu-se encora-
jado pelo facto de ninguém lhes ter explicado a impossibilidade da 
sua relação, dada a proximidade de Margarida ao trono e a posição 
de Isabel como chefe de uma Igreja que se opunha aos novos casa-
mentos dos divorciados. Ao deixar a Abadia de Westminster depois 
da coroação, a infelicidade de Margarida foi brevemente desviada. 
«Uma multidão de nobres e de comuns — e jornalistas, britânicos 
e estrangeiros — juntara-se em Great Hall», recordou Townsend. 
«A Princesa Margarida veio ter comigo; estava soberba, cintilante, 
arrebatadora. Enquanto conversávamos, sacudiu um pouco de pelo 
do meu uniforme. Rimo-nos e não pensámos mais nisso [...]».8 
Mas Margarida tinha sido observada neste seu gesto de intimidade 
despreocupada. Levianamente, o seu segredo fora revelado e em 
breve seriam obrigados a pensar muito mais no assunto. Onze dias 
mais tarde, surgiram «rumores» nos primeiros jornais britânicos.  
O People considerava «absolutamente impensável» qualquer su-
gestão de que «a Princesa Real, terceira na linha de sucessão ao 
trono, pudesse sequer contemplar o casamento com um homem 
que passara pelos tribunais do divórcio», e encorajava os seus lei-
tores a refletir sobre esta tremenda contingência.9 Neste clima de 
febre real, a história causou uma sensação que recusou a extin-
guir-se, até que, como Noël Coward registou no seu diário no mês 
seguinte, «toda a gente estivesse a tagarelar sobre o assunto desde 
John O’Groats até Land’s End».10/I

O produtor de teatro Emile Littler encomendou um retrato da co-
roação da nova Rainha para o Palace Theatre. A congestionada 
fantasia pictórica de Grace Wheatley, de 1959, subsequentemen-
te familiar a toda uma geração de apreciadores de teatro, mostra 

I Travessia de maior extensão na ilha da Grã-Bretanha, ligando o extremo su-
doeste ao nordeste. Por estrada, é uma distância de 1407 km. (N. da T.) 
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uma Isabel beijada pelo sol, rodeada de pessoas, plantas e animais 
da Commonwealth. Exprime uma visão de um papel ultramarino 
para a monarca, uma visão de que a própria partilhava.

Em novembro de 1953, Isabel e Filipe partiram para uma via-
gem de cinco meses e meio à Commonwealth. Uma expressão do 
espírito dos tempos, o poeta laureado comemorou a sua partida 
com uma oração, «On Our Queen’s Going to Her Peoples» [«À Ida da 

Nossa Rainha aos Seus Povos»]; rezava por um regresso em seguran-
ça e por «uma alegria em todos os dias e em todos os pesares».11 
Voaram para as Bermudas, nas Caraíbas; na Jamaica, embarcaram 
no SS Gothic. Através do Canal do Panamá, viajaram para as Fiji 
e Tonga, seguindo depois para a Nova Zelândia, Tasmânia, Aus-
trália, Ilhas Cocos. Regressariam a casa via Ceilão, Áden, Uganda, 
Malta, Gibraltar e, no novo iate real Britannia, finalmente para 
Londres. Primeira circum-navegação do globo por um monarca, 
esta odisseia real consolidou a ideia que Isabel tinha de si própria 
como soberana e demonstrou, para além de qualquer dúvida, o 
seu papel, se assim o quisesse, como o eixo simbólico de uma ex-
tensa aglomeração global em transição do Império para a Com-
monwealth. Nas vésperas da partida, Lord Salisbury afirmou na 
Câmara dos Lordes: «Sem o cimento forte que é providenciado 
pela lealdade à Coroa, seria, acredito, uma questão de pouco tempo 
até a Commonwealth britânica se dissolver nas suas partes cons-
tituintes». Na Câmara dos Comuns, o líder trabalhista Clement 
Attlee classificou Isabel como «o símbolo da unidade» da Com-
monwealth. Os jornais apanharam a deixa de um Parlamento leal. 
«Pode muito bem ser», escrevia um deles, «que esta viagem real 
cimente os laços de fidelidade entre os súbditos ultramarinos da 
Rainha».12 «Permitamo-nos reconhecer quão incomensurável 
é a responsabilidade que repousa nos ombros da nossa jovem 
Rainha», concluiu Salisbury, «pois nas lealdades pessoais dos seus 
povos depende todo o futuro de um mundo livre».

Como afirmou o Arcebispo Fisher na altura da coroação, era um 
fardo considerável para impor a Isabel. O zelo do idoso prelado em 
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predizer para o reinado de Isabel o renascimento nacional, a rege-
neração espiritual e a unidade da Commonwealth como um bastião 
contra as ameaças da Guerra Fria refletia e promovia um otimis-
mo vertiginoso bastante espalhado. Estas ambições extravagantes, 
a quimera do «novo isabelismo», sustentavam a reação exagerada 
e hagiográfica à própria Isabel, e propunham para o seu reinado 
um programa quase de certeza impossível de concretizar. Nenhu-
ma evidência sugere que a modesta e pragmática Isabel o tentasse, 
embora a sua dedicação à unidade da Commonwealth sobrevivesse 
ao entusiasmo variável dos governos do seu país e fora dele, e de 
a sua própria fé religiosa ter sido central para a sua compreensão 
do papel. Durante um ano, «num corajoso espírito de aventura», 
Isabel esperou ansiosamente pela sua viagem de mais de 43 mil mi-
lhasII, uma versão planeada duas vezes para os seus pais, e uma para 
si própria, distraindo-se em Balmoral com atlas e mapas no verão 
triste de 1952. A sua atitude durante a própria viagem indica que 
não estava nem intimidada nem iludida pela espalhafatosa propa-
ganda ministerial: no seu discurso de Natal, proferido na Gover-
nment House em Auckland, distanciou-se da «esperança de que o 
meu reinado marque uma nova era isabelina», insistindo em que 
não se sentia de todo como a sua antepassada Tudor, «a qual não foi 
abençoada nem com um marido nem com filhos, que reinou como 
uma déspota, e nunca foi capaz de deixar a sua terra nativa». Henry 
Marten delineara os limites da sua função; Isabel sabia, desde há 
muito tempo, que o trono que herdara media os conteúdos — desde 
os discursos de Natal do seu avô até aos blocos de madeira para 
construções oferecidos como presente de aniversário pela Rainha 
Mary; das cartas da sua mãe no Canadá nas vésperas da Guerra, 
com as descrições de povoações remotas, ursos pardos e alces, e da 
ligação pessoal dos súbditos dos domínios ao seu soberano distan-
te; das explicações de Marten sobre o Estatuto de Westminster de 
1931; da viagem da Família Real à África do Sul, quando Isabel se 

II Pouco mais de 69 mil quilómetros. (N. da T.) 
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dedicou ao serviço da «grande família imperial»; das suas próprias 
visitas ao Canadá e, fugazmente, ao Quénia.

A mãe escreveu-lhe no dia da partida: «Deve ser um dia pavoro-
so para ti, pobre querida».14 Como a sua mãe enquanto Duquesa de 
Iorque em 1927, Isabel estava a deixar para trás Carlos e Ana. Pela 
terceira vez estaria separada de Carlos, com cinco anos, no Natal. 
A Rainha e Filipe permaneceram em Sandringham a finalizar os 
planos, enquanto Carlos celebrava o quinto aniversário com a Rai-
nha-Mãe em Windsor, mas a parte final antes da partida foi tensa. 
Isabel rebentou em lágrimas depois de pôr as crianças na cama pela 
última vez durante quase seis meses, a 22 de novembro; foi ainda 
em lágrimas que no dia seguinte se mostrou à multidão que a es-
perava no aeroporto de Londres. Isabel certamente racionalizara a 
perspetiva da separação como uma imposição do dever; que a sua 
mãe antecipasse o seu pavor na carta que lhe escrevera indica algo 
dos próprios sentimentos. Duas vezes, durante a ausência dos pais, 
Carlos e Ana posaram para Marcus Adams; fotografias, incluindo 
algumas com as crianças a flanquear uma vara de medição para 
mostrarem como tinham crescido, foram despachadas além-ocea-
nos para Isabel e Filipe. A intervalos, pais e filhos falavam por «rá-
dio-telefone»; Isabel também falou com a mãe. O quanto Carlos e 
Ana sentiam a falta dos pais pode ser avaliado pela descrição que a 
Rainha-Mãe fez («prontos para arrebatar o recetor») quando ten-
tava falar com a filha.15 Isabel escreveu «cartas familiares» para a 
mãe ler alto. Tal como as suas cartas de férias para Crawfie, vinte 
anos antes, isto tornar-se-ia parte da sua rotina de viagem; a Rai-
nha-Mãe chamou-lhes «cartas de um diário de amor».16 Isabel rea-
gia com pequenas histórias coloridas e animadas ao filho curioso 
de cinco anos e à voz alta e robusta da sua irmãzinha. Em Sandrin-
gham com a avó, com Margarida e com os Gloucester, as crianças 
ouviram o discurso de Natal de Isabel, mas a viagem era um teste à 
resistência que não os poderia ter acomodado facilmente.

O Daily Telegraph considerou a separação dos pais das suas 
crianças como uma «privação real»: a ideia de Isabel como uma 
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mãe com saudades dos filhos foi entrelaçada nas declarações e dis-
cursos da viagem.17 Em Wanganui, no norte da ilha da Nova Ze-
lândia, o presidente da Câmara Edward Millward referiu-se «ao 
grande sacrifício que está a fazer com a prolongada distância dos 
seus filhos a que foi obrigada por esta visita».18 Isabel disse a 600 
convidadas num almoço para mulheres, em Melbourne, que esta-
vam «muitíssimo ansiosos para voltar a ver os nossos filhos outra 
vez».19 No dia seguinte, falou à mãe da sua excitação por ir ver os 
filhos três semanas mais cedo do que o previsto: iam encontrar-se 
em Tobruk, na Líbia.20 «A Rainha achou isto uma ideia maravi-
lhosa, os seus olhos até brilhavam», escreveu um amigo.21 No úl-
timo livro em preparação pela fotógrafa Lisa Sheridan, Playtime at 

Royal Lodge [Recreio em Royal Lodge], a relação das crianças com a 
avó preencheu o palco principal. Com saudades dos pais, Carlos, 
na versão de Sheridan, pressiona a Rainha-Mãe: «Conte-nos uma 
história, avó, sobre como a mamã e Margot [Margarida] brinca-
vam neste jardim quando eram pequenas». Era, escreveu Sheri-
dan num texto autorizado pela mãe de Isabel, «uma história que as 
crianças nunca se cansavam de ouvir».22

Os triunfos equilibravam os sofrimentos da viagem, tal como os 
dias agradáveis a bordo do SS Gothic compensavam os 102 discur-
sos e, por estimativa, os 13213 apertos de mão, garantindo ao casal 
algum tempo juntos e reacendendo a intimidade despreocupada 
dos dias em Malta.23 A cobertura noticiosa local sobre a Coroação 
galvanizara o interesse popular a uma escala que nunca seria re-
petida; os poucos aparelhos de televisão tornaram imperativo ver 
Isabel em carne e osso. As aglomerações na Austrália e na Nova 
Zelândia eram enormes. Dos milhões de pessoas que se juntaram 
ao longo das nove milhasIII da estrada para Sidney, calcula-se que 
metade tenha dormido no lugar. Um milhão de pessoas saudou a 
chegada a Melbourne. Os pequenos centros registaram o mesmo 
nível de empenho. Em Wollongong, na costa sul, 120 mil pessoas 

III Cerca de 15,5 km. (N. da T.) 



319

quase duplicaram a população da cidade, enquanto 250 mil pessoas 
se aglomeraram ao longo do percurso de cinquenta milhasIV per-
corrido por Isabel, incluindo um agricultor que atou uma vaca à 
beira da estrada com os arreios envoltos em fitas encarnadas, bran-
cas e azuis (num gesto similar na Nova Zelândia, um agricultor 
amarrou ovelhas tingidas de vermelho, branco e azul à vista dos 
carris ferroviários). Em todo o lado, as saudações eram turbulenta-
mente afetuosas, prova da intensa lealdade inspirada pela figura do 
soberano nesses dias escaldantes do Império. O Alto Comissário 
da Nova Zelândia referiu-se a «adulação» por Isabel;24 um rela-
to comemorativo da visita publicado na Austrália descrevia «um 
percurso estrondoso por milhares de milhas iluminado até à in-
candescência pelo afeto e entusiasmo de nove milhões de súbditos 
devotados».25 Apesar das experiências do ano da coroação, Isabel 
e Filipe estavam estarrecidos. «O nível de adulação, não dá para 
acreditar», comentou Filipe mais tarde.26 Um fotógrafo descreveu 
a chegada de Isabel à Nova Zelândia «como se fosse o Segundo 
Advento».27 Nenhum pormenor era demasiado insignificante para 
arrebatamento: o Sidney Morning Herald descreveu o vestido nor-
malíssimo usado por Isabel para visitar as Blue Mountains [Mon-
tanhas Azuis] «tão azul como Jamieson ValleyV [...], tão azul como 
os seus olhos».28 

Nada disto subiu à cabeça de Isabel. «Teria sido muito fácil pro-
curar sobressair por aquilo que não se é, mas tomei a decisão cons-
ciente de não o fazer», disse Filipe.29 Para a Rainha, não foi neces-
sária nenhuma decisão consciente. Um interesse público voraz e 
acrítico tinha sido uma constante da sua vida desde o nascimen-
to. Tinha apenas seis anos quando a Tatler disse aos seus leitores 
que, se Isabel tivesse idade suficiente para a adulação nacional lhe 
dar a volta à cabeça, «isso já teria acontecido há muito tempo». 
Uma exposição precoce à atenção incessante de estranhos salva-

IV Cerca de 84 km. (N. da T.) 
V Sistema de desfiladeiros das Blue Mountains. (N. da T.) 
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guardou-a do egotismo: qualquer expectativa não era olhada nem 
como recompensa, nem como elogio. Provavelmente, nunca es-
quecera uma visita de infância com a Rainha Mary a um concerto 
no Queen's Hall. A avó oferecera a uma Isabel agitada a opção de 
saírem cedo. Uma partida rápida era realmente o desenlace para 
o comportamento infeliz de Isabel: «Oh, não, avó, não podemos 
sair antes do fim. Pense em todas as pessoas que estão lá fora à 
espera para nos verem». O prazer pelas multidões fazia lembrar o 
das atrizes. A reprimenda severa da avó ensinou a Isabel a incon-
veniência, tal como ela a viu, do prazer pelas multidões. A Rainha 
Mary praticava a reserva pública, Isabel a modéstia pública. A seu 
pedido, os seus carros e comboios andavam devagar para permitir 
a quem viajara longas distâncias ou suportado longas esperas que 
tivesse a melhor visão possível de si própria: apenas o receio de 
que o motor do carro sobreaquecesse evitou que o seu motorista 
guiasse a menos de dez milhas por horaVI através de uma Sidney 
lotada. Tornar-se visível desta forma, apesar do desconforto das 
altas temperaturas e da tensão de sorrir continuamente, era a cha-
ve para perceber como Isabel entendia o seu propósito: «Qual é o 
objetivo de vir a não ser que possam ver-me?», repetia.30

No seu discurso no Parlamento da Nova Zelândia, em Welling-
ton, repetiu o tema familiar do serviço, relacionado frequentemen-
te com a fidelidade à memória do pai: «A minha oração constante é 
para que consiga, de alguma forma, continuar o ideal de serviço do 
qual foi um exemplo tão marcante»; num discurso equivalente em 
Camberra anunciou a sua «deliberação de que perante Deus eu não 
apenas reine, mas sirva».31 Nestes momentos, Isabel impregnava 
de convicção e sinceridade os sentimentos escritos para si pelos 
cortesãos que, tal como a sua coroa, herdara do pai, incluindo o 
seu novo secretário particular, Michael Adeane, que substituíra 
Tommy Lascelles. Havia lembretes gentis de que os tributos pú-
blicos de êxtase eram prestados ao monarca e não ao indivíduo. 

VI Cerca de 16km/h. (N. da T.) 
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A soberania era um veículo para o sentimento popular, escreveu 
a mãe a Isabel em março: «Que comovedor & que humildes nos 
torna podermos ser o veículo através do qual este amor pelo país 
é expresso».32

Em vez disso, Isabel aprendeu lições importantes sobre as exi-
gências físicas e emocionais das viagens ultramarinas. Era a mesma 
jovem mulher que arranjara desculpas para evitar partilhar uma 
tenda com as guias ou com as Sea Rangers em Frogmore, e sobre 
quem Margery Roberts testemunhara o incómodo sentido pelo 
toque do presidente da Câmara em Brighton, em 1945. No en-
tanto, durante quase seis meses, salvo alguns intervalos no mar, 
estava continuamente sob observação; era-lhe continuamente re-
querido que satisfizesse as expectativas daqueles que Isabel sabia 
que iriam lembrar-se deste encontro para o resto das suas vidas. 
Numa corrida infantil em Brisbane, uma criança determinada de 
quatro anos rompeu o cordão de segurança para saltar para o colo 
de Isabel. Nesta ocasião, uma Rainha surpreendida conversou com 
a menina até que um guarda-costas a removeu. Menos fugazes 
eram as implacáveis filas de cumprimentos nas câmaras e a taga-
relice empolada das receções municipais sempre iguais: sendo-lhe 
requerido que iniciasse todas as conversas, Isabel enfrentou um 
problema familiar à bisavó da sua trisavó, a Rainha Charlotte, que 
«não só tinha de iniciar a conversa como quase sempre tinha de a 
sustentar».33 Pelo menos uma vez a sua compostura falhou. «Por-
que é que são todos tão aborrecidos, aborrecidos, aborrecidos?», 
perguntou, em lágrimas, a Filipe.34 Isabel pode ter retirado algum 
consolo de uma diversão providenciada no início da viagem, nas 
Fiji. Alunas encenaram «um conto de fadas no qual [Isabel] era 
a Rainha das Fadas e o Duque de Edimburgo era o Príncipe En-
cantado».35 Incluía uma ode à lealdade cantada a «Isabelili, nossa 
Rainha» e ao Duque de «Edimbora».VII A canção, disseram a Isabel, 
seguia uma melodia tradicional; os movimentos da dança, muito 

VII No original, «”Elisipeti, our Queen” and the Duke of “Edinibara”». (N. da T.)
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parecidos com o padrão da sua própria vida, tinham passado de 
geração em geração.

Tal como na África do Sul, havia alertas esporádicos e pertur-
bantes das exclusões do Império: na Austrália e na Nova Zelândia, 
os organizadores da viagem fizeram alguns esforços para satisfazer 
os pedidos de Isabel para se encontrar com as comunidades Abo-
rígene e Maori. Havia prenúncios de um novo mundo, no qual 
as sensibilidades locais não podiam ser ignoradas, incluindo a de-
claração de um monge budista, Thalpawila Seelawansa, de que os 
seus irmãos monges «ficariam de pé no exterior dos templos em 
Kandy, durante a visita da Rainha a Ceilão, para mostrar que não 
desejavam que ocupasse o templo octagonal a menos que prestasse 
homenagem ao dente de Buda».36/VIII (Na altura, Isabel visitou de 
facto o relicário sagrado no Templo do Dente, em Kandy, sem o 
embaraço do boicote dos monges, tirando os sapatos). Como faria 
ao longo do seu reinado, Isabel usou o vestuário para seduzir e li-
sonjear os seus anfitriões. Incluído nas oito toneladas da bagagem 
para a viagem estava um vestido de Hartnell em tule cor de mi-
mosa amarela com bordados cintilantes de acácias, a flor nacional 
da Austrália. Vestiu-o na primeira e na última noites na Austrália. 
Era um dos seus favoritos, revelou Bobo. Também era um dos fa-
voritos dos australianos. Isabel voltou a usá-lo nesse inverno para 
posar para o pintor australiano William Dargie, no Palácio de Bu-
ckhingham. O «Wattle Portrait [Retrato das Acácias]» de Dargie, um 
dos mais bem-sucedidos do reinado, tornou-se um ícone austra-
liano. Foi reproduzido nos documentos de naturalização de uma 
geração de imigrantes australianos e exibido em cópias em escolas, 
bibliotecas, hospitais, átrios de igrejas e nas instalações oficiais es-
taduais e federais em todo o país; o retrato propriamente dito está 
em exibição na loja David Jones, em Sidney. A Austrália retribuiu 

VIII De acordo com as lendas do Sri Lanka (antiga Ceilão), quando Buda mor-
reu, em 543 a.C., o seu corpo foi cremado numa pira de madeira de sândalo, em 
Kushinagar, e o seu dente canino esquerdo foi retirado da pira pelo seu discípulo, 
Khema. (N. da T.)  
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o cumprimento presenteando Isabel com uma pregadeira de acá-
cias em diamantes brancos e amarelos.

O fervor das boas-vindas no regresso a casa, escreveu a correspon-
dente em Londres da New Yorker, Mollie Panter Downes, poderia 
ter levado um observador menos informado a concluir que Isabel 
«tinha voltado de uma viagem de seis anos e não de seis meses, 
e que o seu país estivera sob ocupação estrangeira na sua ausên-
cia».37 Um filme da Pathé, The Queen Comes Home [A Rainha Regres-

sa a Casa], mostra as margens do Tamisa densas com as multidões 
e o rio escuro pontilhado de pequenas embarcações, como uma 
paisagem de Canaletto, para a primeira aparição do novo iate real 
Britannia em águas britânicas transportando a Família Real. (Pais e 
filhos tinham-se reunido na Líbia, depois de uma chamada de cor-
tesia do Rei Idris; juntos, visitaram Malta e Gibraltar. «As crianças 
estão encantadas e é tão maravilhoso estar outra vez com elas!», 
escreveu à mãe uma Isabel aliviada, preocupada com a possibilida-
de de os filhos não a reconhecerem.)38 Na Ilha de Wight, Churchill 
juntou-se ao grupo real: próximo de casa, descreveu-lhes o Tamisa 
como «o fio de prata que corre através da história da Bretanha». 
Considerando-o «um rio escuro comercial», Isabel concluiu que 
«estava a olhá-lo de uma forma demasiado mundana».39 Não era 
fantasiosa nem imaginativa e sabia que não olhava o mundo da 
«forma romântica e cintilante» do seu velho primeiro-ministro. 
Mas a sua forma «mundana» era tão útil como limitativa, um dos 
seus escudos contra a adulação e a lisonja. Acenando da varanda do 
Palácio no final de um cortejo através das ruas enfeitadas de Lon-
dres, num landau puxado por seis cavalos cinzentos de Windsor, 
Isabel parecia relaxada e feliz. As críticas podiam ser desvalorizadas 
comparadas com o seu extraordinário sucesso em estimular os la-
ços sentimentais de lealdade e em incutir em súbditos distantes um 
entendimento concreto da realeza, nos seus sumptuosos vestidos 
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de noite de Hartnell, com a faixa da Ordem da Jarreteira e as suas 
joias magnificentes, no que Carlos mais tarde descreveria como 
«vestir-se e rainhando». Em dezembro, o deputado trabalhista 
Cyril Bence questionou o custo de equipar o SS Gothic; inevita-
velmente, os jornalistas criticaram o custo do novo iate real. Para 
a maioria, a viagem de Isabel tinha sido um triunfo, a cobertura 
noticiosa extensa no seu país uma forma de lembrar quão longe no 
globo chegava ainda a influência britânica, e o encómio exagerado 
da revista de sociedade The Queen não provocou nenhum erguer 
de sobrancelhas: «Milhões dos seus súbditos por todo o mundo 
ficaram recentemente conscientes [...] da sinceridade da qual essa 
dedicação maravilhosa era feita no discurso do seu vigésimo pri-
meiro aniversário, em 1947, na Cidade do Cabo, tão abnegada-
mente implementada à medida que o seu reinado continua».40  
A Isabel, 173 dias longe tinham-lhe dado, afirmou, «provas visí-
veis e audíveis» de que a monarquia estava «viva nos corações das 
pessoas».41 A Rainha-Mãe e Margarida, que nunca antes estiveram 
tanto tempo separadas da filha e da irmã, foram as anfitriãs de uma 
festa de boas-vindas na Royal Lodge.

O afeto intenso e idólatra do verão da coroação prolongou-se ain-
da por mais algum tempo. Na Exposição de Verão da Academia 
Real, em maio de 1955, havia novos retratos de Isabel da autoria de 
Pietro Annigoni e Simon Elwes e a pintura da coroação de Terence 
Cuneo. A crítica e a opinião popular favoreceram o primeiro. Este 
era também o veredicto para a posteridade, pela sua combinação 
de «dignidade régia com a sinceridade e a frescura da juventude», 
a representação do seu sujeito como «régio, natural e a essência da 
dignidade da juventude».42

Que Annigoni tenha revelado pouco da vida interior de Isabel 
por detrás do seu evidente à-vontade com a sua posição e a curio-
sidade com que o mundo a tentava vislumbrar através das janelas 
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do Palácio (foi discutido, em francês, pelo artista e a modelo em 
conjunto, tal como Isabel fizera com Laura Knight) não provo-
cou comentários. A inescrutabilidade de Isabel ainda não estava 
estabelecida como um dado adquirido; para uma sociedade ainda 
deferente, a distância era parte da condição real. A própria Isabel 
admirava o retrato de Annigoni, satisfeita por representar o seu 
papel na formatação das perceções públicas. No ano seguinte ao 
seu regresso, as características do distanciamento e da autocon-
tenção régia destacadas pelo retratista florentino formataram a sua 
atitude por mais duas vezes.

A indecisão esperava Isabel nessa manhã fria de maio de 1954, 
quando o Britannia passou sob a Tower Bridge e as bandeiras 
acenavam nas barcaças e as tias da Casa Real se alinhavam para 
a saudar. Por resolver ficara o dilema romântico de Margarida e 
a questão sobre o futuro de Churchill, idoso e doente, assuntos 
controversos no coração da família de Isabel e do seu governo.  
A Rainha não deu início à resolução de nenhum; foram invocadas 
questões sobre o seu bem-estar. Churchill deixou o gabinete em 
abril de 1955; no final de outubro, Margarida renunciou a Peter 
Townsend. As duas decisões pecaram por tardias. Em qualquer um 
dos casos Isabel deveria ter agido decididamente, ou mais cedo, 
para precipitar a necessária conclusão.

Churchill sofrera um ataque cardíaco em junho de 1953, três 
semanas depois da Coroação. Secretamente, John Colville, que em 
tempos fora o secretário privado de Isabel e agora era o do primei-
ro-ministro, informou o Palácio. Se, como se esperava, Churchill 
tivesse morrido era direito de Isabel escolher um candidato para 
assegurar a continuidade do Governo. Em vez disso, e contra todas 
as probabilidades, Churchill recuperou. Isabel convidou os Chur-
chill para passarem o seu quadragésimo quinto aniversário de ca-
samento nas corridas de Doncaster; mais tarde, convidou-os para 
Balmoral. Estes atos de sensibilidade gentil não eram um aval à 
sua fé na capacidade do primeiro-ministro para continuar, embora 
pudessem ser interpretados como tal; tanto como o seu gabinete e 
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os seus médicos, Isabel esperava que Churchill resignasse, mesmo 
que, a um nível pessoal, não o desejasse. Nenhuma resignação se 
anunciou. Com a partida de Isabel, em novembro, Churchill adiou 
qualquer renúncia ao poder até ao regresso da Rainha. No início 
de 1955, a hostilidade do gabinete quase o forçou: decidiu, hesi-
tou, e depois resignou a 5 de abril. «Tive a minha vez — uma boa 
vez. Não posso deixar outros à espera para sempre», disse a Violet 
Bonham Carter com uma convicção parcial.43 Sinceramente, Isa-
bel transmitiu-lhe «a sua grande mágoa pessoal». Michael Adeane 
escreveu em seu nome que «Isabel iria sentir especialmente fal-
ta das audiências semanais que achara muito instrutivas e, se se 
pode falar assim de assuntos de Estado, muito lúdicas».44 Com a 
sua resignação aceite, Churchill recusou recomendar um sucessor, 
consciente das características constitucionais e do direito de prer-
rogativa que pertencia a Isabel, não ao primeiro-ministro cessante, 
de nomear um novo líder. Isabel «escolheu» o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros, Anthony Eden, de acordo com os pressupostos 
do Partido Conservador, assim como do próprio Eden e também 
de Churchill (Eden descreveu-se a si próprio como «o príncipe 
da coroa» do partido, enquanto Churchill o rotulou como a sua 
«Princesa Isabel»). Foi outro exemplo da complacência de Isabel 
com as expectativas. A realeza não era assertiva e, na sua previsibi-
lidade, era não intervencionista. Parecia que o papel de Isabel não 
era exprimir pontos de vista: em vez disso, era o de legitimar as 
presunções feitas pelos que estavam mais diretamente envolvidos. 
A Rainha exerceu o poder da sua prerrogativa com o mesmo dis-
tanciamento aparente com o qual a Isabel de Annigoni olha além 
do quadro, o toque de uma borboleta cuja leveza pode no futuro 
provocar questões sobre a necessidade do seu envolvimento. Um 
cortesão da época descreveu-a como «uma pessoa que aceita o que 
tem de ser feito com poucas perguntas».45 Idealmente adequada 
para as limitações do funcionamento suave da monarquia cons-
titucional, é uma abordagem responsável por hesitações durante 
uma crise.
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Na sua última noite no gabinete, Churchill foi o anfitrião de um 
jantar de despedida para a soberana por quem, afirmou Colville, 
estava «loucamente apaixonado». Fotografias tiradas no final da 
noite mostram um primeiro-ministro a acompanhar Isabel ao car-
ro. A sua expressão é de admiração, de afeto: «nunca os augustos 
deveres que caíram sobre a monarquia britânica tinham sido cum-
pridos com maior devoção do que a da brilhante abertura do rei-
nado de Sua Majestade».46 Desde o início que Isabel visivelmente 
abraçara a devoção com os seus «augustos deveres»: nem ela, nem 
os seus mais próximos tolerariam uma alternativa. Era o caminho 
que iria trilhar durante sete décadas. A sua compreensão desses 
deveres era possível de rastrear até ao terrível embaraço que, no 
dealbar da abdicação, chocara tanto o seu pai como todo o apare-
lho real.

Estariam as memórias da abdicação em primeiro plano na cabeça 
de Isabel durante o lento desenrolar da relação de Margarida com 
Peter Townsend? Certamente, os mais próximos da Rainha que 
se opunham ao casamento, a começar em Tommy Lascelles, in-
vocavam esse espetro do medo, com uma cuidadosa dissimulação; 
Lascelles escreveu tanto a Isabel como a Margarida sobre a possí-
vel hostilidade de governos da Commonwealth. Margarida pode 
ser perdoada se tiver falhado em levar completamente a sério os 
avisos de oposição. Em toda a sua vida dera a volta aos dissabo-
res através do charme e daquilo a que a Rainha Mary chamava a 
sua «espièglerie» ou malícia; vinte e três anos é uma idade tardia 
para aprender a inevitabilidade das frustrações. Se Isabel esperava 
que a colocação de Townsend além-mar diminuiria a ligação de 
Margarida ou o fascínio da imprensa, estava enganada. A atenção 
centrou-se em Margarida no seu vigésimo quinto aniversário, em 
agosto de 1955. Era a idade a partir da qual se poderia casar sem 
o consentimento de Isabel, de acordo com o Ato dos Casamentos 



328

Reais de 1772. À medida que o aniversário se aproximava, a Rai-
nha-Mãe forçou-se a discutir o assunto com a sua filha obstinada. 
«Sinto-me tão responsável como o único dos teus pais vivo», es-
creveu a Margarida. A filha quase se desculpou por «ter por vezes 
explodido quando discutimos a situação».47 Disse a Anthony Eden 
que só tomaria uma decisão final quando Townsend regressasse 
de Bruxelas em outubro, e entretanto permaneceria em Balmo-
ral, apreciada pela Família Real pela sua «característica de alma 
refrescante», onde um barulhento grupo de mais de trezentos 
jornalistas mantinha uma vigília lamecha e por vezes hipócrita.48 
Eden e a sua mulher, Clarissa — ironicamente, a sua segunda mu-
lher, no seguimento de um divórcio no qual, tal como Townsend, 
era a parte inocente —, viajaram para Balmoral em outubro. En-
tretanto Isabel e Filipe discutiram o dilema da Princesa com o 
primeiro-ministro, discussões que dariam forma a uma conversa 
posterior entre Isabel, Filipe e Margarida, que deixaria esta última 
em «grande sofrimento» e que com certeza teve impacto na sua 
decisão final.49 O sofrimento de Isabel pode muito bem ter iguala-
do o de Margarida. Continuava dedicada à sua irmã e determinara 
que «ninguém deve influenciar [Margarida] sobre a sua decisão; 
deve ser livre para decidir pela sua própria cabeça».50 Como a 
oposição dos que eram contra o casamento se fundiu, parece pro-
vável que tenha aumentado a convicção de Isabel de que Marga-
rida resolveria por si própria seguir o único caminho permissível 
para o conflito entre a realização pessoal e os ditames do dever. 
Era um pressuposto baseado na proximidade que as irmãs parti-
lharam durante o seu crescimento, e Isabel acreditava que ambas 
tinham absorvido lições semelhantes do exemplo dos seus pais.

Margarida e Peter Townsend reuniram-se em Clarence House 
a 24 de outubro, a Princesa ainda abalada pela conversa que tivera 
com Isabel e Filipe, em Windsor, no dia anterior. Sabiam agora 
que o gabinete não apoiaria o seu casamento: a única opção de 
Margarida seria renunciar ao seu estatuto real, incluindo ao seu 
lugar na linha de sucessão e ao seu rendimento da Lista Civil. Mais 
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tarde, ambos se esforçaram arduamente para garantir que a de-
cisão fora mútua; escreveram juntos a declaração que Margarida 
emitiu para a imprensa a 31 de outubro. O intervalo entre escrever 
a declaração e emiti-la confirma a sua certeza de que a sua deci-
são era a correta; Margarida escreveu a um compreensivo Toni de 
Bellaigue que o resultado fora decretado por Deus.51 Publicamen-
te, explicou a sua decisão: estava «consciente dos ensinamentos da 
Igreja de que o casamento cristão era indissolúvel e consciente do 
meu dever para com a Commonwealth».

Para Isabel, o resultado só pode ter sido um alívio. A um nível 
pessoal, ao declarar a sua vontade de pôr o dever em primeiro lu-
gar, Margarida parecia validar as crenças que eram o pilar da exis-
tência de Isabel. A sua decisão, que ganhou uma larga aprovação, 
também teve uma dimensão pública. À medida que a crise avança-
va, um contundente Times descrevia Isabel como «a representante 
universal em quem o seu povo vê o seu melhor refletido»; e in-
sistira em que a família da Rainha tinha um papel a desempenhar 
no ideário popular da vida familiar. Era, disse o Daily Mirror, «um 
ultimato ameaçador» de «um mundo poeirento e de uma idade 
esquecida», mas Margarida desempenhou o seu papel, refém do 
legado da infância feliz das irmãs reais, assiduamente publicitado: a 
visão sfumata

IX de Marcus Adams da devoção ao «nós os quatro», a 
cativante domesticidade das fotografias de Lisa Sheridan da Royal 
Lodge e da Y Bwthyn Bach. Isabel ficou habilitada a continuar a re-
fletir «o melhor de nós» do seu povo.52 Margarida pagou um preço 
altíssimo pela sua proximidade ao trono: na altura, cinco anos do 
que descreveu como «uma viagem de infelicidade», até que se ca-
sou, em 1960.53 Isabel não seria sempre tão bem servida pela sua 
família. Entretanto, Margarida assegurou-se de que a irmã não es-
queceria o sacrifício feito em seu nome: provocações grosseiras, 
omissões passíveis de serem interpretadas como ataques. Tommy 

IX Em italiano, no original. (N. da T.) 
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Lascelles, a sua nemesis
X, afirmou que Margarida se tornara «egoís-

ta e dura e selvagem».54

Num casaco verde-esmeralda com uma gola preta de astracã, Isa-
bel estava em Birmingham na semana que se seguiu ao anúncio 
de Margarida. A cidade estava en fête.XI As ruas ao longo das quais 
passava o cortejo real «estavam alegremente decoradas com ban-
deiras, festões e grinaldas». Como pormenor especial, os topos 
dos candeeiros públicos estavam ornamentados «com modelos de 
galeões e de aviões a jato para retratar as duas eras isabelinas».55 
Em Bristol, no mês de abril, onde a Rainha inaugurou as novas 
instalações camarárias e uma barragem, o programa oficial local 
trazia ecos da visita de Isabel I séculos antes. «Seguindo o exemplo 
da sua ilustre homónima», noticiou o Illustrated London News, «Sua 
Majestade [...] chegou ao centro de Bristol por água [...]. O grupo 
real desembarcou no Narrow Quay, onde a primeira Rainha Isabel 
desembarcou durante a sua visita à cidade em 1574».56

Os feitos dos novos isabelinos ainda estavam longe, no entan-
to, dos feitos da era dourada de Inglaterra. Notícias de que uma 
expedição da Commonwealth escalara com sucesso o Evereste, 
a montanha mais alta do mundo, tinham sido publicadas na ma-
nhã da coroação, e a própria Isabel cativara os corações, em casa 
e através do globo. O último mandato de Churchill sugerira la-
ços superficiais com as glórias imperiais, mas o poderio britânico 
global era uma ilusão e a economia doméstica permanecia frágil 
ao ponto do colapso. Fosse numa manhã húmida de novembro 
em Birmingham ou numa primavera soalheira do sudoeste, man-
tinha-se a ilusão desta segunda era de progresso. Não importava 
que Isabel tivesse negado qualquer ligação pessoal com este estado 

X Nemesis, deusa da vingança. (N. da T.) 
XI Em francês, no original. (N. da T.) 



331

de coisas no seu discurso de Natal em 1953; de outras formas, de-
sempenhara o seu papel. O seu novo secretário particular, Martin 
Charteris, qualificou as fotografias tiradas por Cecil Beaton em 
novembro como «exatamente o que queremos para a Nigéria». 
Beaton mostrara-se pessimista quanto ao cenário. Estava um dia 
frio, cinzento. «Não só não havia raios de sol a filtrarem-se pelas 
janelas para dar alguma elevação à cena, como havia um horrível 
nevoeiro a amortalhar-se nas salas do Palácio», registou no seu 
diário. «A Rainha não trouxe nenhum brilho do sol com ela [...]. 
Na luz fria da tarde, a Rainha parecia fria. A sua compleição estava 
extremamente branca — as suas mãos de algum modo rosadas. Não 
estava no seu melhor».57 Fotografou Isabel num perfil a três quar-
tos, usando os brincos e o colar da coroação, o diadema de Jorge 
VI, as insígnias da Ordem da Jarreteira e das Ordens da família, 
numa cadeira de Estado na sala de baile do Palácio. A fotografia foi 
publicada no dia da partida de Isabel e de Filipe para a Nigéria, em 
janeiro de 1956. Era uma imagem «real» apropriada para uma via-
gem na qual, como anunciado, «nas cerimónias a que a Rainha as-
sistiria a pé [...] um porta-estandarte seguiria imediatamente atrás 
levando um estandarte de seda».58 Havia afinidades visuais entre o 
retrato de Beaton e imagens de uma Rainha Vitória idosa e a pre-
sença de um porta-estandarte de uniforme a carregar o estandarte 
real levou para as festas nos jardins nigerianos uma equivalência 
brilhante da coroação. Mas o mundo mudara desde o reinado de 
Vitória. Na comunidade para leprosos de Oji River, onde, tal como 
Vitória, Isabel foi saudada com as boas-vindas tradicionais, «Our 

Mother is coming» [«A Nossa Mãe está a chegar»], trocou apertos de 
mão com leprosos nigerianos que tinham sido curados.59 «Não te-
mos palavras para exprimir a nossa alegria e a nossa felicidade por 
vê-la aqui», disse-lhe um deles, John Aguh. Os apertos de mão de 
Isabel foram um gesto moderno e progressista que contribuiu para 
mudar as atitudes em relação a esta doença contagiosa e aterrori-
zadora. A Rainha e Filipe também adotaram financeiramente uma 
criança leprosa. Não houve sugestões, como acontecera em séculos 
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passados, de que o toque de Isabel pudesse curar. Nem que a sua 
liderança nominal, apesar das suas qualidades de dedicação e gra-
ça pessoal, travassem o declínio das sortes britânicas em casa ou 
além-mar. O Daily Mail sugeriu na altura da Coroação que «com 
Isabel como nossa estrela-guia [...] há todas as perspetivas de que 
esta ilha e os seus países irmãos caminhem em frente para um fu-
turo melhor até do que o melhor do passado». Por instinto e por 
educação, a Rainha inclinava-se não para guiar, mas para seguir.60

Isabel voou para a Córsega pouco depois do seu regresso da 
África ocidental. Foi juntar-se a Filipe, ocupado em exercícios 
navais no Mediterrâneo depois de uma viagem marítima de uma 
semana no Britannia com condições metereológicas terríveis. Tal 
como nos seus dias de Malta, não levou Carlos e Ana. No seu lugar, 
foi a Princesa Alexandra de Kent, de 19 anos, prima de Filipe em 
primeiro grau, em tempos afastada. Alexandra acabaria por tor-
nar-se umas das amigas mais chegadas de Isabel na Família Real. 
Rumores do género daqueles que se agarraram a Filipe durante a 
segunda metade da década de cinquenta sugeriram, sem qualquer 
prova, de que também ela teria desempenhado um papel na vida 
de Filipe.



Os esforços dos pais de Isabel II,  
durante os tempos de Guerra,  

fortaleceram os laços sentimentais que 
ligavam a Coroa e o país. Agora, sem 

restrições, o Daily Express celebrava-a com 
uma presença em cada impulso amoroso:  

«Todos os rapazes britânicos veem a  
Rainha na sua namorada e a sua namorada 

na Rainha, todos os pais veem nela  
a sua filha, cada criança a sua mãe».
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Melancolicamente sozinha e muito solene, devido sem dúvida 
à gravidade dos acontecimentos mundiais», assim foi a descrição da 
Rainha feita por «Jennifer», na Tatler, na cerimónia de Abertura 
Oficial do Parlamento, em 1956.1 À medida que o outono dava lugar 
ao inverno, Isabel II tinha razões para a solenidade e para a solidão. 
A 15 de outubro, Filipe partiu numa viagem de quatro meses aos 
países da Commonwealth. No dia seguinte, na curta cerimónia 
religiosa que se seguiu à inauguração de um novo reservatório 
em Lowther Hills, a Rainha juntou-se a uma oração por Filipe, 
«enquanto ele viaja pelo mundo».2 Foi Margarida que a acompa-
nhou na Abertura Oficial do Parlamento. Depois das tensões do 
ano anterior, havia agora uma mostra de unidade fraterna que le-
vou alguns dos espectadores às lágrimas. Em nenhum momento 
Isabel teve tanta necessidade do marido, seu principal confidente 
e conselheiro. As decisões tomadas por Anthony Eden, muitas das 
quais discutira com Isabel, com antecedência, depressa fizeram a 
Grã-Bretanha alvo de uma retumbante condenação internacional. 
A crise do Suez resultou numa forçada reviravolta britânica, um 
ato de humilhação nacional, um canto de cisne para o Império e 
um choque para a complacência do sol do amanhecer da segunda 
era isabelina. Estando ao corrente dos telegramas do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e dos serviços secretos, Isabel conhecia me-
lhor do que ninguém a força da oposição em toda a Commonweal-
th e a severidade da hostilidade soviética, ameaçada após a agressão 
britânica. Sozinha no meio da sua família, suportou a ansiedade.

Capítulo XI

«Ainda na era das teias de aranha douradas?»
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Concordara com a longa viagem no Britannia que Filipe jus-
tificou como a sua «contribuição pessoal para o ideal da Com-
monwealth».3 Dentro do casamento, a aquiescência era o padrão, 
tal como ficara estabelecido no seu voto de obediência e na re-
comendação que fizera às jovens da Universidade de Durham a 
propósito do lugar das mulheres na família; se Isabel tinha dúvi-
das, não as partilhava com ninguém a não ser com Filipe, mas, 
muito provavelmente, sem grande tenacidade. Foi muito notado 
o ar sério da Rainha, no aeroporto, com Carlos e Ana, ao despe-
dir-se de Filipe. Depois disso, a dificuldade em sorrir foi interpre-
tada como uma prova da sua infelicidade conjugal. Em novembro, 
Filipe inaugurou os Jogos Olímpicos, em Melbourne; depois, foi 
à Nova Zelândia, às Ilhas Norfolk e visitou as estações científicas 
britânicas na Antártica. Na mensagem de Natal, Isabel II descreveu 
a viagem do marido como abrangendo «algumas das partes menos 
acessíveis do mundo, aquelas ilhas do Atlântico Sul [...] ligadas a 
nós por laços de fraternidade e confiança», incluindo as Ilhas Mal-
vinas e a Ilha de Ascensão. Filipe seguiu, depois, para a Gâmbia, 
as Ilhas Canárias e Gibraltar. Em novembro, no nono aniversário 
de casamento, o Duque de Edimburgo enviou a Isabel um ramo 
de rosas brancas e uma fotografia de duas iguanas a abraçarem-se, 
mas antes de se reencontrarem em Lisboa, em fevereiro, Isabel 
autorizou o seu antediluviano secretário de Imprensa, o coman-
dante Richard Colville, a emitir uma declaração concisa sobre o 
estado do seu casamento: «É totalmente falso que haja qualquer 
desavença entre a Rainha e o Duque». A viagem ficou marcada por 
especulações sobre o motivo da aventura a solo de Filipe e sórdidas 
suposições sobre as suas atividades em terra. A notícia de que a 
mulher de Michael Parker, Eileen, tinha dado os primeiros passos 
para uma separação judicial eletrizou a imprensa; o casamento do 
braço direito de Filipe foi facilmente apresentado como um refle-
xo do casamento real. Parker ofereceu-se para renunciar ao cargo, 
evitando mais constrangimentos a Filipe. O Duque recusou, mas 
Parker acabou mesmo por se demitir. Em 1982, Eileen Parker afir-
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mou: «Comecei a perguntar-me se a demissão dele não seria uma 
cortina de fumo para alguma coisa ou alguém».4 No estrangeiro, 
os jornais concluíram que a demissão de Parker tinha sido forçada 
para impedir que continuasse a desencaminhar Filipe.5

A desarmonia doméstica, real ou imaginária, contribuiu para a 
intensa inquietação de Isabel quando rebentou a crise do Suez. No 
verão de 1956, a fúria pela nacionalização da anglo-francesa Suez 
Canal Company por parte do novo presidente egípcio, Gamal Ab-
del Nasser, e as preocupações com o impacto de tal ato no trans-
porte marítimo britânico e no transporte de petróleo acabaram 
por inspirar uma resposta do governo do Eden que, para além de 
demonstrar vistas curtas, era ilegal. Secretamente, Grã-Bretanha, 
França e Israel consertaram uma ação conjunta: um ataque ao Egi-
to, por Israel, e, posteriormente, a ocupação militar da zona do 
Canal por forças britânicas e francesas, reclamando a recuperação 
do seu controlo com o pretexto de uma fiscalização internacional. 
Eden não consultou, nem sequer informou, os aliados da Grã-Bre-
tanha, principalmente os líderes dos Estados Unidos e da Com-
monwealth. As ações britânicas, que incluíram o bombardeamen-
to de pistas de aviação egípcias, foram rapidamente condenadas 
por esses países, a que se juntaram, também, a União Soviética e 
os estados em todo o mundo árabe. Eden afirmou, depois, que Isa-
bel II tinha sido informada da totalidade dos seus planos, embora 
também tenha reconhecido que a Rainha não apoiou ativamente a 
linha seguida; o primeiro-ministro, certamente, escondeu da sobe-
rana a completa duplicidade do acordo britânico-franco-israelita, 
o Protocolo Sèvres, cuja desonestidade a teria indubitavelmente 
incomodado — as pessoas mais próximas de Isabel II apreciaram 
sempre a sua honestidade.6 No entanto, a Rainha sabia mais so-
bre os propósitos do chefe do Governo do que muitos dos seus 
ministros. As reações britânicas à nacionalização de Nasser, em 
julho, foram mistas; as respostas às ações de Eden, três meses de-
pois, foram menos. Noël Coward lembra que a maior parte das 
pessoas pensava que «Anthony Eden perdera a cabeça».7 Martin 
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Charteris acreditava que Isabel pensava o mesmo; uma fonte do 
palácio sugeriu que a Rainha achava o plano «idiota».8 Sabia que o 
seu papel, como Rainha, não era exprimir desaprovação nem diri-
gir o primeiro-ministro: o direito constitucional do soberano é ser 
consultado para encorajar e alertar o chefe do Governo. No quarto 
ano do seu reinado, educada na falta de assertividade política, é 
pouco provável que Isabel se considerasse preparada para conter 
um primeiro-ministro com o dobro da sua idade e cuja carreira 
política incluía ter sido, três vezes, ministro dos Negócios Estran-
geiros. À medida que a crise de uma semana avançava para um fim 
vergonhoso, a Rainha descreveu-se a si própria como «estando a 
ter os momentos mais terríveis».9 Reconheceu, também, que teria 
sido «impossível viver com» Filipe se ele estivesse em casa. Com 
um país e uma Corte divididos, talvez Isabel II quisesse reconci-
liar-se com a ausência do marido. Reparou que o seu leiteiro era 
um grande apoiante da política de Eden.

Em janeiro, Isabel reagiu com tato à demissão de Eden, em con-
sequência da crise, garantindo-lhe que a sua história política, «es-
crita em tempos tempestuosos, é muitíssimo valorizada e nunca 
será esquecida pela sua soberana».10 Foi mais uma prova da avalia-
ção de Cynthia Gladwyn sobre o «ótimo, simples, gentil e bondoso 
caráter de Isabel [...], pessoa que nunca dececionaria ninguém».11 
Em resposta, Eden agradeceu-lhe a gentileza. Escreveu que an-
siava «pela minha audiência semanal, sabendo que teria de Vossa 
Majestade uma reação sábia e imparcial aos acontecimentos, que 
eram simplesmente a voz do nosso país».12

Em público, a reação de Isabel foi diferente. Na mensagem de 
Natal, escrita na ausência de Filipe e sem a ajuda que sempre lhe 
dera nos anos anteriores, congratulou-se com a Commonwealth, 
uma «família de nações» e reconheceu a inevitabilidade dos desen-
tendimentos familiares. «Diferenças profundas e agudas [...] estão 
fadadas a surgir entre os membros de uma família», disse a Rainha 
a uma audiência global de 150 milhões de ouvintes. «Em todas es-
sas diferenças, no entanto, chega um momento em que, em prol 
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da harmonia, o poder de cura da tolerância, da camaradagem e 
do amor devem ter permissão para desempenharem o seu papel». 
Isabel falou de «um amor que pode ultrapassar a raiva e está pron-
to para perdoar». Referia-se à condenação que os países da Com-
monwealth fizeram à Grã-Bretanha por causa do Canal do Suez. 
Isabel não estava, no entanto, a pensar simplesmente em política 
externa ao elogiar a tolerância e o perdão no amor. A Rainha era, 
como Cynthia Gladwyn escreveu, «muito perspicaz e rápida sobre 
tudo o que está a acontecer».13

No discurso do seu vigésimo primeiro aniversário, Isabel reivin-
dicou para si o papel de representante da «juventude da família 
das nações britânicas». A sua voz nunca foi a «voz do nosso país» 
de Eden. Exceto como figura real de proa, a Rainha dificilmente 
era representativa até mesmo da sua própria geração, apesar das 
boas intenções e da sua determinação em incorporar, o melhor 
que podia, os valores britânicos atemporais e as possibilidades que 
se abriam em tempos de paz, após uma guerra. No mundo desi-
ludido do pós-Suez, Isabel não escapou ao ceticismo em relação 
à autoridade que foi a chave para o erro de cálculo devastador de 
Eden e a sua subsequente mentira ao Parlamento. A adulação in-
tensa não se evaporou do dia para a noite. Três anos depois, um 
jornal de domingo de tendência esquerdista descreveu a «reverên-
cia pela realeza» como «a religião nacional», mas, com o tempo, 
as reivindicações feitas em nome de Isabel perderiam algo do seu 
triunfalismo anterior.14

Isabel era vulnerável à mudança. A sua educação e o treino para 
o trono enfatizaram a importância da continuidade. O pai perpe-
tuara conscientemente o modelo de soberania do seu próprio pai.
Isabel procurava fazer a mesma coisa. E esse caminho era encora-
jado pela sua família, bem como pela Corte e pelos altos funcioná-
rios que lhe eram próximos; além disso, era também sublinhado 
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por uma atitude de aceitação do lado cerimonial da monarquia, 
assumida sem demonstrações mas com convicção — o ex-editor 
da Punch, Malcolm Muggeridge, descreveu «uma certa qualidade 
sonâmbula sobre os gestos, os movimentos e o cerimonial»15 —, 
o que obviava a qualquer necessidade urgente de reavaliação. A 
curto prazo, ninguém parece ter questionado a compatibilidade 
do conservadorismo de Isabel com as aspirações do novo isabe-
lismo, que defendia renascimento e novos começos. Em setembro 
de 1956, ainda antes do divisor de águas em que se transformou a 
crise do Suez, uma série de artigos de Keith Waterhouse, publi-
cados durante três dias no tabloide mais vendido do país, o Dai-

ly Mirror, sinalizava uma certa deceção. «Em quatro anos e meio 
destruiu-se a esperança de que um novo reinado, de uma Rainha 
nos seus vinte e poucos anos, marcaria uma nova era para a Famí-
lia Real», escreveu Waterhouse.16 O agente dessa destruição era o 
grupo de amigos e cortesãos em volta de Isabel, Filipe e Margarida, 
cujas credenciais aristocráticas (e sobreposições de família e clã) o 
jornalista enumerou com alguns pormenores. Isabel celebrara o 
trigésimo aniversário em abril; a data marcava o fim do seu «jo-
vem» reinado e ofereceu a Waterhouse a oportunidade para fazer 
um balanço. Infelizmente, concluiu que estavam «ainda na era das 
teias de aranha douradas»; descreveu os conselheiros e amigos de 
Isabel como «quase iguais [...] nos mais prósperos dias da Rainha 
Vitória».17 O mais significativo foi não ter criticado diretamente a 
própria Isabel.

A depreciação de cortesãos e bajuladores do Palácio tornar-se-ia 
um problema comum. Isabel II dera passos provisórios em direção 
à inovação: a nomeação de um cavaleiro nigeriano, o Major Aguiyi-
-Ironsi, dois meses antes da sua visita; e, em maio, por sugestão de 
Filipe, o primeiro de uma série de almoços em que homens e mu-
lheres proeminentes em diversas áreas, independentemente da sua 
origem, se juntavam ao casal real (uma perspetiva potencialmente 
desafiadora para a mulher que admitiu o seu terror de se sentar ao 
lado de pessoas que podiam falar sobre assuntos que estavam fora 
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do seu alcance). Waterhouse defendia que «esta devia ser a época 
em que os reis se misturam com os plebeus». Em princípio, Isabel 
estava a fazer exatamente isso, embora a explicação de um cortesão 
sobre os almoços como uma oportunidade para «sentir o pulso da 
nação pelo contacto com homens e mulheres comuns em todas as 
esferas da vida na comunidade» fosse enganosa: nenhum dos con-
vidados era «comum» e passaram-se oito meses até que o primeiro 
convite fosse feito a uma mulher. Era uma gota de água. Quando, 
em 1954, abriu uma vaga para subchefe da casa civil da Rainha, 
Isabel nomeou um jovem. Patrick Plunket, de 31 anos, estudara 
em Eton, pertencera ao regimento de guardas irlandeses e era um 
aristocrata anglo-irlandês, um amigo de infância, colega de lições 
de dança de Isabel e ex-escudeiro do seu pai, descrito pela Rai-
nha-Mãe como «alguém que conheço e amo desde que lhe peguei 
ao colo, logo que nasceu».18 Os compromissos públicos levaram 
Isabel e Filipe a contactar com pessoas de diversas origens, mas o 
círculo próximo da Rainha continuou a ser tão aristocrático como 
a Companhia de Guias do Palácio; uma década depois, o aviso da 
Rainha Mary sobre a estreiteza do círculo de Isabel continuava 
sem ter uma resposta percetível. Na mensagem de Natal de 1954, 
Isabel II prestou homenagem às massas invisíveis cujo trabalho 
era tão essencial para o bem-estar económico do país. O seu tom 
olímpico, ao dirigir-se «àqueles de vós cuja sorte está lançada em 
ambientes entorpecedores e não invejáveis», cujas «monótonas» 
vidas consistem em «enfadonho trabalho repetitivo e [...] peque-
nas adversidades constantes», sugeria o abismo entre a sua pró-
pria vida e a vida dessas pessoas, um exemplo da «maneira muito 
condescendente e hierática [de falar]» que em breve incitaria um 
conservador radical a uma crítica devastadora.19 Depois da visita 
de Isabel a Paris, em abril de 1957, Cynthia Gladwyn concluía: «Ela 
é uma espécie de “pedaço do velho quarteirão”, no sentido de que 
se parece muito com a Rainha Mary ou com a Princesa Real, é de-
finitivamente da realeza».20 Essa não era a «nova maneira» que o 
Daily Mirror queria que Isabel abraçasse. «Os cientistas, escritores, 
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designers, exploradores. São eles os verdadeiros novos isabelinos. 
São eles as pessoas que pertencem à Corte moderna de uma Rai-
nha moderna», escreveu Waterhouse.21 Mas não seria assim. O 
primo de Isabel, o Conde de Harewood, responsável por uma nova 
ópera de Benjamin Britten, levada à cena seis dias após a coroação, 
atribuiu o fracasso ao seu público «indigno», incluindo a Corte de 
Isabel. «Será que os ministros, os diplomatas e a Corte, na época 
de GlorianaI se mostrariam tão pouco recetivos a um novo tra-
balho grandioso como os seus homólogos na nossa segunda era 
isabelina?», perguntou o Conde.22 Num futuro previsível, o aspe-
to «moderno» da Corte de Isabel era uma questão de maneiras e 
foi definido por Filipe, descrito como «bonito e informal, criando 
uma atmosfera democrática fácil em volta da Rainha. Gosta de me-
ter conversa com as pessoas, numa festa, para lhes perguntar quem 
são, para descobrir quem são, gosta de trocar umas piadas com 
elas, de se perder na confusão geral [...]. Brilha como um alegre 
marinheiro que sabe o que é não ser um rei».23

A seguir às críticas do Mirror, que ecoaram comentários ante-
riores e menos divulgados por Malcolm Muggeridge no New Sta-

tesman, o processo de sucessão na liderança do Partido Conserva-
dor não correu nada bem a Isabel II. Tal como aconteceu quando 
da reforma de Churchill, a precipitada demissão de Eden exigia 
que fosse escolhido um novo primeiro-ministro. Como anterior-
mente, o The Times explicou que «a responsabilidade final [...] é 
somente da Rainha. É um dever difícil e pesado de cumprir».24 Em 
circunstâncias semelhantes, caso o governo fosse trabalhista, tal 
responsabilidade não caberia a Isabel II, dadas as diferenças na for-
ma como o Partido Trabalhista tratava essas situações, mas, neste 
caso, consolidou a opinião daqueles que pensavam que Isabel caía 
como uma luva no antiquado estado de coisas. Ouviu uma figura 
sénior do partido: um amigo dos seus pais, Lord Salisbury, o mes-

I Gloriana era o título da ópera, mas também uma referência ao nome da perso-
nagem de um poema do século XVI, escrito por Edmund Spencer, em honra de 
Isabel I. (N. da T.) 
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mo mandarim aristocrático que duvidou da idoneidade de Filipe 
como marido e ameaçou renunciar ao governo no caso de Mar-
garida casar com Townsend; tinha sido recomendado por Eden a 
Michael Adeane. Também consultou Churchill. Em conjunto com 
Lord Kilmuir, Salisbury apresentou aos ministros a opção entre 
dois candidatos, Harold Macmillan e R. A. «Rab» Butler. A maio-
ria escolheu Macmillan, que também era apoiado por Churchill. 
Macmillan foi, portanto, a escolha de Isabel. Nem os deputados 
nem os membros do partido foram consultados. O partido preferia 
Butler; a imprensa também. A «escolha» de Isabel, que não teve 
por base um julgamento independente, sugeria que a Rainha era 
o fantoche de uma grande (e idosa) conspiração, completamente 
alheia à opinião popular.

Os líderes trabalhistas, escrevia o Daily Herald, consideravam 
que os conservadores «trouxeram a Coroa para a política partidá-
ria, forçando a Rainha a escolher não apenas um novo primeiro-
-ministro, mas também um novo líder do Partido Conservador».25 
As críticas concentravam-se no processo de seleção da liderança, 
com a sua exigência de envolvimento real, e não na Rainha, pro-
priamente dita. Isabel II agira corretamente, auxiliada por um assí-
duo Salisbury, embora a maneira como tomou a decisão apontasse 
para uma prerrogativa real que não passava de um mero carimbo. 
Em conjunto, a Rainha e os ministros escolheram alguém que era 
o favorito da velha guarda, um homem que era genro do Duque de 
Devonshire, que tinha inclinações patrícias, embora a sua origem 
fosse menos ilustre do que queriam dar a entender os seus casacos 
de tweed, próprios de uma vida ao ar livre. Um complacente Times 
escreveu que Isabel cumprira bem a sua responsabilidade.26

Como sempre, os cameramen da Pathé estavam presentes para re-
gistar a partida de Isabel para Lisboa. A Rainha encontrar-se-ia 
com Filipe antes da sua chegada conjunta à capital portuguesa, 
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para uma visita de Estado de quatro dias. No seu comentário, a 
Pathé desejou a Isabel «Boa sorte [...] na dupla missão de reunião 
privada e boa vontade internacional».27 Em ambos os casos, Isabel 
teve sucesso. Marido e mulher desceram sorridentes da barcaça do 
Estado português, conduzida por quarenta remadores de libré, que 
os transportou pelo Tejo, a 16 de fevereiro de 1957. Tinham-se 
reencontrado dois dias antes na Base Aérea do Montijo, Isabel e a 
sua dama de companhia com barbas postiças, depois de a Rainha 
ter visto uma série de fotografias de um Filipe barbudo ao longo da 
viagem a solo (um divertido Duque, em contraste, barbeara-se na 
perfeição para receber a mulher). A visita oficial foi notável pelo 
entusiasmo das multidões e pela resposta calorosa de Isabel. Para 
onde quer que o casal fosse, o cortejo seguia a velocidade reduzida 
e era, frequentemente, interrompido por curiosos que rompiam os 
cordões policiais; em Lisboa, metade da população da cidade «en-
cheu os passeios para assistir ao desfile real. Muitos desmaiaram, 
por causa dos apertos»; muitos outros juntaram-se nos terrenos ao 
longo do rio e acenavam, enterrados na lama até aos joelhos.28 Foi 
evidente o prazer com que Isabel e Filipe refutaram as insinuações 
de discórdia. Novamente em casa, Isabel honrou publicamente o 
marido. Mountbatten escrevera à irmã, a Rainha Luísa da Suécia: 
«A Lilibet conseguiu que o novo primeiro-ministro — consulta-
dos os colegas da Commonwealth — pedisse que Filipe se torne 
“Príncipe”, quando voltar desta viagem».29 Em 1947, o sogro con-
cedera-lhe os títulos de Duque de Edimburgo e Alteza Real, agora 
Filipe seria Príncipe do Reino Unido, por decisão publicada a 22 
de fevereiro. Quatro dias depois, Isabel formalizou o direito do 
marido a um verso completo do Hino Nacional, homenagem que 
o Príncipe partilhou apenas com a mulher e a sogra. Uma década 
depois do casamento, a outorga de Isabel e a aceitação de Filipe 
mostraram um casal em acordo público. «Os atos desmentem os 
rumores de divergências», admitiu o Daily Mirror.30 «Aos nossos 
olhos, ela era, antes de mais nada, a mulher do seu marido e a mãe 
dos seus filhos», concluiu Nikita Khrushchev, depois de ter conhe-
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cido Isabel, no mês de abril anterior.31 A visita a Portugal e as suas 
consequências permitiram que Isabel e Filipe dessem substância a 
metade da avaliação do líder soviético.

É claro que os rumores não desapareceram completamente.  
A fidelidade de Filipe continuou a ser um dos assuntos favoritos 
de especulação, alimentada pelas separações das vidas do casal, pela 
falta de demonstrações físicas de afeto e pelo comportamento res-
peitoso de Filipe para com Isabel, em público. (Mesmo em priva-
do, havia anomalias: a grande e evidente irritação de Filipe em al-
guns momentos; os frascos de perfume Chanel oferecidos a Isabel 
como presente de aniversário, não por Filipe, mas, por sugestão 
do Príncipe, pelo seu administrador, Boy Browning: «Descobriu 
exatamente a coisa que eu tanto queria [...]. Já estou a usá-lo e, 
espero, cheirar melhor por causa disso!!», agradeceu a Rainha a 
Browning, em abril de 1955.32) A curto prazo, as histórias sobre as 
supostas ligações de Filipe com atrizes e bailarinas diminuíram. A 
morte, em setembro, do fotógrafo Baron e a demissão de Parker 
ajudaram. Baron tinha sido a força motriz por trás de um clube de 
almoços para solteiros sediado no Soho, o Thursday Club, de que 
Filipe e Parker faziam parte. Devido à sua localização numa zona 
libertina, o Thursday Club inspirou suculentos mexericos. Mas as 
histórias de que Baron emprestava um apartamento a Filipe para 
encontros com uma «acompanhante» não identificada tornaram-
se pouco credíveis com a morte do fotógrafo. 

Ao visitar Isabel, em maio, Eleanor Roosevelt descreveu-a como 
«ainda mais séria, como se poderia esperar que estivesse sob o peso 
dos seus deveres».33 Os motivos para a seriedade de Isabel não se 
limitavam à sua vida pública: um observador referiu-se, com tato, 
aos «altos e baixos» do casal real.34 Em 1959, a revista francesa 
Point de Vue fez capa com uma sombria fotografia de Isabel e o 
título era: «Doente? Esposa dececionada?» Dois anos depois, outra 
revista francesa, Noir et Blanc, reproduziu uma imagem ainda me-
nos feliz sob o título: «Isabel está com ciúmes...». Tal conjetura foi 
responsável pela entrada de Mountbatten na polémica. Disfarçado 



346

de «amigo de longa data» não identificado, disse à jornalista Au-
drey Whiting, em dezembro de 1962: para Isabel, a vida sem Filipe 
era inimaginável, estava mais do que nunca apaixonada e, sem ele, 
«retirar-se-ia para o campo, durante muito tempo».35

Em agosto de 1957, um monárquico italiano, o commendatore Re-
nato Marmirol, solicitou ao embaixador britânico em Roma um 
visto de turista para a Grã-Bretanha. O seu propósito, explicou, 
era travar um duelo.36 A sua pretensa vítima era um vilão impro-
vável, um aristocrata conservador de trinta e três anos, com opi-
niões não ortodoxas, John Grigg, Barão Altrincham.

O fórum para a heterodoxia de Altrincham era uma revista de 
pequena circulação, a National and English Review, que o próprio 
editava e um ensaio que escrevera para uma das edições sobre o 
tema da monarquia, em que revisitava os protestos de Waterhouse 
sobre a exclusividade da Corte de Isabel e o seu círculo imediato 
de amigos. Altrincham defendia um establishment menos desequi-
librado socialmente, uma «Corte verdadeiramente sem classes e 
da Commonwealth»; rejeitava a versão de Dermot Morrah para 
o papel de Isabel, sugerindo, em vez disso, que a Rainha realizas-
se a «tarefa aparentemente impossível de ser, ao mesmo tempo, 
comum e extraordinária». Ao contrário de Waterhouse, criticava 
a própria Isabel por ter sido a responsável por empregar os con-
selheiros que lhe criaram uma imagem pública afetada, distante e 
reservada. Altrincham centrou-se no estilo da Rainha em falar em 
público. Significativamente, à luz da própria visão que Isabel ti-
nha do seu cargo, comparou-a desfavoravelmente com o avô. Nos 
discursos e comunicações radiofónicas de Jorge V identificou uma 
qualidade pessoal «autêntica». Sobre Isabel escreveu: «A persona-
lidade que transparece das declarações que são colocadas na sua 
boca é a de uma estudante pedante, capitã da equipa de hóquei, de-
legada de turma e recente candidata à Confirmação». Mais tarde, o 
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Conde argumentaria que «tende [...] a fazer os discursos de forma 
monótona, mecanicamente e sem expressão», reação que pode ter 
sido sugerida a Isabel pela Rainha-Mãe, no Canadá, em 1951: que 
tivesse «inflexão» nos discursos transmitidos na rádio.37

A tese de Altrincham era equilibrada. Isabel, escrevia ele, pos-
suía «dignidade, sentido de dever e (tanto quanto se pode perce-
ber) bondade de coração». A sua atitude pública como Rainha, no 
entanto, isolou-a da maioria dos seus súbditos, distanciando-a das 
preocupações correntes — o dramaturgo John Osborne disse que, 
com Isabel, a monarquia tornara-se «uma trivialidade esplêndida». 
As críticas de Altrincham ecoavam as ansiedades de Jock Colvil-
le e até mesmo as da Rainha Mary, uma década antes; ao encon-
trar-se com Isabel, em agosto, James Pope-Hennessy notou-lhe as 
«maneiras perfeitas de debutante».38 Provavelmente, a opinião de 
Altrincham sobre os cortesãos de camisa engomada era, também, 
a de Filipe.

No clima de combativa humilhação nacional pós-Suez, o ata-
que interno a Isabel, por parte do aristocrata de Eton, gerou fúria.  
O conselho municipal convocou uma reunião extraordinária e, 
a 7 de agosto, emitiu um comunicado em que deplorava «forte-
mente o artigo escrito por Lord Altrincham». O conselho queria, 
podia ler-se, «dissociar este município dos comentários contidos 
naquele artigo. Ao mesmo tempo, desejamos que Sua Majestade, a 
Rainha, saiba que nenhuma cidade tem maior sentido de lealdade 
e devoção à Coroa do que a cidade de Altrincham».39 O Arcebispo 
de Cantuária uniu-se à causa da sua soberana, insistindo que «os 
súbditos sentem que a Rainha cumpre os seus ideais mais eleva-
dos na sua combinação de formalidade adequada e moderação por 
um lado, e, por outro, de um relacionamento pleno, inteligente e 
feliz com tantos dos seus súbditos quanto possível».40 O próprio 
Altrincham foi atacado fisicamente por um membro da League 
of Empire Loyalists [Liga dos Lealistas do Império], de direita; 
recebeu cartas que incluíam lâminas de barbear e fezes. Mas nem o 
público leitor de jornais, na sua totalidade, nem todos os que eram 



348

mais próximos de Isabel partilhavam essa indignação pomposa. 
Os secretários particulares adjuntos da Rainha, Martin Charteris e 
Edward Ford, reconheceram, em privado, os motivos dos comen-
tários de Altrincham, classificando-os como «a melhor coisa que 
aconteceu ao palácio, nos últimos anos».41 O Marquês de London-
derry, de 20 anos, deu um passo em frente numa carta em defesa 
de Altrincham, publicada no New Statesman. Lord Londonderry, 
sobrinho de Lady Mairi Vane-Tempest-Stewart, amiga de infân-
cia de Isabel II, rejeitou como «ridícula e nauseantemente incon-
gruente, numa democracia moderna» a ideia «de que a Monarquia 
é um sacrossanto chefe da família [nacional]».42

Altrincham não se arrependeu. Em entrevista à Pathé, prosse-
guiu o ataque, reiterando que «o problema da Corte é que tudo vem 
de uma pequena parte do país. Devia vir de cada um dos países da 
Commonwealth e de todos os setores do país».43 No final do mês, 
insistiu que «a escolha dos conselheiros oficiais pela Rainha deve 
estar sujeita a comentários e críticas», sem se preocupar com o facto 
de que tais críticas só podiam ser dirigidas a Isabel, por depositar 
confiança em empregados de segunda categoria.44 Num segundo 
ensaio, The Rumpus and After [A Desordem e o que se Segue], Altrin-
cham sublinha a sua própria posição como crítico construtivo e 
monárquico comprometido. A Rainha, escreveu, «deve saber que é 
amada, mas se o seu caráter é o que acredito que seja, não confundi-
rá adulação com uma lealdade que resiste a todos os testes».

Em Balmoral, Isabel reagiu com fúria à avaliação de Altrincham; 
nunca aceitaria o desafio de Londonderry ao seu papel simbólico 
como chefe da família nacional. A descrição da Rainha, feita por 
James Pope-Hennessy, naquele mês de agosto, revela-a «um pouco 
preocupada, com rugas do nariz à boca», refletindo a sua tensão. 
«Claramente, está a viver em grande tensão e não dá uma impres-
são de felicidade», concluiu. «As suas mãos são finas e parecem 
preocupadas [...]. Parece estar demasiado pressionada».45 Não seria 
de esperar que Isabel concordasse com o seu plausível e moderado 
crítico. Modelara o seu comportamento com base no exemplo do 
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pai, cuja memória reverenciava; entre os cortesãos que Altrincham 
criticara estavam aqueles que tinham servido os pais da atual Rai-
nha. A mãe de Isabel II ainda estava viva e era profundamente pro-
tetora da memória de Jorge VI. Isabel não era criativa. A Duque-
sa-viúva de Devonshire descreveu-a como «muito prática».46 De 
forma diligente e moderada, assumiu os assuntos da monarquia 
como entendia que o tinham feito os seus antecessores imedia-
tos, uma abordagem moldada pela modéstia pessoal, que a tornava 
insegura. Enquanto durou o tumulto, Isabel II não fez nada. Em 
vez disso, adiou a decisão que já tinha tomado, em conjunto com 
o marido, de acabar com as apresentações de debutantes e de as 
substituir por festas no jardim real, mais inclusivas socialmente; o 
anúncio do Lorde Chamberlain deixou claro que «desde há algum 
tempo — na verdade, desde 1954 — a Rainha teve em mente o pa-
drão geral de receções oficiais no Palácio de Buckingham, incluin-
do o problema das Festas de Apresentação».47 As apresentações à 
Corte continuaram por mais um ano — como explicou um cor-
tesão, «apenas para mostrar que não se curvaria a Altrincham».48 
Era a versão de Isabel do teimoso mantra da sua trisavó, «a Rainha 
não receberá ordens», de acordo com a opinião de Macmillan de 
que «pretendia ser Rainha e não uma marioneta».49 Sem surpresa, 
lembrou Martin Charteris, os cortesãos criticados por Altrincham 
«não gostaram muito».50 Isabel aprovou uma inovação de Filipe: 
concordou que a cerimónia religiosa de Quinta-feira Santa se cele-
brasse, em anos alternados, em catedrais fora de Londres.

Altrincham interrogou-se se Isabel «teria a sabedoria de dar 
aos filhos uma educação muito diferente da sua». Carlos já tinha 
passado um ano na Hill House, uma escola particular em Knights- 
bridge. Era uma fuga à sala de aulas da realeza e muito diferente 
da aprendizagem que Isabel tivera com Crawfie, embora as visitas 
do Príncipe a museus e monumentos de Londres se assemelhas-
sem aos passeios que a mãe dera com a Rainha Mary (embora a 
avó não acompanhasse Carlos). Altrincham defendia que Carlos 
devia misturar-se «com crianças que, um dia, serão motoristas de 
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autocarro, médicos, engenheiros, etc.»; o facto de um terço dos 
alunos de Hill House serem de origem estrangeira era uma diver-
sidade de um tipo diferente. Algumas semanas após o ataque de 
Altrincham, os pais mudaram Carlos para Cheam, no Surrey, a 
mesma escola preparatória que Filipe frequentara. Era conhecida 
como «A Casinha dos Lordes». O pai explicou que queriam que 
Carlos frequentasse a «escola com outros meninos da sua idade e 
aprenda a viver com outras crianças e a absorver, desde a infância, 
a disciplina imposta pela educação com os outros», um argumento 
lógico mas de plausibilidade superficial, que parecia ignorar a sin-
gularidade da posição de Carlos e a notável disciplina de Isabel, que 
nada devia ao facto de ter sido educada em casa.51 Uma decisão que 
não contribuiu para aplacar Altrincham e que não agradou a um 
tímido e sensível Carlos. 

Mas Devonshire tinha razão na sua avaliação sobre a natureza 
prática de Isabel. A Rainha tomou medidas para melhorar o seu 
discurso público, pedindo inclusivamente orientações ao primei-
ro-ministro para conseguir pelo menos a aparência de um vínculo 
mais estreito entre monarca e povo, através do uso da televisão. 
Em março, antes da polémica, Isabel concordara que a sua mensa-
gem de Natal fosse transmitida na televisão, deixando de lado uma 
antipatia profundamente enraizada; no início de outubro, através 
do Comandante Colville, dera a conhecer a vontade de que o seu 
discurso na Abertura Oficial do Parlamento também fosse filma-
do; o programa da sua visita ao Canadá, no mesmo mês, incluiu 
uma transmissão televisiva em direto, vista por 14 milhões de ca-
nadianos. Ao mesmo tempo, os cortesãos responsáveis   pelos dis-
cursos ridicularizados por Altrincham aproveitaram a oportuni-
dade para lembrar ao público a natureza amorosa da relação entre 
os súbditos e a sua jovem soberana. Em outubro, na abertura do 
Parlamento canadiano, em Otava, usando o vestido da Coroação e 
a imponente tiara de franja russa, em estilo kokoshnik, que outrora 
pertencera à sua bisavó, a Rainha Alexandra, Isabel II citou Isabel 
I: «Conta a glória da minha coroa que reinei com o vosso amor».  
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E acrescentou: «Agora, aqui, no Novo Mundo, digo-vos que é meu 
desejo que, nos anos vindouros, possa reinar no Canadá e ser as-
sim lembrada». Da parte de Isabel, não foi tanto um lembrete do 
que lhe era devido, mas sobretudo um pedido, embora mantendo 
a linguagem de serviço e a humildade pública que abraçara durante 
toda a vida; na semana seguinte, contou mais tarde, durante a visi-
ta aos Estados Unidos, ficou surpreendida com o que interpretou 
como a necessidade dos americanos de serem amados e a aparente 
falta de autoconfiança do Presidente Eisenhower. Sem ser eleita e 
à-vontade na sua posição, apesar das fortes críticas do verão, Isabel 
sabia que podia contar com bases mais sólidas do que a lealdade 
de curto prazo dos eleitores. A mulher de um dos funcionários de 
Eisenhower, em Washington, descreveu-a como «muito segura e 
muito confortável no seu papel».52 Pope-Hennessy observou que 
«claramente não se sente inadequada».53

A transmissão da mensagem de Natal de Isabel II, filmada na 
Long Library, em Sandringham, foi uma resposta cuidadosa ao es-
crutínio recente. «Não sou uma atriz», disse a Rainha, várias vezes, 
ao produtor da BBC Peter Dimmock. No final de um ano desafia-
dor, o texto da transmissão televisiva, com sete minutos, embora 
tivesse sido escrito, principalmente, por Filipe, era um reflexo sin-
cero dos seus sentimentos, não exigindo dissimulação».54 Uma Isa-
bel nervosa olhava diretamente para o telespectador. Reconheceu 
que devia parecer «uma figura bastante distante». Falou claramen-
te em «resistir à subtil corrupção dos cínicos para que possamos 
mostrar ao mundo que não temos medo do futuro»; condenou 
«as pessoas irrefletidas que descuidadamente deitam fora os ideais 
eternos» e elogiou a honestidade e o valor da autocontenção sobre 
o interesse próprio. Em vez das promessas de dever e dedicação 
que caracterizaram os discursos anteriores, ofereceu ao público «o 
meu coração e a minha devoção», uma ligação mais íntima do que 
a sua inclinação natural, que Pape-Hennessy avaliou como «sim-
pática e profissional» e com um envolvimento «de certo modo 
impessoal».55 Lembrou aos telespectadores o afeto que inspirara 
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em todo o mundo como sua Rainha: a receção calorosa nas suas 
visitas a Portugal, França, Dinamarca e Estados Unidos; «a lealda-
de e o entusiasmo do meu povo canadiano», que considerou «ex-
traordinários». Terminou com uma citação do Pilgrim’s Progress 

II [Progresso do Peregrino], de Bunyan: «Trago as minhas marcas 
e cicatrizes para que sejam testemunhas das batalhas que travei e 
que agora são a minha recompensa». Desta vez, o discurso foi mais 
vívido do que os anteriores. Com dignidade e candura, Isabel leu 
um texto sincero que boa parte da sua audiência considerou pro-
fundamente comovente e que sublinhava o compromisso da Rai-
nha com «a religião, a moralidade na vida pública e privada [...] e a 
honestidade». Menos discreta do que a sua congénere britânica, a 
imprensa americana interpretou a mensagem de Natal como uma 
resposta direta — e bem-sucedida — aos seus críticos. O veredi-
to do New York Herald Tribune foi típico: «Tendo como pano de 
fundo as recentes críticas e a discussão sobre o modo como con-
duz a monarquia, a Rainha, de 31 anos, elevou-se serenamente».56 
Impulsionada pela transmissão televisiva, no primeiro domingo a 
seguir ao Natal, dez mil pessoas juntaram-se no exterior da Igreja 
de Santa Maria Madalena, em Sandringham.

A discussão não ficou definitivamente encerrada, claro. Antes 
da visita oficial de Isabel à Holanda, na primavera de 1958, a revis-
ta People voltou ao assunto. Isso deveu-se ao contraste entre a for-
malidade real britânica e a evidente banalidade da vida da Rainha 
Juliana, que demonstrava o seu prazer em comprar pechinchas, 
em andar de bicicleta e passar férias à beira-mar com as suas filhas 
e que tomara a decisão de acabar com as mesuras. Para a People, 
a viagem deu a Isabel uma oportunidade «para ver de perto uma 
monarquia verdadeiramente democrática». «Uma coisa é certa», 
dizia a revista, «quando a Rainha voltar da Holanda vai consta-
tar que, ao contrário da Rainha Juliana, a sua vida no Palácio de 
Buckingham e no Castelo de Windsor está envolta em pompa e 

II Escrito pelo pastor batista John Bunyan e publicado na Inglaterra em 1678, o 
livro é uma alegoria da vida cristã. (N. da T.) 
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cerimonial vitorianos».57 Era o que a Rainha-Mãe rotulava como 
«escrita sensacionalista, coscuvilheira e mentirosa» e não prestou 
a mínima atenção à possibilidade de a pompa e o cerimonial vito-
rianos não preocuparem Isabel: faziam parte da sua vida desde a 
infância e agradava-lhe mantê-los, desde que contribuíssem para 
a dignidade real e não fossem excessivamente impraticáveis.58 No 
entanto, em 1958, não houve apelos sérios para que, a exemplo 
do que acontecia na Holanda, também a monarquia britânica se 
reformasse. Pelo contrário, no final do ano, o comentador semi- 
oficial Dermot Morrah publicou The Queen at Work  [A Rainha a 

Trabalhar]. Revelava «a Rainha como uma mulher treinada e de-
dicada a um cargo único, solitário e elevado. O seu dia a dia é tão 
árduo como o de qualquer dos seus industriosos súbditos»; reafir-
mava a importância do seu papel no exterior como «um símbolo 
de unidade» para «cada nação independente e, na verdade, para 
cada colónia dependente» da Commonwealth.59 O facto de ter sido 
publicado em fascículos, pelo Daily Express, faz supor que a tese 
de Morrah era popular. Refutava vários aspetos do ataque de Al-
trincham, mas nem Morrah nem a Isabel dos ecrãs de televisão 
conseguiram dissiparam os comentários adversos que atingiam o 
filistinismo real e não davam sinais de diminuir. Previsivelmente, 
o principal interesse de Isabel continuaria a ser as corridas de cava-
los e os de Filipe a vela e o polo. «Não posso deixar de lamentar que 
ela não tenha interesses mais interessantes», comentou Cynthia 
Gladwyn, em Paris, na primavera anterior. «Para além dos cavalos 
e das corridas, não descobri mais nada que lhe interessasse, como 
sejam a arte, ou os jardins, ou os livros. E o mesmo se aplica ao 
Príncipe Filipe».60 No Reino Unido, um telespectador atento per-
cebeu a reação de Isabel às pinturas do Museu do Louvre durante 
a visita a Paris. «Para além dessas pinturas, a Rainha [disse que] 
queria ver uns Degas com cavalos! A Rainha [...] pareceu ficar 
encantada. Passou melancolicamente pelos outros [quadros] e, ao 
chegar ao fim, o Presidente, Monsieur Coty, aproximou-se dela 
e, de repente, a Rainha iluminou-se — animada, loquaz e cheia de 
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ânimo.»61 Harold Nicolson concluiu ser verdade «que a Rainha era 
enfadonha e está rodeada de pessoas enfadonhas e só se interes-
sa por cavalos».62 Mais benevolente do que Nicolson, Macmillan 
considerou a lacuna completamente irrelevante perante a vontade 
de servir de Isabel: «Não gosta de “social”. Gosta dos seus cavalos. 
Mas adora o seu dever».

Em janeiro, Isabel concordou em ser fotografada a trabalhar no 
Palácio de Buckingham. Sob um candeeiro de secretária, no meio 
de várias fotografias e com uma jarra de crisântemos ao lado, a 
Rainha abre uma caixa de couro, cheia de documentos, um dos 
aspetos da sua árdua tarefa, aplaudida por Morrah. As caixas che-
gavam todos os dias. E todos os dias, cumpridora, Isabel lia o seu 
conteúdo, tirando notas e acrescentando comentários, quando 
necessário. Macmillan admirava-lhe a consistência e a assiduida-
de; admirava-lhe a capacidade para acumular rapidamente expe-
riência política através dos muitos documentos lidos, anotados, 
lembrados; admirava-lhe o nível de conhecimento que obrigaria 
sucessivos primeiros-ministros a valorizarem as suas audiências 
semanais — como concluiu o Presidente francês Charles de Gaulle, 
um ano depois, «estava bem informada sobre tudo».63 Macmillan 
admirava-lhe os «olhos brilhantes, que são a sua beleza principal» 
e tratava-a com galanteio, deliciando-se com a simpatia da Rainha. 
Não foi o primeiro nem o último dos primeiros-ministros a ficar 
deslumbrado com Isabel.64

«Seria maravilhoso pensarem em ter mais filhos», escrevera a 
Rainha-Mãe à filha a 12 de abril de 1956.65 Como tantas outras 
vezes, Isabel concordava com a mãe, apesar das declarações de 
Filipe, que pareciam indicar que preferia uma família pequena.  
A Rainha engravidou no final da primavera de 1959, dez anos após 
a última gravidez. Deu à luz o terceiro filho, André Alberto Cris-
tiano Eduardo, em fevereiro seguinte. Não foi, como uma parte 
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do público presumiu, um acidente. Isabel disse a Martin Charte-
ris: «Vou ter um bebé, o que venho a tentar já há algum tempo», 
provavelmente, desde que Filipe regressara da sua viagem ao he-
misfério sul, no início de 1957.66 A Rainha também partilhou as 
novidades com Macmillan na audiência de 15 de junho. Logo a 
seguir, apesar dos enjoos matinais, fez uma visita de seis semanas 
ao Canadá, tal como previsto. No entanto, cancelou uma visita ao 
Gana, em outubro. Em vez de ir, convidou o líder ganês, Kwame 
Nkrumah, para Balmoral.

Foi um convite invulgar da parte de Isabel, o primeiro que diri-
giu a um líder da Commonwealth. Dois anos antes, o Gana, anti-
ga Costa do Ouro, tinha sido a primeira das colónias africanas da 
Grã-Bretanha a alcançar a independência. À frente do país estava 
Nkrumah, primeiro-ministro desde 1951, acusado por Lord Salis-
bury de «nacionalismo bruto e bárbaro».67 As inclinações de Nkru-
mah eram republicanas — mais tarde, faria uma série de discursos 
em que denunciou o imperialismo —, mas sentia uma forte ligação 
pessoal a Isabel e, supostamente, terá dito ao seu secretário parti-
cular: «Seria muito mau para aquela jovem se deixássemos a Com-
monwealth».68 Certamente, «aquela jovem» partilhava a opinião 
dele. A Rainha nomeou Nkrumah como conselheiro particular. 
Esta honra a dobrar — ter recebido um convite pessoal para uma 
das casas particulares de Isabel e passar a ser membro do Conselho 
Privado — rendeu frutos: em janeiro de 1960, Macmillan disse a 
Isabel que Nkrumah manifestara a vontade de o Gana de reconhe-
cê-la como chefe da Commonwealth, mesmo que o país se tornasse 
uma república, como aconteceu pouco depois, mas a Índia já tinha 
estabelecido um precedente.69 A estadia em Balmoral lembrava as 
visitas a Windsor no reinado anterior: Carlos e Ana, vestidos com 
kilt, acompanharam os pais e Nkrumah nas caminhadas ao longo 
do terraço. O contexto familiar evitava que as iniciativas diplomá-
ticas de Isabel parecessem coercivas.

A família era a maior preocupação de Isabel enquanto se pre-
parava para ter mais um filho. Na semana antes do parto, as suas 
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visitas, no Palácio de Buckingham, incluíram «um sorridente Lord 
Mountbatten». «Há muita especulação sobre o motivo das visitas», 
relataram os jornais.70 O motivo dizia respeito à polémica questão 
do nome da Família Real. Nos sete anos desde que Churchill e a 
Rainha Mary colocaram Mountbatten no lugar, à custa de Fili-
pe, o ressentimento do Duque de Edimburgo continuou a ser uma 
fonte de tensão entre marido e mulher. Mountbatten continuou 
a conspirar e a pressionar. Depois de visitar a Família Real, em 
Sandringham, após o Natal, Macmillan referiu-se no seu diário à 
«atitude quase brutal de Filipe para com a Rainha sobre tudo isto» 
e contou uma história ouvida ao Coronel Blimpish, segundo o qual 
o Duque de Gloucester estava muito perturbado quando lhe disse 
que Isabel se encontrava «num estado terrível» porque «o Príncipe 
Filipe está na biblioteca a querer mudar o nome da família para 
Mountbatten».71 Ao estancar essa ferida, Isabel esforçou-se para 
todos os envolvidos entenderem não apenas que a decisão já estava 
tomada há algum tempo e era sua (apesar das explicações do duque 
de Gloucester), mas também que lhe dera um prazer pessoal par-
ticular. No final de janeiro, Rab Butler tinha dito a Macmillan que 
era uma mudança «a que [Isabel] estava absolutamente decidida». 
Isso foi justificação suficiente para o primeiro-ministro que, com 
uma visão antiquada do casamento, registou: «A Rainha só dese-
ja (de maneira adequada) fazer algo para agradar ao marido, por 
quem está desesperadamente apaixonada».72

O que Isabel fez pelo marido — claramente instigada se a opi-
nião de Macmillan sobre a «brutalidade» de Filipe, quanto a esse 
assunto, estivesse certa — foi incorporar o apelido «Mountbatten» 
nos apelidos da família, sem mudar o nome da dinastia de Wind-
sor. Foi um compromisso diplomático que satisfazia as reivindica-
ções tanto da família como da Família Real, facilitada pela morte 
da avó e pela suspeita de James Pope-Hennessy, no verão de 1957, 
de que Isabel se tinha afastado da Rainha Mary.73 A declaração ao 
Conselho Privado deixou clara a sua imparcialidade e a dupla natu-
reza das pressões sobre Isabel: «A Rainha sempre quis, sem mudar 
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o nome da Casa Real estabelecido pelo seu avô, associar o apeli-
do do seu marido aos seus próprios e aos dos seus descendentes».  
O facto de Filipe ter gostado da decisão que pôs Isabel sob conside-
rável tensão, para perpetuar ad aeternum um apelido que o próprio 
só teve o direito de usar nove meses antes do casamento, diz muito 
sobre o seu descontentamento dentro do Palácio, ou talvez sobre 
o poder de persuasão do lobby fanaticamente ambicioso do seu tio. 
Butler revelou que Isabel chorou muito durante as discussões; o 
gabinete de Macmillan reagiu com ambivalência. No entanto, a 8 
de fevereiro, uma declaração de Isabel concedeu o apelido «Moun-
tbatten-Windsor» aos descendentes não reais que não tenham di-
reito ao título de «Alteza Real» e às «descendentes femininas que 
se casem e seus descendentes». A reação do público foi heterogé-
nea. Firmemente anti-Mountbatten, o Daily Express escreveu que, 
sob pressão familiar, Isabel não teve escolha: «Contemporizou 
com os sentimentos do marido e, mais particularmente, com as 
investidas do tio dele».74

Onze dias depois, após as aulas pré-natais particulares com a 
ex-enfermeira Betty Parsons e com a multidão expectante do lado 
de fora do Palácio de Buckingham, Isabel, de 33 anos, deu à luz o 
terceiro filho, ao qual, sendo rapaz, não se aplicariam as mudanças. 
Chamou-lhe André, como o avô paterno e como tributo à Escócia. 
As reações foram muito positivas, tanto na Grã-Bretanha como 
fora. Para a Rainha da Commonwealth, o chefe de Governo de 
Queensland, Frank Nicklin, escolheu orquídeas Cooktown cultiva-
das localmente, que foram transportadas de avião até Londres e 
entregues no Palácio.75 Isabel descreveu o bebé como «adorável,  
[...] muito bom e também a ganhar peso. Os irmãos mais velhos 
estão completamente fascinados e vai ser terrivelmente mimado 
por todos nós, tenho a certeza!» O seu deleite com André e a sua 
felicidade com Filipe são visíveis nos negativos de uma sessão com 
Cecil Beaton, semanas depois, e guardados nos arquivos do Victo-
ria & Albert Museum. Ana, Isabel, Carlos e Filipe rodeiam o ber-
ço de André. Numa fotografia não divulgada publicamente, Isabel 
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e Filipe sorriem um para o outro.76 De uma sessão marcada pela 
sua antipatia por Filipe («esse marinheiro espalhafatoso») e Ana, 
com a sua «voz alta de corneta de nevoeiro», «rabugice» e «pés de 
rata Minnie», um excêntrico Beaton escreveu que Isabel «parecia 
bastante afável, mas não mostrou sinais de real interesse em nada 
[...]. Nem uma palavra de conversa».77 Era o regresso do lamento 
de Gladwyn sobre a escassez de interesses de Isabel, que voltaria 
outras vezes nas décadas seguintes. 

Isabel conheceu o futuro marido de Margarida, pelo menos um 
ano antes da irmã. Em outubro de 1957, Antony Armstrong- 
-Jones, anteriormente um dos assistentes do Baron, fotografou a 
Rainha e a família no jardim do Palácio de Buckingham. A ima-
gem mais conhecida dessa sessão é idílica e comovente: a família de 
quatro pessoas dispostas em volta de uma ponte de pedra, a luz do 
sol de outono nos galhos esparsos das árvores. Carlos e Ana estão 
sentados num parapeito de pedra, olhando para um livro, os pais 
olham para eles, da ponte. Isabel usa um vestido elegante e um co-
lar de pérolas de quatro voltas. Filipe sorri timidamente; a expres-
são de Isabel é mais difícil de ler. Apenas Ana parece inteiramente 
à-vontade e feliz. Numa outra fotografia, tirada no mesmo dia, 
Isabel e Ana ignoram o livro, aberto no colo da Rainha, e olham 
com adoração para Filipe. Sem muita convicção, Carlos, isolado no 
centro da fotografia, acaricia um corgi. São ambas imagens pitores-
cas de separação. São difíceis de discernir os laços de afeto que se 
notavam entre Isabel e Margarida e os pais: entre pai e mãe, entre 
irmãos, entre pais e filhos. É uma imagem curiosamente formal, 
apesar da elegância e do ambiente exterior. A postura de Filipe, 
no entanto, transmite uma energia formidável. Não pode haver 
dúvidas sobre quem é o espírito orientador da família.

Com o anúncio de seu noivado com Margarida, a 26 de fe-
vereiro de 1960, o papel de observador externo de Armstrong- 
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-Jones mudou. Tinha sido convidado para Balmoral no verão e, a 
pretexto de desenhar uma pérgula, para Sandringham em janeiro. 
Lá, apesar de ter proposto casamento a Margarida e ter sido acei-
te no mês anterior, pediu formalmente a autorização de Isabel. O 
anúncio público foi adiado até à semana a seguir ao nascimento 
de André. Em nome de Isabel, o Comandante Colville anunciou, 
então, que «tanto a Rainha como o Príncipe Filipe disseram que 
estão encantados porque este é um casamento obviamente muito 
feliz». O encanto deles era muito diferente da reação do pai de 
Antony e de um grupo dos seus amigos mais próximos, que ti-
nham dúvidas sobre a sua adequação à vida da realeza e às suas 
limitações. Isabel tinha consciência do abismo entre a irmã e o fo-
tógrafo, mas enterrou — ou não as concebeu, em primeiro lugar 
— as reservas desse género, aliviada com a felicidade de Margarida, 
tranquilizada pelos interesses comuns do casal na arte e nas ar-
tes performativas, encantada com o próprio Antony, determina-
do a não dar motivos para uma segunda deceção de Margarida.  
A reação da Rainha refletia a da mãe. Descrevendo Margarida como 
«tão serenamente feliz», a Rainha-Mãe não procurou obstáculos.78  
A sua recompensa estava mais próxima e significava melhores re-
lações com a filha mais nova. Margarida agradecer-lhe-ia depois 
«por ser tão absolutamente celestial todas as vezes em que ficámos 
noivas, foi tão encorajadora e angelical».79 O casamento ficou mar-
cado para o início de maio e foi tomada a decisão de que, tal como 
a Coroação, deveria ser televisionado. No lugar do pai, Filipe con-
duziu Margarida ao altar.

Mais do que qualquer outro membro da família próxima da 
Rainha, Margarida casou fora do círculo real. A escolha de um 
fotógrafo profissional, embora fosse o filho de um advogado de 
sucesso e, através do segundo casamento da mãe, enteado de um 
nobre irlandês, pôs a Coroa em contacto com a meritocracia cria-
tiva identificada por Keith Waterhouse, quatro anos antes, como 
sendo os cortesãos apropriados da nova era isabelina. Não levou 
— nem ninguém até aí previu que levaria — a um florescimento 
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da cultura da Corte ou a um realinhamento da mesma no centro 
da vida cultural da nação. De repente, o casamento da irmã da 
soberana ofereceu uma possível resposta aos detratores de Isabel, 
mas o contraste entre a sua Corte e a corte em miniatura depois 
centrada em Margarida e Antony, no Palácio de Kensington, 
parecia enfatizar a liberdade de espírito de uma e o aspeto 
tradicionalista da outra.

Imperturbável, ou com simples falta de imaginação, o Palácio 
de Buckingham anunciou a primeira saída pública de Isabel após 
o nascimento de André: com Filipe, a Rainha-Mãe, Margarida e 
Antony, seria a convidada do Duque de Beaufort para as corridas 
anuais de cavalos em Badminton, que começaram no dia do seu 
aniversário. Antes dessa data chegar, no entanto, foram revelados 
planos «para exibir obras-primas das coleções particulares reais na 
capela bombardeada do Palácio de Buckingham, agora transfor-
mada em galeria». A iniciativa foi descrita como «um afastamento 
da tradição».80 Tornar acessíveis ao público os tesouros da melhor 
coleção real do mundo, num sofisticado programa de exposições, 
iniciado em 1962, passou a ser uma das grandes inovações do rei-
nado de Isabel, a amante de cavalos.



«Cada vez mais a Rainha insiste  
num muro de privacidade, muito robusto  

e resistente, em volta dos seus assuntos 
pessoais mais íntimos». Mas foi a própria 
Isabel, encorajada por Filipe e pelo novo 

sangue do Palácio, quem abriu  
a primeira brecha. 
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As pessoas sentem que Sua Majestade compreende as suas aspi- 
rações e esperanças», dizia um filme da Pathé aos frequentadores 
dos cinemas, ao noticiar os primeiros encontros de Isabel na visita 
reagendada ao Gana, que já durava há 12 dias, em novembro de 
1961. O comentador não explicava a natureza das aspirações dos 
ganeses, nem os motivos para a compreensão de Isabel.

Uma exuberante reação à visita de Isabel por parte dos gane-
ses, incluindo 350 mil pessoas que acompanharam o seu percurso 
desde o aeroporto, torna esta declaração plausível. Foi uma visita 
que esteve quase a ser cancelada. Na semana anterior, explosões de 
bombas em Acra provocaram receios sobre a segurança da Rainha; 
uma onda de oposição a levantar-se dentro do Parlamento con-
tra o autoritarismo de Nkrumah colocou em dúvida a sensatez de 
aparecer a apoiar o seu regime não democrático. Macmillan estava 
ansioso para que a viagem prosseguisse, Isabel também. Discursos 
de Nkrumah feitos em setembro na Europa de Leste e na China 
deram origem a receios de que o pomposo Presidente se sentis-
se mais próximo do Bloco de Leste do que da Commonwealth.  
A possibilidade de existirem bases de apoio comunistas em Áfri-
ca perturbava Macmillan e o novo Presidente americano, John F. 
Kennedy, tanto como Isabel.

Os sentimentos da Rainha, tal como sobreviveram em fontes de 
confiança, revelam a importância que dava às suas visitas a países 
da Commonwealth e o que pensava do seu objetivo. Deixou bem 
claro a Macmillan a sua frustração com os parlamentares determi-

Capítulo XII

«O seu tempo e energia divididos entre três deveres —  
                                  com o país, com o marido e com os filhos»
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nados a mantê-la em casa. O primeiro-ministro disse à sua adida 
de imprensa que a reação de Isabel à ideia do cancelamento fora 
de indignação. «A Câmara dos Comuns, pensava ela, não devia 
mostrar falta de fibra moral desta maneira. Isabel levava muito a 
sério as suas responsabilidades com a Commonwealth»; não que-
ria ser considerada uma mascote, ressentia-se de decisões tomadas 
com base no seu género e, presumivelmente, na fragilidade femi-
nina.1 A 10 de novembro, a Rainha-Mãe escreveu a Isabel: «Tenho 
a certeza de que tens razão em quereres ir & tenho a certeza que 
se se desse ouvidos aos seus corações fracos, nunca se iria a lado 
nenhum».2 No seu diário, Macmillan descreveu Isabel — a «rapa-
riga esplêndida» — como «absolutamente determinada». Avalian-
do com precisão a sua confiança no seu próprio papel, escreveu: 
«Tem uma grande fé no trabalho que pode fazer, especialmente na 
Commonwealth».3

Ao dar as boas-vindas a Isabel em Washington, em 1957, Ei-
senhower dissera-lhe: «Ainda mais do que o prazer da sua visi-
ta, temos consciência da sua importância no estreitar dos laços 
de amizade que unem os nossos dois países». Esta foi a luz à qual 
Isabel foi encorajada a olhar as viagens reais desde as visitas pré-
-Guerra que os seus pais fizeram a França e ao Canadá. Em Paris e 
em Washington, no dealbar da crise do Suez, tinha visto o poder 
da presença real no reforço de relações internacionais periclitan-
tes. Para Isabel, viajar para o Gana representava o cumprimento 
de uma promessa feita a Nkrumah, em Balmoral, dois anos an-
tes, e a sua oportunidade de aliciar um político suscetível à lison-
ja comunista. «Que pateta eu pareceria se estivesse com medo de 
visitar o Gana, e depois Khrushchev ia lá e tinha uma boa rece-
ção», disse Isabel a Macmillan. Tal como o seu primeiro-ministro, 
Isabel receava que a deserção de Nkrumah pudesse enfraquecer a 
Commonwealth, especialmente depois da saída da África do Sul 
na primavera, devido ao horror de outros membros pelo apartheid. 
O primeiro-ministro australiano, Robert Menzies, afirmara, em 
1954, que a sua presença no país «estimulara os sentimentos mais 
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profundos e apaixonados de lealdade e devoção». No Gana, apesar 
da declaração da República feita por Nkrumah no ano anterior, 
e entristecida pelos acontecimentos no país onde celebrara o seu 
vigésimo primeiro aniversário, Isabel tencionava fomentar a leal-
dade e a devoção com o ideal da Commonwealth.

A confiança nas capacidades para alcançar o seu objetivo não 
nascia do egotismo. Por todo o globo, Isabel conquistara opiniões 
de ouro. Na primavera, um milhão de indianos deu-lhe as boas-
-vindas a Nova Deli; mais tarde, no mesmo mês, como Rainha 
da nova Serra Leoa independente, seria recebida efusivamente 
em Freetown — o Guardian a descrever a chegada do Britannia 
«seguido por uma espécie de tumulto marítimo. Dúzias de pe-
quenos barcos de pesca que remavam furiosamente na esteira do 
iate [...] juntaram-se à popa, alguns a correr risco de serem es-
magados, chocando uns com os outros. As cerimónias no cais de 
desembarque foram conduzidas no meio de um cenário de sau-
dações de gritos estridentes e uma ou outra canção ocasional».4  
A experiência passada encorajou Isabel a confiar na receção do 
povo ganês. Estava determinada a ganhar a Nkrumah, o que acon-
teceu. Fotografias da Rainha coberta de joias a dançar com o Pre-
sidente sorridente inundaram os jornais por todo o globo. O sub-
sequente financiamento americano do projeto para a barragem do 
Gana no rio Volta derrotou com sucesso as investidas soviéticas.

A força do compromisso de Isabel com a Commonwealth, evi-
dente na sua obstinação em relação ao Gana, apesar das preocupa-
ções em relação à segurança, tem sido interpretada de várias for-
mas. O próprio Macmillan afirmou que «as responsabilidades da 
monarquia britânica encolheram tanto que, se as deixarmos como 
estão, poderemos ter uma estrela de cinema». A Commonwealth, 
em contraste, manteve a globalização de Isabel, mesmo se ao longo 
dos anos sessenta a tendência para as novas colónias independen-
tes se tornarem repúblicas, rejeitando Isabel como Chefe de Esta-
do, mudou a ideia da centralidade da coroa para a nova associação. 
Isabel herdou a maior monarquia na Europa, ainda largamente 
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uma conceção vitoriana em aparato, retórica e aclamação popular. 
A sua ligação à Commonwealth, que substituiu o Império do seu 
avô e do seu pai, e a sua decisão de abraçar um papel central como 
mediadora e portadora da tocha, dotou-a pessoalmente com ves-
tígios de uma grandeza similar, mesmo quando a própria monar-
quia declinava em esplendor com o eclipse da Grã-Bretanha como 
potência mundial durante a segunda metade do século XX. Que 
este tivesse sido o seu único objetivo, no entanto, teria sido inca-
racterístico. Mais do que qualquer outra criança da sua geração, 
Isabel cresceu a sentir uma relação pessoal com o Império: na altu-
ra em que o pai subiu ao trono, um jornal considerou-a logo, «tão 
cedo na vida», dedicada ao seu serviço. Isabel sentia lealdade com a 
sua herança. Percecionar a Commonwealth como uma família de 
nações do mundo, ligada pela lealdade ao monarca, era uma parte 
do legado do seu pai. Era inevitável que procurasse preservá-lo 
como parte do seu dever. Na Austrália, em 1954, falou da esperan-
ça de que a sua visita tivesse «demonstrado que a Coroa é um laço 
humano entre povos que me devem obediência — uma obediência 
de amor mútuo e respeito, e nunca de coação».

A Rainha avaliou sagazmente o seu anfitrião ganês. Ficou sur-
preendida, escreveu a Henry Porchester, pela combinação de vai-
dade e ingenuidade em Nkrumah. Mais revelador foi a perceção 
da perspetiva de curto prazo do Presidente do Gana. Para o seu 
correspondente aristocrático, ele próprio um herdeiro da nobreza, 
o quadragésimo primeiro monarca britânico desde Alfred perce-
beu que Nkrumah não olhava para além do seu próprio tempo de 
vida — com surpresa, desdém ou inveja da parte de Isabel?5

Enquanto a soberania não era para ser partilhada, Isabel atribuiu 
um aspeto-chave ao marido nos seus planos de longo prazo. Em 
decisões que afetassem a vida familiar, Filipe tinha o voto confi-
gurador. As suas escolhas, mais do que as de Isabel, formataram a 
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educação do herdeiro do trono, Carlos. Nem todas se mostraram 
felizes.

A sabedoria colhida pela monarquia do pós-abdicação demons-
tra que a sombra do cataclismo continuou a carimbar o pensa-
mento real. Pode ser que a escolha de Eduardo VIII, percecionada 
como o triunfo do egoísmo sobre o serviço público, tenha san-
tificado a doutrina do dever abraçada apologeticamente por Jor-
ge VI e com zelo pela sua filha. Se assim foi, os seus sucessores 
dedicaram menos atenção às causas subjacentes à deslealdade de 
Eduardo. Servidores públicos exemplares conseguiram insubordi-
nar-se com sucesso. Ajudado pela Rainha Mary, Jorge VI tomou 
medidas para assegurar que a sua própria herdeira rejeitava a via 
da facilidade seguida pelo tio; por seu turno, Isabel mostrou-se 
menos empenhada em fornecer a Carlos os alicerces para uma 
felicidade serena, fonte da sua confiança precoce na posição que 
ocupava, ou a proximidade visível e a relação amorosa entre pais 
e filhos que, em contraste com Eduardo, desempenhara um pa-
pel no desejo da Rainha em seguir as pegadas do pai. No discurso 
de abdicação, Eduardo referira «o lar feliz» de Bertie como «uma 
bênção incomparável»; ao mesmo tempo, um jornal de domingo 
celebrava «a alegria de estarem uns com os outros» da nova família 
no trono; e na província, um jornalista dedicou um pensamento a 
Isabel, então com dez anos: dizia que, apesar da solenidade da vida 
que a esperava, teria tido sempre «uma infância alegre». Como jo-
vem mãe, afirmou Martin Charteris, Isabel estava «sempre [...] a 
cumprir o seu dever».6 O dever em questão não era primeiramente 
doméstico ou maternal. Residia fora do quarto infantil de Carlos 
— em Villa Guardamangia, em Malta, e na sua ronda de deveres 
públicos; depois da sua subida ao trono, nas caixas vermelhas de 
documentos de Whitehall, audiências, investiduras e as prolon-
gadas visitas ultramarinas que consumiram semanas e meses da 
infância de Carlos. Como rainha, Isabel estava demasiado ocupada 
para fazer da «alegria» dos filhos a sua prioridade, mais ocupada 
do que os próprios pais durante a sua infância. Passava tempo com 
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Carlos quando podia; outras vezes, até as corridas de cavalos rei-
vindicavam a sua atenção com mais urgência. Anos mais tarde, a 
Rainha-Mãe escreveria a Isabel sobre fotografias de potros nos es-
tábulos reais: «Gosto de pensar em ti a debruçares-te sobre eles & 
a sonhar bons sonhos!» Não fez nenhum comentário equivalente 
sobre fotografias com Carlos e Ana.7 «Ela tratava Carlos muito 
simpaticamente», recordou um funcionário da Casa Real em 2002, 
«mas nunca era calorosa. Não havia braços abertos, abraços. Mal 
me consigo lembrar de a ver a beijá-lo».8 Para uma criança, a re-
serva emocional pode assemelhar-se drasticamente a falta de afeto. 
Anne afirmou que os filhos de Isabel compreenderam e aceitaram 
as circunstâncias pouco usuais da sua educação: «Nós entendíamos 
as limitações de tempo que tinha e as responsabilidades que lhe 
eram atribuídas como monarca nas tarefas a cumprir e nas via-
gens, mas não me parece que nenhum de nós, por um segundo que 
fosse, pensasse que não se importava connosco exatamente como 
qualquer mãe faz».9 «Tenho saudades deles quando estou muito 
tempo longe», disse Isabel ao cientista Niels Bohr durante a sua vi-
sita de Estado à Dinamarca, em maio de 1957, «mas eles percebem 
porque é que eu tenho de ir».10

Isabel tinha sido sincera na esperança que exprimiu aos pais 
no seu casamento: educar os filhos num ambiente feliz de amor 
e equidade. Equidade era uma qualidade que a Rainha possuía em 
abundância; os que a conheciam melhor sabiam bem do seu amor 
intenso por Filipe e pela alegria com os filhos. Na maior parte do 
tempo, lutava para conseguir exprimir os seus sentimentos, carim-
bada indelevelmente com uma mentalidade que valorizava a conti-
nência emocional sobre qualquer efusão espontânea. A raparigui-
nha «brilhante como um átomo de rádio» tornara-se uma mulher 
que continha as emoções para comportar-se de forma tão pouco 
polémica quanto possível. Era um traço de família do qual nunca 
se livrou. Lord Harewood distinguiu a mesma autodisciplina rígi-
da na mãe de Isabel, a quem descreveu como «condicionada a co-
municar apenas a um nível tão incontroverso quanto possível [...] 
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o resultado de uma educação que desencorajava as discussões dire-
tas ou qualquer demonstração de emoções».11 No início, a prática 
de Isabel de exibir uma distância desapaixonada rendeu-lhe elogios 
universais: em 1954, o secretário colonial, Lord Chandos, declarou 
que «a Rainha cumpre as suas responsabilidades tão próxima da 
perfeição quanto é possível a um mortal»;12 a mesma prática pa-
receu desqualificá-la de participar plenamente no seu casamento 
ou na sua família. «Tinha o seu tempo e a sua energia divididos 
entre três deveres — os deveres com o seu país, com o seu marido 
e com os seus filhos», escreveu Lady Peacock em 1955, elencando 
as obrigações de Isabel da forma como ela própria provavelmente 
o fazia.13 «Cada um de nós tem uma responsabilidade primordial 
e pessoal com os nossos próprios filhos», diria Isabel aos especta-
dores na sua mensagem de Natal muitos anos mais tarde.14 Na al-
tura, a sua responsabilidade primordial raramente parecia ser com 
Carlos ou com Ana. Entre os resultados previsíveis, como Martin 
Charteris recordou, estava o facto de Isabel «ter realmente muito 
pouco a ver com Carlos», uma opinião aparentemente sustentada 
numa carta que a própria escreveu para a mãe de uma das suas aias, 
na qual admitia que «foi um grande alívio quando a missa acabou, 
porque nunca tinha levado antes o Carlos à missa, tem sido sempre 
a avó a levá-lo!»15

Era um resultado tão óbvio para os seus contemporâneos como 
para as gerações subsequentes mais familiarizadas com as re-
velações dos biógrafos oficiais (e os seus assuntos). Numa onda 
de compreensão, em outubro de 1961 a People explicava: «Indu-
bitavelmente, a Rainha é dedicada aos seus filhos e gostaria de 
acompanhá-los tanto como qualquer mãe normal acompanha a 
sua família. Mas os cento e um deveres que ocupam o seu dia de 
trabalho não lhe deixam tempo para preparar refeições, organi-
zar as roupas — e verificar se lavaram os dentes e se se limparam 
atrás das orelhas».16 Era uma bem intencionada interpretação er-
rónea daquilo a que Charteris chamou «a educação terrivelmen-
te antiquada das classes altas» que Isabel deu a Carlos e a Ana.17 
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A própria educação pré-Guerra de Isabel tinha sido fermentada 
pela insularidade aconchegante dos seus pais: as brincadeiras pela 
manhãzinha, jogos de cartas como o snap

I e as Famílias Felizes, can-
ções com mímicas como «Underneath the Spreading Chestnut Tree» 

[«Debaixo do Castanheiro a Florir»], piqueniques em Balmoral e 
passeios de bicicleta em Sandringham, o afeto evidente de «nós 
os quatro» enraizado nas salas repletas de flores da Royal Lodge.  
A mãe de Isabel reteve este panorama. Ao agradecer a Isabel uma 
visita a Balmoral no verão de 1960, a Rainha-Mãe inventariou as 
alegrias da vida de família debaixo de um teto familiar: «Lembro-
-me bem do cheiro das idas & vindas, & de pezinhos de crianças a 
correr, & do deleitável bebé [André], & de portas a abrirem & de 
me surpreenderes no meu quarto com essa criatura celestial nos 
braços [...] & o piquenique & e os jogos de cartas & o cinema & es-
pecialmente de estar com as minhas crianças. Este é que é sempre 
o verdadeiro presente».18 Isabel partilhou estes sentimentos sem 
reserva: mais tarde falou «do amor que Deus nos dá que une uma 
família».19 Hugh Casso recordou uma aprazível cena de família em 
Balmoral, em 1952: Isabel «num vestido de lã azul, sentada num 
banquinho ao pé da lareira na sua sala de estar privada, enquanto o 
Príncipe Carlos lhe “cortava” o cabelo com as suas tesouras de plás-
tico»; descreveu os fins de semana de família em Windsor, Isabel, 
Filipe, Carlos e Ana a verem Muffin, the Mule

II à hora do chá, Filipe 
a organizar caçadas ao tesouro, com pistas desenhadas em vez de 
escritas, já que as crianças eram demasiado pequenas para saberem 
ler.20 A aia de Margarida, Lady Isabel Cavendish, viu claramente 
que Isabel «adorava» Carlos.21 Mas «a Rainha não é boa a mostrar 
afeto», afirmou o coscuvilheiro Charteris — e Carlos nem sempre 
tinha a certeza se era adorado. Em 1954, vários anos antes do seu 

I Jogos em que se dão as cartas e os jogadores têm de reagir rapidamente ao apa-
recimento de cartas do mesmo naipe. (N. da T.) 
II Personagem de um programa infantil britânico. A marioneta Muffin é uma 
mula inteligente que vive numa caravana e que interfere na vida dos seus amigos 
em Muffinham. (N. da T.) 
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último encontro, Crawfie descreveu a Rainha como «Isabel, a dona 
de casa». Afirmou que a monarca sabia que «num mundo onde os 
valores estão a mudar, algumas coisas permanecem; e a maior é o 
lar».22 No entanto, Isabel confiava muito do trabalho doméstico ao 
marido, que, apesar de próximo das suas irmãs, tinha escassa expe-
riência do que era uma infância convencional. O regime do quarto 
das crianças de Nanny Lightwood, auxiliada por Mabel Anderson, 
também contribuía para as tensões, dadas as visões diferentes das 
duas mulheres. Apenas Mabel Anderson, menos rígida nos seus 
pontos de vista, ficaria na posição a longo prazo.

A escolha de Cheam como escola preparatória no outono de 
1957, com Gordonstoun a seguir, foi de Filipe; com um notável 
sucesso, frequentara as duas. Foram suas as pedras-de-toque for-
mataram a infância de Carlos. Diferenças de temperamento entre 
pai e filho, mais tarde identificadas por Filipe como pragmático 
versus romântico, sublinharam as dificuldades de uma relação na 
qual, no entanto, Carlos admirava o intimidante e muitas vezes 
ameaçador Filipe. Ao forçar Carlos a seguir as suas próprias pega-
das, o pai parece ter garantido o desconforto do filho. Não sendo 
de confrontos, e pouco preparada para desafiar a autoridade do 
marido nesta esfera, Isabel não conseguiu, efetivamente, arbitrar 
um meio termo. A resiliência de ferro de Filipe era um dos re-
sultados da sua infância emocionalmente árida, com as separações 
prolongadas dos seus alienados pais; Isabel era impotente para se 
opor ao marido, tal como Carlos também o era (foi noticiado que a 
Rainha teria dito «a minha opinião tem de ser verificada».23) Qua-
se desde o nascimento de Carlos, a imprensa falava das esperanças 
do pai, de que o filho crescesse como um homem bem masculi-
no, enérgico e cheio de recursos. Em vez disso, Carlos era tími-
do, sensível, cortês, fisicamente desajeitado, com tendência para 
ser gordinho. Ana era «intrépida, aventureira e ágil», um deleite 
para o seu pai.24 «Sempre que via toda a família nos noticiários 
do cinema», escreveu Frances Woodsford, secretária municipal 
do Departamento de Banhos Públicos de Bournemouth, «o Du-
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que de Edimburgo estava invariavelmente a tomar conta da filha e 
a deixar Carlos terrivelmente só».25 «ficará parado», declarou um 
jornal de domingo quando Carlos tinha 12 anos, «enquanto a sua 
irmã correrá para onde os anjos terão medo de andar».26 Ana teria 
certamente prosperado nos colégios (só para rapazes) de Cheam 
e de Gordonstoun; Carlos era singularmente inadequado para os 
dois e previsivelmente infeliz. Não fez nenhuma tentativa para es-
conder essa infelicidade dos pais; Filipe não reviu os seus planos. 
«Carlos está a começar a ficar apavorado com o regresso à escola 
na próxima semana — muito pior para o segundo período», escre-
veu Isabel, que nunca tido ido à escola ou sofrido de saudades de 
casa ou sido intimidada por colegas ou até partilhado uma tenda 
com as companheiras Sea Rangers ou um dormitório com as ou-
tras recrutas da ATS.27 A frase soa como a repetição de algo que 
uma amiga lhe disse, despreocupadamente insensível na sua fácil 
aceitação da inevitabilidade da infelicidade de Carlos. A opinião de 
Filipe, expressa em 1974, de que «as crianças podem ser mimadas 
em casa», indica uma convicção que parece ter derrubado qualquer 
objeção.28 «Espera-se que a escola seja uma experiência espartana 
e de disciplina no processo de desenvolvimento em adultos au-
tocontrolados, atenciosos e independentes», escreveu. Ambos os 
pais acreditavam em autocontrolo e consideração. Parte do treino 
de Carlos em independência incluiu a ausência dos pais durante 
uma série de doenças infantis. Em 1959, quando contraiu varicela, 
que a mãe nunca tinha tido, os médicos de Isabel proibiram-na de 
o ver. Três anos mais tarde, quando sofreu um episódio de apen-
dicite aguda, foi levado de ambulância durante a noite de Cheam 
para o Great Ormond Street Hospital. Isabel permaneceu em 
Windsor, visitando-o no dia seguinte; Filipe estava na Venezue-
la. O conflito na vida de Isabel que nasceu dos múltiplos papéis a 
desempenhar parece ter sido simbolizado na sua decisão, no verão 
de 1958, de conferir a Carlos o título de Príncipe de Gales, sem 
nenhum aviso ao próprio filho. Só soube durante o estudo com o 
diretor de Cheam, na companhia de um grupo de colegas, quando 
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assistiam na televisão à cerimónia de encerramento dos Jogos do 
Império e da Commonwealth, em Cardiff. A mensagem de Isabel, 
previamente gravada, foi largamente aplaudida em Gales e para 
além de Gales. A reação de Carlos foi de grande embaraço.

Ao encontrar-se com Carlos, de 11 anos, em fevereiro de 1960, 
Cecil Beaton concluiu que ele era o membro da família mais aten-
cioso. Também suspeitou de intimidação paterna. «Pobre Princi-
pezinho Carlos, [tem] um efeito de marreca perpétuo nos ombros, 
uma testa enrugada e um olhar dorido como se esperasse uma pan-
cada por trás, ou que o seu pai lhe puxasse a orelha ou um tufo 
de cabelo [...]. Percebi rapidamente que era simpático, amável e 
sensível, que tinha de viver num perpétuo alinhamento de râgue-
bi porque era isso que o Papá esperava dele».29 Os jornalistas dos 
tabloides farejaram qualquer coisa semelhante. No verão seguinte, 
o Sunday Mirror afirmava que os pais de Carlos lhe pediam para 
«arregaçar as mangas»: tinha, «até agora, desapontado o seu pai ao 
mostrar uma preferência nítida por desportos como tiro e pesca 
da truta, em vez de atividades atléticas nas quais o Príncipe Filipe 
era excelente».30

Carlos tinha só dois anos quando a sua avó preveniu Isabel: «é 
um rapazinho corajoso, mas acho que é muito sensível, & tens de 
ter cuidado para que não seja assustado por pessoas palermas».31 
Desde a infância que a Rainha-Mãe resguardava Carlos de «pes-
soas palermas». Para Isabel, o abismo entre a opinião da mãe e a 
do marido sobre o que era melhor para o filho era um embaraço e 
uma fonte de tensão. Em vão, a Rainha-Mãe defendeu Eton para 
o neto; opôs-se veementemente à insistência de Filipe para que 
Carlos seguisse os seus passos em Gordonstoun. Como vantagens, 
apresentou a proximidade ao Castelo de Windsor, a presença «de 
todos os amigos do teu filho» e a capela «firmemente protestan-
te».32 Isabel só resolvera um ano antes a prolongada zanga com 
Filipe sobre o nome da família. Mesmo que estivesse na sua natu-
reza, não podia entrar novamente em conflito tão cedo, especial-
mente numa escolha em que Filipe se picava com a velha guarda do 
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palácio, maioritariamente constituída por «etonianos». O reapa-
recimento de Lord Altrincham, agora a escrever no Sunday Mirror 

News Pictorial, de Sidney, não contribuiu para o consenso familiar. 
Altrincham descartou Gordonstoun — «duvido que seja a escolha 
certa» — e argumentou que «não seria justo [...] despejar Carlos 
em arredores completamente estranhos e assustadores».33

No entanto, foi precisamente o que aconteceu a 1 de maio de 
1962. Previsivelmente, Gordonstoun mostrou ser uma experiên-
cia terrível para Carlos, um ambiente armadilhado de intimidação 
física e psicológica, tão antipático como nenhuma escola deveria 
ser. Depois de dois períodos, Carlos suplicou aos pais para sair. 
Um antigo tutor da sala de aulas do Palácio concluiu que o Prín-
cipe não era, «simplesmente, um tipo do género lutador e desor-
deiro», e que se teria certamente saído melhor em Eton ou West-
minster.34 As cartas de Carlos para casa não poupavam os pais à 
partilha do seu tormento. Talvez Filipe tenha persuadido Isabel 
de que o desafio de um ambiente tão implacável transformaria 
o filho no herdeiro do trono que eles queriam que fosse. Parece 
improvável que a Rainha tenha ficado totalmente convencida. As 
cartas de Carlos devem tê-la perturbado profundamente. No que 
diz respeito à ausência do filho, no entanto, apesar de manter o 
hábito de lhe escrever regularmente, não resistiu ao seu teimoso 
esposo. Com todo o seu desalento com a questão de curto prazo 
de Nkrumah, em novembro de 1961, ao aquiescer com a infelici-
dade de Carlos, Isabel correu involuntariamente os seus próprios 
riscos com o futuro da dinastia, aparentemente negligenciando o 
facto de que a sua própria complacência com o seu destino real 
tenha nascido, pelo menos em parte, da proximidade da sua rela-
ção com o pai e da confiança que ele depositava na filha. A Rai-
nha-Mãe guardou o seu conselho. Num almoço, em 1968, depois 
de Carlos ter deixado Gordonstoun, o seu anfitrião notou «talvez 
uma pequena suspeita de crítica pelo facto de o pai o ter enviado 
para uma escola tão dura: “Agora já não precisa mais de ser endu-
recido”».35
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Com uma ironia involuntária, A Day with Prince Andrew [Um 

Dia com o Príncipe André], de Lisa Sheridan, «publicado com a auto-
rização de S. M. a Rainha» apareceu quando Carlos rumou a norte 
para o seu primeiro período na Escócia. O fino livro de fotografias 
do bebé de dois anos captou a relação fácil e calorosa entre Isabel 
e o filho mais novo. Estava determinada a passar mais tempo com 
André do que tinha passado com Carlos e Ana. Mas Isabel e Filipe 
eram os mesmos pais que sempre tinham sido. «O Príncipe André 
é afortunado por ter uns pais que não impedem a sua turbulência 
impaciente», contou Sheridan. «Quando trepa, é encorajado a 
confiar em si mesmo; se cai, não há nenhuma pressa ansiosa para 
o acalmar e examinar as feridas».36 O tempo acabaria por mostrar 
a veracidade da avaliação de Sheridan, que caracterizou aspetos da 
relação de Isabel e Filipe com os filhos.

«Insegura, triste, ambivalente e melancólica». Esta foi uma das 
opiniões críticas da apresentação de Isabel num novo retrato exi-
bido na Real Academia em 1965. Study for a Portrait of Her Majesty 

the Queen [Estudo para um Retrato de Sua Majestade, a Rainha], de 
dois metros e meio, pintado pelo académico Peter Greenham, re-
trata Isabel num vestido simples verde limão, a sua cor favorita, 
com a faixa da Ordem da Jarreteira e a tiara kokoshnik da Rainha 
Alexandra. Impressionista e translúcido, é uma imagem incerta. 
Acumulou críticas confusas de um público ressentido pelas infe-
rências que diziam respeito às ansiedades corrosivas da soberania; 
provocou aquilo a que os jornais chamaram «uma controvérsia 
real».

A visão de Greenham não era, evidentemente, a visão de Isabel 
sobre si própria. No ano seguinte, permitiu que o fotógrafo cana-
diano Yousuf Karsh a retratasse, repetindo os estudos de Beaton 
de 1955, em que aparecia sentada num trono no salão de baile do 
Palácio. Imagens de uma grandeza severa e intransigente desmen-
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tem qualquer possibilidade de se questionar o seu papel ou o seu 
propósito. Apesar de a primeira metade da nova década ter indu-
bitavelmente trazido a Isabel preocupações bastante diferentes do 
otimismo soalheiro com que o seu reinado começara. A memória 
das críticas pessoais perdurava — os primeiros tiros foram dispara-
dos por Malcolm Muggeridge e por Keith Waterhouse, e depois 
amplificados por Lord Altrincham; Muggeridge citou opiniões 
sarcásticas de Isabel e classificou-as como «rabugentas» e «banais». 
Havia diferenças de opinião entre os líderes da Commonwealth 
e Westminster sobre a proposta de adesão da Grã-Bretanha ao 
Mercado Comum. Em 1963, durante uma visita de Estado dos im-
populares reis da Grécia, a própria Isabel foi vaiada, o que teria 
sido impensável uma década antes. O escândalo político acelerou 
a resignação de Macmillan, enquanto o debate hostil à volta da 
nomeação do seu sucessor não poupou Isabel. A Rainha estava 
preocupada com a infelicidade de Carlos. Em 1964, a sua imagem 
apareceu pela primeira vez num cartoon de um jornal — a sua cabe-
ça num selo de correio para comemorar os 400 anos do nascimen-
to de Shakespeare, a bocejar de aborrecimento, a velha crítica ao 
filistinismo.37 Na sua mensagem de Natal, em 1961, a monarca de 
35 anos — ainda recentemente associada à renovação e ao renas-
cimento — distanciara-se da «geração mais nova». Acima de tudo, 
o retrato de Greenham era a imagem de uma Isabel envelhecida.

Mas a estrela pessoal de Isabel não tinha empalidecido. Tanto 
na Grã-Bretanha como fora, multidões juntavam-se para a ver, 
para lhe acenar e para lhe gritar vivas. «Um milhão de sorrisos 
saudaram, hoje, a Rainha, na mais memorável das suas deslocações 
desde a Coroação», escreveu o Sunday Express sobre a chegada de 
Isabel a Deli, em janeiro de 1961. «E a acompanhá-la, ao longo 
dos primeiros quilómetros desta sua viagem indiana, uma palavra 
ecoou por toda a multidão: “Khubsurat” — que, em hindu, significa 
bela».38 Embora, em agosto de 1957, o magistrado que multou o 
agressor de Altrincham se tenha enganado na sua afirmação de que 
«noventa e cinco por cento da população deste país ficou enojada 
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e ofendida com o que foi escrito» — um terço dos entrevistados 
numa sondagem do Daily Mail concordava com Altrincham —, o 
respeito pela própria Isabel continuava em alta e as críticas eram 
dirigidas, sobretudo, à Corte.39 A deferência ainda perduraria, ape-
sar do declínio da antiga reverência — o que Cecil Beaton classi-
ficou como «a própria efusão da mulher sobre a gloriosa pequena 
dama do trono».40 Uma sondagem do Mass Observation concluiu, 
em 1964, que «na década de 1960 há, neste país, um amplo apoio 
ao sistema real e monárquico [...]. A ideia de realeza parece ser 
vital e convincente no sentido em que fornece fortes garantias psi-
cológicas [...]. É um símbolo importante e, talvez, cada vez mais 
importante de prestígio nacional». Trinta por cento dos entrevis-
tados acreditavam que Isabel tinha sido «especialmente escolhida 
por Deus» e esta percentagem mantinha-se estável desde a subida 
ao trono.41 Mas as esmagadoras evidências da sua popularidade e 
da sua contínua proeminência na vida nacional não encorajaram 
a Rainha a fazer mudanças radicais na maneira como conduzia a 
monarquia. A secretária de um político, depois de uma visita ao 
Palácio de Buckingham, comentou: «A conversa centrou-se nos 
cavalos. Talvez se presumisse que todos estavam interessados   em 
cavalos».42 Uma das vantagens pessoais de Isabel, em 1962, foi po-
der comprar um dos quatro garanhões Cleveland Bay que ainda 
restavam na Grã-Bretanha, com o objetivo de promover a raça, 
que estava em vias extinção. A Rainha-Mãe continuava a exercer 
uma poderosa influência e reconhecia a sua própria «aversão» a 
muitos aspetos da modernidade, descrevendo «os romances mo-
dernos [...] tão repugnantes e tão horríveis, que me fazem sentir 
muito mal [...]. Penso que devemos estar a atravessar um momen-
to de mau gosto no que diz respeito a muitas formas de arte».43 
Em 1993, Carlos haveria de se referir  às «grotescas fronteiras dos 
anos 1960, em termos de educação, arquitetura, arte, música e lite-
ratura», uma resposta quase de certeza moldada pelas opiniões da 
avó e indicativa das opiniões que rodeavam Isabel naquela altura.44 
Sobre o grande bloco de cimento que era o novo Hotel Hilton, 
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no local outrora ocupado pela Londonderry House, Isabel disse a 
John Betjeman e Ted Hughes: «Gostava que eles gastassem tanto 
dinheiro a deitá-lo a baixo como gastaram para o erguer», embora 
a sua objeção tivesse tanto a ver com a localização do hotel, com 
vista para o lado norte do Palácio, como com a sua desagradável 
aparência.45 As mudanças culturais da década de 1960 foram, es-
magadoramente, iniciativa dos jovens. A impaciência e irritação 
dos mais novos eram dirigidas a uma geração mais velha, sobretu-
do aos tradicionais detentores do poder. Num momento de icono-
clastia, os desafios de Isabel incluíam manter o carinho e lealdade 
dessa geração em revolta contra um mundo tão intimamente liga-
do ao da Rainha.

No outono de 1962, Isabel enfrentou um dilema de lealdades 
divididas. Macmillan formalizara um pedido de adesão do Reino 
Unido ao Mercado Comum. Em abril de 1960, Isabel recebeu a 
visita de Estado do Presidente francês, Charles de Gaulle; para 
o governo de Macmillan, o principal objetivo era convencer De 
Gaulle da sinceridade do compromisso da Grã-Bretanha com uma 
zona comercial europeia. Não foram poupadas lisonjas diplomáti-
cas para agradar ao ex-líder da França Livre, naquela que a Pathé 
descreveu como «a visita de Estado mais popular e bem-sucedida 
à Grã-Bretanha neste século». No entanto, em breve se provaria 
que a visita não tinha sido um sucesso. As reservas de De Gaul-
le diziam respeito às estreitas ligações britânicas com os Estados 
Unidos e ao apego da Grã-Bretanha à Commonwealth; no início 
de 1963, vetou o pedido de adesão da Grã-Bretanha. Ao mesmo 
tempo, os líderes descontentes da Commonwealth observaram a 
abertura britânica à Europa e, antes de uma conferência da Com-
monwealth em setembro de 1962, manifestaram o seu desacordo a 
Isabel, um exemplo inicial da sua posição, como caixa de ressonân-
cia, que veio a desempenhar um papel fundamental no bom fun-
cionamento da organização. Sem rodeios, Isabel disse a Macmillan 
que estava «preocupada com o sentimento da Commonwealth».46 
Muito provavelmente, também estaria preocupada com a comple-
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xidade da sua própria posição como Rainha dos reinos da Com-
monwealth e com as divisões dentro de uma organização que es-
tava determinada a proteger. Macmillan pediu desculpas a Isabel, 
mas o estrago estava feito. Apesar do veto de De Gaulle, a «des-
lealdade» da Grã-Bretanha para com os parceiros comerciais da 
Commonwealth lançou sementes de desconfiança. Na mensagem 
de Natal, numa declaração de unidade otimista, Isabel passou por 
cima dos políticos: «Apesar de todas as mudanças do mundo mo-
derno e das muitas tensões e esforços envolvidos, o sentimento de 
uma relação especial entre as pessoas comuns dos países mais anti-
gos da Commonwealth nunca será enfraquecida». Poucas semanas 
depois da decisão de De Gaulle, Isabel e Filipe embarcaram para 
uma segunda viagem pela Austrália e Nova Zelândia. As 100 mil 
pessoas que encheram o Circular Quay de Sidney, para assistirem à 
chegada real, escreveu o Canberra Times, formaram «a maior mul-
tidão vista [naquele local] desde a inauguração da Sydney Harbour 
Bridge, em 1932»; na cidade de Geraldton, na costa oeste, as 12 mil 
pessoas que compunham a totalidade da população e a que se jun-
taram mais quatro mil, vindas de áreas vizinhas, foram à rua para 
aplaudir. Lealmente, a Pathé relatou: «De todas as viagens de Sua 
Majestade, nenhuma foi tão brilhantemente bem-sucedida como 
esta».47 Mas a atmosfera não era a da anterior visita de Isabel. O 
aumento do número de lares onde havia televisão diminuiu a ne-
cessidade de ver pessoalmente a Rainha e corroeu a mística real; a 
perfídia britânica em relação à Europa também reduziu o entusias-
mo. Uma nota crítica penetrou os jornais. Sobre uma chuvosa fes-
ta real em Sidney, Shirley Stott, do Adelaide Advertiser, descreveu o 
efeito desanimador das exigências dos assessores reais, com «lições 
de etiqueta elementar» transmitidas por um altifalante, instruin-
do os convidados a fazerem vénias, cumprimentarem e evitarem 
olhar fixamente. O que provou ser, para Stott, a «gota de água que 
faltava para quebrar completamente o ânimo dos convidados que 
enfrentaram a chuva e o frio para verem a Rainha [...]. Quando a 
Rainha chegou, os convidados pareciam crianças em idade escolar 
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intimidadas à submissão por um severíssimo diretor».48 Foi, escre-
veu Stott, «a mais entorpecedora das ocasiões». 

Infelizmente, na Grã-Bretanha, entorpecimento era coisa que 
não existia. Um escândalo de sexo e espiões envolvia o governo de 
Macmillan, depois de ter sido revelado que o ministro da Guerra, 
John Profumo, mentira à Câmara dos Comuns sobre um caso se-
xual que mantivera com a acompanhante Christine Keeler, cujos 
outros amantes incluíam um adido militar russo. «Toda a gente 
fala com entusiasmo sobre o grande escândalo Profumo, que até 
pode levar à derrocada do Partido Conservador», escreveu a jor-
nalista Frances Partridge, próxima dos trabalhistas.49 Macmillan 
remodelou o Governo e escreveu a Isabel II, pedindo desculpa 
pelos danos causados   pelo «terrível comportamento» de um dos 
seus ministros; o Daily Mirror escreveu que Profumo tinha «aca-
bado num pântano de mentira e desonra como nunca se viu neste 
século».50 A resposta da Rainha foi compreensiva. Embora sem 
qualquer poder sobre o assunto, Isabel entendia o perigo de a Co-
roa estar associada a políticos impopulares ou com má reputação. 
Macmillan estava preocupado com a possibilidade de o escândalo 
afetar a família de Isabel. Stephen Ward, um osteopata e artista da 
moda, que fazia ilustrações para o Illustrated London News e para 
o Daily Telegraph, foi considerado culpado de manter um bordel: 
entre os convidados para a sua casa de campo de fim de sema-
na, em Cliveden, onde Profumo conheceu Keeler, estava a pró-
pria Keeler. Vários parentes da Rainha tinham sido desenhados 
por Stephen Ward, que era um dos companheiros de Filipe no 
Thursday Club. Esfregando hipocritamente as mãos, o Mirror disse 
aos seus leitores: «A Família Real foi arrastada [...]. O antigo ami-
go [de Profumo], o osteopata Stephen Ward, é bem conhecido da 
Realeza por ter pintado a Princesa Margarida, o Príncipe Filipe, 
Tony Armstrong-Jones, o Duque de Gloucester, a Princesa Ma-
rina e a Princesa Alexandra».51 Quinze dias depois, por baixo do 
título «Rumor é totalmente infundado», o mesmo jornal escreveu, 
vampiricamente, que «o mais sórdido dos boatos que circula sobre 
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o escândalo Profumo envolve a Família Real. O nome mencionado 
nesse boato é o do Príncipe Filipe».52 Foram feitas tentativas de 
vender os esboços de Ward para pagar os advogados que o defen-
diam. O curador das fotografias da Rainha comprou discretamente 
os desenhos em questão e, apesar dos melhores esforços do Mirror, 
os rumores sobre o envolvimento de Filipe pararam.53

Não foi o caso Profumo, mas seria uma prostatectomia e a hi-
pocondria que, em outubro de 1963, três meses antes da data dis-
cutida com Isabel, forçaria a demissão de Macmillan, aos 69 anos. 
Perante tal perspetiva, uma Isabel II mais velha e experiente rea-
giu com cautela. Já por duas vezes, anteriormente, a demissão de 
um primeiro-ministro conservador exigira o seu envolvimento 
no processo de nomeação de um sucessor. Através de Adeane, a 
Rainha deixou muito clara a sua relutância em ter mais do que um 
papel nominal; mais tarde, Macmillan escreveu que Isabel indicara 
«a grande importância» que atribuía a «manter intacta a prerro-
gativa». As regras do partido, que ainda não tinham sido alteradas 
apesar das críticas de 1957, não lhe deixaram escapatória. O vice-
-reitor da Universidade de Cambridge, Sir Ivor Jennings, expli-
cou: «A sua preocupação é encontrar alguém que seja, ao mesmo 
tempo, um bom primeiro-ministro e aceitável para os deputados 
conservadores».54 A condessa de Longford disse que «fosse quem 
fosse a pessoa a quem confiasse a tarefa, teria sucesso, simples-
mente por ser indicada pela Rainha».55 Não estava na natureza de 
Isabel pensar assim, nem a sua escolha era tão livre como esta ava-
liação (retrospetiva) poderia indicar. O problema era duplo: não só 
havia vários candidatos (ao contrário do que acontecera em 1955 
e 1957), como o próprio Macmillan tinha uma clara preferência 
por um — e pretendia influenciar Isabel. Foi isso mesmo que fez. 
Apesar de doente, não apresentou imediatamente a demissão. 
Enquanto se manteve como primeiro-ministro, continuou a ser 
o principal conselheiro de Isabel. Como tal, a partir da cama do 
hospital, Macmillan iniciou as sondagens ao partido que identifi-
cariam o novo líder. Na interpretação do ainda primeiro-ministro, 
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tais auscultações tiveram o resultado pretendido: o apoio da maio-
ria inclinava-se para o ministro dos Negócios Estrangeiros, Lord 
Home. Recomendou o seu nome a Isabel durante um encontro, na 
sala de reuniões do Hospital King Edward VII, ainda confinado ao 
leito, logo após a carta de demissão ter sido entregue no Palácio de 
Buckingham, na manhã de 18 de outubro. Sabia que Isabel II lhe 
pediria conselho. Para tanto, preparou um memorando, que leu 
em voz alta, numa reunião que posteriormente caracterizou como 
incrivelmente romântica — monarca e ministro profundamente 
comovidos. Era a fantasia Melbourne/Vitória em versão Mac-
millan/Isabel, o velho estadista a abandonar a sua jovem soberana, 
para infelicidade de ambos.

Na verdade, havia pouco romance na manipulação de Mac-
millan a tirar partido do grande desejo de Isabel de evitar qualquer 
declaração de preferência. O Palácio de Buckingham anunciou a 
demissão do primeiro-ministro logo após receber a carta. Como 
Adeane disse à Rainha, Isabel não era constitucionalmente obri-
gada a aceitar o conselho de um primeiro-ministro que se demiti-
ra horas antes: a sua única obrigação era encontrar um substituto 
capaz de liderar a maioria na Câmara dos Comuns. Aos olhos de 
Isabel, a aquiescência com aquilo que pode não ter suspeitado ser 
a astúcia de Macmillan foi a maneira mais rápida que encontrou 
para se livrar da política interna do Partido Conservador. O facto 
de o candidato em questão lhe ser simpático era uma vantagem 
acrescida: um conde escocês que gostava de atividades convencio-
nais ao ar livre. «Ela adorava o Alec», recordaria Martin Charteris. 
«Era um velho amigo. Falavam sobre cães e caça. Eram ambos pro-
prietários rurais, na Escócia, o mesmo género de pessoas, como 
antigos colegas de escola».56 «Há muitas dúvidas, no Partido Con-
servador. Será sensato nomear um aristocrata que, pelo simples 
facto de ser quem é, dará ao Partido Trabalhista um alvo eleito-
ral pronto a usar?», perguntava um jornal.57 Previsível, mas não 
injustificadamente, o líder trabalhista, Harold Wilson, referiu-se 
ao funcionamento de uma «cabala aristocrática». Isabel parece ter 
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sido uma vítima sem resistência. Numa extensão muito maior do 
que em 1957, viu-se incapaz de satisfazer o que se tornaram os 
impulsos contraditórios de exercer a sua prerrogativa sem «esco-
lher». Em última análise, a disponibilidade da Rainha para aceitar 
o conselho de Macmillan foi, em si mesma, uma escolha, embora 
tenha enfrentado uma considerável pressão para agir rapidamen-
te. Até mesmo o Mirror escreveu que Isabel «não pode permitir 
que o governo da nação vagueie indefinidamente enquanto os 
conservadores lutam entre si».58 O convite ao 14º Conde de Home, 
um amigo da família, para formar governo, confirmaria a visão 
crescente de que Isabel e a sua Corte viviam desligadas do espírito 
democrático da década.

Na Páscoa de 1965, Isabel aceitou receber os cameramen da Pathé. 
Uma breve filmagem intitulada «A Família Real em Windsor» mos-
trou Isabel, Filipe, Carlos, Ana e André a caminharem pelos jardins 
de Frogmore. Isabel empurrava um carrinho de bebé. Lá dentro, 
o quarto e último filho da Rainha, Eduardo António Ricardo Luís, 
nascido semanas antes do trigésimo oitavo aniversário da mãe, a 
10 de março de 1964, pela primeira vez com Filipe presente na sala 
de parto. O texto que acompanhava as imagens revisitou temas 
familiares. Sempre em tom elogioso, reconheceu a quase impos-
sibilidade de combinar maternidade e soberania. Naquela ocasião, 
«Sua Majestade foi vista no papel de mãe» apenas porque foi ca-
paz de desfrutar de «uns dias de descanso de todos os assuntos de 
Estado». «Os prazeres da vida familiar são desfrutados pelos pais 
do bebé com menos frequência do que pelos pais comuns», dizia 
a voz-off aos espectadores. «Ser Chefe da Commonwealth impli-
ca longas ausências no estrangeiro [...] Quão valorizados são estes 
dias, comparativamente poucos, quando estão todos juntos». «As 
tréguas dos assuntos de Estado» eram necessariamente breves e 
raras, mas Isabel dava-se ao trabalho de desempenhar «o papel de  
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mãe» com mais vigor do que uma década antes. «Meu Deus, como 
é divertido ter novamente um bebé em casa!», disse Isabel a uma 
amiga, após o nascimento de Eduardo.59 O deleite da Rainha com o 
filho mais novo fica bem patente numa carta à sua parteira, Helen 
Rowe, quando Eduardo tinha seis meses: «O bebé é maravilhoso 
— bom como o ouro, já tenta sentar-se e pesa sete quilos! Sorri a 
toda a gente e dá risadinhas, deixa todos felizes!»60 Numa agenda 
com capa de couro, Isabel escrevera, a lápis, o tempo que reser-
vava para passar com André, quando o seu terceiro filho era ain-
da uma criança e defendeu-o contra interrupções; alterou a hora 
das audiências de terça-feira à tarde, com o primeiro-ministro, 
para poder estar livre à hora do banho de Eduardo. Os dois ra-
pazes mais novos, segundo contou Ana mais tarde, foram muito 
mais mimados pelos pais do que os dois irmãos mais velhos. Ti-
mothy Knatchbull, um dos netos de Mountbatten, falou da «rapi-
dez com que [Isabel e Filipe] adotaram algumas das novas ideias 
dos anos 60, incluindo novas ideias de paternidade, como seja o 
passar muito tempo com os filhos. Foi o que o Príncipe Eduardo 
teve».61 Na mensagem de Natal, Isabel descreveu uma jovem famí-
lia como uma bênção. A Rainha decidiu proteger André e Eduardo 
das intrusões da imprensa, coisa que não fizera com Carlos e Ana 
quando eram pequenos, e não permitiu a divulgação pública de 
fotografias do batizado de André. «Cada vez mais», dizia um relato 
deferente publicado posteriormente, «a Rainha insiste num muro 
de privacidade, muito robusto e resistente, em volta dos seus as-
suntos pessoais mais íntimos».62

Mas foi a própria Isabel, encorajada por Filipe e pelo novo san-
gue do Palácio, quem abriu a primeira brecha no muro. 



Fotografia de capa: Isabel II após a cerimónia de Coroação na Abadia 
de Westminster, em Londres (6 de fevereiro de 1952). 
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Tony Blair percebeu mais tarde  
que Isabel II já começara o processo de 

reflexão e de olhar em frente. Com o tempo, 
descobriria, como outros antes dele,  

a seriedade com que a Rainha encarava  
a sua missão: era impossível não refletir 

sobre a semana mais perigosa  
do seu reinado.
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Quando perder a aura de juventude, a reputação da Rainha vai 
depender, muito mais do que agora, da sua personalidade. Não lhe 
será suficiente seguir as regras», disse Lord Altrincham. Depois de 
uma sessão fotográfica, em setembro de 1968, Cecil Beaton repa-
rou que a aura de juventude estava nublada por «sinais de sofri-
mento, de ansiedades do passado. A Rainha tem os olhos raiados 
de sangue, [os] olhos de vidro azul do seu pai».1

Os sinais de alerta do final dos anos de 1950 não desapareceram. 
Em vez das críticas anteriores, surgiram sinais mais preocupantes 
de indiferença e até de descontentamento. Em 1967, o Sunday Te-

legraph escreveu que «a maioria das pessoas», agora, importava-se 
muito menos com a monarquia do que antes; num momento de 
mudança cultural impulsionada pela juventude, o jornal explicou 
que isso se verifica «sobretudo entre os jovens, muitos dos quais 
consideram a Rainha “quadrada”».2 O historiador Sir Charles Pe-
trie informou os leitores do Illustrated London News que «a monar-
quia britânica já não está tão firmemente investida no coração do 
povo como esteve até à geração anterior», enquanto o biógrafo da 
Rainha Mary, James Pope-Hennessy, em janeiro, deixou os convi-
dados de um jantar assustados ao afirmar que «é claro que o que 
devemos fazer [é] livrar-nos da Família Real»: não era «bom nem 
para os homem nem para os animais».3 A ansiedade crescia entre 
alguns cortesãos, incluindo o secretário particular de Isabel II, que 
diria depois: «Tínhamos de mudar porque estávamos a ficar muito 
chatos». O «tínhamos», aparentemente, significava a Família Real 

Capítulo XIII

«Ninguém quer acabar 
                          como um brontossauro»
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e não os seus assistentes. Mas a natureza de qualquer mudança 
não era direta. Em 1964, Filipe dissera que «a monarquia [...] tem 
de ser tudo para todas as pessoas. Claro, não consegue tal coisa 
quando se trata de ser tudo para pessoas que são tradicionalistas 
e todas as coisas para pessoas que são iconoclastas».4 Três anos 
depois, mudou de opinião: «Ninguém quer acabar como um bron-
tossauro que não conseguiu adaptar-se e acabou empalhado num 
museu», disse o marido da Rainha, numa conferência de imprensa, 
em Camberra.5 A resposta de Isabel ao maestro Sir John Barbirolli, 
que lhe contara que ele próprio nunca reagia quando lhe faziam 
críticas negativas, foi um pensativo: «Pergunto se isso é realmente 
possível...». Mais tarde, ao ouvir um ministro cessante reconhecer 
que «houve momentos em que ficava nervoso com o que estava a 
acontecer [politicamente]», a monarca perguntou-lhe se se sentira 
tão nervoso a ponto de desistir de tudo.6 Uma opção que, a si, lhe 
era negada.

A decisão da Rainha, em 1968, de se deixar filmar, para a televi-
são, na intimidade, como se as câmaras não estivessem presentes, 
não foi motivada pelo pânico. Longe de agradar a uma geração 
mais nova e rebelde, as expectativas de Isabel, em relação aos jo-
vens, como afirmara no seu discurso do Dia da Commonwealth, 
em 1969, continuavam a ser as que sempre tinha defendido: «Na 
[...] Commonwealth, temos a oportunidade de exprimir preocu-
pação pelos outros, temos o desejo de servir e ajudar, que consi-
dero ser uma das melhores características dos jovens de todos os 
nossos países». Sabia que, em todo o país, ainda resistia um resto 
de estima pela Rainha. «Se for ao East End, vai vê-los a agitar as 
bandeirinhas; estão muito interessados   na monarquia», disse Fili-
pe a um político trabalhista.7 As grandes multidões na inauguração 
da ponte Severn, em setembro de 1966, representavam a resposta 
que Isabel continuava a inspirar. Foi saudada com entusiasmo; as 
ameaças de manifestações de nacionalistas galeses não se concre-
tizaram. «Ao longo da autoestrada M4, Londres-Gales do Sul, em 
direção à ponte, havia longas filas de carros e milhares de pessoas 
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que desafiavam alegremente a proibição da presença de peões na-
quela via, aclamavam e agitavam bandeiras enquanto a comitiva da 
Rainha passava a alta velocidade».8 Isabel ainda não tinha perdido 
a sua aura de conto de fadas. Numa receção no Castelo Augus-
tusburg, Brühl, na Alemanha, em maio de 1965, usou um vestido 
bordado a azul e branco, inspirado na decoração rococó do castelo. 
«A Rainha deslumbra-os», alardeava a primeira página do Daily 

Express da manhã seguinte, com uma fotografia de «um vestido 
que surpreendeu uma nação».9 No estrangeiro, até havia elogios à 
modernidade e ao envolvimento cultural da monarca. Um resulta-
do particular da sua visita de Estado à Etiópia, no início do mesmo 
ano, a convite do Imperador Haile Selassie, foi inesperado. O Guar-

dian noticiou que «a chegada de Isabel II inspirou o único jornal 
diário da capital a inaugurar uma página feminina e, nela, a Rainha 
é elogiada como uma monarca que mostra interesse na indústria e 
patrocina as artes».10 Até a sua resposta ao horrível colapso de um 
depósito de detritos de uma mina de carvão, em Aberfan, que ma-
tou 116 crianças e 28 adultos, em outubro de 1966, não foi olha-
da, na época, de forma tão pesarosa como a própria Isabel passou 
a considerá-la. A Rainha só visitou a aldeia quando os trabalhos 
de resgate acabaram, oito dias depois do desastre. Os conselheiros 
pressionaram-na a fazer a viagem mais cedo. Preocupada com a 
possibilidade de a sua visita interferir nas operações de resgate, 
Isabel hesitou. Margarida lançou um apelo pedindo a doação de 
brinquedos para as crianças que sobreviveram ao desastre; Isabel 
insistiu para que os brinquedos que pertenciam a André e Eduar-
do fossem dados anonimamente; o Palácio explicou que a Rainha 
«achou melhor não haver nada que indicasse de onde vinham».11 
A reação da monarca sugere aversão a gestos fáceis, descartados 
como «acrobacias», e humildade genuína; aponta, no entanto, para 
a falta de compreensão do socorro que a sua presença simbolizava, 
uma ideia do poder de cura do soberano ungido que era tão antiga 
como a realeza. Isabel pode ter-se preocupado com a sua resposta 
a tal sofrimento; mas, certamente, reconheceu a possibilidade de 
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se intrometer na dor privada. Neste caso, feita com uma semana 
de atraso, a visita de Isabel deveria ter demorado uma hora, mas 
acabou por durar duas horas e meia e deixou a Rainha, segundo 
as testemunhas, «pálida de emoção, os olhos escuros de angústia 
e, muitas vezes, parecia à beira das lágrimas». Os jornais mostram 
a sua presença em Aberfan como a de uma esposa e mãe «ligada 
por um vínculo comum de compreensão às mães enlutadas [da al-
deia]”;13 as memórias locais falam de uma catarse em consequência 
da visita. Era o género de visita que o Rei e a Rainha, seus pais, 
tinham feito repetidamente durante o Blitz, mas Isabel sabia que 
não tinha o à-vontade da mãe para estar com aqueles cujas vidas 
eram tão diferentes da sua, nem tinha capacidade de distanciamen-
to, um dos aspetos mais teatrais da atitude pública da Rainha-Mãe; 
ambos os fatores a encorajavam a recuar. Por acaso, aqueles com 
quem estivera em Aberfan sentiram-se consolados pela tristeza 
que perceberam na Rainha, visível apesar do seu autocontrolo; 
e não clamavam, como faria uma geração posterior, por um luto 
público fingido. Nas décadas seguintes, Isabel voltaria a Aberfan 
em quatro ocasiões, numa espécie de expiação pessoal pelo que 
considerava um erro de julgamento, mas a tragédia daquela aldeia 
não foi um ponto de viragem na vida pública da Rainha, que con-
tinuaria a responder com cautela aos desafios imprevistos.

Royal Family [Família Real], planeado e realizado ao longo de mais 
de um ano, é um filme concebido quando as memórias dos triun-
fos anteriores estavam a apagar-se. Tal como a própria Rainha, 
não tinha nada de bombástico, de fanfarronice ou de pomposo. 
Como Altrincham podia ter desejado, um dos objetivos do filme 
foi revelar aos espectadores algumas das facetas da personalidade 
de Isabel. A Rainha emergiu, no veredicto de um crítico de tele-
visão, como «uma pessoa calorosa e amável, com um sentido de 
humor completamente envolvente»,14 se bem que não tenha sido 
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divulgado o discreto gesto de oferecer um colar a um dos mem-
bros da equipa de filmagem — a quem tinha sido roubado um 
colar de valor sentimental, enquanto estavam a filmar. De acordo 
com o espírito da época, o filme procurou apresentar Isabel sob 
uma perspetiva humana, a ideia de Morrah de uma normalida-
de exaltada, em vez daquilo que Jock Colville rotulou como uma 
«interpretação semidivina da monarquia». Como o título indica-
va, a ênfase estava na família. O material promocional descrevia 
«uma família calorosa e unida, com sentido de humor e diversão, 
bem como um forte sentido de dever». O guião foi escrito por 
Antony Jay que, em 1992, escreveria outro documentário, para a 
televisão, sobre Isabel; o diretor da produção conjunta da BBC-
-ITV foi Richard Cawston. A contribuição de Jay adicionou las-
tro. Na primeira exibição, a 21 de junho de 1969, os 22 milhões 
de espectadores do filme podem ter estado mais interessados   nos 
ingredientes do molho da salada real ou na capacidade de Isabel se 
manter firme perante a verbosidade do embaixador americano, 
mas também aprenderam alguns factos importantes sobre a sua 
posição e vida profissional: «enquanto a Rainha ocupar o mais 
alto cargo do Estado, ninguém mais pode ocupá-lo. Enquanto for 
a chefe-máxima da lei, nenhum político pode ocupar os tribunais. 
Enquanto for chefe de Estado, nenhum general pode tomar o go-
verno [...]. A monarquia não reside no poder que dá ao soberano, 
mas no poder que nega a qualquer outro». Esta defesa negativa da 
monarquia ecoava as negações da primeira mensagem de Natal 
de Isabel, transmitida pela televisão — «Não vos posso levar para 
a batalha. Não faço as leis nem administro justiça» —, convinha 
a uma década rebelde. Nos agitados anos 1960 da Guerra Fria, 
ameaçados pela possibilidade de uma guerra nuclear com a União 
Soviética, Isabel, apresentada como barreira ao extremismo polí-
tico, era um argumento mais persuasivo, para muitos, do que as 
recomendações mais vigorosas da década anterior. Cecil Beaton 
— simpatizante da causa real — considerou que esse foi um dos 
sucessos do filme: «Ficou muito bem explicado que, sem estas pe-
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sadas competências, a Rainha não teria qualquer poder por si pró-
pria, mas [assim] era um baluarte contra ditadores e usurpadores 
de poder».15

O filme não foi uma ideia de Isabel, que era uma inovadora 
relutante. A sua aversão à televisão era antiga. Inicialmente, re-
sistiu às câmaras de televisão na Coroação. Até 1957, resistira à 
televisão para a transmissão da sua mensagem de Natal. Resistiu às 
filmagens a cores durante mais uma década. Filmar Royal Family 
implicava ter de viver ao alcance de câmaras de televisão durante 
setenta e cinco dias. Significava abraçar com muita força um meio 
de comunicação que muitos, nos círculos da Corte, continuavam 
a considerar cautelosamente como perigoso e depreciativo. Nunca 
teria acontecido se, no ano anterior, não se tivesse reformado o 
obstrutivo e veterano assessor de imprensa do Palácio, o Coman-
dante Colville, conhecido com razão como o «Abominável Não 
Homem», de visão antiquada, determinado a resistir, em todas as 
frentes, à intromissão dos media e que levou Malcolm Muggeridge 
a classificar os assessores de imprensa reais como «excecionalmen-
te incompetentes». O projeto foi ideia do substituto de Colville, o 
assessor de imprensa adjunto de Isabel, um australiano chamado 
William Heseltine, e do genro de Mountbatten, Lord Brabourne, 
realizador de cinema. Martin Charteris afirmou que o filme surgiu 
do sentimento comum de «que a Família Real era quase demasiado 
enfadonha e que se devia levantar a cortina da obscuridade».16 Tal 
raciocínio não podia ter dado frutos sem o entusiástico apoio de 
Filipe e do próprio Mountbatten. Aconteceu num momento em 
que «a cortina de obscuridade» já tinha começado a ser ajustada. 
No início de outubro de 1968, a revista francesa Paris Match pu-
blicou oito fotografias roubadas — tiradas por Filipe, quatro anos 
antes, de Isabel, na cama, com o recém-nascido Eduardo; no dia se-
guinte, duas das fotografias apareceram no Daily Express, também 
na capa. «Uma vez que as fotografias são tão pessoais, a Rainha, 
naturalmente, preferia que não tivessem sido publicadas», disse 
um porta-voz do Palácio com o eufemismo habitual e a ameaça 
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impotente que, cada vez mais, caracterizaria as relações reais com 
os meios de comunicação.

No entanto, a concordância de Isabel não deve ser considerada 
um dado adquirido. A Rainha envolvia-se intimamente nos aspe-
tos da sua imagem pública que estavam sob o seu controlo. Anotou 
as fotografias tiradas por John Hedgecoe a 22 de junho de 1966 
para serem usadas pelo escultor Arnold Machin na criação de um 
novo retrato de busto para selos postais: «Bom» no caso do seu 
estudo preferido e, em letras maiúsculas, «NÃO» numa fotografia 
de que não gostou; escrevia sugestões de alterações nos desenhos 
que as suas costureiras lhe submetiam. Noutros casos, curvou-se 
graciosamente ao inevitável e continuou a fazê-lo, especialmen-
te quando são percetíveis os benefícios claros para a monarquia: 
tendo concordado em deixar filmar a sua mensagem de Natal, por 
exemplo, em 1969, passou a autorizar que também a filmassem no 
discurso de Abertura Oficial do Parlamento e deixou entrar câma-
ras num banquete, no Palácio, durante a visita de Estado do Presi-
dente Saragat, de Itália. Royal Family não era diferente de qualquer 
uma dessas iniciativas: não tinha um guião a ser seguido e também 
não era um exercício de pompa tradicional. Em vez de satisfazer 
as expectativas pré-existentes, procurava criar novas impressões. 
Royal Family at Windsor [A Família Real em Windsor], de 1965, 
reproduzia o género de filme (para o noticiário de cinema) que 
os pais de Isabel autorizaram três décadas antes: os próprios apa-
reciam, em silêncio, filmados a uma respeitosa distância, os seus 
humores e ações eram cuidadosamente narrados aos espectado-
res por comentários reverentes. Ter as câmaras constantemente 
atrás era muito diferente. As descrições minuciosas de um recente 
documentário sobre a realeza — um programa sobre os palácios 
reais escrito pelo ex-curador da exposição King’s Pictures [Retra-

tos do Rei], Kenneth Clark — irritou tanto Isabel que, após uma 
exibição privada, «a Rainha levantou-se de cara fechada, K. Clark 
aproximou-se, de mão estendida, esperando receber os parabéns, 
mas ouviu um irado: «Precisava de ter sido tão sarcástico?».17 O 
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sinal verde de Isabel a Royal Family foi um ato de fé; no entanto, 
impôs um certo grau de controlo através de um comité editorial 
chefiado por Filipe e do envolvimento, como intermediário, de 
William Heseltine, que manteve o pé em ambos os campos. De 
certa maneira, foi uma prova da autoconfiança de Isabel, mas a sua 
concordância mostrou, também, o progresso das suas ideias. Esta 
abertura do Palácio ao público estava a ser feita deliberadamente 
para agradar às massas e era conhecida por «Mountbattenismo»; 
o seu ponto de vista aparentemente não filtrado e estilo cinéma 

vérité deixavam de lado o artifício cuidadoso das imagens dos pais 
de Isabel, captadas por Marcus Adams e Lisa Sheridan. Apenas o 
elogio de Isabel ao férreo autocontrolo da Rainha Vitória, durante 
o almoço com Filipe, Carlos e Ana lembrou a atmosfera da sua 
infância. Mesmo depois de uma vida inteira como objeto de escru-
tínio e curiosidade, a Rainha achava enervante a experiência de ser 
continuamente filmada, embora relaxasse aos poucos.

A sua coragem — e aquiescência — foram recompensadas com 
uma resposta extremamente positiva ao filme. Um jornal descre-
veu-o como um triunfo pessoal para Isabel.18 A opinião de Ce-
cil Beaton não era única: «A Rainha apareceu como uma grande 
personagem, bastante severa, muito autoconfiante, um pouco 
mandona, séria, um pouco carrancuda [...]. As suas frases são 
hesitantes. Hesita a meio do caminho, achamos que se calou,   mas 
continua obstinadamente. Saiu por cima como a ótima pessoa que 
é».19 Pela primeira vez, os súbditos de Isabel viram-na quase como 
era em privado, como Noël Coward a descreveu: «leve, alegre e 
pronta a rir».20 Se as opiniões do público corriam o risco de espe-
lhar a litografia Isabel I, feita em 1966 pelo artista alemão Gerhard 
Richter, na qual reproduz uma fotografia a preto e branco de Isabel 
e a desfoca até perder toda a definição, o filme Royal Family resta-
belece os contornos nítidos de Isabel e da sua realidade. «Estamos a 
chegar à meia-idade», disse Filipe a um entrevistador de televisão, 
no ano em que o plano foi concebido. «Diria que estamos a entrar 
no período menos interessante de uma existência glamorosa [...]. 
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Costumava haver muito mais interesse».21 Royal Family conseguiu 
atrair o interesse do público por Isabel e pela sua família. Desem-
penhou o seu papel de dissipar a melancólica previsão do Sunday 

Telegraph — «A monarquia britânica [...] poderia muito bem ser 
engolida por um grande e crescente bocejo» — e moldar as conclu-
sões da sondagem da Gallup que, em 1969, revelou um tranquili-
zador apoio à monarquia de sessenta e nove por cento dos inquiri-
dos, com menos de vinte por cento a favor de uma República.

O filme mostra Isabel a fazer malabarismos entre os seus papéis 
público e privado: real, conjugal, maternal. Ao fundir os papéis 
de soberana e matriarca em cenas em que, acompanhada pelos fi-
lhos mais velhos, cumprimenta estadistas e funcionários públicos 
fez funcionar uma bomba-relógio. Não só o público podia razoa-
velmente esperar que ambos os aspetos da vida de Isabel fossem 
bem-sucedidos, se fossem igualmente proeminentes, como muitos 
espectadores sentiram que o filme lhes deu garantias disso mes-
mo. Com a ajuda de Cynthia Asquith e Beryl Poignand, Marcus 
Adams, Lisa Sheridan e Cecil Beaton, a mãe de Isabel popularizara 
uma visão de harmonia familiar idealizada, centrada no casamento 
forte e amoroso do Rei e da Rainha. Royal Family parece ter fei-
to o mesmo. A diferença foi o meio escolhido, a televisão, mais 
ousado na promessa de «realidade» e veracidade. Mesmo um te-
lespectador astuto, como o colunista do Evening Standard, Milton 
Shulman, escreveu: «É uma sorte, neste momento, termos uma 
Família Real que se encaixa tão esplendidamente num relações 
públicas de sonho», opinião com a qual Isabel e a sua mentalidade 
familiar poderia facilmente concordar.22 O perigo estava na ex-
tensão das reivindicações feitas por Royal Family. A visão dos pais 
de Isabel abrangia apenas «nós os quatro», um quarteto tão feliz 
como as suas fotografias, os noticiários e os escritores favoritos 
da Rainha-Mãe insistiam em mostrar. O filme de Cawston incluiu 
três gerações, cônjuges e primos. Nessa populosa «terra do nunca» 
doméstica, o divórcio era o lobo no portão, a negação definitiva da 
harmonia, enegrecida pela sua associação à abdicação. Dois anos 
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antes, o divórcio do primo de Isabel, Lorde Harewood, prenun-
ciou a impossibilidade do incómodo grupo de Cawston sustentar 
tais ilusões. O fim do casamento de Harewood foi sensacionalmen-
te relatado como «a terceira vez, nas últimas décadas, em que o 
divórcio abalou a Família Real» (Wallis Simpson e Peter Town-
send foram apontados como precursores).23 Não era irrealista não 
antecipar uma quarta vez.

O afeto entre Isabel e Carlos surgia no olhar de mãe para filho, 
na troca de sorrisos, comoventemente gentil da parte de Carlos, 
impossíveis de serem falsificados pela câmara. Estão a preparar 
uma salada enquanto Filipe faz um churrasco. Isso sugere que a 
convicção de Violet Bonham Carter — a existência de um abismo 
entre o Príncipe e os pais, ao observá-los enquanto estava no Cas-
telo de Windsor, em abril de 1968, uma convicção repetidamen-
te partilhada pelo próprio Carlos — era exagerada. «O Príncipe 
Carlos [...] [é] muito diferente de qualquer um dos pais [...]. É tão 
diferente dos pais que nos perguntamos de onde é que ele veio», 
escreveu Bonham Carter. Alguém lhe dissera que Isabel e Filipe 
«gostariam que fosse muito diferente — apaixonado pelo polo e 
pela vela, como a princesa Ana —, mais resistente e mais duro — 
[...] eles não são compreensivos e criticam-no muitas vezes. Man-
dar um rapaz assim para Gordonstoun é mais uma prova disso 
mesmo — uma escola de dureza, endurecimento, onde se espera 
que as pessoas pratiquem a “aventura”. Ter de ser “aventureiro” 
como um dever e não por impulso é um pesadelo. Teria sido muito 
mais feliz numa escola tradicional, como Eton ou Winchester».24 
A seguir a Isabel, Carlos era o principal objeto do filme: entre os 
assuntos abordados com ênfase estavam a sua futura investidura 
como Príncipe de Gales e o seu vigésimo primeiro aniversário, em 
novembro de 1969. A apresentação do Príncipe ao povo do País de 
Gales, como fora prometido por Isabel, em 1958, aconteceu quinze 
dias depois da primeira exibição de Royal Family — vista por tanta 
gente que um intervalo para ir à casa de banho causou uma escas-
sez temporária de água em Londres —, num espetáculo concebido 



399

teatralmente, feito à medida, uma cerimónia pseudomedieval no 
Castelo de Caernarvon, a que não faltaram «tronos» de ardósia e 
uma moderna coroa principesca.

Tal como Royal Family, a investidura de Carlos, projetada e su-
pervisionada por Tony Armstrong-Jones, foi concebida especifi-
camente como uma extravagância para o pequeno ecrã: a audiência 
de 500 milhões de espectadores foi reconhecida como uma respos-
ta mais importante do que a multidão junto aos muros do castelo 
ou de que os principais participantes na cerimónia. Com sucesso, 
embora surpreendentemente, a transmissão convenceu muitos 
dos espectadores de que os recém-criados «ritos cerimoniais [...] 
mal se alteraram, em seis séculos e meio».25 Isabel pedira a Norman 
Hartnell um conjunto simples de vestido e casaco de seda, com um 
impressionante chapéu a que Hartnell chamou «elmo medieval»; 
pouco antes do início do desfile, a Rainha queixou-se de um alfi-
nete que teve de ser retirado à pressa.26 Ao apresentar novamente 
a monarquia aos telespectadores de todo o mundo, Isabel recorreu 
ao costureiro descoberto, há muito tempo, pela mãe, e que criara 
roupa para mais de trinta visitas de Estado e viagens ao estrangeiro 
e para as principais cerimónias da vida pública de Isabel. Assim 
como na sua Coroação, a Rainha ensaiou antecipadamente a parte 
da investidura que lhe cabia executar. No ensaio geral, recordaria 
depois, a coroa de Carlos — demasiado grande para a cabeça do 
Príncipe — «extinguia-o como um apagador de velas».27 O jura-
mento de fidelidade do Príncipe lembrou o de Filipe, na Coroação. 
Ao contrário do filme de Cawston, que se focava na «normalida-
de» real, o juramento de Carlos era um lembrete de que, mesmo 
no seio da família, Isabel também era — e seria sempre — a Rainha 
e que a família em questão era uma dinastia empenhada em sobre-
viver. O Marquês de Anglesey percebeu «uma pequena discussão» 
entre Isabel e Filipe antes do início da cerimónia. Numa resposta 
que aponta para perceções do casamento real, Lady Gladwyn cul-
pou Filipe: «Estava zangado porque, provavelmente, não era ele o 
centro das atenções».28
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Muita coisa em Royal Family era familiar aos leitores do Court Cir-

cular ou de jornais ilustrados como o Sphere ou o Illustrated London 

News: Isabel reunida com os cavaleiros da Jarreteira, a receber a 
saudação durante o Trooping the Color, a inaugurar uma estátua, 
a andar de carruagem, a visitar uma fábrica, a encontrar-se com 
desportistas, a conceder a Medalha da Rainha para Poesia. Havia 
vislumbres do lado executivo da vida profissional de Isabel, an-
teriormente restrito a fotografias da Rainha sentada à secretária: 
a entrega diária das caixas vermelhas, mesmo em Balmoral; des-
pachos de telegramas do Ministério dos Negócios Estrangeiros; 
audiências com o primeiro-ministro e com embaixadores estran-
geiros. A mulher que diariamente cumpria esta rotina implacável 
parecia, ao mesmo tempo, alegre e completamente convencida da 
sua importância, atingia o objetivo partilhado por Filipe e William 
Heseltine de rebater os argumentos de que Isabel e a família esta-
vam «fora do alcance». A impressão transmitida, escreveu Milton 
Shulman, foi de «simplicidade, dinamismo e tranquilidade». No 
entanto, o filme não escondeu o esplendor de grande parte da vida 
de Isabel, o glamour cintilante dos interiores do Palácio de Buckin-
gham e do Castelo de Windsor, da casa-longe-de-casa flutuante 
que era o iate real, da rotina que deslizava como um cisne, oleada 
por um batalhão de empregados que, no intervalo de tempo que 
mediava desde a infância de Isabel, praticamente desaparecera em 
todos os outros lados; as cenouras para os cavalos reais oferecidas 
por um lacaio numa bandeja de prata; Bobo, a criada de Isabel, ali 
à mão para discutir com a Rainha a possibilidade de usar ou não 
um magnífico colar de rubis. Se, como os críticos então e depois 
argumentaram, Royal Family deixou a luz do dia inundar a magia 
real, também lembrou aos espectadores a existência da magia e do 
estatuto de Isabel como herdeira de uma tradição milenar, um en-
dosso poderoso da sua legitimidade. O filme foi uma divulgação 
cuidadosa da continuidade real e da ocupação comprometida de 
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Isabel, apoiada pela família; deu substância à sua declaração de que 
sobreviveu «aproveitando cada momento do dia». Não foi uma 
mudança de marca semelhante à das monarquias mais informais 
da Escandinávia e da Holanda, mas esse também nunca foi o obje-
tivo de Isabel.

Royal Family mostrou até que ponto, na segunda década do seu 
reinado, a vida de Isabel seguia um calendário que seria reconhe-
cido pelos seus avós e também pelos seus pais. Nem as mudanças 
sociais da década de 1960 nem o primeiro governo socialista de 
Isabel (com Harold Wilson, eleito em 1964) interromperam os pe-
ríodos consagrados no tempo do ano real: a ida anual da Corte, no 
inverno, de Sandringham para Windsor, onde passava a Páscoa, e 
as férias da família, no verão, em Balmoral, incluindo uma visita 
anual, no Britannia, à Rainha-Mãe, no Castelo de Mey. Havia uma 
série de compromissos inabaláveis: a distribuição do royal maundy 
na Semana Santa, a Parada do Aniversário no aniversário oficial de 
Isabel em junho (a única ocasião em que montava à amazona, coisa 
de que não gostava), a cerimónia da Jarreteira, a Abertura Oficial 
do Parlamento e Ato de Memória no Cenotáfio. A receção ofe-
recida aos membros do corpo diplomático, credenciados junto da 
Corte de St. James, era a maior festa do calendário real; havia fes-
tas no jardim no Palácio de Buckingham e no Palácio de Holyroo-
dhouse, em Edimburgo; Isabel e Filipe continuaram a convidar 
pessoas ilustres para almoços «informais» — barbas, hipnotismo e 
cegos estiveram entre os assuntos de conversa   no almoço em que 
esteve presente a atriz Flora Robson, na primavera de 1958.29 No 
calendário das corridas, as semanas de Derby e Ascot eram ine-
gociáveis. Todos os anos, nos primeiros tempos do seu reinado, 
em Ascot, a Rainha, membros da sua família e os seus convidados 
participavam numa corrida matinal com o hipódromo vazio; Isa-
bel, como nas praias da África do Sul com Margarida, sem chapéu 
e alegre. As visitas de longa distância à Commonwealth realiza-
vam-se no inverno; havia visitas de Estado ao estrangeiro e visitas 
oficiais no Palácio de Buckingham e, com o tempo, no Castelo de 



402

Windsor. Pelo simples facto de ter mostrado Isabel fora do guião 
habitual, numa variedade de ambientes domésticos, Royal Family 
convenceu os espectadores da ligação da Rainha ao aqui-e-agora; 
uma sondagem do Mass Observation, a seguir ao filme, mostrou 
que subira de sessenta e nove para oitenta e um por cento a per-
centagem daqueles que a consideravam «em contacto com o que 
está a acontecer».30 Com uma curiosa dicotomia entre o conforto 
material extremo e as preocupações constantes e inevitáveis pro-
vocadas pelo seu acesso privilegiado a documentos do governo, 
incluindo os do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para além 
das relações familiares, a vida de Isabel tinha muito pouco em co-
mum com a da maioria de seus súbditos. Uma comunicação social 
mais clamorosa e os temores particulares da Guerra Fria faziam 
com que o quotidiano de Isabel fosse bastante mais difícil do que 
o dos seus antecessores imediatos. Em 1947, a deceção marcava 
a reação de um snobe negociante de antiguidades de Edimbur-
go às fotografias da Família Real, na África do Sul: «o nome que 
lhes dei, “família Smith”, nunca foi tão adequado como agora [...].  
O Rei e as duas Princesas são exatamente iguais às pessoas comuns, 
que se veem em qualquer rua, em qualquer dia, a qualquer hora, 
em qualquer cidade da Grã-Bretanha».31 Em 1969, as reações desse 
género, incentivadas por Royal Family, faziam parte do propósito 
de Heseltine.

Nessa altura, foram poucos os espectadores do filme que deram 
ouvidos ao aviso de Milton Shulman: «Todas as instituições que, 
até agora, tentaram usar a televisão para se popularizarem ou en-
grandecerem foram banalizadas por ela.32

«Não é esperta, mas é razoavelmente inteligente e tem experiência: 
há dezoito anos que acompanha os assuntos do governo», escreveu 
o deputado trabalhista Tony Benn em julho de 1969, depois de 
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acompanhar a monarca numa visita ao Steam Generating Heavy 
Water Reactor,I em Winfrith, Dorset.33 De má vontade, o anti-
monárquico Benn reconheceu a meticulosidade com que Isabel se 
preparou para a visita, que atribuiu à diligência da Rainha em ler 
os documentos do governo ou à diligência do seu secretário parti-
cular para a informar.

Isabel desenvolvera um método de trabalho baseado no do pai, 
em que ambos desempenhavam o seu papel: contava com a co-
laboração dos seus secretários particulares e era escrupulosa no 
tempo que dedicava aos documentos do Governo. Desde que su-
bira ao trono, a sua confiança nesse modus operandi havia cresci-
do. A Rainha descobriu que a política lhe interessava, incluindo 
os mexericos políticos. O ministro do Trabalho, Roy Hattersley, 
descreveu-a como «interessada na máquina do governo».34 Estava 
apaixonadamente interessada na Commonwealth da qual recebia 
informações através dos governadores-gerais, que estes não parti-
lhavam nem com o primeiro-ministro nem com membros do Go-
verno ou com o próprio secretário-geral da Commonwealth; Isa-
bel confiava nos seus conselheiros e assistentes mais próximos, a 
maioria nomeados por si; e era ajudada pela mordacidade e inteli-
gência de Filipe. Em 1969, rodeou-se de uma equipa de confiança: 
Michael Adeane e Martin Charteris tinham sido, respetivamente, 
secretário particular e secretário particular adjunto desde o início 
do reinado. Desde 1954, Patrick Plunket trouxe estilo e sagacidade 
ao papel de vice-chefe da Casa Civil; Bobo MacDonald, tirânica 
nas suas relações com os membros da Casa Civil e funcionários do 
Palácio, continuou apaixonadamente dedicada à «pequena senho-
ra» a quem servia e protegia desde a infância. «Sempre que está em 
casa, Sua Majestade cumpre o seu papel de dona da casa, decidindo 
pormenores do trabalho doméstico, mudanças de móveis e obje-
tos, escolhendo ementas», escreveu o brigadeiro Stanley Clarke, 
em 1958.35 Na verdade, grande parte dessas tarefas cabia a Plunket, 

I Projeto de reatores nucleares comerciais do Reino Unido. (N. da T.) 
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cujos glamorosos arranjos de mesa, de iluminação, de banquetes e 
de flores, e maneiras envolventes e toque delicado em tudo o que 
fazia acrescentaram brilho à Corte de Isabel. Entre as damas de 
companhia estavam amigas e conhecidas de longa data, como a ex-
-aia Jean Elphinstone, agora camareira. Em 1960, Isabel escolheu 
mais duas camareiras, a Honorável Mary Morrison e Lady Susan 
Hussey, descrita por Joyce Grenfell como «altas, morenas, elegan-
tes, domesticadas [...] e uma criatura de espírito e inteligência».36 
Sete anos depois, quando a Duquesa de Northumberland se refor-
mou do cargo de camareira, Isabel convidou, para a substituir, a 
Condessa de Euston, posteriormente Duquesa de Grafton, casada 
com o ex-«guarda-costas» de Windsor, Hugh Euston. Estas três 
senhoras mantiveram-se nos seus cargos durante mais de meio sé-
culo. O longo tempo de serviço aponta para a lealdade que Isabel 
inspirava e para uma grande harmonia dentro da sua casa. Ne-
nhuma delas, no entanto, satisfez as anteriores pressões para que 
a Rainha ampliasse a base social da Corte; o facto de partilharem o 
mesmo meio social em que Isabel sempre viveu facilitou o trabalho 
em conjunto. Com o aval da Gallup, uma década depois das críticas 
de Altrincham, Isabel, que viveu toda a sua vida entre a aristocra-
cia, não reformou este aspeto específico da máquina real. As suas 
damas de companhia eram da tradicional classe nobre. «Quando se 
tem este género de vida», explicaria a monarca, em 1992, «vive-se 
muito segundo a tradição e a continuidade». O instinto da Rainha 
continuava a ser olhar para trás. Era um aspeto da sua devoção à 
família, da lealdade à memória do Rei e, quase de certeza, formata-
do pela aversão à mudança sentida pela mãe. Tal como o pai, Isabel 
entendia a monarquia tendo como referência quem lhe precedeu. 
Em maio de 1955, concedeu a Aga Khan a insígnia de Cavaleiro da 
Grã-Cruz da Ordem de São Miguel e São Jorge. «Sua Majestade», 
explicou Aga Khan, «disse que, como eu também era um príncipe 
e descendente de reis, não me pedia que me ajoelhasse para receber 
a honra [...] entregar-me-ia a ordem, simplesmente». Como Isabel 
sabia, era a mesma deferência que, sessenta anos antes, a Rainha 



405

Vitória tivera com Aga Khan, ao conferir-lhe o primeiro título de 
Cavaleiro.37

Na época de Royal Family, a confiança de Isabel estendeu-se 
ao seu relacionamento com muitos membros do governo traba-
lhista que, em outubro de 1964, substituiu o breve executivo de 
Home. Nascido em 1916, Harold Wilson foi o primeiro dos seus 
primeiros-ministros a ter uma idade demasiado próxima da sua 
para poder desempenhar o papel de estadista mais velho ou cheva-

lier preux.
II Em vez disso, Wilson permitiu-se apaixonar por uma 

ideia de Isabel; com o tempo, os assessores do primeiro-ministro 
acabariam por se preocupar com a extensão dessa obsessão. Isabel 
guardou para si própria a resposta à vitória eleitoral de Wilson.  
A derrota do 14.º Conde de Home pelo homem a quem chamou «o 
14.º Mr. Wilson» foi característica da mudança de humor do país. 
O gabinete de Wilson era conhecido por incluir republicanos, em-
bora ele próprio partilhasse pouco esse radicalismo — um apoian-
te do Partido Trabalhista disse que os fiéis do partido pensavam 
que «Wilson é demasiado conservador».38 Se as opiniões de Isabel 
eram apolíticas, as da mãe, que continuava a ser uma influência 
central na vida da Rainha, eram menos; ambas compreenderam 
a importância de Isabel estabelecer relações de trabalho eficazes 
e harmoniosas com o seu mais recente primeiro-ministro. Para 
surpresa dos cortesãos, Wilson chegou ao Palácio para o primeiro 
encontro formal com a Rainha com uma falange da sua família. 
Isabel só o recebeu a ele, a sós. Questionou-o sobre os documentos 
do Governo relacionados com o projeto de Milton Keynes New 
TownIII e achou-o mal preparado. Com certo embaraço, Wilson 
aprendeu a lição que o seu antecessor lhe dissera: «A Rainha [...] 
está sempre atualizada e completamente versada nas subtilezas de 
todos os assuntos nacionais e internacionais». Rapidamente, dada 

II Cavaleiro andante (em francês, no original). (N. da T.) 
III Nova cidade de subúrbio, construída na década de 1970, onde antes existia a 
aldeia de Milton Keynes, para retirar pressão habitacional à cidade de Londres. 
(N. da T.)  
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a sua disposição para reconhecer e remediar o erro, primeiro-mi-
nistro e monarca conseguiram um relacionamento fácil, confortá-
vel até.39 À superfície, Wilson concedeu a Isabel um lisonjeiro grau 
de paridade. O relacionamento foi mais longe. A consciência do 
abismo que existia entre eles aguçou a curiosidade de ambos. Wil-
son representava uma classe de origem modesta, orgulhosamente 
provinciana e só com a escolaridade básica, mas tão tradicional 
como Isabel no gosto pela pompa e no patriotismo antiquado. 
Uma das damas de companhia lembra-se de a Rainha ter dito, de-
pois da primeira audiência: «Temos de trabalhar muito com ele».40 
Depressa alcançou o resultado desejado. Uma das surpresas de 
Wilson foi saber que a soberana estava muito interessada nas mo-
radias geminadas em Leeds, onde inaugurara um novo conjunto 
habitacional.41 O primeiro-ministro descobriu que podia falar com 
Isabel com menos cautela do que com muitos dos seus colegas de 
Governo ou de partido; descreveu-a como «muito informal, muito 
bem informada e sempre muito interessada».42 Segundo Edward 
Ford, a Rainha respondeu à loquacidade de Wilson, lisonjeada, 
dizendo que «parecia querer informá-la sobre o que pretendia fa-
zer».43 A duração das audiências aumentou. Wilson fumava o seu 
cachimbo; Isabel deu o invulgar passo de o convidar para ficar e 
tomar uma bebida.

Sem dúvida, o desprezo dos membros do Governo por Isabel 
contribuiu para Wilson tomar, cada vez mais, a defesa da Rainha: 
o ministro da Habitação, Richard Crossman, o ministro dos Cor-
reios e das Comunicações, Anthony Wedgwood Benn, o minis-
tro de Estado para os Assuntos Económicos, Anthony Crosland 
e o deputado trabalhista Emrys Hughes, cuja proposta de Lei de 
Abolição de Títulos pôs Isabel nos bastidores dos protestos, em 
1967. Crossman, em particular, ficou fascinado com a monarca, 
mesmo enquanto afirmava a sua aversão à monarquia; ele e Benn 
adoravam ser um pouco descorteses com Isabel, que, percebendo, 
evitava responder. A socialista Bárbara Castle, ministra do Desen-
volvimento Ultramarino e, posteriormente, ministra dos Trans-
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portes, descobriu um terreno comum com Isabel e Margarida, por 
também ser uma mulher sob escrutínio do público. Admirava o 
que considerou o profissionalismo da Rainha e a retidão de ca-
rácter que primeiro impressionou Wilson; Castle preocupava-se 
porque Isabel «nunca descontrai» e essa preocupação demonstrava 
compreensão e pena.44 Interpretava como muito humana a reação 
de «óbvio prazer» quando lhe elogiavam um vestido;45 divertia-
-se com a precisão com que Margarida imitava Crosland e o seu 
apoio à abolição da pena de morte. A oposição ideológica no cerne 
do Governo aumentou a necessidade de Isabel e de os seus conse-
lheiros estabelecerem laços de confiança com o próprio Wilson. 
Perante o sucesso da Rainha, Richard Crossman lamentaria que 
os «socialistas da classe trabalhadora que estão no Governo sejam, 
na sua maioria, firmemente monárquicos. Quanto mais perto da 
Rainha estão, mais os membros da classe trabalhadora no Governo 
a amam».46 Era um efeito do qual Isabel tinha plena consciência. 
Na página de cartas do Illustrated London News borbulhou uma dis-
cussão muito britânica sobre uma má interpretação da linha final 
do Hino Nacional como «Deus salve a nossa Rainha». Um leitor de 
Shropshire defendeu que surgiu da «proteção natural que os seus 
súbditos masculinos sentem em relação a uma rainha [...]. Mais 
calor e menos austeridade parecem naturalmente colorir os senti-
mentos das pessoas em relação a uma “senhora soberana” e desper-
tar a espécie de amável possessividade [...] que “nossa” sugere».47  
O mesmo protecionismo tingiria as atitudes do governo de Wilson.

No entanto, a oposição à Rainha, dentro do Governo, manteve-
-se. Disso é exemplo a conhecida campanha de Wedgwood Benn 
para retirar a cabeça de Isabel dos selos comemorativos. Em ja-
neiro de 1965, o artista David Gentleman escreveu a Wedgwood 
Benn: «Estou convencido de que o principal obstáculo à realização 
de desenhos modernos e unificados é a cabeça da monarca, não 
apenas o insatisfatório ângulo da fotografia atual, mas a tradicio-
nal inclusão da cabeça em tudo».48 Isto foi música para os ouvidos 
do político. Wedgwood Benn encorajou Gentleman a propor de-
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senhos que omitiam a cabeça de Isabel e, em março, apresentou 
uma seleção à própria Rainha. Isabel, educada e envergonhada, 
manifestou interesse. No relato de Wedgwood Benn, a monarca 
«disse que não tinha nenhum sentimento pessoal sobre o assun-
to».49 O ministro concluiu que a soberana concordara com o seu 
plano, que disfarçou como «clamor popular por mudança».50 Ao 
contrário da Isabel de Wedgwood Benn, Michael Adeane tinha 
fortes sentimentos pessoais sobre o assunto. Segundo Margarida, 
a Rainha-Mãe também terá manifestado o seu desacordo quando 
Isabel lhe mostrou as propostas de Gentleman, como fazia sempre 
que havia novos desenhos de selos ou moedas. A enfática reação 
da Rainha-Mãe — «Tu és a chefe de Estado!» — excluía a possibi-
lidade de ambivalência.51 Isabel falou com Wilson; discutiram os 
novos selos durante mais de uma hora. Wilson disse a Wedgwood 
Benn que a Rainha «não queria que a sua cabeça fosse retirada dos 
selos. “Ela é boa pessoa”, disse-me ele, “e tu encantaste-a comple-
tamente para que dissesse que sim quando, na verdade, não queria 
dizer isso», escreveu Wedgwood Benn no seu diário. E continuou: 
«Acho que não deves voltar e discutir novamente, porque tenho a 
certeza de que ganharias e a Rainha, realmente, não ficaria feliz».52 
O ministro admitiu a derrota, optando por culpar «Adeane e todos 
os lacaios do Palácio de Buckingham».53 A cabeça de Isabel man-
teve-se nos selos comemorativos. Além disso, foi encomendado 
um novo retrato para os selos definitivos (um relevo esculpido por 
Machin, baseado nas fotografias de Hedgecoe que Isabel autori-
zou). As primeiras edições apareceram já com o sucessor de Wed-
gwood Benn, Edward Short, em junho de 1967. Como se quisesse 
banir o espectro da insurreição filatélica, Short foi pródigo em elo-
gios à imagem de Machin e à própria Isabel: «Este selo será classi-
ficado com o clássico Penny Black,IV um dos mais belos selos que 
já tivemos, mas, é claro, temos uma das rainhas mais bonitas».54 
Nunca atualizado posteriormente, o retrato de Machin tornou-se 

IV O Penny Black foi o primeiro selo postal do mundo. Começou a circular em 
Inglaterra a 6 de maio de 1840.  (N. da T.)
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a obra de arte mais reproduzida da história, bem como um aspeto 
omnipresente da iconografia de Isabel.

Excecionalmente, em 1969, não houve transmissão televisiva da 
mensagem de Natal. Depois de Royal Family e da cerimónia de 
investidura de Carlos, transmitida pela televisão, Isabel divulgou 
apenas uma mensagem escrita. «Os meus pensamentos», escreveu 
a Rainha, «estão com os meus filhos mais velhos, que estão a en-
trar ao serviço do povo deste país e da Commonwealth».55 Nos 
momentos-chave da vida dos filhos, mesmo muito depois de se 
tornarem adultos, Isabel, cujo prestígio sempre ultrapassou qual-
quer descendente, recomendou-os aos seus súbditos. Na última 
declaração pública da década de 1960, fez, em nome dos dois filhos 
mais velhos, a promessa de serviço que tinha sido o cerne do seu 
próprio discurso de maioridade, mais de vinte anos antes. O servi-
ço era a indiscutível justificação para os seus enormes privilégios 
e para a posição que herdaram. Em 1969, isso parecia ser um ideal 
mais antiquado do que em 1947; continuaria como razão de ser da 
monarquia de bem-estar de Isabel. O seu enorme sentido de dever 
foi amplamente reconhecido e apresentado com sucesso em Royal 

Family. Assumiu que os filhos lhe seguiriam o exemplo e incenti-
vou os súbditos de todo mundo a partilharem essa suposição. A 
decisão de não fazer uma transmissão televisiva da mensagem de 
Natal, após os espetáculos de televisão desse ano, sugere uma ava-
liação precisa dos humores do público: uma sondagem da Gallup, 
publicada a 2 de novembro, revelou que 52 por cento dos inquiri-
dos se diziam «não dececionados» com a decisão de Isabel.

Não havia nada de enganoso na apresentação feita em Royal Fa-

mily da vida de Isabel muito centrada na família. Por educação e 
inclinação, a Rainha era muito focada na família. A secretária de 
Mountbatten contou que era «muito difícil relaxar, a menos que 
estivesse rodeada por aqueles com quem se sentia em casa»;56 vin-
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te e cinco anos antes, Alathea Fitzalan Howard descreveu-a como 
«sempre feliz quando está com a família».57 Desde a infância, ab-
sorveu da mãe e da Rainha Mary esse sentido de família. «Sempre 
fui uma pessoa de “família”», escreveu a Rainha-Mãe a Isabel. As 
várias pressões da vida real encorajaram a família da monarca a 
confiar mais depressa nos seus membros do que em alguém que 
lhes fosse estranho: a sombra da traição de Crawfie perpetuava-
-se. Isabel só era tratada com um certo grau de normalidade pelos 
membros mais próximos da família. Daphne du Maurier, anfi-
triã de Isabel em muitas ocasiões, como mulher do cortesão Boy 
Browning, confessou com surpresa, em 1962, a sua própria in-
capacidade de falar e de se comportar de maneira normal com a 
Rainha: «Não sei do que se falou, ouvi sons que não reconhecia a 
saírem da minha boca!»58 O compositor Benjamin Britten recor-
dou as visitas a Sandringham como potencialmente «terríveis [...], 
com todos a manterem a boca fechada com medo de dizerem qual-
quer coisa que pudesse ser ofensiva, controversa ou até só interes-
sante».59 Em maio de 1968, na Oxford Union,V 800 alunos ficaram 
retraídos por Isabel estar na mesma sala. «Quando os aplausos pa-
raram», escreveu um deles, no seu diário, «um repentino arrepio 
encheu a atmosfera. Houve silêncio e um constrangimento palpá-
vel no sala [...] por causa da presença da Rainha, nenhum de nós 
podia ser “normal”».60 O escritor Jonathan Gathorne-Hardy regis-
tou uma reação alternativa, mas não menos natural: ser «engolido 
por uma onda, um tsunami, de bajulação e exibicionismo».61 Mes-
mo antes de subir ao trono, Isabel já se habituara a esses encontros 
distorcidos com pessoas que ficavam dominadas pelos nervos, pela 
excitação, pela tolice ou pela bajulação, reações que eram quase 
universais. A sua exposição social em criança fora dominada por 
membros da família: a tia real, os tios e os primos Lascelles nas fes-
tas que os avós, o Rei Jorge V e a Rainha Mary, davam no Castelo 

V A Oxford Union Society, normalmente referida apenas como Oxford Union, 
é uma sociedade de debates da cidade de Oxford, cujos membros são oriundos, 
sobretudo, da Universidade de Oxford. (N. da T.) 
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de Windsor, quando Isabel fazia anos; andar a cavalo com o tio 
Harry, Duque de Gloucester, no Grande Parque de Windsor; as 
férias com os primos Bowes-Lyon, na Escócia. Isabel continuara 
próxima do Duque de Gloucester e da mulher, Alice — Isabel e 
Filipe passaram o sétimo aniversário de casamento em casa dos 
Gloucesters, em Northamptonshire. Entre os amigos íntimos da 
Isabel adulta estavam os suas primos Elphinstone, Margarida e 
Jean, e os respetivos maridos, Denys Rhodes e John Wills. A famí-
lia deu a Isabel a metáfora dominante dos seus discursos; forneceu-
-lhe a imagem recorrente da Commonwealth como «uma família 
muito especial — uma família de nações», como lhe chamou, em 
1971, a mesma imagem que o pai e o avô escolheram para o Im-
pério. Para a Rainha — ignorando convenientemente a contenda 
com o Duque e a Duquesa de Windsor, uma das várias áreas em 
que não tinha vontade de desafiar o que imaginava ser a implaca-
bilidade da mãe —, «família» era sinónimo de unidade, felicidade 
e, na medida em que a sua própria vida lho permitia, normalidade.

Muito do tempo livre de Isabel era gasto com amigos. Viu Royal 

Family na pequena sala de jantar privada no Castelo de Windsor, 
com Filipe, Ana e a irmã mais nova do marido, Sofia, Princesa de 
Hanôver, tratada por «Tiny». Sofia era a cunhada favorita e uma 
visita regular: juntamente com Jorge de Hanôver, o seu segundo 
marido, foram convidados, pela primeira vez, para passarem uns 
dias com Isabel e Filipe, em Birkhall, em 1948. O sentimento an-
tialemão, depois da Guerra, exigiu uma certa discrição sobre essas 
primeiras visitas; não foi divulgado que Isabel aceitou ser madri-
nha da filha mais nova do casal, Frederica, em 1954, e que, três 
anos depois, Filipe foi padrinho da princesa Maria Tatiana da Ju-
goslávia, neta de Sofia e do seu primeiro marido nazi, Cristóvão 
de Hesse. Mesmo anos depois, um jornal podia perguntar reto-
ricamente «Quem eram os convidados que, ontem, acompanha-
ram a Família Real, de férias em Deeside, na cerimónia matinal, 
na Igreja Crathie?», antes de informar os leitores: Sofia, o seu filho 
Welf e o sobrinho Albrecht de Hohenlohe-Langenburg, o filho 
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mais novo de Sofia e a irmã mais velha de Filipe, Margarida.62  
A partir de maio de 1967, a mãe de Filipe e Sofia, a Princesa Ali-
ce da Grécia, passou a viver no Palácio de Buckingham. A turbu-
lência política em Atenas, que em breve forçaria ao exílio o novo 
Rei grego, Constantino, motivou o convite de Isabel à Princesa 
enferma, solitária e pobre. Vestindo um hábito de freira cinzen-
to, que adotara desde a fundação de uma irmandade religiosa, em 
1948, a fumar cigarro atrás de cigarro e cheia de tosse, Alice era 
uma hóspede exótica. Antes disso, Isabel tinha contribuído para as 
instituições de caridade religiosas da sogra; agora, tratava-a com 
grande gentileza e saboreava as suas memórias da Rainha Vitó-
ria. André e Eduardo jogaram halmaVI com a avó de voz gutural; 
com uma escova de lareira a fazer de um bastão de críquete, André 
tentava devolver as bolas macias que Alice lhe atirava ao longo 
dos corredores do Palácio. Todos contribuíram para tornar me-
lhores e mais suaves os últimos anos de Alice. Uma década antes, 
um instinto compassivo semelhante levou Isabel a fazer um con-
vite semelhante ao seu primo mais novo, o Príncipe Michael de 
Kent, cujo pai morrera quando ele tinha apenas sete semanas de 
idade. Em agosto de 1955, Michael, de treze anos, embarcou no 
Britannia com Isabel, Filipe, Carlos, de seis anos, Ana, de cinco, e 
a mãe de Filipe, numa viagem que os levou de Portsmouth a Wey-
mouth, e depois a Milford Haven, à Ilha de Man e, finalmente, à 
Escócia, onde passaram as férias de verão em família, em Balmoral. 
Na semana anterior à partida, o jovem Príncipe de Kent estivera a 
velejar, em Cowes, com Filipe.

Em novembro de 1969, os sentimentos da família de Isabel tor-
naram-se um assunto de debate público depois de Filipe ter falado, 
na televisão americana, sobre a precariedade das finanças reais. 
Desde a subida ao trono, o pagamento da Lista Civil de Isabel — o 
dinheiro que a Rainha recebe do Governo para despesas oficiais 
em troca de devolver a renda dos Estados da Coroa — continua-

VI Jogo em que se usa um tabuleiro com 256 casas. (N. da T.) 
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va inalterado. A inflação, ao longo da década de 1960, o aumento 
dos preços ao consumidor e dos salários acarretaram uma perda 
inevitável. Filipe disse aos telespectadores americanos que tinha 
sido obrigado a vender o seu iate oceânico, o Bloodhound, «e, muito 
provavelmente, em breve terei de desistir do polo»; a Família Real, 
explicou, estaria com dificuldades financeiras dentro de pouco 
tempo. Irreverentes ou simplesmente insensatos, os seus comen-
tários focaram a atenção numa área consideravelmente sensível: o 
custo da monarquia. Mais circunspecta, Isabel começara a discutir 
as finanças reais com Harold Wilson. A Rainha não deve ter gosta-
do dos comentários do marido, que valeram a Filipe a depreciativa 
alcunha de «delegado sindical real», dada pelo ex-líder não oficial 
dos estivadores de Londres, Jack Dash, e pôs aquilo que Wilson 
descreveu como «este assunto importante [...] e delicado» inde-
licadamente nas primeiras páginas dos jornais, onde continuaria 
a aparecer nos três anos seguintes. A reputação de frugalidade de 
Isabel pouco contava perante as declarações de Filipe sobre o seu 
iate e os seus cavalos de polo. Da Lista Civil faziam parte subsídios 
para os membros da família que não eram financiados pelo Gover-
no, mas que estavam envolvidos em funções públicas, aumentando 
com o seu apoio o alcance dos próprios empreendimentos de Isa-
bel e cujos esforços permitiam à monarca manter uma extraordi-
nária carga de trabalho na Grã-Bretanha e no estrangeiro: os seus 
primos Alexandra e Eduardo, o Duque de Kent, e a mulher, Cata-
rina. O montante anual recebido pela Rainha, desde que subira ao 
trono, segundo Wilson explicou na Câmara dos Comuns, incluiu 
uma alocação de 95 mil libras,VII das quais 25 mil estavam disponí-
veis «para provisões da soberana a membros da Família Real para 
os quais o Parlamento não atribuiu verbas específicas». «O saldo 
não inferior a 70 mil libras», disse Wilson, «era para fornecer um 
excedente de investimento para suprir os défices que poderiam vir 
a acumular-se, mais tarde, durante o reinado». Os défices acumu-

VII Cerca de 112 mil euros, ao câmbio atual. (N. da T.) 
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lavam-se desde 1962 e 25 mil libras já não eram suficientes para fi-
nanciar mais três membros adicionais da Família Real. Nada disto 
era culpa de Isabel e nem sequer o mais veemente dos seus críticos, 
o deputado trabalhista republicano William Hamilton, a acusou de 
extravagância pessoal (preferiu acusá-la de atrevimento por estar a 
pedir aquilo a que chamou, com determinação, um aumento sala-
rial num momento de plena crise económica).

Wilson convocou eleições para o ano seguinte. Entretanto, to-
mou medidas para que uma comissão composta pelos dois parti-
dos (Trabalhista e Conservador) começasse logo a trabalhar no ato 
eleitoral. Embora tenha perdido as eleições para os conservadores 
de Edward Heath, Wilson chefiou os parlamentares trabalhistas 
da comissão e participou no escrutínio das finanças reais, o que 
provou ser tudo menos uma formalidade. Dada a sua profunda es-
tima por Isabel, o ex-primeiro-ministro não gostou dos comentá-
rios injuriosos de Hamilton sobre Margarida e a Rainha-Mãe — o 
Times descreveu a atitude de Wilson como «protetora» — nem do 
minucioso exame que a comissão fez de dois aspetos da situação 
financeira de Isabel que nessa altura, e muitas vezes depois disso, 
significavam desentendimento garantido: a isenção de impostos 
da monarca e a extensão da sua fortuna pessoal. A comissão fez 
algumas propostas incómodas, incluindo a atribuição de um sa-
lário anual a Isabel e a redução para metade do subsídio pago a 
Filipe; a recusa da Rainha em revelar pormenores da sua fortuna 
pessoal, apoiada pelo presidente conservador da comissão, gerou 
especulações. Em grande parte graças às abstenções trabalhistas, 
o Parlamento aprovou, no ano seguinte, uma lei que aumentou 
o montante anual da Lista Civil de Isabel para 980 mil libras.VIII 

O Parlamento quis definir esse número para a década seguinte e 
aumentou as concessões feitas a outros membros da Família Real, 
incluindo Filipe, Margarida e a Rainha-Mãe. A lei também estabe-
leceu o princípio da revisão regular.

VIII Cerca de um milhão e 150 mil euros, ao câmbio atual. (N. da T.) 
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Para o Palácio, este sucesso teve um preço. Foi um processo 
de confronto surpreendente e a inquietação que causou a Isabel 
pode ser responsável pelo comentário um pouco irreverente que 
a soberana fez a Lord Cottesloe, de que «duvidava muito» que, 
daí a cinco anos, ainda fosse Rainha.63 Ao forçar a monarquia a 
justificar a sua contribuição para a vida da nação, a comissão par-
lamentar contribuiu mais do que o filme Royal Family para lhe 
retirar a magia. Mas Isabel mostrou teimosia e lampejos do mau 
humor característico dos Hanôver. Nunca teve a mínima intenção 
de revelar a sua fortuna pessoal, uma recusa que, inevitavelmente, 
deu origem a estimativas exageradas e inúteis. Só a intervenção 
enérgica de Mountbatten, num apelo a Filipe, em junho de 1971, 
anulou as suposições mais descabeladas da imprensa: por instru-
ções do Palácio, Jock Colville, agora a trabalhar no Coutts,IX disse 
ao The Times que a fortuna de Isabel era de cerca de 12 milhões de 
libras.X Perante a comissão parlamentar, Michael Adeane deixara 
escapar o seu apego à imunidade tributária da realeza. Era uma 
isenção que o seu pai também defendera intransigentemente. Isa-
bel queria manter a sua posição privilegiada durante todo o tem-
po que lhe fosse possível.

Em 1960, Isabel e Filipe pediram ao arquiteto Sir Hugh Casson, 
professor de design de interiores no Royal College of Art, que re-
modelasse as salas da Torre Eduardo III, em Windsor, o que «dei-
xou [...] muito claro que desejavam ver, dentro do Castelo, um 
conjunto de salas que será tão típica desta época como outras salas 
foram do passado».64 Mais do que Isabel, foi Filipe quem incenti-
vou essa renovação: Casson fora o responsável pela remodelação 
inicial do estúdio de Filipe no Palácio de Buckingham e, antes 

IX Banco especializado em gestão de fortunas. (N. da T.) 
X Cerca de 14 milhões de euros, ao câmbio atual. (N. da T.)
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disso, dos interiores do Britannia. Isabel, no entanto, tinha as suas 
próprias opiniões sobre os quadros para as novas salas, que seriam 
pendurados sobre o papel de parede de Edward Bawden. A par-
tir da seleção de obras de artistas vivos, feita por Patrick Plunket 
e, com algum desdém, pelo curador dos quadros da Rainha, An-
thony Blunt (ainda não desmascarado como um espião soviético), 
as escolhas de Isabel incluíram desenhos de mãos de cirurgiões, da 
autoria de Barbara Hepworth, e oito paisagens vazias de figuras 
humanas. «Isabel trouxe o sol e expulsou as sombras que aqui se 
aglomeravam», foi o veredicto da Rainha Ena da Espanha.65

O pai temia que a soberania impusesse a Isabel um fardo de so-
lidão para toda a vida. Às vezes, a Rainha ansiava a solidão de uma 
paisagem vazia, sem rostos sorridentes e sem mãos para apertar. 
No ano de Royal Family e da investidura de Carlos, Isabel sentou-
-se novamente para Annigoni, uma encomenda para a National 
Portrait Gallery. No retrato de Annigoni de 1954, o isolamento 
da sua posição parecia romântico, até poético. Em dezoito sessões, 
o pintor revisitou o mesmo tema. «Eu via-a como uma monarca 
sozinha com os problemas da sua responsabilidade», disse. Numa 
entrevista, o pintor explicaria a sua opinião: «Nos últimos quinze 
anos, a sua devoção ao dever e ao serviço levou, a meu ver, a uma 
grande solidão»; num tom mais leve, afirmaria que «a sua fran-
queza desarmante nunca deixou de me surpreender e fascinar».66  
O segundo retrato de Isabel pintado por Annigoni atingiu o objeti-
vo: no lugar de um indivíduo, a figura rígida e vestida de vermelho 
tem a monumentalidade de uma instituição. Depois de longamen-
te incitados pela imprensa — o que era, por si só, uma prova do su-
cesso de iniciativas recentes para reacender o interesse na Rainha 
e na sua família —, muitos visitantes da galeria reagiram furiosa-
mente. Privada da franqueza de Isabel, ou do que ele considerava 
tal, Annigoni pintou uma mulher que aceitava a solidão da sobe-
rania sem protestar, tal como aceitava todos os seus outros fardos. 
Numa entrevista à televisão, na semana anterior à sua investidura, 
Carlos elogiou a mãe, dizendo que Isabel era «terrivelmente sensa-
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ta e sábia».67 No retrato de Annigoni, revelado três meses depois, 
o bom senso e a sabedoria dominam os impulsos mais vigorosos. 
A visão sombria, afirmou o artista, era a de uma mulher que «se 
tornou consciente dos seus limites». Na verdade, Isabel sempre foi 
modesta, a humildade pessoal fazia parte das lições que absorveu 
dos pais e avós, consolidadas ao longo do tempo pela sua fé religio-
sa. Para um americano de 23 anos, chamado Bill Clinton, a estudar 
em Oxford com uma bolsa Rhodes, a monarca parecia, à distância, 
«elegante e estóica».68

Felizmente, a década seguinte desafiaria de forma convincente 
a conclusão de um tabloide segundo o qual o último retrato de 
Annigoni provava que o mundo de Isabel «já não era um parque 
de diversões real».69 Tudo começou com outra inovação sugeri-
da por William Heseltine: a primeira caminhada da Rainha en-
tre a multidão, em Wellington, em março de 1970, durante uma 
viagem de sete semanas à confiável e leal Nova Zelândia e, pos-
teriormente, à Austrália. Ao contrário do anticlímax de 1963, a 
atmosfera desta visita foi alegre. «Há um sentimento de ansiedade 
que não existia antes da [última] visita», garantia um jornal.70 Em 
parte, foi um efeito de Royal Family e da revelação da modernidade 
de Isabel no filme. Em sintonia, encomendou a Norman Hart-
nell um vestido e um casaco amarelos para combinar com a 
pregadeira de flores de mimosa da Austrália: a saia pelo joelho 
foi considerada ousadamente curta para a monarca de 44 anos.  
A decisão de que Carlos e Ana, com vinte e um e dezanove anos 
respetivamente, acompanhassem os pais nessa viagem também 
gerou grande excitação. Joyce Grenfell defendeu que Alexandra 
fora a verdadeira inventora da caminhada entre a multidão, numa 
visita à Austrália, em 1959.71 No caso de Isabel, foi muito impor-
tante a sua concordância em pisar, ainda que fugazmente, a linha 
invisível que separava a soberana dos seus súbditos. Nem o pai 
nem o avô tinham alguma vez andado entre o seu povo e falado 
diretamente com as pessoas daquela maneira. Mostrava o interesse 
de Isabel pelo mundo e pelas pessoas à sua volta.
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No verão, a Rainha fez os primeiros percursos a pé na Grã-Bre-
tanha, em Coventry e Manchester. Um ministro disse-lhe: «Está 
muito mais perto das pessoas do que nós. Vossa Majestade sabe 
como as pessoas se sentem» — uma declaração bajuladora que ga-
nhou substância com os encontros casuais das novas caminhadas 
entre a multidão.72 Royal Family investira Isabel e a sua família 
de «normalidade»; a comissão parlamentar de 1971 atribuiu um 
preço às suas ações. A transformação duradoura veio com os per-
cursos a pé. As suas trocas de palavras fortuitas, nunca esquecidas 
pelos escolhidos, tornavam Isabel de carne e osso.
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A meia-idade e o colapso económico são uma receita surpreen-
dente para a apoteose. Nas celebrações do Jubileu de Prata, no ve-
rão de 1977, uma nação maioritariamente grata retribuiu os 25 
anos de trono de Isabel com uma demonstração entusiástica de 
afeto e admiração. Tal como aconteceu com o avô, quatro décadas 
antes, a Rainha ficou surpreendida e comovida. Repetiu várias ve-
zes a um dos seus cortesãos: «Estou absolutamente espantada, não 
fazia ideia». «Porquê eu?», perguntou a um amigo, sem dissimula-
ção. «Sou apenas uma pessoa comum».1

Sem desaparecer, a iconoclastia da década anterior tinha dimi-
nuído. Em 1975, um correspondente no norte de Inglaterra es-
creveu ao deputado trabalhista e republicano William Hamilton: 
«Penso que a nossa querida Rainha faz um trabalho maravilhoso e 
nunca a poderemos elogiar o suficiente».2 Três anos antes, em no-
vembro de 1972, os comentários que acompanharam as imagens 
de televisão do cortejo das bodas de prata do casamento de Isabel 
e Filipe, até a Abadia de Westminster, aclamavam-na como ama-
da e estimada. Em contraste com o espírito rebelde da década de 
1960, que criticava Isabel, acusando-a de estar desatualizada e ser 
«quadrada», a nova década considerava louvável a sua imutabilida-
de: «Numa época de mudanças rápidas em que muitas instituições 
antigas, incluindo o casamento, foram questionadas», o público 
percebeu que «a Família Real deu um exemplo de estabilidade e 
respeito pelos valores básicos das relações humanas que inspirou 
até os mais céticos».3 Ideia defendida pelo Daily Telegraph, já em 

Capítulo XIV

«Um caso de amor com o país»
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1969, quando o jornal insistia que «na verdade, não é necessário 
que haja mudança contínua em todas as coisas [...]. Aquilo de que 
as pessoas comuns mais precisam, nesta era de grande dissolução 
e transformação, é de algo constante e durável a que se agarrarem. 
Não faz parte das altas funções do monarca dar-lhes isso?».4 No 
ano anterior, durante uma visita à Universidade de East Anglia, 
faixas incluíam frases como «Não à Anarquia, Sim à Monarquia». 
O apelo do Telegraph a pedir constância, de facto, tornou-se mais 
tarde uma das missões da Rainha. Por agora, nem William Heselti-
ne nem Martin Charteris, nomeado secretário particular de Isabel 
depois de Adeane se ter reformado, em abril de 1972, tencionavam 
renunciar ao trunfo, duramente conquistado — entre outras coi-
sas, com o filme Royal Family — de poderem dizer que a Rainha 
estava em contacto com o seu povo. E assim, uma monarca que 
olhava para o futuro descreveu-se a si própria e a Filipe perante 
os convidados do almoço de bodas de prata do seu casamento, em 
Guildhall: «Nenhum de nós é muito dado a olhar para trás». Isso 
não era verdade quanto à sua atitude em relação à monarquia, mas 
exprimia com precisão a aceitação pragmática de uma vida de li-
berdades restritas e planeamento diário tirânico. Às suas damas de 
companhia foi confiada a tarefa de rececionarem os presentes de 
aniversário: roseiras vermelhas do Conselho do Condado de Lan-
cashire, um elefante bebé do presidente dos Camarões.

O discurso em Guildhall incluiu uma declaração que deve ter 
surpreendido o marido: «Tivemos a sorte de crescer em famílias 
felizes e unidas». Essa foi a sua própria experiência, a vida de «nós 
os quatro»; era enganosa como descrição da infância fragmentada 
de Filipe. Ao longo da década de 1970, Isabel continuou a pro-
mover uma visão da monarquia britânica como uma família fe-
liz e unida, um exemplo de probidade doméstica para encorajar 
e inspirar. «Se me perguntarem, hoje, o que penso sobre a vida 
familiar, após vinte e cinco anos», disse aos convidados de Gui-
ldhall, «posso responder com [...] simplicidade e convicção. Sou 
a favor». No Boxing Day, Isabel, Filipe e dezanove membros da 



421

família — incluindo os quatro filhos, a mãe, a irmã, os primos 
Kent e os filhos — posaram para as fotografias oficiais das bodas 
de prata do casamento tiradas por Patrick Lichfield, que também 
era seu primo, pelo lado materno. Algumas são estranhamente 
confusas. A Rainha sentada ao centro, a família sentada ou em pé 
em redor da pesada cadeira de madeira dourada, a suposta infor-
malidade em conflito com um fundo de painéis pintados e doura-
dos e grandes retratos de Jorge III e Charlotte de Mecklenburg- 
-Strelitz. A mensagem das fotografias era aparentemente simples, 
alicerçando uma Isabel sorridente dentro do círculo familiar; os 
retratos lembram um feliz casamento real anterior, o de Jorge e 
Charlotte, pais de quinze filhos. Mas as fotografias de Lichfield 
tinham uma marca de ansiedade e de celebração. Margarida e 
Tony Armstrong-Jones embarcaram numa série de casos que lhes 
revelariam que, a longo prazo, eram incompatíveis. Isabel não 
gostava de mexericos e tendia a ignorar as dificuldades familia-
res, mas as diferenças dos Snowdons tinham deixado de ser se-
gredos do palácio. Um livro publicado em 1970 revelara aos lei-
tores que «circulam rumores intermináveis sobre Tony e Meg 
[...]. Quando é que Tony se vai embora? Ou vice-versa?»; entre os 
entrevistados da autora estavam os próprios Margarida e Tony.5  

O facto de os filhos imitarem os pais, fiéis aos modelos de família, 
era uma pedra angular das crenças de Isabel, e verdade no seu pró-
prio caso. Na mensagem de Natal de 1971, a Rainha exprimiu a sua 
opinião sobre a responsabilidade dos pais com os filhos: «Nós [...] 
passamos-lhes um conjunto de valores que eles tomam das nossas 
vidas e do nosso exemplo». Isto dificilmente seria verdade no caso 
dos filhos de Isabel, e só alguém decididamente otimista podia ter 
esperado que a lealdade aos ideais dos pais e a memória de «nós os 
quatro» continuassem a amortecer Margarida no seu casamento 
cada vez mais amargo.

Na primavera de 1972, durante uma viagem a França, a Rai-
nha visitou o Duque de Windsor. O encontro levou-a às lágrimas. 
Dez dias antes de morrer, consumido por um cancro e atormen-
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tado pela dor, o Duque passou por uma emoção igualmente forte.  
O interesse pela família que ele tinha posto de lado, que punira a 
sua deserção com recriminações privadas e gélida indiferença pú-
blica foi relegado para a memória. Isabel concordara com o pedido 
do tio: que tanto ele como a Duquesa fossem enterrados em Frog-
more. O encontro entre a Rainha e o Duque de Windsor, tão perto 
do fim, foi benéfico para Isabel, mas não para o tio. Significou o 
fim de uma rutura de quatro décadas, numa altura em que tudo 
o que restava ao Duque eram as suas preocupações com Wallis 
Simpson, que deixava viúva. Apesar de estar a levar soro, o Du-
que estava vestido; saiu do quarto para uma sala no andar de cima, 
seguido de perto pelo médico. De alguma maneira, quando Isabel 
entrou, o tio conseguiu reunir energia suficiente não só para se 
levantar, mas também para lhe fazer uma vénia. No rosto magro 
e enrugado do tio, Isabel recordou o seu próprio pai e ficou pro-
fundamente abalada. Para aqueles que optaram por interpretá-la 
como tal, esta visita foi um sinal da unidade familiar que vários co-
mentadores, como o historiador Sir Charles Petrie, pediam há vá-
rios anos. Após a morte do Duque, dez dias depois, o seu caixão foi 
levado para a Capela de São Jorge, em Windsor, onde foi velado 
publicamente. No funeral, o comportamento de Isabel em relação 
à Duquesa foi solícito e até, segundo um relato, comoventemente 
maternal; no dia seguinte, a Rainha deu instruções a Lorde Ma-
clean para acompanhar a Duquesa de Windsor ao aeroporto de 
Heathrow, onde apanharia o voo de volta a Paris. Nenhum mem-
bro da família real se juntou a Maclean, ausência muito notada 
pelos jornais. Foi uma espécie de reconciliação árida, prova de que, 
de certa forma, Isabel não tinha, de facto, como dissera aos convi-
dados de Guildhall, vontade de olhar para trás.

As divisões dentro da «família» mais ampla de Isabel, a Com-
monwealth, mostraram-se igualmente desafiadoras. Em 1947, 
a Rainha dedicou-se para sempre à «família imperial» britânica; 
tinha usado as transmissões das suas mensagens de Natal para pro-
mover um ideal de unidade da Commonwealth, parte integran-
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te da sua identidade real. Considerava-a como a pedra angular da 
sua herança. Ainda em 1970, num discurso em Hobart, referiu-
-se — com muito sentido de posse e paternalismo antiquado — ao 
«meu povo da Tasmânia» (itálico do autor). Isabel era a Rainha do 
Reino Unido e dos ex-territórios imperiais, grandes e pequenos; 
a 16 de setembro de 1975, ficou com mais um reino, quando a 
recém-independente Papua-Nova Guiné a convidou para se tor-
nar sua Rainha. Na Grã-Bretanha, a passagem do tempo corroeu o 
imperialismo popular, deixando um vazio que, para a maioria dos 
súbditos britânicos, a Commonwealth não preencheu. Em abril de 
1962, Norman Brook perguntou: «Qual é o significado e o propó-
sito da Commonwealth nos próximos anos? Que função e valor 
terá esta nova Commonwealth no mundo moderno?». Num artigo 
publicado no The Times, em 1964, o deputado conservador Enoch 
Powell caracterizou a instituição como «uma gigantesca farsa».6  
A substituição de Wilson, no verão de 1970, pelo primeiro-minis-
tro conservador Edward Heath deixou claro a Isabel o estatuto pe-
riférico que a sua querida família de nações tinha para muitos dos 
seus compatriotas. Heath, um ardente europeísta, comprometido 
com a entrada britânica no Mercado Comum deu uma prioridade 
muito mais pequena à Commonwealth. Martin Charteris afirmou 
que a Rainha achava que era difícil lidar com o novo primeiro-
-ministro. O seu desinteresse pela Commonwealth, a ausência de 
conversa de circunstância, de humor percetível e de qualquer im-
pulso cavalheiresco para com Isabel, os seus interesses por vela 
e música clássica, que a Rainha não compartilhava, tornavam a 
relação socialmente mais estéril do que as estabelecidas com os 
chefes de Governo anteriores. Posteriormente, Heath descreveu 
a meticulosidade das suas relações com a monarca, a agenda das 
audiências semanais a ter de ser elaborada com antecedência e en-
tregue ao secretário particular de Isabel, tal como Wilson fazia, e 
a sua determinação em não esconder nada à Rainha. No entan-
to, nunca tiveram um diálogo fácil, como os que Isabel desfrutara 
com Wilson ou Churchill, nem as amplas dissertações de Mac-
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millan, embora uma Rainha mais experiente tenha estabelecido 
rapidamente a confiança entre eles — Heath, que não era casado, 
valorizou a possibilidade de poder desabafar com a monarca, sa-
bendo que o que dizia nas audiências era absolutamente confiden-
cial. Descobriu toda a extensão da imparcialidade de Isabel, ob-
servando que nunca exprimiu oposição à política do Governo: o 
método da soberana era fazer-lhe perguntas sobre os méritos de 
uma decisão, sem nunca exprimir os seus próprios pontos de vista. 
Heath não tratou Isabel com descortesia, nem deixou de a apoiar.  
O acordo da Lista Civil de 1970 foi tão favorável como Wilson ou 
o Palácio poderiam ter desejado. Uma carta que chegou aos jornais 
em dezembro de 1973, fruto de uma fuga de informação, revelou 
que, tal como Isabel, Heath também atribuía «grande importância 
às medidas tomadas para que a fortuna privada da Rainha esteja 
protegida de divulgação».7

Mais do que qualquer primeiro-ministro anterior, no entanto, 
Heath deixou clara a distinção entre as prioridades do Governo 
e as prioridades de Isabel II. Cada um deles pode ter argumenta-
do que a sua preocupação representava os melhores interesses da 
nação, mas foi Heath e não a Rainha quem exerceu o poder final.  
A decisão do Governo de retomar a venda de armas à África do 
Sul, pondo fim ao embargo de Wilson, decretado em protesto 
contra o apartheid naquele país, irritou a África negra: a Tanzânia 
e a Zâmbia estavam entre os Estados que ameaçaram sair da Com-
monwealth. Heath aconselhou a monarca a não participar na pri-
meira reunião de chefes de Estado da Commonwealth, em janeiro 
de 1971, em Singapura, onde se esperava que a oposição à políti-
ca do governo britânico fosse manifestada de forma enérgica. Ao 
não seguir as instruções do primeiro-ministro, a Rainha não podia 
ter tornado mais públicas as suas simpatias. Isabel comunicou aos 
conselheiros de Heath a sua profunda tristeza e os seus sentimen-
tos sobre o «desrespeito indisfarçado» do primeiro-ministro pe-
las sensibilidades da Commonwealth e dos seus líderes; mas foi 
mais cautelosa sobre opiniões pessoais sobre o facto de Heath não 
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lhe ter dado qualquer papel na reunião.8 Não era surpreendente o 
governo de Heath não resolver a questão da Rodésia, cujo governo 
de minoria branca se declarara independente em 1965, mantendo 
Isabel como chefe de Estado. O primeiro-ministro não estava 
suficientemente interessado no assunto. A ansiedade da Rainha, 
que temia que a contínua exclusão política da maioria negra da 
Rodésia irritasse outras nações africanas, a ponto de fragmentar 
a Commonwealth, era uma preocupação aparentemente não par- 
tilhada pelo seu primeiro-ministro. As crises económicas britânicas 
eram mais prementes; era exigida uma resposta mais imediata à 
escalada da violência na Irlanda do Norte. Em janeiro de 1972, a 
morte de treze manifestantes civis desarmados por para-quedistas 
britânicos em Londonderry, acontecimento que ficou conhecido 
como Domingo Sangrento, marcou o início de um ano de terrível 
violência sectária em que 479 pessoas seriam mortas e 4876 fica-
riam feridas. À primeira vista, o efeito provável na Commonweal-
th, mais do que ameaças à soberania nacional, que não surgiram 
imediatamente, influenciou a atitude da monarca quanto à adesão 
da Grã-Bretanha à CEE, que se efetivou a 1 de janeiro de 1973. 
Essa era a razão por trás da sua mensagem de Natal transmitida na 
semana anterior: cuidadosamente emoliente, ciente das reações da 
Commonwealth ao pedido de adesão apresentado por Macmillan, 
em 1960. Isabel afirmou que «os novos vínculos com a Europa 
não substituirão os que existem com a Commonwealth»; a Rainha 
rezou pela paz na Irlanda do Norte. Ambas as aspirações sairiam 
frustradas. Em dezembro, aceitou um convite do primeiro-minis-
tro canadiano, Pierre Trudeau, para participar na Cimeira de che-
fes de Governo da Commonwealth de 1973, em Otava. Respondeu 
ao convite como Rainha do Canadá, sem consultar Heath, evitan-
do a possibilidade de um segundo veto. Foram planeadas visitas à 
Austrália em outubro e, no início de 1974, à Nova Zelândia. A 3 
de janeiro, Isabel e Filipe juntaram-se a Edward Heath, na Royal 
Opera House, para um concerto de gala, Fanfare for Europe. O pri-
meiro-ministro afirmava ter o coração «cheio de alegria [...] com 
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o reconhecimento que Sua Majestade deu à grande conquista do 
nosso país», mas uma sondagem da Gallup só encontrou 38 por 
cento de entrevistados a favor da adesão à CEE e a chegada do ca-
sal real foi recebida por protestos de manifestantes furiosos.9 Três 
meses antes, em outubro, na Universidade de Stirling, Isabel foi 
alvo de vaias, «obscenidades [...] e canções obscenas» de estudan-
tes que protestavam contra o custo daquela visita da Rainha.10 Em 
Covent Garden, fleumática e diplomática, saiu-se bem com aquilo 
a que, uma vez, lamentou como sendo a sua maneira «muito mun-
dana» de ver as coisas. A tiara partiu-se quando a Rainha ia a cami-
nho da gala. Patrick Plunket foi em seu socorro e Isabel usou uma 
tiara da família de Plunket, que ele, à pressa, fora buscar a casa, 
ali perto. Qualquer pessoa mais fantasiosa podia ter sido tentada a 
interpretar este acontecimento como um presságio.

A reação pública, em maio de 1973, ao noivado de Ana com 
Mark Phillips, um oficial dos Queen’s Dragoon GuardsI, cavalei-
ro internacional, chamou a atenção para o facto de este, tal como 
Tony Armstrong-Jones, não ter um título nobiliárquico. Mais do 
que o casamento de Margarida, no entanto, o futuro marido de 
Ana parecia, à superfície, um homem do tipo que a própria Isa-
bel teria escolhido se tivesse consciência do desejo de infância que 
confessara a Horace Smith: viver no campo com muitos cães e ca-
valos. O pai e o avô de Phillips serviram como oficiais no mesmo 
regimento. De 1947 a 1950, o seu avô materno, o coronel John 
Tiarks, do Royal Armored Corps, serviu como ajudante de campo 
de Jorge VI. Numa sessão de fotografias, no jardim do Palácio de 
Buckingham, pouco depois do anúncio do noivado, o casal está 
acompanhado pelos seus labradores negros. Debrett calculou que 
Ana e Mark eram primos em décimo terceiro grau (três vezes) 
através de um antepassado comum no início do século XVI, por-
menor que, provavelmente, divertiu mais do que impressionou 
a pouco snobe Isabel. O serviço real do coronel Tiarks coincidiu 
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com os primeiros anos do casamento da Rainha e a mudança para 
Clarence House. A ligação pessoal entre as famílias era ténue. Ape-
sar da destreza de Mark Phillips como cavaleiro e dos interesses 
confinados aos cavalos e ao exército, Isabel tinha dúvidas sobre 
a escolha da filha. A família, incluindo Carlos, partilhava as suas 
reservas, mas a monarca não interveio. Ana era obstinada; espera-
va conseguir o que queria. O tempo iria provar, com uma clareza 
devastadora, que a inclinação de Isabel para endossar a autonomia 
dos filhos era um lapso no bom senso e na sabedoria que Carlos lhe 
elogiara na altura em que foi investido.

Apesar da clara inadequação da rude e brusca Ana para o pa-
pel — a primeira princesa britânica a comandar um tanque Cen-
turion —, os jornalistas estavam determinados a transformá-la na 
heroína de um romance de contos de fadas. Apenas um ano antes, 
Cecil Beaton descrevera Isabel, aos 46 anos, como «positivamen-
te deslumbrante [...] os olhos brilhavam como cristal, os dentes 
deslumbrantes, o sorriso radiante [...] no auge da sua aparência 
[...] uma obra de arte»; no verão de 1971, o Conde de Longford 
insistiu que era «maravilhosa, linda».11 Com o noivado de Ana, a 
Rainha imaginada por escritores e jornalistas deixou, finalmente, 
de desempenhar o papel de princesa de contos de fadas a que a 
obrigaram durante muito tempo; o bastão passou para a geração 
mais nova. O Palácio conspirava a favor dessa ilusão improvável. 
Norman Parkinson fotografou Ana para a Vogue, assinalando o seu 
vigésimo primeiro aniversário, em 1971. Em 1973, foi novamente 
chamado. Criou, com sucesso e luz difusa, uma imagem rosada de 
uma princesa com joias e folhos, ao lado do garboso noivo mili-
tar, que ajudou a despertar um considerável interesse do público 
no seu casamento, marcado para novembro, no dia em que Carlos 
fazia anos, na Abadia de Westminster. A cerimónia contou com a 
presença de vários membros da realeza europeia, todos parentes 
da noiva, exceto Beatriz e Claus da Holanda e o Príncipe e a Prin-
cesa do Mónaco. Mas as atitudes tinham mudado, ao longo dos 
20 anos de reinado de Isabel. Um filme lançado após a cerimónia, 
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Princesa Ana — Um Romance Real, informou os espectadores, como 
podia ter feito na época do casamento de Isabel: «Nos melhores 
contos de fadas a princesa casa com o homem que ama». Desta vez, 
uma nota de dúvida desequilibrava a certeza superficial: «Espere-
mos que também, nesta história, eles vivam felizes para sempre». 
Era também essa a esperança de Isabel. Num padrão que caracte-
rizaria o seu relacionamento com os filhos adultos, a esperança 
mostrou-se estéril.

Os mexericos da Corte indicavam que as esperanças de Isabel 
quanto ao casamento de Margarida estavam a esgotar-se. No bai-
le no Palácio de Buckingham, na véspera do casamento de Ana, 
Cecil Beaton não conseguiu ver o marido de Margarida. No seu 
diário escreveu com certo prazer: «Dizem que a Rainha está dis-
posta a deixar a P[rince]sa M[argarida] livrar-se dele, mas o Tony 
não sai»; como sempre, os sentimentos da monarca em relação à 
irmã incluíam um elemento de proteção.12 O casal vivia vidas se-
paradas. No início daquele ano, Margarida fora apresentada a Ro-
ddy Llewellyn, um jovem esguio, dezassete anos mais novo; esse 
relacionamento acabaria por pôr à prova a tolerância de Isabel e 
precipitar o fim do casamento de Margarida. A suscetibilidade da 
irmã mais nova contrastava com a estabilidade da própria vida do-
méstica da Rainha. Os rumores sobre o olhar errante de Filipe, a 
preocupação dos jornalistas de coscuvilhices na década de 1950, 
nunca desapareceram completamente. Era sedutor e enérgico na 
atenção que dedicava a uma data de mulheres atraentes e bem-nas-
cidas, mas a reação pública de Isabel era serena. Filipe apimentava 
a vida familiar do casal; a força da sua afeição partilhada era reco-
nhecida pelos amigos mais próximos do casal. No caso de Marga-
rida e Tony, o amor deixava de temperar o antagonismo. A breve 
transformação de Ana em princesa de conto de fadas da família e a 
teimosia de uma Margarida já madura pareciam legitimar o uso de 
um lenço na cabeça de meia-idade de Isabel: com os holofotes nou-
tro sítio, a Rainha não precisava de se preocupar com as críticas de 
Altrincham ao seu estilo campestre, se é que alguma vez se preo-
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cupou. Depois de uma atuação de Joyce Grenfell, no Castelo de 
Windsor, no verão do noivado de Ana, Isabel, que tinha escolhido 
o programa de Grenfell — «todos os números eram comédia; isso é 
o que a Rainha queria especificamente que o programa fosse»13 —, 
escreveu-lhe a agradecer. A monarca «esperava que não tivessem 
sido um público muito “pomposo”».14 Significativamente, não era 
um pedido de desculpas nem uma justificação.

Para Grenfell, foi uma noite de ouro, «gloriosamente grandio-
sa». Estava deslumbrada com a beleza do ambiente, tal como acon-
teceu como o poeta Ted Hughes, quando visitou Isabel, no Palácio 
de Buckingham, um ano depois, achando-o «mais palaciano do 
que qualquer coisa que eu imaginava ser possível [...]. Tudo re-
luzente e brilhante sob os lustres».15 Grenfell descreveu o Castelo 
como «administrado com a ordem soberba que, agora, somente 
os britânicos parecem capazes de alcançar [...] [uma ocasião] de 
verdadeiro estilo para elevar o coração, alegrar os olhos e nutrir o 
espírito».16 A ordem soberba do entretenimento de Isabel foi, so-
bretudo, obra de Patrick Plunket. Grenfell ficou maravilhada com 
os «prazeres visuais» a que chamou «infinitos»: «brincos-de-prin-
cesa com dois metros de altura [...], todos no seu ponto exato de 
perfeição», «um arranjo de flores exuberante, numa escala que me 
fez ofegar», o cortejo para o jantar, que mais parecia um bailado. 
A comediante não viu a marca de Plunket na mistura de convi-
dados de Isabel, a inclusão daqueles que não pertenciam ao círcu-
lo fechado dos aristocratas tradicionais da Corte, ou a solicitude 
que demonstrava para o próprio divertimento de Isabel. Grenfell 
não sabia que tinha sido Plunket, mais do que a Rainha Mary, 
quem despertara o entusiasmo da monarca pelos deslumbrantes 
tesouros de arte que a rodeavam. Solteiro e sedutor, imaginativo 
e hábil, Plunket contribuiu com harmonia e estilo para a Corte.  
A combinação de intensa admiração pela mulher que conhecia 
desde a infância, as hábeis competências administrativas para su-
pervisionar uma multiplicidade de tarefas e a sua eterna disponi-
bilidade para ter com a Rainha as conversas difíceis que os outros 
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evitavam, tornavam-no inestimável e insubstituível. O Daily Mir-

ror escreveu que Plunket emergiria da biografia oficial de Isabel 
como «os seus olhos e ouvidos num mundo que muitas vezes lhe é 
negado»; descreveu as visitas discretas que faziam juntos ao ABC 
Cinema, da Fulham Road, de Londres, seguidas de um jantar nas 
proximidades, no San Frediano ou no Spot 3, e os aconchegantes 
jantares, nas ausências de Filipe, enquanto viam Mastermind ou 
Till Death Us Do Part na televisão.17 Plunket andou a cavalo com 
Isabel, caçou com Filipe, pescou com a Rainha-Mãe e com Carlos, 
tocou piano com Margarida. O diagnóstico de cancro inoperável 
no fígado, seguido da sua morte, no domingo de Páscoa de 1975, 
abalou Isabel; um «amigo íntimo» não identificado descreveu-a, 
dois meses depois, como ainda «muito infeliz».18 A sua morte rou-
bou à Corte um alto funcionário cujo respeito pela tradição não 
era pomposo nem inflexível; tinha fermentado a seriedade ine-
vitável num ambiente moldado pela prudência e pelos preceden-
tes. Excecionalmente, Isabel foi ao funeral e ao serviço fúnebre.  
A família de Plunket acreditava que havia influência da Rainha no 
obituário publicado no The Times. A monarca concordou que fosse 
enterrado em Frogmore e também contribuiu para um memorial, 
em forma de pavilhão. Uma das camareiras da Rainha descreveu 
Patrick Plunket como «a única pessoa que poderia falar com [Isa-
bel] em termos iguais».19 Tornou-se um lugar-comum biográfico 
comparar a relação entre a monarca e o cortesão com a de irmãos, 
mas mesmo numa das últimas cartas que lhe escreveu, manteve 
a distância, assinando formalmente «Atenciosamente, Isabel R».20 
Nessa ocasião, o bilhete foi entregue na bandeja do pequeno-almo-
ço de Plunket, com um ramalhete de pequenas flores de primavera.

O legado que Plunket deixou a Isabel, um pequeno quadro com 
uma paisagem marítima, do paisagista do início do século XIX Ri-
chard Parkes Bonington, que estivera anteriormente pendurado 
por cima da lareira da sala da sua casa de campo, atesta a sua afeição 
pela Rainha. Uma imagem da costa e do céu ingleses era também 
uma lembrança do consolo dos espaços abertos, longe de tumultos.
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O plano concebido pela London Transport no verão de 1976 pre-
via pintar 25 autocarros de prateado para celebrar o Jubileu de 
Prata da Rainha no ano seguinte. Havia a esperança de encontrar 
empresas que patrocinassem a pintura. A situação económica do 
país continuava a ser difícil. Um mês depois do casamento de Ana, 
perante a escassez de fornecimento de combustível, a contestação 
dos sindicatos e o aumento acentuado do custo de vida, incluindo 
um aumento de setenta por cento do preço do petróleo, Edward 
Heath impôs uma semana de três dias e cortes de energia. Um se-
gundo mandato de Wilson como primeiro-ministro, após duas 
eleições, em 1974, não conseguiu redirecionar a maré. Num ano 
a inflação atingiu 25%. As greves multiplicaram-se, dividindo as 
simpatias populares. Havia, escreveu Filipe, «muitos vermes na 
fruta».21 Os compromissos de Isabel incluíram preocupações ur-
gentes. Entre as imagens icónicas de meados da década de 1970 
estão as fotografias da visita real a Silverwood Colliery, em South 
Yorkshire: vestindo um macacão branco como a neve e usando um 
capacete na cabeça, sobre o lenço, Isabel sorri deslumbrantemente 
enquanto fala com os mineiros. Em 1976, a Grã-Bretanha pediu 
um resgate de 2,3 mil milhões de librasII ao Fundo Monetário In-
ternacional. Dois anos antes, a própria Isabel fora forçada a pedir 
um resgate semelhante: um segundo aumento da sua Lista Civil, 
para um valor anual de 1,4 milhões de libras. Aprovado por um 
Parlamento descontente, o aumento não garantiu o apoio popu-
lar à Rainha ou à monarquia em geral. Numa atmosfera de franco 
descontentamento, a sátira republicana de William Hamilton, My 

Queen and I [A Minha Rainha e Eu], foi amplamente divulgada; os 
alvos do deputado trabalhista incluíam Margarida, a passar o in-
verno em Mustique, ridicularizada pela sua «extravagante e cara 
irrelevância».22 As economias pessoais de Isabel não eram tão di-

II Cerca de 2,7 mil milhões de euros, ao câmbio atual. (N. da T.)  
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vulgadas, embora a sua decisão, em 1975, de dizer à costureira, 
Hardy Amies, que o guarda-roupa para as suas viagens ao México 
e ao Japão tinha de incluir «os meus vestidos do ano passado» para 
cortar custos, não pudesse ter feito grande coisa para contrariar 
as críticas de Hamilton, muito bem informado por ter integrado 
a comissão parlamentar de 1971.23 Como dona de cavalos de cor-
rida, 1974 foi um ano de sucesso para Isabel. A sua potra Highcle-
re ganhou a corrida «1.000 Guineas», em Newmarket, o «Prix de 
Diane», em Chantilly, e a «King George VI and Queen Elizabeth 
Diamond Stakes», em Ascot. Foi a primeira vez, em quase duas 
décadas, que um dos seus cavalos ganhou um título clássico e os 
prémios, no ano do pedido do segundo aumento da Lista Civil, to-
talizaram 140 mil libras.24/III Dois anos depois, nos Jogos Olímpicos 
de Montreal, a Princesa Ana integrou a equipa equestre britânica 
e, para grande prazer da mãe, montou Goodwill, outro dos cavalos 
da Rainha.

Era a segunda vez, na história da monarquia britânica, que um 
monarca comemorava o Jubileu de Prata, por isso, ao longo do ano 
anterior, a preparação das celebrações locais ocupou as comunida-
des de toda a Grã-Bretanha. Como seria de esperar, houve dissi-
dentes: os vereadores trabalhistas de Knowsley, por exemplo, de-
fenderam que, em vez do Jubileu real, deviam era celebrar o 1.º de 
Maio, Dia do Trabalhador. «Não interessa o quanto as celebrações 
à Rainha possam agradar às crianças, parece-me que seria mais 
apropriado tê-las no 1.º de Maio. Seria melhor do que celebrar 
esta instituição antiquada», insistiu o vereador George Howarth, 
em dezembro.25 Nesse mesmo mês, Carlos renunciou ao comando 
do caça-minas HMS Bronington e deixou a Marinha para chefiar o 
comité organizador das celebrações oficiais do Jubileu. O Príncipe 
de Gales doou a indemnização que recebeu da Marinha ao novo 
Prince’s Trust, que lançara em junho. Isabel pediu que entre as 
iniciativas propostas para o Jubileu houvesse alguma que «ajude os 

III Cerca de 164 mil euros, ao câmbio atual. N. da T.)  



433

jovens a ajudarem os outros», incentivando o serviço voluntário 
dos jovens nas suas próprias comunidades.

Não estava na natureza de Isabel antecipar as comemorações 
que se aproximavam dando-lhes publicamente o seu apoio, em-
bora a maior parte da sua equipa, liderada por Martin Charteris, 
estivesse determinada e silenciosamente confiante. Com exceção 
do silêncio do poeta laureado, John Betjeman, que se desculpou 
pela falta de inspiração, as respostas ao quinquagésimo aniversário 
de Isabel, em abril de 1976, ofereceram motivos para otimismo. 
«Numa altura em que o país precisa de todos os incentivos que pu-
der obter», disse o Times aos leitores, «é uma força e uma garantia 
que a instituição central da monarquia seja tão sólida».26 Com a 
Grã-Bretanha à beira da bancarrota, forçada a cortar gastos públi-
cos como contrapartida ao Fundo Monetário Internacional (FMI), 
os órgãos do Governo estavam mais apáticos do que o Palácio ou 
os grupos de escuteiros provinciais e as delegações do Instituto da 
Mulher, cujos planos encheram os jornais locais. Ao contrário da 
longa antecipação da Coroação, demorou algum tempo até o inte-
resse no Jubileu de Prata ganhar impulso. Carlos forçou a mão de 
Betjeman. A oferta sem brilho do poeta provocou escárnio, embo-
ra a referência a «Aquele olhar de dedicação / Em seus olhos azuis 
confiantes» se aproximasse da maneira como Isabel gostaria de ser 
comemorada e sugere o olhar do enigmático retrato da Rainha, 
pintado por Michael Noakes por ocasião das suas bodas de prata — 
que Carlos adquiriu e posteriormente incluiu numa exposição das 
suas obras de arte favoritas.

Nas orações conduzidas pelo Bispo de Londres, na celebração 
de Ação de Graças, na Catedral de São Paulo, a 7 de junho de 1977, 
na qual Isabel parecia manifestamente feliz, exprimia-se a espe-
rança de que a Rainha «possua sempre os corações do seu povo». 
As demonstrações da extensão e sinceridade da afeição popular 
dominaram o verão jubilar. As visitas de Isabel a 36 condados do 
Reino Unido foram saudadas por enormes multidões: no centro da 
cidade de Bristol, um quarto de milhão de pessoas juntou-se para 
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a ver; cerca de 40 mil crianças encheram um estádio em Leeds.  
Os tributos eram, em igual medida, afetuosos e excêntricos, uma 
salgalhada tipicamente britânica. Em Cricklewood, os bombeiros 
foram chamados para montar as 25 camadas do bolo do Jubileu 
que um eletricista local levara seis meses a fazer e a decorar; em 
Bath, à passagem de Isabel, choveram 500 mil pétalas de rosa, re-
colhidas nos jardins da cidade; em Fulham, ainda um bairro ope-
rário, as bermas dos passeios foram pintadas de vermelho, branco 
e azul e as fachadas das casas extravagantemente enfeitadas com 
bandeirolas. Um milhão de pessoas encheu a Mall para assistir 
ao desfile real que culminou com a passagem do Coche de Esta-
do, em ouro, em que Isabel e Filipe tinham viajado pela última 
vez, em 1953; a multidão era tão grande como a da Coroação.  
O Arcebispo de Cantuária celebrou «o serviço prestado incansa-
velmente, o dever cumprido fielmente e [...] uma vida familiar 
estável e maravilhosamente feliz». Isabel usava um conjunto de 
vestido e casaco rosa vivo, a mesma cor que escolhera quarenta e 
dois anos antes, no Jubileu de Prata do avô. O próprio costureiro, 
Hardy Amies, admitiria que era caríssimo o casaco «forrado com 
o mesmo material do vestido. Era extravagante porque o crepe de 
seda era muito caro».27 Numa homenagem aos tempos difíceis, a 
roupa da Rainha não era nova: usara-a um ano antes, na abertura 
dos Jogos Olímpicos de Montreal.

Os comentadores aclamaram a «ovação extática» que acompa-
nhou a carruagem dourada ao longo da sua jornada. Martin Char-
teris detetou uma resposta semelhante durante as extensas viagens 
de Isabel, que abrangeram todas as zonas da Grã-Bretanha, apesar 
dos perigos na Irlanda do Norte, onde mais de 30 mil polícias e 
soldados estiveram em alerta durante a sua visita de dois dias, e as 
viagens de 56 mil milhasIV por todos os países da Commonwealth. 
«Ela tinha um caso de amor com o país», disse Charteris; Philip 
Ziegler observou que, enquanto a Rainha caminhava entre as mul-

IV Cerca de 90 mil quilómetros. (N. da T.) 
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tidões, «as mãos estendiam-se para ela como se fosse um monar-
ca medieval cujo toque curaria».28 Foi um triunfo muito pessoal 
numa altura em que a nação atravessava um muito mau momento, 
prova de uma teoria exposta, trinta anos antes, no poema de John 
Masefield escrito para comemorar o casamento de Isabel: «A co-
roa brilha», afirmou o poeta, «quando a esperança é fraca e a sorte 
está fora de controlo [...]. Lá, o espírito de uma terra encontra um 
ponto de união».29 As expressões fervorosas e efémeras de afeto 
das massas são típicas das celebrações reais. No verão de 1977, uma 
Rainha sempre sorridente parecia retribuir o calor dos sentimen-
tos que encontrava por todo o país. Robert Lacey registou uma 
breve conversa em que uma jovem disse a Isabel: «Viemos aqui 
porque a amamos». Não era o género de declaração a que estivesse 
habituada, mas respondeu na mesma moeda: «Sinto que é assim e 
isso significa muito para mim».30 No final do seu reinado, tais de-
clarações já foram tão usadas pelo público que acabaram por quase 
perder o sentido. Não era esse o caso em 1977 e Isabel não dissimu-
lou os seus sentimentos. O facto de ter-se permitido tal franqueza 
sugere o quanto ficou comovida. Ao longo da sua vida, as mul-
tidões entusiasmadas desempenharam o seu papel: no Jubileu de 
Prata do avô, na Coroação dos pais e na sua própria Coroação, nas 
visitas ao estrangeiro, tanto dentro como fora da Commonwealth. 
Isabel não tomava como garantidos os sentimentos que atraíam as 
pessoas às ruas no verão do Jubileu; a Rainha era a mais contro-
lada das mulheres, mas foi tocada por uma celebração que, como 
no caso do seu avô, se tornou uma enorme ação de graças pelos 
seus vinte e cinco anos de serviço. Na primeira página da edição 
de 8 de junho, o Daily Mail citou Isabel, perguntando: «Está toda 
a gente feliz? Eu estou!».31 A sua felicidade alimentou-se do calor 
da aclamação pública e também o alimentou. Dois dias depois, a 
Rainha participou na iniciativa final das comemorações, em Lon-
dres, um desfile no rio; fez sua última aparição depois da meia-
-noite. Segundo o relato de um diário, foi praticamente empurrada 
para a varanda do Palácio por Margarida que, sozinha, «captou o 
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fervor da multidão».32 A mulher do primo, a Duquesa de Kent, 
descreveu-a como «completamente desnorteada e esmagada por 
essa enorme onda de afeto que lhe era dirigida».33 «O ruído [da 
multidão] era ensurdecedor. Bastava a Rainha erguer um pouco 
a mão para que uma onda de fervor se propagasse pelas massas, 
olhando para cima».34 Isabel reconheceu sempre que não tinha a 
capacidade da mãe de responder com espontaneidade às exibições 
públicas. Foi Margarida, menos reservada, livre da experiência da 
soberania, que percebeu instintivamente o que o público exigia e 
exerceu um firme impulso de irmã.

Isabel pôs uma nota estranhamente pessoal nos dois principais 
discursos do Jubileu. Foi notável a sua resposta aos discursos do Par-
lamento que lhe reafirmavam lealdade, em Westminster Hall, em 
maio, numa época de nacionalismo regional exacerbado, especial-
mente na Escócia: «Não posso esquecer», afirmou Isabel, «que fui 
coroada Rainha de um Reino Unido». Só um diplomático «talvez» 
suavizou a força das suas palavras no interesse da diplomacia: 
«Talvez este Jubileu seja um momento para nos lembrarmos dos 
benefícios que a união conferiu [...] aos habitantes de todas as 
partes deste Reino Unido». Nenhum dos presentes duvidou da 
sua seriedade. Na mensagem de Natal, no final do ano, voltou ao 
assunto, opondo-se a qualquer redução do seu reino: afirmou que 
as multidões do Jubileu tinham «revelado ao mundo que podemos 
ser um povo unido». No discurso do almoço em Guildhall, após a 
cerimónia de Ação de Graças, Isabel relembrou o seu voto de de-
dicação feito na Cidade do Cabo, em 1947. «Embora esse voto te-
nha sido feito quando era ainda muito jovem e o meu julgamento 
ainda não estava suficientemente maduro, não me arrependo nem 
retiro uma palavra ao que então disse», anunciou com absoluta 
convicção. Quem estava mais próximo da Rainha pôde testemu-
nhar o efeito que as palavras tiveram sobre si própria. Ainda mexia 
a boca quando se sentou, depois de discursar. Parecia sorrir, mas 
lutava para reprimir o sorriso. Frequentemente, quando está mais 
emocionada, Isabel esconde a força da sua emoção por trás de uma 
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expressão ameaçadora. No dia do Jubileu, a compostura sombria 
falhou. O que é que a comoveu tanto? O sucesso do seu discurso? 
O sucesso de sua caminhada, entre a multidão, enquanto se dirigia 
a Guildhall? Memórias do quarto de século agora relegado à His-
tória, a deslizarem perante si como lanternas mágicas? Ou o prazer 
que sentia com as suas próprias palavras, com a reafirmação da sua 
mais forte declaração de fé, da sua fidelidade às promessas feitas 
na Coroação? Ficou mais comovida com a força da sua própria 
convicção, essa mulher cujo compromisso com a vocação vitalícia 
superava os laços menores?

Tal como a Coroação e a viagem pela Commonwealth que se 
seguiu, o Jubileu de Prata representou um ponto alto pessoal. Foi 
uma homenagem à própria Isabel: embora Filipe estivesse conti-
nuamente ao seu lado, não surgiu como uma celebração de con-
quista conjunta. Representou um momento decisivo na perceção 
pública de uma monarca que, ao contrário do avô, em 1935, foi 
considerada (corretamente) como tendo ainda muitos anos para 
reinar. Em todo o país, Isabel personificava a missão de realeza 
que Michael Adeane tentara explicar à comissão parlamentar de 
1971: «Ter um vivo interesse por tudo, dizer uma palavra gentil 
aqui e fazer uma pergunta ali, sorrindo sempre».35 Multidões que 
se juntavam para a ver aplaudiram-lhe a resistência; num sorri-
dente verão de festas de rua e chás infantis, as pessoas alegraram-
-se com a sobrevivência de uma Grã-Bretanha a desaparecer com 
o mundo mais confiante, decente e amigável dos pais de Isabel. 
Conheciam-na melhor do que tinham conhecido os seus ante-
cessores, graças à televisão e ao filme Royal Family. Durante uma 
temporada, o entusiasmo popular elevou-a a foco da vida nacional. 
Cartões-postais, álbuns de recortes para crianças, latas de biscoitos 
e canecas exibiam imagens estampadas de Isabel e Filipe, tal como, 
um século antes, acontecera com os Jubileus da Rainha Vitória. 
Os britânicos sabiam que a monarca não era como eles, com as 
suas maneiras formais, o seu estilo formal de falar e de vestir (os 
chapéus e as luvas tinham praticamente desaparecido dos guar-
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da-roupas das pessoas comuns). Apesar das caminhadas entre a 
multidão, do «Liz governa OK» em faixas e t-shirts e grafites nos 
centros das cidades miseráveis   da década de 1970, a formalidade de 
Isabel preservou a distância entre soberana e súbditos. A escala e 
a magnificência da sua vida eram inimagináveis   para muitas pes-
soas. No ano em que comemorou as bodas de prata do casamento, 
a Rainha comprou o Polhampton Lodge Stud, em Berkshire, para 
expandir a criação e treino dos seus cavalos de corrida em Sandrin-
gham e Hampton Court; em 1973, acrescentou a coleção de tiaras 
com um novo diadema de rubis e diamantes feito por Garrard; 
em 1974, escreveu a Hugh Casson: «Espero que Sandringham não 
nos leve à falência», enquanto o colega de Casson, David Roberts, 
procedia a uma ambiciosa remodelação da deselegante mansão vi-
toriana que incluía deitar abaixo uma ala, construir novas áreas e 
atualizar a casa principal, com um custo de 200 mil librasV para Isa-
bel.36 Após o turbilhão da década de 1960, a formalidade «quadra-
da» mas sumptuosa de Isabel podia ser celebrada com dignidade. 
Há muito esquecidos estavam os constrangedores prognósticos do 
novo isabelismo, o seu único eco foi a decisão de Benjamin Britten 
de basear a encomenda que recebeu para o Jubileu, a Welcome Ode 
[Ode de Boas-vindas], numa série de poemas isabelinos. No ano do 
Jubileu de Prata, a Rainha foi elogiada pela sua firmeza, qualidade 
que viria a definir-lhe o reinado, e por uma compreensão instinti-
va do que os seus compatriotas esperavam de si. «Desde o início do 
reinado», disse um comentador de televisão aos telespectadores, 
«conhecemos anos de felicidade e de tragédia [...] e, ao longo de 
todo esse tempo, Isabel II manteve a alma da Grã-Bretanha e da 
Commonwealth unida com uma dignidade modesta, mas régia». 
A decisão da BBC de banir da rádio a canção dos Sex Pistols God 

Save the Queen, que ligava a Rainha a «um regime fascista», sugere a 
sobrevivência de instintos protetores em relação a Isabel. Até o ex-
-Lorde Altrincham, agora John Grigg, foi levado a elogiá-la. Grigg 

V Cerca de 235 mil euros, ao câmbio atual. (N. da T.) 
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disse que o «caráter excecionalmente estável» era a qualidade mais 
importante da monarca.37

Uma Rainha com pouco apetite por mudanças era elogiada por 
não mudar. «Durante um período de moda flutuante e conside-
rável desintegração moral, viveu de acordo com os seus próprios 
padrões elevados e, ao fazê-lo, deu um exemplo que foi relutante-
mente admirado mesmo por aqueles que não o seguiram», escre-
veu Grigg.38 O poeta Philip Larkin elogiou qualidades semelhantes 
em Isabel. Concebido em retrospetiva, o poema era mais curto, 
mas mais distinto do que o da encomenda oficial feita a Betjeman: 
elogiava «um bem constante», a imutabilidade da Rainha, num 
momento em que tudo à sua volta «piorou ou ficou estranho».39

Tinham passado vinte anos desde o ataque de Altrincham na Na-

tional and English Review. Após os cataclismos da década de 1960, ao 
que parecia, o quarto poder aceitou Isabel segundo as suas próprias 
regras. Para a maior parte esse continuaria a ser o veredito. «Em-
bora tudo o resto tenha mudado, a Rainha continuou imutável», 
dizia um artigo no trigésimo aniversário de sua subida ao trono, 
em 1982.40 O sucessor de Wilson, James Callaghan, atribuiu aos 
esforços deliberados de Isabel o prestígio contínuo da monarquia. 41

A Rainha comemorou mais silenciosamente um segundo aniver-
sário, menos público: os cinquenta anos de serviço pessoal de Bobo 
MacDonald. Encomendou à joalharia Garrard uma pregadeira em 
forma de flor com 25 estames de ouro cravejados de 25 diaman-
tes.42 O vínculo entre ambas era um dos mais próximos na vida de 
Isabel, um relacionamento baseado numa confiança inabalável e 
numa familiaridade que partilhava apenas com o marido, a mãe 
e a irmã. Com setenta e poucos anos, Bobo ainda não pretendia 
deixar a sua «pequena senhora». Apesar do seu comportamento 
despótico com outros funcionários reais e membros da Casa Civil, 
Isabel não lhe apressou a reforma, especialmente depois da morte 
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de Patrick Plunket e de Martin Charteris a ter informado da sua 
decisão de se aposentar em novembro. Nunca houve uma altura 
em que Bobo não fosse essencial para o bom andamento da vida 
da Rainha. Tal como os pais, Isabel valorizava a estabilidade dos 
empregados de longa data. Como disse ao político trabalhista Ri-
chard Crossman, fosse qual fosse o contexto, nunca gostava de ter 
de conhecer muitas pessoas novas.

No entanto, foi impotente para evitar a diáspora do final dos 
anos 1970, incluindo as mudanças na sua vida profissional e fa-
miliar, com três dos quatro filhos já crescidos. O facto de Ana a 
ter acompanhado na audiência de despedida explica que antecipara 
a perda pessoal e profissional de Martin Charteris. Isabel ofere-
ceu-lhe uma salva de prata gravada; agradeceu-lhe simplesmente 
«para toda a vida». Acabou rapidamente. Charteris chorou, como 
sabia que faria; desde o início, admitiu ter-se apaixonado pela mu-
lher a quem serviu durante 27 anos. A presença nada sentimental 
de Ana controlou as emoções da mãe. Charteris tinha sido o arqui-
teto de muitos dos sucessos do Jubileu e a sua partida contribuiu 
para a inevitável sensação de anticlímax que se seguiu a um ano 
extenuante; Isabel consolou-se dizendo:  «ele ainda estará por per-
to se eu precisar de perguntar qualquer coisa difícil».43 Tal como 
a morte de Patrick Plunket, a partida de Charteris também dimi-
nuiu a leveza da Corte e qualquer vestígio de alegria nos discursos 
públicos da Rainha. O seu sucessor, Philip Moore, não tinha nem 
a sua travessura nem a sua devoção romântica por Isabel. Coube a 
William Heseltine, secretário particular adjunto desde 1972, con-
tinuar a imbuir a vida pública da monarca com traços de humor. 
Por indicação da Rainha, Heseltine escreveu ao presidente da Câ-
mara de Reading agradecendo-lhe a visita real, «as amenidades dos 
novos tribunais sumários podem não ser apreciadas por todos os 
que as usam, mas estes [...] são claramente um maravilhoso acrés-
cimo aos edifícios cívicos de Reading».44

Em fevereiro de 1976, os jornais expuseram o caso extraconju-
gal de Margarida com Roddy Llewellyn e, por arrasto, o anúncio 
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formal da decisão dos Snowdons de se separarem trouxe a «desin-
tegração moral» — de que falava John Grigg — ao coração da famí-
lia de Isabel. No dia do anúncio real, Harold Wilson, há menos de 
dois anos a cumprir o segundo mandato, anunciou a demissão do 
cargo de primeiro-ministro, preocupado com o agravamento do 
seu estado de saúde, incluindo o medo da «senilidade prematura» 
de que a sua mãe sofrera (posteriormente, Wilson foi diagnostica-
do com Alzheimer). O leal Wilson pode ter tido a esperança de que 
a sua demissão desviasse as atenções da problemática irmã de Isa-
bel. Mas não foi isso que aconteceu e a notícia sobre a ovelha negra 
(Margarida) nunca desapareceria completamente. «A horrível co-
bertura, realmente, mancha», escreveu no seu diário Roy Strong, 
diretor da National Portrait Gallery.45 Isabel sabia disso e temia 
algo parecido, por algum tempo. Feliz no seu próprio casamento 
— em parte limitada pela política sexual do pós-Guerra, que espe-
rava que combinasse os papéis de Rainha e modelo doméstico —, 
como os pais, Isabel promoveu uma visão da monarquia pós-abdi-
cação centrada nos valores familiares; vinte anos antes, Margarida 
tinha escolhido o dever real, em vez do seu amor por Peter Town-
send. Em abril, a Rainha-Mãe escreveu a Isabel: «os três meses a 
seguir ao Natal foram muito difíceis, com uma coisa e outra».46 
A resposta de Isabel foi menos discreta: confessou a Tony estar 
devastada com o colapso do casamento. Mais uma vez, sentia que 
as suas lealdades, como irmã e como soberana, estavam divididas, 
mas não abandonou Margarida. Em junho, num banquete oficial 
em honra do novo presidente francês, Valéry Giscard d’Estaing, 
a Rainha pôs o estadista entre si e a irmã. Margarida estava com 
Isabel na inauguração do novo Teatro Nacional, em outubro, bem 
como nas celebrações do Jubileu, no verão seguinte. A observação 
do historiador Jack Plumb, num jantar real, no Brooks, de que «o 
caminho para a “diretora” é através da irmã», sugere um entendi-
mento, entre aqueles que estavam à margem da Corte, quanto à 
proximidade contínua entre Isabel e Margarida.47 O apoio da mo-
narca, no entanto, não melhorou o difícil temperamento de Mar-
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garida, o que nem sempre poupou a irmã mais velha, nem resolveu 
a desordem da vida da irmã mais nova, que os tabloides serviram 
lascivamente como uma confusão de tórrida autocomplacência.  
O relacionamento de Margarida com Llewellyn continuou, apesar 
da desaprovação de Isabel. Ambas as irmãs ficaram preocupadas 
com as implicações espirituais do divórcio de Margarida, em maio 
de 1978, embora esta não lamentasse a partida de Tony. A ansieda-
de de Isabel era grande: pela irmã que amava excessivamente, pelos 
danos infligidos à monarquia e pelos filhos de Margarida. «Nunca 
ninguém parou para considerar o efeito que toda essa publicidade 
sobre a asneira da Princesa Margarida com o “Roddy” Llewelyn 
pode ter sobre os seus filhos pequenos, o Visconde Linley, de 16 
anos, e Lady Sarah Armstrong-Jones, que fez 14 anos no dia 1 de 
maio», escreveu Auberon Waugh no seu diário Private Eye.48 Um 
editorial do Times, de 20 de maio de 1978 — «o divórcio é agora, 
cada vez mais, considerado com comiseração, em vez de crítica, a 
menos que seja acompanhado por uma parada pública de amar-
gura privada» —, ofereceu umas migalhas de conforto a Isabel, 
bem como uma advertência presciente a que nem todos os filhos 
da Rainha dariam ouvidos. Tony Snowdon manteve as boas rela-
ções tanto com a cunhada como com a sogra, em parte, evitando 
qualquer desfile de amargura privada. Em vez disso, Tony casou 
novamente três meses depois do divórcio e Isabel convidou-o a 
fotografá-la com o primeiro neto, Peter Phillips, nascido a 15 de 
novembro de 1977. As confortáveis fotografias de Snowdon con-
trastam com as fotografias tiradas por Beaton (de Isabel com seus 
próprios bebés) e, ainda mais impressionante, com as primeiras 
imagens da bebé Isabel com a sua avó, a Rainha Mary. Íntimas 
e sem classes, as fotografias tiradas por Tony apontaram para a 
crescente mudança dentro da monarquia e da nação, em geral.  
O interesse do público no primeiro neto sem título de Isabel che-
gou a equilibrar os comentários adversos sobre o último aumen-
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to da Lista Civil para um milhão e 905 mil libras,VI anunciado na 
Câmara dos Comuns uma semana antes do nascimento de Peter.49

Assim como o casamento de Isabel com Filipe empurrara a vida 
romântica de Margarida para as primeiras páginas dos jornais, a 
vida doméstica estabelecida por Ana contrastava com o estatuto 
de solteiro do irmão mais velho. Isabel gostou de se tornar avó, 
mas o seu prazer não diminuiu a preocupação com o facto de Car-
los continuar solteiro quando estava à beira de fazer 30 anos. Sem 
dúvida, o filho sentira uma proximidade especial com a mãe na 
altura em que foi investido como Príncipe de Gales. Esta intimi-
dade particular, entre soberana e herdeiro, de que a própria Isabel 
desfrutou com o pai, diminuiu ao longo da década, com Carlos a 
surgir como um trabalhador real a tempo inteiro e as inevitáveis 
separações das vidas profissionais da família. A Rainha continuou 
a ser afetuosa, mas preocupada. Se alguma vez lhe passou pela ca-
beça que o seu próprio pai morrera na casa dos cinquenta anos, 
isso não a fez preparar Carlos para uma contingência semelhante. 
«O grande problema da minha vida é que não sei, de facto, qual é 
o meu papel na vida», disse Carlos a uma audiência de estudantes, 
em novembro de 1978, uma declaração não completamente sin-
cera.50 Os pais, por outro lado, tinham ideias muito claras sobre o 
papel do filho mais velho.

O mesmo acontecia com o seu tio-avô, Lord Mountbatten.  
O prazer de Mountbatten no papel de eminência parda que atri-
buiu a si próprio nas relações com Isabel e a sua família tornou-o 
mais expansivo nas suas relações com Carlos. Na opinião da avó, 
Carlos procurava o afeto que acreditava que Isabel lhe negava; 
Mountbatten ofereceu-lhe a orientação geralmente dada pelos 
pais. Era um conselheiro enérgico, mas sensível e, na altura do 
marcante aniversário de Carlos, em 1978, estava tão preocupa-
do como Isabel com o longo período de celibato do herdeiro do 
trono, perseguido pelo espetro de um antigo Príncipe de Gales, 

VI Cerca de dois milhões e 260 mil euros, ao câmbio atual. (N. da T.) 
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solteiro e mulherengo. Como o tio-avô David, Carlos descobrira 
os privilégios sexuais fáceis da sua posição. As dúvidas de Moun-
tbatten concentravam-se nos efeitos crescentes da vida romântica 
casual de Carlos, que caracterizava como sempre a «entrar e a sair 
da cama com raparigas», bem como na sua grande corrosividade.51 
Advertiu Carlos sobre «a ladeira que destruiu a vida do teu tio Da-
vid e o levou à vergonhosa abdicação e, para sempre, a uma vida 
fútil».52 Sem muita precisão, Martin Charteris descreveu a vida do 
Príncipe como «caça, tiro, polo e fornicação».53

O próprio Carlos estava tão preocupado com a necessidade de 
encontrar uma esposa como os pais e tio-avô. A um amigo, es-
creveu: «Disseram-me que o casamento é a única cura para mim. 
Talvez seja!», mas, aparentemente, não discutiu esse seu impasse 
com Isabel ou Filipe.54 A solução de Mountbatten foi típica: defen-
deu a causa da sua neta, Amanda Knatchbull, que posteriormente 
recusou o pedido de namoro de Carlos. A Rainha, supostamente, 
favorecia Lady Leonora Grosvenor, filha do Duque de Westmins-
ter. Alguns setores do público preferiam o romance de um casa-
mento real à moda antiga; os jornais informaram os seus leitores 
que Isabel apoiava a escolha da imprensa, que caía na Princesa Ma-
ria Astrid do Luxemburgo, filha mais velha da ex-Princesa Jose-
phine-Charlotte da Bélgica, agora Grã-duquesa de Luxemburgo, 
que, na primavera de 1937, segundo diziam os rumores, se junta-
ra à monarca na sala de aulas do Palácio de Buckingham. «Linda, 
equilibrada, altruísta», querida «pela Rainha, parece a nora ideal», 
sugeriu um jornal, embora a ideia fosse fantasiosa.55 Várias jovens, 
às quais o nome de Carlos foi associado, foram convidadas para 
o baile de trigésimo aniversário oferecido no Palácio de Buckin-
gham, em novembro de 1978, entre elas Lady Jane Wellesley e 
Lady Sarah Spencer, neta de uma das ex-damas de companhia da 
Rainha-Mãe, Cynthia, Condessa Spencer, e a sua aia, Ruth, Lady 
Fermoy. A irmã mais nova de Sarah Spencer, Diana, de dezas-
sete anos, também esteve presente. Excluída da lista de convida-
dos, por ordem de Isabel, estava a mulher de um bonito oficial 
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da Guarda por quem, seis anos antes, Carlos se apaixonara. Nessa 
altura, ainda era solteira. Apesar de ter casado entretanto, Carlos 
reatara recentemente o relacionamento. Isabel tinha sido informa-
da. A ex-Camilla Shand era, agora, Mrs. Andrew Parker Bowles.  
A Rainha não discutiu com Carlos nem a relação com Camilla nem 
a sua omissão da lista de convidados.

Em junho de 1972, Mountbatten entregou a Lorde Maclean a sua 
«grande carta fúnebre», que incluía «sugestões» para o seu serviço 
fúnebre que, se fossem seguidas, garantiriam um acontecimento 
magnífico e dispendioso. Traçou esses planos a convite de Ma-
clean, embora tivesse grande esperança de que não precisariam de 
ser postos em prática a não ser daí a muito tempo. Nisso estava 
certo. De facto, as circunstâncias do funeral de Mountbatten, sete 
anos depois, foram inesperadas e trágicas, em igual medida.

Já em 1972, Mountbatten questionara o Governo sobre a se-
gurança das suas visitas ao Castelo Classiebawn, no condado de 
Sligo, em agosto, com as filhas e os netos; e, desde então, reno-
vava as perguntas todos os anos. Desde 1961, polícias à paisana 
protegiam discretamente o parente de Isabel e Filipe durante as 
suas férias na Irlanda; em 1974, vinte e oito polícias estavam de 
serviço em volta do castelo. No final de agosto de 1979, tantos 
polícias não foram suficientes para impedir que o IRAVII pusesse 
uma bomba no barco de pesca de Mountbatten, o Shadow V. O 
engenho explodiu quando o barco se aproximou de um pote de 
apanha de lagosta, matando imediatamente Mountbatten, um dos 
seus netos e um tripulante irlandês e ferindo a filha mais velha de 
Mountbatten, Patricia Brabourne, o marido, a sogra e o filho, Ti-
mothy. O objetivo dos terroristas era «[trazer] emocionalmente 
para casa a classe dominante inglesa [...]. A guerra do seu governo 

VII Exército Republicano Irlandês. (N. da T.) 
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contra nós também lhes vai custar a eles».56 Nisso, foram bem-su-
cedidos.

Ninguém sentiu um choque mais forte do que Isabel na lon-
gínqua fortaleza de Balmoral. Uma visita com a sobrinha, Sarah 
Armstrong-Jones, à venda de caridade da igreja de Crathie era um 
verdadeiro acontecimento no meio dos dias calmos nas charnecas. 
Para a família, a perda de Mountbatten, que apesar de ser exaspe-
radamente intrometido, também era sábio, gentil e absolutamen-
te comprometido em ser um verdadeiro paterfamilias, privou-os 
de um conselheiro importante. Para Isabel privou-a, igualmente, 
de um vínculo vivo com o passado recente da família. Para Fi-
lipe e para Carlos, de maneiras diferentes, privou-os de um pai 
substituto, uma fonte de «orientação e muito sábio conselho».57 
Em outubro, enquanto Patricia Brabourne, uma das amigas mais 
antigas de Isabel, continuava no hospital, a monarca convidou 
Timothy Knatchbull, de quatorze anos, e a irmã, Amanda, para 
se recuperarem em Balmoral. Mais tarde, Timothy recordaria o 
acolhimento de Isabel quando chegou ao castelo, a meio da noite: 
«o género de sentimento de uma mãe pata que recolhe o seu filho 
perdido [...], [o seu] modo habitual de amor e cuidado, de nos 
perguntar pela família, de nos servir sopa e sanduíches e de nos 
envolver numa espécie de maternidade». Recordou «um estranho 
brilho caloroso que, de facto, nunca me deixou [...], o cuidado, o 
amor e a ternura que a Rainha [tem] como mãe».58 Era típico da 
profunda preocupação e afeto que Isabel era capaz de exprimir 
às pessoas fora do seu círculo familiar imediato, especialmente 
a quem tinha uma ligação com o seu próprio passado. Um espí-
rito semelhante coloriu a sua correspondência esporádica com a 
mulher de Hubert Tanner, o professor de Windsor, fundamental 
nas pantomimas das Princesas nos tempos de Guerra. «Espero 
que esteja bem, pois sei que passou por terríveis momentos o ano 
passado. Espero que me diga sempre [...] se precisar de alguma 
coisa», escreveu a monarca a Mrs. Tanner, ao agradecer-lhe um 
presente de aniversário.59
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Com o assassínio de Mountbatten, dos principais atores do cír-
culo interno em que Isabel crescera já só restava a Rainha-Mãe. 
Os seus conselhos, enraizados na tradição e num apego sincero 
à dignidade real, careciam da agudeza e da imaginação de Moun-
tbatten. Plunket, Charteris e Mountbatten nunca exerceram sobre 
Isabel uma influência tão poderosa como a Rainha-Mãe, mas essas 
relações de confiança ofereceram-lhe uma espécie de ligação com 
mundos para além da Corte e foram intermediários nas suas rela-
ções com os filhos. Para o pai de Isabel, a principal preocupação 
tinha sido o republicanismo. Para Isabel, como a mensagem do 
IRA deixara claro, a principal ameaça não era ao seu trono, mas à 
sua segurança pessoal.
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Louvar Isabel não era o objetivo principal do jornal Zambia Dai-

ly Mail quando, em agosto de 1979, falou do «extraordinário cora-
ção da Rainha».1 O seu objetivo era criticar o último primeiro-mi-
nistro britânico, sobre quem os estadistas africanos concordavam 
que tinha uma ausência notória do afeto que a monarca dedicava 
ao seu continente e às suas causas.

No rescaldo do Jubileu de Prata, o ministro do Ambiente, Peter 
Shore, identificou no país «um sentimento britânico genuíno, um 
sentimento profundo sobre os ingleses e a forma como se veem a 
si próprios no que diz respeito à sua história». Avisou que o polí-
tico que refletia este sentimento era a líder da oposição.2 Quinze 
meses depois deste aviso de Shore, o Partido Trabalhista de Calla-
ghan foi derrotado numa eleição na sequência de uma moção de 
rejeição apresentada pelos Conservadores, liderados por Margaret 
Thatcher — «a líder e governo dos Conservadores mais à direita 
durante 15 anos», como Tony Benn assinalou no seu diário.3

Na terceira década no trono, Isabel estava confortável no seu 
lugar. Um produtor de televisão, a trabalhar no Palácio de Bu-
ckhingham em novembro de 1976, testemunhou o seu regresso 
da cerimónia de Abertura Oficial do Parlamento. Estava luminosa 
e animada; os rigores da cerimónia e o comprimento do discurso 
escrito para si pelo Governo não tinham deixado marcas. A sua 
cabeça só pensava em cavalos. «Viu aquele cavalo?», perguntou. 

Capítulo XV

Moderação em todas as coisas
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«Parou a uma dúzia de jardasI antes do que devia. Deu ao coche 
uma sacudidela tremenda. O cocheiro estava a tentar fazê-lo an-
dar, mas ele não se mexia. Os outros cavalos tiveram de o arrastar. 
Foi a deslizar com as quatro patas em baixo».4 Na década seguinte, 
Isabel teria mais em que pensar. A sua experiência dos anos 80 do 
século passado foi modelada pela proximidade de duas mulheres 
com quem, em personalidade e em aspeto, estava repetidamente 
em desacordo. Uma: a primeira-ministra. Outra: uma teenager lin-
da e tímida escolhida para mulher de Carlos.

«Afabilidade sem amizade», foi o veredito de James Callaghan 
nas suas relações com Isabel. Seria duplamente verdade no caso 
da Rainha com Margaret Thatcher. Na altura, e sempre, a relação 
entre ambas inspirou especulações generalizadas. Em menos de 
um ano de Thatcher no governo, os seus modos provocaram uma 
reação enérgica de um tabloide: «Há apenas uma mulher que usa 
a Coroa neste país, seja o que for que outras mulheres possam 
pensar».5 Apesar da sua longa associação, nenhuma conseguiu 
compreender a outra. Tal como na sua relação com Edward Heath, 
faltava intimidade. Heath revelava pouco interesse em Isabel para 
além do seu papel na máquina do Governo, enquanto a profundi-
dade da reverência de Thatcher pela monarquia impedia qualquer 
aproximação à Rainha a um nível pessoal. Pelo contrário, «man-
tendo a realeza num patamar de respeito quase divino», de acor-
do com a sua assessora de imprensa, exagerada mas sinceramente 
deferente, fazendo vénias a rasar o chão, Thatcher tratava Isabel 
como a personificação de um ideal hereditário.6 Seis dos seus sete 
primeiros-ministros até à data tinham impregnado o respeito por 
Isabel enquanto soberana de um cavalheirismo protetor ou com 
laivos de humor. Nas palavras da própria Rainha, uma Thatcher 

I Jarda: medida de comprimento equivalente a 0,914 metros. Doze jardas são 
11m, aproximadamente. (N. da T.) 
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«simples, de uma franqueza provinciana» não permitia espaço 
para qualquer tipo de galantaria de mulher para mulher. Rumores 
de que Isabel não gostava da tendência de Thatcher para lhe dar 
sermões podem muito bem ser verdade; já não parece tão prová-
vel que ficasse perturbada, como por vezes se afirmou, pelo facto 
de a sua primeira-ministra se sentar na borda da cadeira durante 
os seus encontros, ou pelo hábito de Thatcher de dizer uma frase 
atrás da outra, limitando qualquer possibilidade de interrupção, 
já que Isabel tinha mais inclinação para ouvir do que para falar — 
como explicou mais tarde, «temos de ser uma espécie de esponja».7 
No verão de 1985, a aia-Baronesa Lady Trumpington contou o 
comentário de Isabel sobre as suas audiências com Mrs. Thatcher: 
«permanece demasiado tempo e fala demasiado. Viveu demasiado 
tempo entre homens».8 Contado por interpostas pessoas, o comen-
tário carece da entoação que tornaria a sua mensagem clara: ironia, 
exasperação, perplexidade. Dada a força da convicção da primei-
ra-ministra sobre as suas posições relativas, só Isabel poderia ter 
atravessado o abismo entre as duas, mas em grande parte falhou 
em consegui-lo. A um certo nível, era uma repetição da história da 
princesa adolescente e dos evacuados de Glasgow em Craigwoan. 
Isabel está praticamente ausente da autobiografia de Thatcher.  
O comportamento uma com a outra era consistentemente correto. 
Thatcher respeitava Isabel como sua soberana, mas é evidente que 
lhe deu pouco espaço nos recessos privados da sua imaginação.

O patriotismo unia a monarca e a primeira-ministra: ambas 
desejavam fazer reviver a boa sorte britânica no país e o prestígio 
no estrangeiro. A marca particular de patriotismo de Thatcher, 
«o nacionalismo inglês», afirmou Peter Shore, contribuiria para a 
proeminência da Família Real durante a sua liderança. As vidas das 
duas mulheres eram escravas de vocações que se sobrepunham aos 
laços domésticos convencionais; ambas jogavam em arenas domi-
nadas por homens, mas diferiam na forma de o fazer. Apolítica, 
centrista e estudadamente não controversa, Isabel olhava o trono 
como uma força unificadora; a sua perspetiva era pragmática, os 
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seus modos delicados. Thatcher queria resgatar uma Grã-Breta-
nha que chafurdava nas mãos dos sindicatos e no desperdício dos 
financiamentos estatais. Apesar de a sua atitude se ter tornado 
cada vez mais régia, desconfiava do sistema antiquado, do qual 
Isabel era o vértice, tanto quanto não gostava do coletivismo so-
cialista; admirava o ímpeto e a capacidade de andar para a frente, 
como a própria fazia. Empreendimento privado e trabalho árduo 
eram a base da sua filosofia, que floresceu no confronto abrasivo 
que era anátema para Isabel. O interesse da Rainha centrava-se 
num país unido, amistoso e com consciência cívica; a sua visão 
era conservadora, com uma ligação compreensível ao status quo. 
«Aquilo em que está interessada», foi a reflexão de um assistente da 
primeira-ministra, «é em que as coisas continuem como são, com 
tolerância e boas maneiras, atitudes cristãs, fazer a coisa certa».9  
O radicalismo de Thatcher e a sua aparente intratabilidade acaba-
riam por exacerbar fissuras numa nação já dividida. Os primeiros 
anos da sua liderança ficaram marcados por motins em Bristol, 
Brixton e Toxteth, greves de fome em Belfast e um grande aumen-
to de desempregados e de sem-abrigo. A Rainha, observou Alvide 
Lees-Milne à Duquesa de Beaufort, parecia frequentemente tris-
te. Estava triste, «eram os tempos», explicou a Duquesa, antiga 
Lady Mary Cambridge, prima de Isabel e anfitriã ocasional.10 Mas 
Isabel continuava a apreciar o seu duplo papel como soberana bri-
tânica e chefe da Commonwealth; os assuntos da Commonwealth 
ocupavam uma parte significativa da sua vida de trabalho. Em 
contraste, Thatcher inclinava-se para ignorar a Commonwealth, 
duvidando dos seus benefícios económicos para a Grã-Bretanha 
e olhando para os seus líderes com desdém; o seu dossier era es-
pecificamente britânico e não englobava um equivalente da res-
ponsabilidade internacional da monarca. Os observadores estão 
de acordo, desde o início, que a relação das duas mulheres estava 
marcada por apreço pelo lado de Isabel e por admiração pelo lado 
de Thatcher, mas foi uma viagem que incluiu muitos solavancos 
ao longo do caminho.
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Alguns meses depois de Margaret Thatcher tomar posse como 
primeira-ministra, os acontecimentos mostraram qual das duas ti-
nha os pés mais fincados como estadista internacional. No início 
de julho de 1979, o passo «pouco habitual» do Palácio de anunciar 
a «firme intenção» de Isabel em assistir à conferência de chefes 
de Governo da Commonwealth em Lusaca prenunciou o que se 
tornaria uma das suas intervenções-chave. O objetivo do anúncio 
era contornar a repetição do veto prévio do governo conservador 
à participação da monarca, dada a pouca apetência da primeira-
-ministra pela conferência e a desculpa da escalada de violência 
da guerrilha na região poder pôr em causa a segurança de Isabel.  
A imprensa reagiu como era intenção do Palácio: «A Rainha parece 
agora segura de ir cumprir a sua “missão perigosa” — a abertura 
da conferência da Commonwealth, no próximo mês, na Zâmbia», 
afirmou o Daily Mirror.11 Isabel estava determinada a exercer a sua 
influência nos líderes africanos, cuja fúria explícita pela relutância 
de Thatcher em impor sanções à Rodésia ameaçava dominar a con-
ferência. Tinha a intenção absoluta de promover a cooperação en-
tre os vizinhos da Rodésia e a nova primeira-ministra britânica e, 
ao fazê-lo, prevenir alguma fragmentação na própria organização.

«Quando chegou, encontrou uma situação muito tensa», 
recordou o presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda. «No entanto, 
devido sobretudo ao seu envolvimento pessoal, os ânimos 
arrefeceram».12 Isabel fez o seu trabalho na traseira da limusina 
presidencial — e, de acordo com os relatos da imprensa, a partir 
de uma base improvável «numa pequena villa suburbana», Villa 
Mulungushi, nos arredores de Lusaca. Primeiro, saiu do aeroporto 
com o seu anfitrião, Kaunda. No decurso da viagem, persuadiu-o 
a modificar a sua proposta de discurso para o banquete de Estado 
que se realizaria à noite, removendo as passagens antagónicas a 
Margaret Thatcher e à minoria branca da Rodésia, como um preli-
minar essencial a uma posterior discussão construtiva. Em segun-
do lugar, manteve encontros informais com chefes de Governo. 
«Como o frenético mundo da política da Commonwealth girava 
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à sua volta, a Rainha estava a trabalhar tranquilamente nos basti-
dores, encontrando-se [...] com chefes de delegações [...]. Atuava 
como um árbitro entre fações em guerra [...], encorajava o pen-
samento positivo».13 Era a definição de um papel dentro da Com-
monwealth, tanto proativo como discreto. Isabel não participou 
nas reuniões de preparação e não desempenhou nenhum papel nos 
debates formais que levaram ao acordo de um compromisso unâ-
nime «para um governo genuíno da maioria negra» na Rodésia. 
Não aconselhou, nem fez sugestões diretamente. A sua contribui-
ção, durante a receção e o banquete que ofereceu aos chefes de 
Governo, e através das reuniões que manteve com cada um em 
três dias, foi a de criar um clima de boa vontade. Fez um traba-
lho meritório, assim como os líderes, através dos encontros na sua 
villa suburbana. «Apenas eles e eu, sem ninguém a ouvir, o que foi 
muito útil»,14 afirmou sobre encontros semelhantes em 1985. A 
unanimidade levou à emergência de um Zimbabué independente 
em menos de um ano, longe de suspeitar do seu futuro sinistro. 
A importância da diplomacia de bastidores de Isabel, incluindo a 
sua intervenção junto de Kenneth Kaunda, não estava só no resul-
tado para o qual contribuiu, mas também na convicção, entre os 
intervenientes-chave, de que sem a Rainha não teria sido possível 
alcançar um acordo. «O simples facto de viver uma vida decente e 
íntegra é, em si, um fator positivo na manutenção de padrões civi-
lizados», afirmaria Isabel no ano seguinte.15 Sinceridade e decência 
estavam entre os «presentes» que levou para Lusaca; ao contrário 
de outros membros da família, o seu apoio ao governo de maio-
ria negra nunca vacilou. Na véspera da sua chegada, o presidente 
do Botswana, Sir Seretse Khama, elogiou a sua «grande coragem 
pessoal e o seu empenho».16 Kenneth Kaunda aclamou-a, mais tar-
de, como «uma grande pessoa [...], um líder entre os líderes [...]. 
Como percebemos o seu empenho com a Commonwealth, res-
pondemos todos à sua mensagem de conciliação».17
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Da Zâmbia, Isabel retirou-se para as rotinas familiares de Balmoral: 
tiro à perdiz, caçadas, montar a cavalo; piqueniques e churrascos 
saboreados no exterior ou nas cabanas de madeira ao longo da pro-
priedade; «a beleza das colinas e a paz de espírito que nos envolve 
quando por lá caminhamos, nada de estridentes sirenes da polícia & 
nada de despacha-te, despacha-te»; tempo para ler, como o outono 
em que contou a Ted Hughes que lera o seu poema An Otter [Uma 

Lontra].
18 O seu secretário particular, Philip Moore, escreveu uma 

carta veemente para os Negócios Estrangeiros a indicar a natureza 
da contribuição da Rainha para o Acordo de Lusaca.19 Se era um 
sinal de orgulho real, era pouco habitual da parte de Isabel e ilustra-
va a importância que dava ao seu papel na Commonwealth e o seu 
agrado em que se tivesse alcançado o resultado da sua preferência. 
Mais típica foi a sua atitude em relação à celebração do octogésimo 
aniversário da mãe no verão seguinte. Juntas, Isabel e Margarida 
envolveram-se no planeamento de um programa que culminou 
numa gala na Royal Opera House. As três mulheres posaram para 
Norman Parkinson na Royal Lodge, vestidas de forma idêntica, a 
Rainha-Mãe flanqueada pelas filhas, uma atualização das fotogra-
fias pré-Guerra de Marcus Adams. Em cada evento da celebração, 
Isabel cedeu de bom grado o lugar de honra à Rainha-Mãe. Em Co-
vent Garden, Roy Strong registou «flashes de prazer» da monarca 
ao longo da noite. «É difícil ter a competição da mãe, mas Isabel 
foi um génio em recuar nesta ocasião».20 As irmãs compraram à 
mãe um casaco de peles, «a maior surpresa & a mais excitante da 
minha vida», disse a Rainha-Mãe na carta de agradecimento a Mar-
garida.21 A carta de agradecimento a Isabel teve uma reação rápida.  
A família toda, replicou a Rainha, «regozijou-se com o enorme e ca-
rinhoso sentimento de ação de graças que veio de todo o género de 
pessoas que fizeram este país e a Commonwealth, e especialmente, 
da sua própria família. Espero que se tenha sentido apoiada ao saber 
o que as pessoas sentem».22 Ninguém se regozijou mais plenamen-
te do que Isabel, uma filha indulgente e dedicada, que indubitavel-
mente partilhava o carinhoso sentimento de ação de graças.
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Iria ser uma década de cedência da ribalta. Os anos de 1980 viram 
o trigésimo aniversário da subida ao trono de Isabel, o seu sexagé-
simo aniversário e o seu quadragésimo aniversário de casamento. 
Para um público distraído com o sensacionalismo dos tabloides e 
com uma cobertura da realeza cada vez mais espalhafatosa, apenas 
a sua bravura a reagir ao ataque de um atirador durante a Trooping 

the Colour em 1981 e uma invasão do Palácio no ano a seguir riva-
lizaram com as trapalhadas românticas, e não românticas, dos seus 
filhos adultos e de um primeiro-ministro aparentemente determi-
nado a cavalgar a política mundial como um colosso.

O papel de Princesa de conto de fadas nunca serviu a Ana. Desde 
o seu casamento que era um dos membros da família menos po-
pulares entre o público (isto alterar-se-ia mais tarde). No outono 
de 1980, os jornalistas ficaram satisfeitos e aliviados ao descobri-
rem mais material promissor na forma de uma aristocrata ingé-
nua, Lady Diana Spencer. Irmã mais nova de Sarah Spencer, uma 
jovem de 19 anos de quem a madrasta dissera: «não tem nada para 
dizer! Assim que se acaba de falar dos Duran Duran, não há mais 
nada», Diana era a improvável nova namorada do herdeiro do tro-
no, um homem doze anos mais velho, introspetivo, sensível, com 
uma educação à moda antiga, temperamental e emocionalmente à 
deriva. Ferida pelo divórcio dos pais durante a sua infância, Diana 
sonhara em escapar-se para o casamento com um duque; a mãe 
da sua madrasta, a romancista Barbara Cartland, disse ao secretá-
rio particular de Mountbatten que Diana tinha «orientado o seu 
coração para Carlos desde muito nova».23 A sua beleza disfarçava 
um traço de egoísmo; era determinada, mas emocionalmente frá-
gil. Carlos parecia esmagado pelo peso do dever de se casar; Diana 
era bem-nascida, sem nenhum passado romântico que lhe lanças-
se sombra. O Príncipe de Gales estava apaixonado por Camilla 
Parker Bowles, e Mountbatten, que o poderia ter aconselhado, es-
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tava morto. Nem Carlos nem os seus pais discutiram o desafio par-
ticular que era encontrar uma mulher que também fosse uma ade-
quada futura Rainha. A culpabilização era partilhada. «Poderíamos 
desejar [...] ter sido capazes de falar livremente sobre as coisas que 
importam mais profundamente, mas éramos demasiado inibidos 
para o discutir», refletiu Carlos em 1987, e confiou ainda tópi-
cos relativamente neutrais, como a sua opinião sobre a Austrália, 
as cartas para a avó em detrimento da sua mãe.24 Na mensagem 
de Natal do ano anterior, Isabel dissera: «Deixem-nos [...] parar 
para pensar se estamos a esforçar-nos o suficiente para passarmos 
a nossa experiência de vida aos nossos filhos». Mesmo numa con-
juntura tão crítica, a mulher que não gostava de falar sobre os seus 
sentimentos não transmitiu ao filho, que também era o seu herdei-
ro, as experiências da sua vida emocional ou do seu casamento, que 
resistiu com sucesso a um escrutínio extraordinário e a um género 
de pressões a que o casamento de Carlos também estaria exposto. 
«É encorajado a confiar em si mesmo», escrevera Lisa Sheridan em 
1962 sobre a forma como Isabel e Filipe exerciam a parentalidade 
de André, então com dois anos. Assim foi também com Carlos, 
duas décadas mais tarde, e a imprensa, ao farejá-lo, pareceu forçar 
a mão do Príncipe através de um expediente simples como a pu-
blicação constante de notícias. Em meados de novembro, a mais 
conceituada dos jornalistas que faziam a cobertura da Família Real, 
Audrey Whiting, sentiu-se suficientemente segura das suas fontes 
para descrever inequivocamente Diana como «o retrato robô de 
tudo o que [a Família Real] quer numa futura Princesa de Gales».25

Para Whiting, a adequação de Diana assentava nos seus an-
tecedentes aristocráticos e nas relações dos Spencer com a famí-
lia da Rainha. O pai de Diana, 8.º Conde Spencer, servira como 
escudeiro tanto de Isabel como do pai; as duas avós de Diana e 
quatro das suas tias-avós eram membros da Casa Civil da Rainha-
-Mãe, enquanto a sua irmã do meio, Jane, era casada com Robert 
Fellowes, secretário particular de Isabel desde 1977, e o seu único 
irmão, Carlos, era afilhado da monarca. Diana conhecera André e 
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Eduardo em criança, quando vivera em Park House, na proprieda-
de de Sandringham. O casamento era patrocinado pela avó sobre-
vivente, Ruth, Lady Fermoy, que ajudou a conseguir a aprovação 
da Rainha-Mãe, uma opinião de peso tanto para Carlos como para 
Isabel. A uma amiga, a monarca escreveu: «é uma de nós. Gosto 
muito de todas as três raparigas Spencer».26 Com a sua mãe e Jock 
Colville notaram quarenta anos antes, Isabel movia-se numa es-
treita clique aristocrática. Não é de surpreender que, na sua preo-
cupação com o dilema de Carlos, tenha ficado confortada com a 
familiaridade dos antecedentes de Diana. Ao escolhê-la, o Príncipe 
propôs exatamente o tipo de casamento que muitos suspeitavam 
ter sido o que a Rainha-Mãe desejara para Isabel, nos dias em que 
os membros dos Grenadier Guards pareciam agradar-lhe mais do 
que o enérgico e livre-pensador Filipe. Os antecedentes de Diana 
assemelhavam-se aos da Rainha-Mãe. Isabel podia testemunhar o 
sucesso do casamento da antiga Lady Isabel Bowes-Lyon com ou-
tro futuro Rei. Tudo ponderado, a mãe queria que Carlos fizesse a 
escolha certa. Mais tarde, Diana afirmaria que Isabel estava exas-
perada com as hesitações do filho.

Com as especulações a escalar — «à medida que as coisas ficam 
piores e piores, o culto da realeza acelera», escreveu Roy Strong, 
reparando na ligação, que acontecera repetidamente na vida de Isa-
bel, entre as terríveis perspetivas económicas e as fantasias escapis-
tas centradas na Família Real —, Filipe escreveu a Carlos, em parte 
motivado pela irritação da monarca pela intrusão da imprensa. A 
intenção de Filipe era deixar claro ao filho o perigo para a reputação 
de Diana de uma relação tão pública no caso de o casamento não ser 
o seu objetivo; Carlos interpretou a carta do pai como um ultimato. 
O que jornalistas como Whiting não suspeitavam era que Carlos e 
Diana eram virtualmente desconhecidos um para o outro. O filho 
estava assolado por dúvidas, mas Filipe encorajou-o a agir decisiva-
mente. Carlos não abordou diretamente as suas preocupações nas 
conversas com a mãe, apesar de rumores registados no diário de 
Hugo Vicker de que o Príncipe de Gales lhe teria dito, irritado: «O 
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meu casamento e a minha vida sexual não têm nada a ver um com 
o outro…». Se era verdade, sugere uma permuta, embora enviesa-
da, sobre Camilla Parker Bowles.27 Carlos falou mais sinceramente 
com os amigos. As suas reações, incluindo, numa minoria de casos, 
oposição ao casamento, foram igualmente sinceras. Carlos pediu 
Diana em casamento e foi aceite. O noivado foi anunciado a 24 de 
fevereiro de 1981. A reação pública foi, maioritariamente, de êxta-
se. Em contraste, uma Margarida lacónica descreveu a Família Real 
como «toda extremamente aliviada»; também revelou a amigos que 
Camilla «não tinha nenhuma intenção de desistir dele».28 Não falou 
em contentamento, tanto do casal como da Família Real. Carlos e 
Diana foram fotografados com Isabel. Deram uma entrevista te-
levisiva recordada subsequentemente pela resposta infeliz de Car-
los a uma pergunta sobre os seus sentimentos; «seja o que for que 
“apaixonado” signifique». «Há algo de triste em ver uma rapariga 
de 19 anos ser levada para o cativeiro real», observou o historiador 
e jornalista Kenneth Rose.29 Não fez comentários sobre o facto de 
o entrevistador ter questionado o Príncipe sobre o estado das suas 
emoções, uma questão que levantava novos níveis de intromissão, 
inimagináveis na altura do casamento de Isabel em 1947. A Rai-
nha-Mãe ofereceu um jantar no qual presenteou a noiva com uma 
grande pregadeira de safiras, que Diana colocou logo no centro da 
sua gargantilha. Isabel comprou, ao preço considerável de 28 mil 
libras,II o anel de noivado, uma safira oval cercada de diamantes. 
A publicação, semanas mais tarde, do livro The Churchillians [Os 

Churchillianos], de Jock Colville, recordou aos leitores que a Rainha 
também tinha sido, em tempos, uma heroína romântica. Num ex-
trato citado em vários jornais, Colville escreveu: «Havia uma única 
senhora por quem, de 1952 em diante, Churchill estava deslumbra-
do. Era a nova Rainha… A uma distância respeitável, apaixonou-
-se pela Rainha».30 Num futuro previsível, seria Diana e não Isabel 
quem ocuparia os leitores da imprensa mais ruidosa.

II Aproximadamente 32.800 euros a câmbios atuais. (N. da T.) 
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Desde que ascendera ao trono, nada a desviara dos assuntos de 
Estado: nem, à superfície, o noivado de Carlos com Diana Spencer. 
Em maio, como planeado, Isabel e Filipe fizeram uma visita de Es-
tado à Noruega, onde foram saudados por cartazes a protestar con-
tra o tratamento dado por Thatcher a quem fazia greve de fome 
na Irlanda do Norte; visitaram a Tunísia no outono, depois de o 
rebuliço sobre o casamento ter amainado. Fora da esfera oficial, a 
família ocupava a agenda da monarca. Em março, Isabel e Filipe 
voaram para Gordonstoun para assistir à participação de Eduardo 
numa peça da escola. Como fazia desde a infância, celebrou o seu 
quinquagésimo quinto aniversário em abril com uma festa para a 
família em Windsor. Dois dias antes do casamento, a 27 de julho, 
na receção após o batizado de Zara, a segunda filha de Ana, foi 
a Rainha quem levou a bebé; os padrinhos de batismo incluíram 
André Parker Bowles. No mesmo ano, Denys Rhodes foi diagnos-
ticado com um cancro do pulmão inoperável. Isabel ofereceu a 
Rhodes e à mulher, antigamente Margarida Elphinstone, uma casa 
no Grande Parque de Windsor onde, frequentemente, os visitava 
depois da missa nas manhãs de domingo, feliz e relaxada, na com-
panhia da prima que conhecia tão bem. Também à mão de semear 
em Windsor, em Adelaide Cottage, estava Libby Hardinge, outra 
ligação à infância de Isabel. Uma carta que a Rainha escreveu a 
uma amiga depois de Diana se ter mudado para o Palácio de Bu-
ckingham indica que estava consciente das emoções confusas que 
a jovem mulher sentia tardiamente: «Acredito que Diana acabará 
por achar a vida aqui um fardo menor do que espera».31 Não é 
claro o que a Rainha, complacente e descomplicada, sentia sobre 
a futura nora. Se partilhava o nervosismo de Carlos, guardou-o 
para si. O staff do Príncipe, surpreendido pelos modos oscilantes 
de Diana e pelo seu interesse obsessivo em Camilla, que emergira 
pouco depois do noivado, escondia as opiniões. A monarca atri-
buiu a desestabilização de Diana aos nervos pré-casamento.

No dia do casamento, na Catedral de St. Paul, a felicidade de 
Isabel parecia ir ao encontro dos 750 milhões de espectadores da 
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audiência televisiva global. Diana incluíra no seu buquê caules 
de uma nova rosa amarelo brilhante, à qual fora dada o nome de 
Mountbatten, um gesto simbólico a apelar para a Família Real. 
«Ver a Rainha a regressar do casamento real [...] num landau aber-
to às saudações de uma multidão encantada» — o escritor Alan 
Bennet observou Isabel a navegar numa experiência simultanea-
mente privada e pública, um enigma característico da realeza: «A 
tentar gerir, por um lado, a tagarelice satisfeita do Conde Spen-
cer e a aceitar o frenesim da multidão, por outro».32 As multidões 
deliraram com o beijo dos noivos na varanda do Palácio. Tanto 
Isabel como Filipe se divertiram muito na festa no Claridge’s que 
se seguiu à partida dos noivos para a primeira etapa da lua de mel. 
No entanto, nas fotografias de bastidores tiradas por Patrick Lich-
field a Diana e às suas damas de honor depois da cerimónia, Isabel 
parece pálida e cansada; Filipe não se vê em lado nenhum. Com 
consequências devastadoras, esta seria a visão da década seguinte, 
pela qual optou uma mão cheia de editores de tabloides determina-
dos, desgastantes e agressivos. A sua atenção implacável em Diana 
e noutros membros mais novos da família acabaria por ter resul-
tados muito infelizes.

No dia seguinte, Isabel passou várias horas em provas com o 
seu costureiro Hardy Amies. Agradeceu à Rainha ter arranjado 
tempo para o ver tão depressa depois da mêlée

III do casamento.  
A resposta da Rainha foi a mesma de inúmeras mães depois de 
celebrações familiares em larga escala: disse-lhe que «estava satis-
feita por ter alguma coisa para fazer, já que a vida parecia bastante 
entediante agora que o casamento acabara».33 Mais surpreenden-
temente, comentou o seu espanto pelo tamanho das multidões que 
se reuniram na Mall e em frente ao Palácio de Buckingham — pro-
va de que não dava por garantido este tipo de demonstrações de 
afeto público.34

III Confusão (em francês, no original). (N. da T.) 
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Talvez haja uma característica idólatra no culto real imoderado 
do verão de 1981, quando prelados e homens da imprensa com-
petiram com os mais elevados elogios para celebrar as virtudes da 
família de Isabel. Se assim é, a Rainha contribuiu para a euforia 
sentimental de uma forma que de bom grado teria rejeitado. Às 
10h57 de 13 de setembro, o seu alazão negro, Burmese, descon-
trolou-se e fugiu na Mall. Com meia dúzia de passos, Isabel voltou 
a ganhar o controlo e acalmou o cavalo assustado. Inclinando-se 
para a frente, acariciou o pescoço de Burmese. Possivelmente, 
também lhe falou. O rosto da monarca estava pálido. Sobrevi-
vera a seis tiros disparados diretamente na sua direção enquanto 
se dirigia à guarda montada para o Trooping the Colour, sentada 
à amazona no cavalo oferecido pela guarda montada canadiana.  
O culpado era Marcus Serjeant, de 17 anos, «conhecido de amigos 
e vizinhos [...] como um solitário tranquilo, que passava a maior 
parte do tempo dedicado aos seus passatempos de pesca e coleção 
de borboletas».35 Os tiros assustaram o cavalo de Isabel, mas apa-
rentemente não a própria soberana; o eco dos tiros ouviu-se no 
medo irado da multidão. Nos relatos de alguns, «houve gritos de 
“linchem o bastardo” quando o rapaz foi arrastado para a tenda da 
ambulância na Mall». O Sunday Mirror noticiou que «o ambiente 
festivo da multidão se transformou em fúria depois dos tiros».36 
A Rainha tornou-se um herói da nação. Ao condenar Serjeant a 
cinco anos de prisão de acordo com o Ato de Traição de 1842, o 
juiz Lord Lane explicou que «o sentido de ultraje do público tem 
de ser assinalado».

Acima de tudo, os elogios dirigiam-se ao sangue frio de Isabel. 
Nos dias que se seguiram, a Rainha não alterou os compromis-
sos planeados ou o estilo desses compromissos. Como os títulos a 
aclamavam, a monarca era «resoluta». Ao observá-la muito pro-
ximamente em Windsor nessa semana, Isabel Longford concluiu 
que a Rainha era forte, tanto mental como moralmente; ao ver as 
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imagens de vídeo do atirador, vários anos mais tarde, Carlos des-
creveu a mãe como «feita de material forte».37

A imprensa citou uma fonte alternadamente identificada como 
sendo do Palácio ou um porta-voz da polícia: «A Rainha sente que 
se vai a um compromisso, então o público deve poder vê-la».38 Era 
a sua própria versão do espírito atribuído aos seus pais durante o 
Blitz e que apoiava o seu motto: tinha de ser vista para acreditarem 
em si. Na semana seguinte, a polícia de Thames Valley pediu aos 
frequentadores das corridas de Royal Ascot que estivessem «alerta 
para qualquer coisa suspeita» de modo a «agirem como seguranças 
— e ajudarem a proteger a Rainha».39

Embora na altura ninguém o pudesse saber, foi um verão em 
que as opiniões polarizadas convergiram. Uma jovem mulher de ar 
inocente, mas egocêntrica, tornou-se um ícone mundial, enquan-
to a sua valente quase-a-ser-sogra inspirou elogios universais pela 
bravura inconsciente e resistência estoica. Isabel comportou-se ins-
tintivamente. Mais tarde, esforçou-se para justificar o nervosismo 
de Burmese. Mas o seu instinto para o bom comportamento, que 
equiparava a autocontrolo e ausência de espalhafato, não consegui-
ria sempre aplausos do público.

A 5 de novembro, foi feito um anúncio público e oficial da gra-
videz de Diana. Inevitavelmente, serviu para ampliar o interes-
se na nova Princesa de Gales, embora a própria estivesse a lutar 
contra as realidades da sua posição, incluindo a perda de privaci-
dade: a sua avó, Ruth Fermoy, assinalou «o muito que [ela] tem 
ainda de aprender».40 Para Isabel, que no mês anterior concordara 
que Diana recebesse aconselhamento psiquiátrico em Londres, a 
perspetiva de uma criança oferecia esperança para o casamento 
de Carlos e a felicidade da Princesa, assim como garantias futuras 
para a dinastia. Para suavizar a transição de Diana para a vida da 
realeza, Isabel solicitara à mais nova das suas aias, Susan Hussey, 
que a ajudasse. Em idade, era mais próxima de Carlos do que de 
Diana. A afeição do Príncipe por Susan já tinha duas décadas — 
escrevera-lhe durante os seus anos miseráveis em Gordonstoun.  
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As boas intenções de Isabel mostram como estava longe de enten-
der a condição de Diana. De confiança, escrupulosa, leal e gracio-
sa, Susan Hussey era demasiado «correta» para a volátil e frágil 
Princesa. Como muitas das relações de Diana no Palácio, a ligação 
entre ambas azedou com o tempo. No início de dezembro, Isabel 
foi a anfitriã de um cocktail para os editores de jornais, televisão e 
rádio, no qual o seu assessor de imprensa, Michael Shea, falou do 
efeito corrosivo que o escrutínio implacável tinha em Diana, um 
apelo real para moderação e clemência. Isabel dissera a Diana que 
se sentisse sempre à vontade para a ir ver. Os que observavam as 
duas mulheres juntas argumentavam que a perspetiva da Prince-
sa sobre a Rainha assemelhava-se à de Roy Strong, expressa no 
ano seguinte, depois de um encontro na Royal Lodge: «A Rainha é 
sempre muito formidável e assustadora. É impossível perambular 
na sua direção».41 Isabel deu passos para ajudar Diana, mas as suas 
necessidades específicas estavam para lá da experiência da Rainha. 
Isabel falhou em não debater com Diana a sua infelicidade, o que, 
embora fosse característico, foi interpretado pela Princesa como 
uma prova de indiferença.

A soberania pode ser uma vocação difícil. Em outubro de 1982, 
Isabel foi outra vez alvo de um atirador, em Dunedin, na Nova 
Zelândia. Assustado com a possibilidade de as notícias sobre um 
atentado, apesar de não ter tido sucesso, pudessem significar o fim 
das visitas reais, o governo da Nova Zelândia conspirou para um 
encobrimento que durou quatro décadas. O atirador, Christopher 
Lewis, de 17 anos, suicidou-se em 1997, no subsequente julgamen-
to por tentativa de assassínio. A própria Rainha pode não ter sabi-
do o que aconteceu: as autoridades da Nova Zelândia explicaram o 
som distante dos tiros como a queda de um letreiro da Assembleia. 
Ao explorar o tema da valentia na sua mensagem de Natal, meses 
mais tarde, o foco de Isabel não estava em si própria, mas naqueles 
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que vivem com deficiências, para assinalar o Ano Internacional 
das Pessoas com Deficiência promovido pelas Nações Unidas.

No entanto, o ano que se seguiu testou a coragem de Isabel.  
O trigésimo aniversário da sua subida ao trono originou elogios 
à suas qualidades pessoais, assim como ao trabalho polido da mo-
narquia enquanto instituição. Numa série de entrevistas, Harold 
Wilson atribuiu o sucesso da monarquia «à natureza e firmeza da 
própria Rainha». No tipo de declaração que pressagiava desastre 
nas tragédias gregas, afirmou que, graças ao seu registo exem-
plar, Isabel estava «numa posição invencível».42 Para a monarca, 
o aniversário também era, como sempre, o da morte do seu pai. 
Passou-o tranquilamente em Sandringham. Não seria, no entan-
to, uma primavera de reflexão tranquila. No início de abril, Tony 
Benn classificou a Câmara dos Comuns como «o gancho do jin-
goísmo».43/IV Durante 74 dias, a Grã-Bretanha travou uma guerra 
a oito mil milhasV de casa, no seguimento da ocupação, pela Ar-
gentina, das Ilhas Malvinas e Geórgia do Sul, uma colónia da coroa 
britânica desde 1841. A decisão de responder à agressão argentina 
foi de Margaret Thatcher; na sua capacidade de Rainha das ilhas, 
chefe da Commonwealth e chefe das Forças Armadas, Isabel des-
creveu o conflito como «irmos resgatar as Ilhas Malvinas [...] em 
defesa de liberdades básicas».44 Entre as tropas estava o seu filho 
do meio, e seu filho favorito, André, então um piloto de helicóp-
teros no HMS Invincible. Uma declaração do Palácio de que Isabel 
apoiava o envolvimento de André no conflito foi o equivalente ao 
que os seus pais tinham feito ao publicitarem a sua permanência 
em Londres durante o tempo da Guerra — fê-la ganhar simpatia 
como mãe. Thatcher aproveitou a oportunidade para se apresen-

IV Nacionalismo exacerbado. Partido dos que, na Inglaterra do século XIX, de-
fendiam uma atitude exageradamente patriótica. (N. da T.) 
V Pouco menos de 13 mil quilómetros. (N. da T.) 
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tar a si própria como um misto de BoadiceiaVI e BritâniaVII. Um 
ressurgimento de sentimentos patrióticos deu um impulso à sua 
popularidade. A sua beligerância fazia lembrar a atitude da Rainha 
Vitória em momentos semelhantes. Em contraste, Isabel estava 
notoriamente menos entusiasmada, «talvez [...] um pouco descon-
fiada do papel que Mrs. Thatcher estava a assumir», de acordo com 
um camarada e apologista Alan Clark.45 David Cannadine descre-
veu a Rainha, durante o conflito, como «curiosamente moderada, 
uma absentista».46 É difícil perceber que alternativa é que a primei-
ra-ministra lhe deu. Isabel visitou os feridos no regresso das tropas 
e, mais tarde, liderou os tributos da nação nos serviços fúnebres 
das Malvinas que têm lugar anualmente na Catedral de St. Paul. 
O conflito pôs momentaneamente de lado questões sobre a sua 
possível abdicação a favor de Carlos, sugerida apenas uns meses 
antes no trigésimo aniversário da sua subida ao trono. Então Ha-
rold Wilson ofereceu o que se tornou uma explicação aceite: Isabel 
«estava consciente do seu dever num sentido religioso» e das suas 
promessas de lhe dedicar uma vida inteira feitas perante Deus.47

Semanas depois da rendição da Argentina, a 14 de junho, a Rai-
nha enfrentou um invasor de um género diferente. Foi um inci-
dente descrito no Illustrated London News como uma «saga, a raiar 
a fronteira da farsa, [que] poderia muito bem ter-se tornado numa 
tragédia».48 Um verão de violência terrorista, com dois ataques do 
IRA a tropas no centro de Londres em apenas quinze dias, faria 
nascer protestos de que a segurança da realeza se tornara uma crise 
nacional. Michael Fagan, desempregado, irresponsável, abandona-
do pela mulher, desmazelado e fraco, invadiu o Palácio de Buckin-
gham, trepando por um muro do jardim, já o tendo feito uma vez 
sem ter sido detetado. As suas narrativas do seu feito nessa manhã 

VI Boadiceia, rainha celta que combateu os romanos no tempo do Imperador 
Nero. É o arquétipo da mulher guerreira da Grã-Bretanha. (N. da T.) 
VII Britânia é um termo antigo para Grã-Bretanha e também uma personificação 
feminina da ilha. No séc. II, a Britânia romana era personificada como uma deusa, 
armada com tridente e escudo e com um capacete de centurião. (N. da T.) 
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de julho variaram com o tempo, à medida que os aniversários da 
sua ousadia renovavam a sua noticiabilidade transitória. Disse que 
a sua intenção era encontrar o quarto de Isabel; disse que encon-
trou o caminho para lá por acidente. Seja qual for a verdade, ficou 
em pé ao lado da cama da Rainha, com uma das mãos a sangrar de-
vido a um cinzeiro partido. Em vão Isabel convocou ajuda; nem o 
botão de alarme nem o telefone do Palácio deram qualquer respos-
ta. Filipe saíra do Palácio mais cedo para um compromisso fora da 
cidade. O aparecimento da criada de quarto, Isabel Andrew, com 
um descuidado «C’um caraças, madame, qu’é qu’ele faz aqui?», re-
duziu a tensão. Primeiro um lacaio, depois um polícia foram tar-
diamente em socorro da Rainha. Fagan não parecia ter intenção de 
fazer qualquer mal. As suas descrições da camisa de noite de Isabel 
e dos seus «pequenos» pés descalços sugerem que se deixou encan-
tar pela Rainha. Isabel negou que tivesse tido medo; como planea-
do, prosseguiu com uma cerimónia de investidura algumas horas 
mais tarde. Sem dúvida, estava chocada. Muitos anos mais tarde, 
Fagan afirmaria que o encontro dos dois não durara mais do que 
alguns segundos; as notícias da época coincidem em que estiveram 
sós por mais de dez minutos. Uma Isabel sensata dava valor à sua 
privacidade, mas anteriormente não tivera motivos para suspeitar 
da sua vulnerabilidade quando estava sozinha. Depois dos tiros de 
Marcus Serjeant e do assassínio de Mountbatten, a invasão de Fa-
gan era inquietante.

O incidente chocou muita gente por todo o país, assim como 
a própria Rainha. Houve indicações, no entanto, de alterações 
profundas nas atitudes. Trinta anos antes, uma brecha semelhan-
te teria sido saudada por uma torrente de protestos corteses. Em 
1982, até o respeitável Illustrated London News parecia hesitante na 
sua reação, inseguro quanto à caracterização dos acontecimentos 
como absurdos ou trágicos. Mais uma vez, a bravura de Isabel 
rendeu-lhe elogios, mas o calor da adulação anterior já arrefecera.
Essa tocha passara agora para Carlos e, em especial, para Diana. Os 
elogios pela firmeza da monarca eram sinceros, mais respeitosos 
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do que apaixonados, embora uma sondagem conduzida no outono 
pela Market Research Enterprises tenha confirmado a posição de 
Isabel como o membro da Família Real «mais apreciado», com 37 
por cento dos votos expressos.

A 21 de julho, o nascimento do primeiro filho de Carlos e Dia-
na, um rapaz batizado quinze dias depois como William Philip 
Arthur Louis, ofereceu a Isabel o seu primeiro neto e, nas suas 
próprias palavras, «outro herdeiro».49 Como soberana, não podia 
ignorar o significado dinástico do nascimento. Isabel não tinha 
ilusões de que William fosse a panaceia necessária ao problemáti-
co casamento de Carlos e Diana, embora não estivesse totalmente 
ciente da extensão das dificuldades do casal apenas um ano após o 
casamento, mas o nascimento do neto distraiu-a brevemente do 
desgosto da morte de Rupert Nevill, dois dias depois. Nevill tinha 
sido, recentemente, secretário particular de Filipe; era padrinho 
de um dos filhos de Margarida, David. Tal como Patrick Plunket, 
era um amigo de juventude de Isabel: de confiança, discreto, com 
ideias semelhantes. 

Carlos e Diana não eram as únicas fontes de ansiedade na famí-
lia. A publicação, no outono, de fotografias oficiais de Ana e Mark 
Phillips, para coincidirem com o trigésimo quarto aniversário de 
Phillips, foi interpretado como uma tentativa do Palácio de pôr 
fim aos rumores sobre o estado do seu casamento. A Rainha sabia 
da relação de Ana com o oficial responsável pela sua proteção, Pe-
ter Cross.50 Entretanto, a transformação de André — de rapaz em 
homem na sua própria avaliação —, como resultado da experiên-
cia das Malvinas, não estava a acrescentar nada de construtivo ao 
filho do meio de Isabel. André embarcou numa série de relações 
de curto prazo largamente noticiadas que, apesar do apoio público 
— «quase todos os interrogados pensam que lhe deve ser permi-
tido um último “voo”» —, estavam em desacordo com a ideia de 
uma Família Real modelo, faltando-lhes romance ou dignidade.52 
Uma biografia ligeira do Príncipe publicada no ano seguinte suge-
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re que as iniciais SAR «são para Sua Alteza Rasga-corações».52/VIII  
A viagem de outono de Isabel à Commonwealth, que incluiu a sua 
primeira visita às ilhas distantes do Pacífico Sul, foi apresentada 
aos leitores dos jornais como uma «grande aventura».53 Ofereceu 
à Rainha uma trégua bem-vinda e a oportunidade de se afastar 
das suas preocupações temporariamente. Quatro anos antes, tinha 
sido nomeada Rainha do novo e independente Tuvalu, que se tor-
nou no seu Reino mais pequeno. A sua chegada à pequena ilha não 
teve equivalente em nenhuma outra, sentada numa canoa dourada 
e turquesa, decorada com folhagem tropical e flores, e transporta-
da por vinte e seis «guerreiros» vestidos com saias feitas de ervas. 
Mais tarde, numa festa tradicional cujo menu incluiu morcego 
de churrasco, Isabel usou um colar de madrepérola e um toucado 
simples feito com flores jasmim-de-Madagáscar oferecidas pelos 
nativos. A sua aparência sugere um nível de flexibilidade a que 
raramente se autorizava em casa, e que contrastava com os sinais 
de tensão com que, imediatamente após o seu regresso, procedeu à 
abertura do ano parlamentar em Westminster.

O prazer de Isabel com as suas viagens à Commonwealth não 
diminuíra. A ligação a esta faceta-chave da sua herança era incan-
sável, embora os movimentos independentistas africanos dos anos 
1950 e 1960, um republicanismo esporádico no Canadá e na Aus-
trália, e as iniciativas pan-europeias dos anos 1970 tenham contri-
buído para muitos dos seus súbditos britânicos perderem o suporte 
imaginativo que era a Commonwealth. Em 1953, o papel simbó-
lico de Isabel como unificadora da Commonwealth era largamen-
te aceite na Grã-Bretanha; trinta anos depois, os céticos questio-
navam o valor das suas viagens à volta do mundo tanto quanto 
questionavam o valor da própria Commonwealth. Sobre a visita 
da monarca ao Canadá em março de 1983, Kate Adie, uma pou-
co convencida correspondente da BBC na Corte, considerava que 
«não há evidência de que a viagem faça algum mal; pelo contrário, 

VIII Em inglês, HRH «são para His Royal Heart-throb», o que poderia traduzir-
-se como «Sua Alteza Coração-Palpitante». (N. da T.) 
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a maioria dos eventos dão prazer a quem os frequenta, satisfação 
às cidades pequenas e emocionam aqueles que lhe apertam a mão, 
e confirma que uma atitude civilizada apoia um milhar de causas, 
de caridades e de empresas».54 Adie desdenhava do que via como o 
desleixo de Isabel; concluiu que «o mérito e o dever faziam parte 
do espetáculo».55 Era o reiterar do abismo aberto entre Isabel e 
parcelas da mentalidade popular na metade da década de 1950. Isa-
bel tinha orgulho em abraçar o mérito e o dever e de celebrar essas 
qualidades nos outros, como deixou claro na sua mensagem de Na-
tal e nas suas conversas com setores de trabalhadores voluntários 
que reconheceu com investiduras no Palácio. Ideais de ordem cí-
vica tinham um apelo limitado para jornalistas em perseguição de 
uma história, num momento em que o noticiário sobre a realeza 
estava cada vez mais focado nas personalidades e cada vez menos 
preocupado com a agenda diária da monarquia. As reações domés-
ticas à visita de três dias de Isabel e Filipe à Columbia Britânica 
foram muito mais afetuosas. Em oposição a Adie, um jornalista da 
revista canadiana Maclean aclamou a Rainha como «uma verdadei-
ra superestrela», com «um poder lendário para dissipar a melan-
colia».56 Famosa por todo o globo desde o nascimento, Isabel não 
aspirava a ser uma superestrela; a sua eminência era de um género 
diferente. Esperava que o seu papel fosse levado a sério e que lhe 
fosse concedido um nível apropriado de respeito. Entre as causas 
da sua fúria considerável por uma invasão da caribenha Granada, 
liderada pelos americanos, estava a sua própria marginalização, 
enquanto Rainha de Granada, por parte de Ronald Reagan. O pre-
sidente norte-americano não informou Isabel das suas intenções, 
motivadas pelos receios americanos do comunismo na região, nem 
as discutiu com os seus conselheiros. A monarca assinalou, dois 
anos mais tarde, num discurso na vizinha Barbados, «a vulnerabi-
lidades dos pequenos Estados [caribenhos]», como demonstração 
da força da sua indignação.
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Em 1985, uma fotografia de Peter Grugeon, tirada no Castelo de 
Windsor dez anos antes e usada como retrato oficial de Isabel para 
o Jubileu de Prata, foi reinterpretada pelo artista americano Andy 
Warhol. «Quero ser tão famoso como a Rainha de Inglaterra», 
disse. Para o amante da fama, Isabel era sinónimo de celebrida-
de. As quatro telas ousadamente coloridas de Warhol reduziram 
o retrato de Isabel feito por Grugeon a uma máscara de boneca. 
Celebravam Isabel como uma marca global, tão instantaneamente 
identificável como as Sopas Campbell; sugeriam o artifício da ico-
nografia da realeza.

Intencionalmente ou não, Warhol foi bem-sucedido em captar 
a perceção de Isabel sobre a importância daquilo a que Carlos cha-
mou «Rainhando e vestindo-se como tal». Repetidamente, desde 
a subida ao trono, a monarca tinha sido pintada e fotografada com 
o figurino total da realeza, com as Ordens e as joias. Ao fazê-lo, 
projetava uma versão da realeza. Não dava nada de si própria, a 
sua personalidade secundária perante os significados do estatuto 
real, a imagem pública como uma máscara neutral. O romancis-
ta Anthony Powell ficou atónito com os instantâneos privados de 
Isabel tirados pelo retratista Rodrigo Moynihan em novembro. 
Powell descreveu-os como «diferentes de quaisquer fotografias 
que alguma vez vi dela. Muito mais convincentes na forma como 
a sua personalidade era sugerida».57 Nas imagens de Warhol não 
está nada da Isabel «real» vislumbrada por Moynihan e Powell: re-
duziu-a a um modelo vazio, como uma atriz que estivesse a posar 
para a câmara.

A visão de Warhol, no entanto, não era a de Isabel. Para a Rai-
nha, a monarquia era uma crença sagrada, a sua ferramenta de 
trabalho para o serviço público. Com a mãe a dar-lhe força, Isabel 
opôs-se aos planos de Tony Benn para remover o seu retrato dos 
selos de correio, consciente de que uma iconografia real omni-
presente era a chave para sustentar subliminarmente a ideia da 
monarquia no imaginário popular. O foco de Warhol era a fama 
da Rainha: os seus «retratos» vívidos, construídos sem sessões, 
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apresentam-na como uma «estrela» da realeza numa cultura de 
celebridades emergente que haveria de submergir a segunda me-
tade do seu reinado. Isto aconteceu por fases e colocou desafios 
a Isabel e à família. Uma monarquia hereditária não pode exis-
tir como um aspeto de uma cultura de celebridades, já que aos 
seus membros é requerido que ao longo de uma vida dominem 
a aprovação pública, enquanto a celebridade é demasiadas vezes 
temporária, baseada mais na curiosidade pública do que no res-
peito. «Celebridade» nunca formatou a perspetiva de Isabel sobre 
a sua posição: absorvera da Rainha Mary uma perceção da realeza 
que era ao mesmo tempo austera e mais subtil. Elementos mais 
jovens da família da monarca eram coniventes em esbater a fron-
teira entre realeza e celebridade, falando a jornalistas, aparecendo 
em programas de entrevistas. Uma imprensa esfomeada recom-
pensava os seus esforços reduzindo-os ao papel de atores naquilo 
a que Malcolm Muggeridge ridicularizara trinta anos antes como 
«a telenovela» da realeza. Inevitavelmente, Isabel resistia a inter-
vir para dirigir o comportamento dos filhos. Até ao momento, tão 
distante como o poster berrante de Warhol, a Rainha conseguira 
escapar ao rebaixamento da imprensa.

A relutância de Isabel em contradizer a sua família era uma fra-
queza herdada. A atenção do mundo saudou o octogésimo quinto 
aniversário da Rainha-Mãe, em agosto de 1985. A cobertura em 
programas televisivos de notícias incluiu uma entrevista com o 
biógrafo Christopher Warwick. Elipticamente, referiu-se a «pro-
blemas na vida das filhas, problemas nos seus grupos familiares», 
antes de declarar, «ela não aceita problemas, não se pode levar-lhe 
problemas [...]. Limitar-se-á a fingir que os problemas não exis-
tem». Multidões saudaram a Família Real no exterior da igreja em 
Sandringham na manhã do aniversário. Começou a chover e Mar-
garida pôs um impermeável sobre os ombros da mãe. Atenta como 
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sempre, Isabel ajudou a mãe com os muitos ramalhetes de flores 
oferecidos pelas crianças. «Por uma vez, a Rainha interpretou o 
papel de uma assistente de florista», observou um jornalista de te-
levisão. Um concerto de aniversário na Rádio 4 nessa noite retirou 
o título da letra de Tennyson para a Rainha Vitória: «Querida e 
Honrada Lady». A seu pedido, incluiu um excerto de Private Lives 

[Vidas Privadas], de Noël Coward, que parecia resumir o problema 
da Rainha-Mãe de tudo evitar: «Sejamos superficiais e tenhamos 
piedade dos pobres filósofos. Sopremos as trombetas e os apitos, e 
aproveitemos a festa tanto quanto pudermos [...]. Saboreemos as 
delícias do momento». Se Isabel optou por refletir sobre a escolha 
da mãe, é impossível dizer. Solene e obediente desde a infância, 
nunca se permitiu divertir-se na festa à custa de outros assuntos 
que requeressem a sua atenção.

Assinalou o sexagésimo aniversário, em abril de 1986, com a 
publicação de uma nova fotografia, tirada por André em Sandrin-
gham: uma imagem amável e surpreendentemente relaxada de 
Isabel feliz e sorridente, braços cruzados sobre o seu conjunto de 
casaco e camisola de malha, mais maternal do que real. Selos do 
correio e documentários de televisão comemoraram este marco; 
a Rainha foi fotografada pelo fotógrafo interno do Banco de In-
glaterra para uma atualização do retrato nas notas bancárias com 
o objetivo de substituir a imagem de Harry Ecclestone, a circular 
desde 1971. Os comentários sobre este marco foram esmagadora-
mente favoráveis. A avaliação do ex-ministro das Artes, Norman 
St. John Stevas, de que o feito de Isabel era uma monarquia «mais 
forte, mais estável, mais popular», «mais apreciada do que em qual-
quer outro período da nossa história», foi largamente partilhado.58  
A pedido de Eduardo, Andrew Lloyd Webber e Tim Rice escre-
veram um pequeno musical, chamado Cricket [Críquete]: incluía 
um papel para o próprio Eduardo e foi apresentado no Castelo de 
Windsor em junho. O divertimento de Isabel sugere que não fez 
nenhum paralelo com o dilema do herói e da heroína: o jogador 
de críquete Donald, e a sua namorada, filha de um conde, Emma, 
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cuja relação ameaçava desfazer-se graças à crença de Emma de 
que Donald era mais ligado à sua equipa de críquete do que a ela.  
O presente de aniversário da Casa Civil, duas pinturas dos periqui-
tos no aviário de Windsor, descendentes dos pássaros oferecidos a 
Isabel em criança, ligou o passado e o presente; a monarca classifi-
cou o presente como «uma escolha inspirada para um aniversário 
especial».59 Entre os destaques da Gala da Royal Opera House a 21 
de abril estava a apresentação da Nursery Suite [Suite do Quarto das 

Crianças], de Elgar, dedicada em 1930 à então Duquesa de Iorque e 
às suas filhas. A suite foi apresentada desta vez como ballet de oito 
minutos, coreografado pelo favorito da realeza, Frederick Ash-
ton. Inspirara-se numa memória do número 145 de Piccadilly. Tal 
como a criada de copa Mollie Moran, Frederick vira Isabel e a irmã 
em crianças, no seu jardim de Londres, e nunca esquecera essa vi-
são. «Ia no autocarro 19, de regresso a casa, e parámos onde elas 
estavam, as duas rapariguinhas a brincar».60 Nursery Suite apresen-
ta Isabel e Margarida vestidas com os folhos dos anos de Marcus 
Adams, com faixas coloridas na cintura, a brincarem no exterior 
com bolas e arcos e cordas de saltar usadas como rédeas numa das 
brincadeiras de póneis favoritas de Isabel. Ashton discutiu as suas 
ideias com Margarida. Contou-lhe sobre o género de brincadei-
ras que as irmãs faziam juntas e deu-lhe fotografias; avisou-o para 
não fazer a peça «muito extravagante». O primeiro movimento 
captou a imersão das irmãs uma na outra, no mundo isolado de 
Alah e Crawfie; no final, a bailarina Isabel põe sobre si um man-
to que lhe foi entregue por Margarida, a abraçar simbolicamente 
o seu destino, o fim da sua infância. Mais tarde, Margarida disse 
a Ashton que ficara preocupada com aquela incumbência. «Pen-
sei que poderia fazer com que tanto a Rainha como a minha mãe 
ficassem aborrecidas», escreveu, «mas todos nós acabámos num 
mar de lágrimas».61 Agradeceu-lhe pela «reencenação milagrosa» 
da sua infância, sentimento que o entusiasmo da sua carta sugere 
que Isabel partilhou. «Como levou aquela criança a interpretar a 
última cena com o manto [...]. Foi maravilhoso e a minha mama 
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estava entusiasmada como tudo». Ninguém estava mais habituado 
do que a Rainha à ficcionalização da história da sua vida. Desde a 
infância que era um manancial para escritores, jornalistazecos e 
autores de panegíricos. Ashton tinha feito qualquer coisa de dife-
rente. Tinha recriado fugazmente a magia particular da educação 
muito feliz de Isabel. Deve ter sido emocionante, sentada no cama-
rote real perto de Margarida e da mãe, uma medida do seu afeto 
pelas duas mulheres que, juntamente com Filipe, permaneciam as 
pessoas mais próximas de si. Recordá-lo deve ter tido um travo 
agridoce — o número 145 de Piccadilly tinha sido destruído por 
bombas; o mundo ao qual pertencia sucumbira a adversários furti-
vos, mas era igualmente irrecuperável —, mas não há evidências de 
que tenha sido assim para Isabel. Na altura das suas bodas de prata 
negara qualquer impulso para viver no passado. Uma década mais 
tarde, numa conversa privada, afirmou que já não era exatamen-
te assim. Numa festa oferecida pelos livreiros Hatchard’s, admitiu 
que guardara «muitas» das cartas enviadas pela família e amigos, 
e que as relia. «Não acho que seja triste», afirmou.62 Valorizava as 
relações de longo prazo; o passado era compreensível, coerente de 
formas que não eram verdade no presente, e o seu próprio passado 
incluía uma grande felicidade.

A Opera House tinha sido ornamentada para a noite com flores 
de primavera, uma evocação, depois de um inverno cruelmente 
frio, do papel que Isabel desempenhara há muito tempo como pre-
núncio da nova estação. O tempo de primavera estava duplamente 
representada no camarote real. No canto mais longínquo da pri-
meira fila, uma jovem mulher animada, a cintilar em diamantes, 
sentava-se ao lado de André. Semanas antes, juntara-se à Família 
Real para a pausa da Páscoa em Windsor. «Penso que Sarah se 
adaptou de forma muito feliz, não achas?», escreveu a Rainha-Mãe 
a Isabel a 10 de abril. «É uma pessoa tão alegre e parece estar tão 
agradecida & agradada por fazer parte de uma família unida, & é 
verdadeiramente dedicada ao querido André. Parece mais espe-
rançoso, o que é um conforto».63 O Palácio anunciara o noivado 
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do mulherengo segundo filho de Isabel com Sarah Ferguson a 
17 de março, quase um mês depois do pedido de André. A Rai-
nha ficou contente com a escolha. Dois anos passaram desde que 
a Princesa Michael de Kent, casada com o primo mais novo de 
Isabel, descrevera a monarca como «afastada» dos problemas do 
casamento de Carlos e Diana; no caso de André, Isabel partilhava 
a esperança da mãe.64 Tal como Diana Spencer, Sarah Ferguson 
estava relacionada com a Corte: prima de Robert Fellowes, o seu 
pai era companheiro de polo de Filipe e Carlos, partilhava o gosto 
de Isabel pela vida no campo. O casal foi saudado ruidosamente, 
e uma imprensa amigável alcunhou Sarah de «Fergie». Tal como 
com Diana, a sua infância fora marcada por um divórcio doloroso, 
com a mãe a abandonar o casamento e os filhos. Não era um aspeto 
que alguém desejasse revisitar. Isabel era, em simultâneo, suficien-
temente humilde e serena para deixar passar as críticas implícitas: 
na sua quarta década no trono, uma mulher jovem e felina, a quem 
faltava dignidade ou algum convincente sentido de dever, era «o 
sopro de ar fresco» de que a monarquia necessitava.

A Rainha carregou baterias em maio, numa visita privada aos 
Estados Unidos. Pela segunda vez, ficou com William e Sarah Fa-
rish na Quinta de Lane's End, próxima de Versailles, Kentucky. Na 
altura da sua visita anterior, um cortesão anónimo citado pelo New 

York Times explicara a sua decisão de ficar com os Farish de uma 
forma manifestamente muito snobe: «Eles são “dinheiro antigo”, 
não novo, e não são o que vocês, americanos, chamariam “sociali-
tes proeminentes”».65 O arranjo foi sugerido pelo criador anglófilo 
de puros-sangues Paul Mellon, cujos estábulos, Mil Reef, estavam 
presentes nos programas de criação de Isabel desde 1974. William 
Farish era vice-presidente do America's Jockey Club; as conversas 
andaram à volta de cavalos e cães. Tal como na sua visita ante-
rior, em outubro de 1984, Isabel queria visitar as quintas de criação 
seletiva de cavalos no Kentucky, onde, explicou maliciosamente 
um porta-voz do Palácio, «tinha éguas suas a visitar os garanhões 
americanos»: o seu objetivo era criar e treinar um vencedor do 
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Derby.66 Apesar do planeamento cuidadoso, as duas visitas foram 
notoriamente informais. Sarah Farish descreveu a sua primeira 
experiência de acomodar a mais destacada monarca do mundo 
como «a semana mais maravilhosa que algum de nós já teve [...]. 
Está praticamente para além das palavras». Os Farish viram em 
primeira mão o entusiasmo com que Isabel queria divertir-se, a 
sua paixão por cavalos, que eles partilhavam, a sua falta de afeta-
ção. No inverno depois da sua primeira visita, Isabel respondeu a 
uma pergunta de um membro da família sobre o seu presente de 
Natal com um pedido terra-a-terra de um vestido que fosse lavável 
na máquina. Foi devidamente confecionado pelos Emmanuels, os 
designers do vestido de casamento de Diana, botões práticos forra-
dos a tecido.

André e Sarah Ferguson casaram-se na Abadia de Westminster 
a 23 de julho de 1986. Isabel concedeu a André o título de Duque 
de Iorque, associado aos segundos filhos, que pertencera tanto ao 
seu pai como ao seu avô. Usava casaco e vestido azul, da autoria do 
antigo aprendiz de Hartnell, Ian Thomas, que começara a fazer-
-lhe roupas em 1969. Thomas recordou um elogio de Filipe, que 
entrou no quarto de vestir durante uma prova — e que fez Isabel 
corar. Durante o casamento propriamente dito, a irrequietude de 
William de Gales, de quatro anos, atraiu a atenção irritada da avó, 
tão diferente do seu próprio bom e solene comportamento como 
dama de honor de Lady Mary Cambridge, em outubro de 1931, 
quando tinha cinco anos. Que isso não estragou o seu prazer por 
uma ocasião tão entusiasmante foi confirmado na sua subsequen-
te mensagem de Natal. Num impulso pouco característico, Isabel 
afirmou que «até os cavalos nos seus estábulos» tiveram cons-
ciência «de que algo especial estava a acontecer [...] nesse dia feliz 
de julho último quando o meu filho e a minha nora se casaram 
e passaram as carruagens através das multidões que se aglomera-
vam nas ruas de Londres».67 Ao ver o casamento na televisão, o 
romancista Anthony Powell avaliou-o mais simplesmente como 
«um bom espetáculo pouco habitual».68
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Os jornalistas no exterior da Abadia passaram as multidões a 
pente fino em busca de qualquer fragmento de opinião que distin-
guisse as verborreias da sua publicação das outras primeiras pági-
nas. O Sunday Tribune encontrou um trio de amigos de Cheshire. 
Amavelmente, Winifred Mould partilhou a opinião de que «ela, 
pessoalmente, nunca acreditara que a Rainha e Mrs. Thatcher se 
tivessem alguma vez entendido».69 Não era uma declaração aleató-
ria da parte de Mrs. Mould. Uns dias antes do casamento, citando 
«fontes próximas da Rainha», o Sunday Times informou os leitores 
da opinião de Isabel sobre o estilo de governação de Thatcher, que 
considerava «indiferente, confrontativo e divisivo».70 As reações 
iniciais dos conselheiros da monarca, entre os quais a fonte da his-
tória, foi de espanto horrorizado. Do Castelo de Windsor, Isabel 
concordou em telefonar a uma Thatcher aborrecida; lamentou-se 
presumivelmente sobre a perfídia da imprensa e garantiu-lhe que 
«a história não tem nenhuma relação com os factos».71 Numa se-
mana, as «fontes próximas da Rainha» foram identificadas como 
o assessor de imprensa, Michael Shea, que negou ter feito decla-
rações ofensivas que em alguma coisa se parecessem com as que 
foram publicadas; respondera a uma entrevista telefónica de forma 
anódina. Os leitores ficaram logicamente céticos que Isabel, de-
pois de trinta e quatro anos de uma discreta política de ostra, se 
exprimisse de forma tão desprotegida, um argumento exposto por 
William Heseltine numa carta ao The Times, na qual também de-
fendia o direito da Rainha a formar opiniões sobre a política gover-
namental. Thatcher exonerou Isabel de qualquer culpa; preocupa-
va-a que boatos sobre a desaprovação real pudessem minar as suas 
próprias bases de apoio. O perigo, para Isabel, era significativo.  
A parcialidade não era permitida a uma Coroa que estava acima da 
política. Já havia suspeitas sobre diferenças de opinião entre a mo-
narca e a sua primeira-ministra no que dizia respeito aos assuntos 
da Commonwealth. Três dias antes, os Jogos da Commonwealth 
tinham tido a sua abertura no meio da desordem. Trinta e duas 
nações negras boicotaram a competição, zangadas com a resistên-
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cia de Thatcher em impor sanções ao regime de apartheid da Áfri-
ca do Sul. Como em Lusaca, Isabel estava ansiosa para promover 
compromissos no interesse da continuação da organização. Enten-
dia a armadilha que constituía qualquer sugestão de que os seus 
papéis como chefe de Estado e chefe da Commonwealth estavam 
em conflito. Emergiu um consenso de que as opiniões sobre Tha-
tcher eram do próprio Michael Shea: meses mais tarde, ele deixou 
o emprego real. No entanto, permaneceu a sensação de que, num 
assunto tão sério como a relação de Isabel com a sua primeira-mi-
nistra, não haveria fumo da imprensa sem haver fogo. Winifred 
Mould não estava sozinha na sua conclusão.

Tão longínquo como dezembro de 1937, o Spectator observou so-
bre a Família Real: «com tudo o que é preciso saber sobre as suas 
vidas privadas, o público está adequadamente familiarizado. Peda-
ços de trivialidades sobre o que o motorista de algum Príncipe ou o 
cabeleireiro de alguma Princesa contaram sobre eles fazem pouco 
pelas suas reputações». O escriba concluiu que «o melhor elogio 
que o público britânico pode fazer à sua realeza é tratá-los como 
eles obviamente desejam ser tratados».72

No verão de 1987, a maneira como a família de Isabel desejava 
ser tratada tornou-se um tema de controvérsia. Em junho, Isabel 
conferiu a Ana o título de Princesa Real. Tinham passado vinte e 
dois anos desde a morte da última Princesa Real, a tia de Isabel, 
Princesa Mary. Embora o título esteja reservado para a filha mais 
velha do soberano, a recompensa para Ana foi explicada como 
sendo o reconhecimento pelo seu serviço público, especialmente 
pelo trabalho como presidente da Save the Children [Salvem as 
Crianças]. Era um gesto real antiquado que deu um prazer par-
ticular a Isabel e a Filipe, explicado em termos aceitáveis para os 
meritocratas dos anos de 1980. No mesmo mês, no entanto, contra 
todos os conselhos dos elementos mais velhos do seu staff, Isabel 
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permitiu uma iniciativa de angariação de fundos pela televisão, o 
que em última análise representou um verdadeiro manguito às 
noções do que é o estatuto real. Foi uma ideia do seu filho mais 
novo, Eduardo, que no início do ano deixara a Marinha Real a 
meio da recruta, para desapontamento da mãe. A ideia de Eduardo 
era conseguir um milhão de librasIX para dividir por quatro obras 
de caridade, cada obra a beneficiária de uma equipa chefiada por 
um membro da sua própria família, numa versão da realeza de um 
popular concurso televisivo chamado It´s a Knockout. Ana, André 
e Sarah juntaram-se-lhe como chefes de equipa; Carlos declinou 
participar e vetou a participação de Diana. Numa entrevista que 
antecedeu o evento, Eduardo afirmou: «Espero não estar a for-
çar a mão de ninguém. Participar é completamente decisão deles 
e, felizmente, todos acharam que era uma boa ideia».73 Devia ter 
sido óbvio que não era uma boa ideia misturar a realeza com um 
concurso ao ar livre, uma arlequinada numa miscelânea de ce-
nários medievais, ou encorajar personalidades da televisão e do 
desporto a deixarem-se levar para uma versão pantomima de um 
torneio da Corte, finalizada com gestos exagerados de deferência 
trocista com os chefes de equipa da realeza. A deferência não é 
um tema seguro para sátiras públicas relativas à realeza; o bulício 
não se senta confortavelmente com ideias herdadas da dignidade 
real. «A monarquia é a manipulação da ilusão [...]. A realeza de 
antigamente entendia como seu dever apresentar uma imagem 
de seriedade», recordou aos seus leitores um jornal de província 
com um cheirinho de desaprovação.74 It´s a Royal Knockout despiu 
os seus participantes reais da possibilidade de inspirarem ilusões. 
Apenas Ana, visivelmente desconfortável, emergiu praticamente 
incólume; a sua nova cunhada abandonou alegremente a serie-
dade. Uma conferência de imprensa no local terminou de forma 
infeliz, com a partida tempestuosa de Eduardo, depois de os jor-
nalistas fracassarem em elogiar os acontecimentos do dia. Como 

IX Pouco menos de um milhão e duzentos mil euros a câmbios atuais. (N. da T.)
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esperado, foi angariada uma quantia significativa para o quarteto 
de obras de caridade, mas isto foi obscurecido pelas consequências 
do evento. Uma reação negativa retumbante à iniciativa foi um 
lembrete, demasiado tardio, de que as expectativas públicas sobre 
a Família Real eram conservadoras: um romancista muito concei-
tuado afirmou que «em troca do privilégio, riqueza e adoração, 
[eles] devem [...] indicar, de tempos a tempos, que estão sujeitos a 
um dever pesado».75 Nesta ocasião, os filhos de Isabel não podiam 
culpar os media por um erro de julgamento e pelo comportamento 
pouco avisado. Uma fonte oficial da realeza descreveu o programa 
como «um degrau para baixo numa desgraça anunciada. Trouxe 
ridículo à organização».76 A relutância de Isabel em travar os pla-
nos de Eduardo possibilitou que a sua teimosa infligisse involunta-
riamente danos desnecessários à instituição à qual dedicara a vida. 
Apenas um ano antes, o biógrafo John Pearson afirmara que Isabel 
não tinha «capitulado em nada do que era a essência do mito da 
realeza, que aceitou como uma crença sagrada desse Rei dedicado, 
o seu pai», mas o mito da realeza era frágil face à rápida mudança 
de atitudes e à insensatez dos seus filhos.77 Isabel descrever-se-ia a 
si mesma «como a Rainha Vitória [...], uma crente na velha má-
xima “moderação em todas as coisas”», uma afirmação apoiada no 
seu autocontrolo de ferro e na frugalidade: coberturas de sacos de 
água quente usadas até estarem puídas, luzes elétricas assiduamen-
te desligadas; mas nem ela nem Filipe, a quem André identificou 
como o instigador do dever e da disciplina na sua própria educa-
ção e na dos seus irmãos, tinham feito valer a moderação nos seus 
filhos.78 Num livro publicado cinco anos antes, Filipe estabeleceu 
a sua crença na importância que dava «à responsabilidade [do indi-
víduo] que se assume pelas nossas atitudes e pelas nossas ações».79 
Na prática, era uma doutrina de laissez-faire

X
 e, secundado por Isa-

bel, proporcionou a todos os quatro filhos uma considerável mar-
gem para erro.

X Deixar andar (em francês, no original). (N. da T.) 
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Na semana de It´s a Royal Knockout, um embaraçoso pacote de 
temáticas acerca da realeza ficou disponível para os telespecta-
dores. Sem entusiasmo, o Daily Mirror assinalou que «só na BBC 
havia treze em horário nobre».80 Se era um aviso acerca da sobre-
-exposição, foi um aviso que tanto o jornal como os membros da 
família de Isabel ignoraram.

Em Balmoral, a 30 de agosto de 1987, tanto Isabel como Filipe fo-
ram fotografados pelo fotógrafo arménio-canadiano Yousuf Karsh 
— para quem Isabel posara em 1943 — rodeados pelos netos. Me-
ses mais tarde, a divulgação das fotografias oficiais de Tim Graham 
assinalou o quadragésimo aniversário do seu casamento. Depois 
das indignidades do verão, Isabel e Filipe apareceram no máxi-
mo da sua formalidade, na Green Drawing Room, no Castelo de 
Windsor. No mesmo cenário, havia fotografias da Rainha sozinha. 
Apareceu austera, uma figura severa e formidável, blindada contra 
a imprevisibilidade do presente com as armaduras do passado: as 
Ordens da Família Real de Jorge V e de Jorge VI usadas contra a 
faixa da Ordem da Jarreteira e, apropriadamente para a ocasião, a 
tiara das Raparigas da Grã-Bretanha e da Irlanda, um presente de 
casamento da sua avó. As fotografias apoiavam a opinião de Lady 
Selina Hastings sobre Isabel, expressa um ano antes: «A Rainha 
não tem nenhum desejo de participar na vida normal [...]. Ali está 
ela, de pé na sua nuvem, onde, sabe-o muito bem, é essencial que 
permaneça».81 Na sua mensagem de Natal, a monarca referiu-se às 
centenas de cartas que recebia diariamente, incluindo, reconhecia-
-o, aquelas «cheias de conselhos francos para mim e para a minha 
família». «Algumas delas não hesitam em ser críticas», disse com 
sinceridade.



Álbum fotográfico
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Os observadores notaram  
a preocupação de Isabel com 
a viúva Duquesa de Windsor, 
no funeral do Duque de 
Windsor, em junho de 1972.

Isabel e Filipe e os quatro 
filhos, em Balmoral, 
no verão anterior. Da 
esquerda para a direita: 
Ana, Carlos, Eduardo, 
André, Isabel e Filipe. 
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Isabel, em trabalho, com 
Gerald Ford, Presidente dos 
Estados Unidos, e a mulher, 
Betty Ford, num banquete, 
em Washington, em julho de 
1976. «A realeza britânica», 
escreveu o jornal New York 

Times, «ainda tem um 
glamour de conto de fadas».

Isabel nos seus tempos 
livres, montando a cavalo, 
em Balmoral, em setembro 
de 1971, numa das várias 
fotografias divulgadas 
para marcar as Bodas de 
Prata do seu casamento, 
no ano seguinte.
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Uma pensativa Isabel com o seu primo em segundo grau — e tio de Filipe — Dickie 
Mountbatten, em julho de 1979, um mês antes do assassínio de Mountbatten pelo IRA.

«Um caso de amor com o país», de acordo com Martin Charteris:  
Isabel, no ano do Jubileu de Prata, com o Lord Mayor de Londres, após a 

cerimónia de Ação de Graças, na Catedral de São Paulo, a 7 de junho de 1977.
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«Sobrevivo apreciando cada um dos momentos do dia», terá dito Isabel. Em cima, durante 
um percurso a pé na Nova Zelândia, na primavera de 1977, usando a capa Maori que 

lhe foi oferecida na primeira visita àquele país, na década de 1950; em baixo, no Epsom 
Derby, em 1978, com Lord Porchester, seu empresário de corridas de cavalos desde 1969.
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Uma ligação para a vida: Isabel com a mãe e a irmã, 
fotografadas por Norman Parkinson, em 1980.

Com a família mais próxima e os filhos dos primos, na varanda do Palácio de Backingham, 
depois do Trooping the Colour, a 15 Junho 1985. Da esquerda para a direita: Filipe,  

Lord Frederick Windsor (filho do Príncipe Michael de Kent), Eduardo, Isabel, 
Ana, Carlos (com Harry ao colo), William, Diana, Lady Rose e Lady Davina 

Windsor (filhas do Duque de Gloucester) e a filha de Ana, Zara Phillips.
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«Completamente apaixonada, desde o início», segundo Margarida 
Rhodes, prima de Isabel. E assim foi sempre: Isabel e Filipe, no 

Royal Windsor Horse Show, a 16 de maio de 1982.

A relação de Isabel com a primeira mulher a ser sua primeira-ministra, Margaret 
Thatcher — aqui com o Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em 
junho de 1984 —, provocou grande especulação. O apego de Isabel às «coisas 

como sempre foram, à tolerância, às boas maneiras, ao comportamento cristão, 
ao fazer a coisa certa» nem sempre foi a primeira prioridade de Thatcher.
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Isabel admira alguns dos soldados do Exército de Terracota, no Museu 
dos Guerreiros e Cavalos de Terracota de Qin Shi Huang, durante 

uma visita de Estado à República Popular da China, em 1986.

O Jubileu de Diamante de Isabel, em 2012, incluiu um concerto pop nos jardins 
do Palácio de Buckingham. Um artista elogiou-a dizendo que a Rainha era «um 

testemunho vivo do poder da dedicação, bondade, tolerância e lealdade».
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Num casamento que durou 
mais de 73 anos, até à morte 
do marido, em abril de 2021, 
Filipe provou ser, tal como 
Isabel lhe chamou, a sua 
«força e equilíbrio», «uma 
constante força e guia».

Em confinamento, no 
Castelo de Windsor, durante 
a pandemia de Covid-19, 
a audiência semanal de 
Isabel com o primeiro-
ministro, Boris Johnson, 
era feita por telefone. 



«Aquilo de que as pessoas comuns  
mais precisam, nesta era de grande 

dissolução e transformação,  
é de algo constante e durável  

a que se agarrarem.  
Não faz parte das altas funções  

do monarca dar-lhes isso?».
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A decisão de Isabel, anunciada na última semana de novembro 
de 1987, de reverter a restrição histórica que impedia as mulheres 
de serem membros da Ordem da Jarreteira e do CardoI era parte 
de um processo de modernização em curso. A imprensa menos 
frívola aplaudiu esta decisão como a retirada de uma barreira de 
discriminação sexual, apesar de ser pouco provável que afetasse 
muitos dos seus leitores; os tabloides estavam presos à persegui-
ção às noras de Isabel. Num almoço privado, Martin Charteris 
afirmou-se «preocupado com os mais novos». Roy Strong disse 
que estava «pressionado pela necessidade de repor o mistério, já 
que eles tinham, praticamente, “posto tudo a nu”».1 Mas os ventos 
não corriam a favor da mística real: em conflito com a amargura 
crescente de Diana, que a levaria a uma aliança nefasta com a im-
prensa contra o seu marido; e as trapalhadas descuidadas de Sarah. 

Isabel, no entanto, tinha sido encorajada a assumir uma pres-
são igualmente necessária para racionalizar as tarefas misteriosas 
da sua Casa Civil. Mais de trinta anos antes, Filipe lutara contra 
a inércia obstinada do Palácio e da engrenagem da Corte; fiel à 
memória do pai, e preocupada em não perturbar a mãe, a Rai-
nha apenas autorizou mudanças pouco a pouco. O arquiteto das 
modernizações mais radicais em meados dos anos oitenta foi um 
amigo de infância com impecáveis credenciais da Corte, David 

I A Antiquíssima e Nobilíssima Ordem do Cardo-Selvagem é uma Ordem de ca-
valaria associada à Escócia. A data original da sua fundação é desconhecida, tendo 
sido recriada em 1687 por Jaime II de Inglaterra. (N. da T.) 

Capítulo XVI

«Quanto tempo reinará sobre nós?»
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Ogilvy, 13.º Conde de Airlie. Lord Airlie era o neto mais velho da 
dedicada camareira da Rainha Mary, o seu pai fora o antigo Lord 
Chamberlain da Rainha-Mãe, a mãe era a única dama de compa-
nhia americana de Isabel, e o irmão mais novo, Angus, casara com 
a prima de Isabel, Alexandra. Presidente reformado do banco co-
mercial Schroders, descrito como «parte executivo de Wall Street, 
parte chefe de clã das Terras Altas», Airlie foi convidado para su-
ceder a Chips Maclean como Lord Chamberlain enquanto caçava 
em Sandringham.2

As secretárias particulares repararam na ordem meticulosa da 
vida de trabalho de Isabel desde a sua subida ao trono: a menina 
que alinhava ordenadamente os seus cavalos de brincar no chão 
do número 145 de Piccadilly, e seguia à risca as instruções gover-
namentais sobre o uso diário e a limpeza das máscaras de gás, tor-
nara-se uma monarca diligente ao passar para os documentos de 
Estado. Isabel era prática e, se fosse necessário, pragmática, como 
David Airlie descobriu rapidamente. Como ele já sabia, a Rainha 
era uma inovadora cautelosa. Observou a mecânica da Casa Civil 
de Isabel, registando o trabalho tranquilo do gabinete de secretá-
rios particulares e o assegurar dos aspetos cerimoniais da vida real. 
Algures, Airlie descobriu razões para uma revisão interna em gran-
de escala, em linha com o tipo de processos de reestruturação que 
percorriam tantas organizações; notou a dependência do gover-
no e do Serviço Civil em áreas como a manutenção e transportes.  
A monarca aceitou a sua sugestão para se conseguir uma maior efi-
cácia para esta revisão através de um consultor externo: o «exter-
no» em questão, tinha formação «interna» como sócio da empre-
sa de contabilidade Peat Marwick McLintock, os auditores reais.  
O relatório de 1393 páginas de Peat levou um ano a ser feito; in-
cluía quase 200 sugestões de itens a mudar, a maioria dos quais 
Isabel aceitou, quase todos implementados nos três anos seguintes. 
Airlie envolveu a Rainha tanto quanto achou necessário. É impro-
vável que Isabel tenha apreciado o processo, que causou conster-
nação entre colaboradores antigos e uma infelicidade considerá-
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vel. As reformas de Peat transformaram premissas e práticas de 
trabalho que sobreviviam desde o século XIX, nunca alteradas pelo 
pai de Isabel, pelo avô ou, até agora, pela própria Rainha. Apon-
tar o caminho para uma maior eficiência de custos, um baluarte 
necessário contra os detratores da monarquia, era a principal re-
comendação: a comissão parlamentar de 1971 revelou a contro-
vérsia sobre as finanças reais. No resto da década, o envolvimento 
da monarquia e dos media aumentou progressivamente para um 
nível tórrido, inflamado por comportamentos, por parte dos filhos 
de Isabel e dos seus cônjuges, considerados extravagantes, autoin-
dulgentes e expansivos, assim como pela escalada de boatos sobre 
desavenças conjugais. Tentativas de travar as despesas represen-
tavam uma promessa de proteção contra o constante aumento de 
críticas; também ofereciam uma alavancagem com o Tesouro. Pro-
vas da capacidade do Palácio para gerir as suas finanças, incluindo 
a questão sobre o custo de 92 mil librasII anuais para a mudança 
de lâmpadas que Peat identificara, contribuíram para a boa vonta-
de do governo em negociar um novo plano de financiamento da 
monarquia a longo prazo.3 O resultado, em 1990, foi um aumen-
to do orçamento anual da Lista Civil para 7,9 milhões de libras,III 
um montante fixo por dez anos. Embora não o soubesse na altura, 
como resultado desta decisão Isabel seria poupada ao embaraço e 
às polémicas anuais dos pedidos para mais fundos durante a década 
mais difícil e mais perigosa do seu reinado.

Foi o último tributo significativo de Thatcher à instituição 
que reverenciava e com a soberana que admirava. Em novembro, 
uma mudança de liderança dentro do Partido Conservador obri-
gou à sua resignação onze anos e meio depois de se ter tornado 
a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro; John 
Major substituiu-a. A humilhação pública de Thatcher às mãos 
do próprio partido perturbou Isabel, que, numa demonstração de 

II Cerca de 107 mil euros a câmbios atuais. (N. da T.) 
III Cerca de 9 milhões e 200 mil euros a câmbios atuais. (N. da T.) 
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simpatia, convidou a primeira-ministra deposta para as corridas, 
tal como uma vez convidara um Winston Churchill combativo. 
Thatcher declinou mas, não obstante, ficou sensibilizada. Parte do 
prazer em Isabel lhe outorgar a Ordem da Jarreteira e a Ordem de 
Mérito — ambas as nomeações prerrogativa pessoal da monarca — 
devia-se ao refutar das divergências entre as duas mulheres quatro 
anos antes. Já que não havia nenhuma tradição estabelecida de que 
os primeiros-ministros de saída se juntassem automaticamente 
à exclusiva Ordem de Mérito, a distinção podia ser interpretada 
como lisonjeira.

Num concerto para crianças no Royal Albert Hall em dezembro 
de 1989, a Rainha descreveu a Coroa, em resposta à pergunta de 
uma criança, como «bastante pesada: não gostarias mesmo de an-
dar muito tempo com ela». Fez uma pausa. «É suposto ser pesada, 
acho», acrescentou.

Isabel nunca olhara a soberania como menos do que um fardo 
pesado, mas a sua atitude, na maior parte das quatro décadas no 
trono, sugeriu uma fruição opressiva dos seus excessos. Um capítu-
lo que começara de forma tão promissora, com a folia carnavalesca 
do casamento de Carlos com Diana, deu lugar a anos de tensão sem 
precedentes, que incluíram ataques da imprensa à monarca, assim 
como a um desmantelamento brutal do ideal vitoriano de uma fa-
mília no trono. Setores dos media e do público explicaram o colap-
so dos casamentos de Ana, Carlos e André, no início dos anos 90, 
como uma consequência direta da parentalidade distante de Isabel. 
O sofrimento da Rainha não foi diminuído pela ironia de serem 
os que condenavam o seu autodomínio como frieza, os mesmos 
que, com igual veemência, criticaram os seus filhos e os cônjuges 
pela falta de autocontrolo. Quando as coisas estavam a correr bem, 
Isabel pôs, sensatamente, uma das suas casas em ordem, dando luz 
verde às reformas de Airlie/Peat que, entre 1991 e 2000, pouparam 
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quase 30 milhões de librasIV ao orçamento corrente da monarquia.4 
O comportamento dos membros mais novos era menos fácil de 
resolver, particularmente por uma mulher que herdara a aversão 
da mãe ao confronto. Uma abordagem cada vez mais inflexível 
por parte de uma imprensa maliciosa apontava para que Isabel e 
os seus conselheiros percebessem o turbilhão que a ameaçava: em 
janeiro de 1987, Filipe iniciou procedimentos legais contra o Sun 
por violação de direitos de autor, depois de o jornal ter publicado, 
em resultado de uma fuga de informação, uma carta que escrevera 
ao oficial de comando de Eduardo nos Royal Marines. Retaliações 
deste género por parte da realeza eram esporádicas, e os tabloides 
eram destemidos. Os holofotes frequentemente invasivos de uma 
Fleet StreetV insultuosa, desdenhosa, feroz, muitas vezes cruel, 
não eram facilmente desviados. As críticas sobre Isabel eram in-
constantes, a princípio, embora a observação perplexa «a Rainha 
nunca, nunca, visita os cenários de desastres» — referindo-se à sua 
falha em reorganizar a agenda depois do desastre do avião Locker-
bie, em dezembro de 1988, ao anterior desastre da Piper Alpha,VI 
e ao naufrágio do ferry em ZeebruggeVII — sugira desapontamento 
por pouca coisa ter mudado desde Aberfan.5/VIII No curto prazo, 
numa sondagem realizada pela atração turística Barbican's Royal 
Britain, Isabel e a mãe emergem como os membros mais populares 
da Família Real. A sua visita de três dias, com Filipe, às Chan-
nel Islands, em maio, foi notável pelas multidões que se juntaram.  

IV Pouco mais de 35 milhões de euros. (N. da T.) 
V Rua de Londres (assim batizada devido ao rio Fleet) que até 1980 era sede da 
imprensa britânica. (N. da T.) 
VI Plataforma petrolífera no Mar do Norte, a cerca de 190 km de Aberdeen, 
Escócia. (N. da T.) 
VII Vila costeira belga, onde se situa o porto de onde saiu, em 1987, o ferry que 
fazia a ligação com o porto de Dover na costa britânica e que se afundou pouco 
depois da largada, com 193 vítimas — considerado o pior desastre marítimo da 
Grã-Bretanha em tempos de paz desde 1919. (N. da T.) 
VIII Colapso de uma mina de carvão na vila galesa de Aberfan, que matou 116 
crianças e 28 adultos, em 1966.  (N. da T.)
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Os percursos entre a população permaneceram simpaticamente 
pomposos, provocando nos escolhidos o que Alan Bennett classi-
ficou como «sorrisos tolos, qualquer constrangimento social dis-
farçado por risadas nervosas para que a Rainha se movimentasse 
entre o seu povo a flutuar em ondas de hilaridade obrigatória».6 
Apesar da reputação de produzir gaffes muito pouco diplomáticas 
— na sua própria terminologia «ontopedalogia… a ciência de abrir 
a boca e pôr lá o próprio pé» — Filipe era habilidoso em reparar 
naqueles que Isabel ignorava; em diversas ocasiões passou crianças 
por cima da barreira de segurança para entregarem os seus rama-
lhetes murchos.

Na mesma sondagem, Ana juntou mais votos do que Diana ou 
Sarah, apesar do anúncio, nesse ano, da sua separação de Mark 
Philips, no seguimento da revelação dos tabloides de que um dos 
escudeiros da Rainha, o Comandante Timothy Laurence, escre-
vera cartas de amor, durante dezoito meses, à princesa casada. 
Num sketch da altura, passado num programa satírico de televisão 
sob a forma de espetáculo de marionetas chamado Spitting Image, 
Diana pergunta a Eduardo «O que é que estás a fazer?». Depois da 
desilusão de It’s a Royal Knockout, a resposta de Eduardo — «Nada. 
Ninguém faz nada. Tudo é providenciado» — resumia uma opi-
nião crescente sobre os jovens da Família Real. Era fácil acusar 
a sempre na moda Diana de extravagância. Sarah era demasia-
do simples para disfarçar o seu gozo em viver à grande e à fran-
cesa, com férias frequentes no estrangeiro. Ela e André tinham 
construído uma casa nova, Sunninghill Park. Assombrosa na sua 
fealdade, mesmo assim engoliu 3,5 milhões de libras,IX providen-
ciados, aparentemente sem se queixar, por Isabel. Tão entranhada 
estava a ideia da irresponsabilidade financeira de Sarah em 1991 
que o Guardian pôde afirmar que a nova casa dos Iorque custa-
ra de facto cinco milhões de libras.7/X Apesar dos nascimentos de 

IX Pouco mais de quatro milhões de euros a câmbios atuais. (N. da T.) 
X Quase seis milhões de euros, a câmbios atuais. (N. da T.) 
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William e, dois anos mais tarde, de Harry, e das filhas de André 
e Sarah, Beatrice e Eugenie, em 1988 e 1990, os dois casamentos 
estavam à deriva.

Repetidamente, na vida de Isabel, a crise económica exigira um 
combate público que permitisse que a monarquia fosse a razão de 
um novo ânimo; foi o caso na altura do casamento de Isabel, e 
de novo no seu Jubileu de Prata. Na segunda metade da década 
de 1990, o desemprego aumentou e a economia contraiu; em ja-
neiro de 1991, o governo de John Major declarou oficialmente a 
recessão. O nonagésimo aniversário da Rainha-Mãe, em agosto, 
ofereceu uma oportunidade para tributos carinhosos, mas no ano 
que se seguiu não haveria público comparável a juntar-se atrás da 
Família Real. Os jornalistas continuavam a regalar-se com as vidas 
privadas angustiantes dos três filhos mais velhos de Isabel; o mais 
sensacional foi o final amargo do casamento de Carlos com Diana. 
As brigas domésticas não dignificavam a monarquia. Isabel e Filipe 
percebiam o seu potencial para minar o seu próprio recorde de 
quarenta anos juntos. Filipe comentou em privado: «Tudo aquilo 
para que trabalhei durante quarenta anos foi em vão».8 A morte do 
seu garanhão Burmese, ao qual era profundamente ligada, acres-
centou-se ao desgosto de Isabel. A 2 de agosto de 1990, o Iraque 
invadiu o Kuwait; as forças aliadas reagiram cinco meses depois. 
A Grã-Bretanha teve um papel muito mais pequeno na libertação 
do Kuwait do que tivera na Guerra das Malvinas, e André, embora 
ainda fosse um oficial da Marinha no ativo, não prestou serviço 
direto no conflito. Os perigos enfrentados pelas tropas britânicas 
deram aos jornais uma marreta para bater na Família Real, aparen-
temente virada sobre si mesma, com vários dos seus elementos de 
férias. Os colunistas repreenderam «o comportamento apático da 
Família Real»; uma sondagem televisiva apontou oitenta e três por 
cento dos inquiridos «desgostosos com o seu comportamento».9  
A 7 de fevereiro, um ataque de morteiro ao número 10 de Downing 
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Street pelo IRA ProvisórioXI exigiu uma alteração enérgica de últi-
ma hora ao discurso de Isabel no Royal Brompton National Heart 
and Lung Hospital, que seria feito nesse dia, um pouco mais tar-
de: «Esta manhã tivemos um aviso, aqui ao pé de nós, de que há 
quem procure minar o nosso sistema democrático e a nossa forma 
de vida. Gostaria de aproveitar a oportunidade para os advertir 
que não serão bem-sucedidos». Uma quinzena mais tarde, Isabel 
fez um discurso televisivo à nação, o primeiro do género. Foi um 
discurso moderado, uma espécie de oração de esperança para que 
houvesse um rápido desfecho com um mínimo de perda de vidas e, 
dado que a guerra não tinha sido uma iniciativa britânica, faltou-
-lhe uma nota mobilizadora. Dadas as circunstâncias, houve uma 
característica, estéril na sua brandura, que contrastou vivamente 
com o menos publicitado vigor do seu discurso no Royal Bromp-
ton. Dois dias mais tarde, em algo surpreendentemente próximo 
de uma autojustificação, o secretário particular de Isabel anunciou 
que a monarca estava prestes a consultar-se com os ministros mais 
importantes do Governo sobre o andamento da guerra.

A Rainha poderia ter tido justificação por se sentir magoada. Como 
fizera desde que ascendera ao trono, Isabel, tal como Filipe, man-
tivera uma agenda cheia e ocupada de compromissos, cerca de 600 
no ano anterior. Como era evidente pelo noticiário dos media, a 
nação era indiferente aos esforços do casal. No espírito quezilento 
dos tempos, eram os velhos papões da fortuna pessoal de Isabel e a 
sua isenção de pagamento de impostos que atraíam os comentários 
públicos. Mountbatten avisara Isabel e Filipe, vinte anos antes, 

XI O Exército Republicano Irlandês Provisório (PIRA), que atuou entre 1969 e 
1998, foi um sucessor do IRA e esteve ligado à refundação do Sinn Féin. Sepa-
rou-se do OIRA (antigo IRA) por se recusar a reconhecer as autoridades das duas 
Irlandas; o PIRA terminaria a luta armada em 1998, com a celebração do Acordo 
de Sexta-feira Santa.  (N. da T.)
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que a ocultação acabaria por ser incendiária. Assim aconteceu. A 
glamorosa revista Harpers & Queen afirmou que Isabel era a mulher 
mais rica do mundo, com bens próprios avaliados em mais de seis 
mil milhões de libras.XII Um público açoitado pela recessão leu que 
a riqueza da Rainha aumentara em mais vinte e cinco por cento 
no ano anterior e que, mesmo durante 1991, uma enorme carteira 
de investimentos em ações de empresas blue-chip

XIII teria rendido 
juros de um milhão de librasXIV por dia. Outras fontes faziam esti-
mativas com números notoriamente mais baixos. Em qualquer dos 
casos, sugeriam que Isabel teria muito boa capacidade para pagar 
impostos sobre o rendimento da sua fortuna particular, aos quais 
tinha sido poupada desde 1952. Uma campanha clamorosa para 
acabar com este estado de coisas proporcionou uma distração dos 
sinais do desmoronar do casamento de Carlos e Diana, a viverem 
friamente vidas separadas, incluindo rumores de que Carlos reata-
ra a relação com Camilla Parker-Bowles.

No verão de 1976, Isabel visitara os Estados Unidos como parte 
das celebrações do bicentenário do país. Num discurso em Filadél- 
fia, disse à sua audiência americana que a Grã-Bretanha «perdeu 
as colónias americanas porque falhámos em dar a conhecer aos 
estadistas o momento certo e a maneira de desistir daquilo que é 
impossível guardar». No entanto, as notícias nos media não tive-
ram o efeito imediato de convencer Isabel que o momento certo 
para desistir da sua isenção de impostos estava a chegar. Pelo me-
nos, não até fevereiro de 1992, quando o Palácio abordou o Te-
souro sobre o assunto. E mesmo então nada foi tornado público. 
O secretismo sobre a riqueza da Rainha era um hábito longamen-
te entranhado. Neste caso, o silêncio torna possível um paralelo 
com a resposta real às críticas de Altrincham em 1957, quando 
Isabel reteve por mais um ano as apresentações das debutantes, 
anteriormente canceladas, para acabar com quaisquer sugestões 

XII Mais de sete mil milhões de euros a câmbios atuais. (N. da T.) 
XIII Empresas de baixo risco. (N. da T.) 
XIV Pouco menos de um milhão e duzentos mil euros, a câmbios atuais. (N. da T.)
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de submissão real. Se assim foi, a abordagem mostrou ser contra-
producente.

Margarida Rhodes afirmou que Isabel herdara da mãe a habili-
dade para passar ao lado do que não era bem-vindo ou era desa-
gradável. «Tem muita sorte em ter um tipo de cérebro comparti-
mentado, o que significa que consegue descartar uma preocupação 
específica, fechar a porta e continuar em frente com o coração leve 
e uma atitude de satisfação».11 Começando em outubro de 1990, 
com um objetivo específico em vista, a Rainha tirou tempo para 
se descartar dos rumores de descontentamento e das preocupações 
sobre as vidas privadas dos filhos. Foi ajudada pelo conhecimento 
irregular sobre o casamento de Carlos e Diana, apesar de porme-
nores sobre a querela do casal na altura do trigésimo aniversário da 
Princesa de Gales, em julho de 1991, deixadas «cair» por Diana ao 
Daily Mail, estarem facilmente disponíveis. Isabel, claro, poderia 
ter abordado um deles, ou os dois, mas não era o seu estilo. Perma-
necia mais próxima da mãe e da irmã do que de qualquer um dos 
filhos. As visitas particulares que lhe fazia uma Diana chorosa dei-
xavam Isabel esvaída, mas incapaz de respostas. Carlos continuava 
a resistir a qualquer aproximação aos pais. «O problema reside no 
facto de a Rainha, o Príncipe Filipe e o P de G [Príncipe de Gales] 
terem todos muita dificuldade em falar uns com os outros», expli-
cou uma amiga de Carlos, a Duquesa de Devonshire, a convidados 
em Chatsworth.12 Tal como Carlos, Isabel não tinha consciência 
de que Diana estava prestes a despedaçar todos os códigos do seu 
mundo educado e decente: em gravações áudio confiadas a um 
jornalista de um tabloide através de um intermediário no verão 
de 1992, a nora da Rainha embarcara num desabafo secreto sobre 
os seus desgostos privados que reivindicaria Isabel entre as suas 
vítimas — Diana classificou a sua autocontenção e o seu bom com-
portamento como insensibilidade. Em vez disso, enquanto Isabel 
e Filipe mantinham as rotinas de uma vida, a Rainha também 
olhava em frente para 1992 e para o quadragésimo aniversário da 
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sua subida ao trono. O marco seria assinalado, inter alia,
XV por um 

documentário a narrar um ano na sua vida. O título, Elisabeth R 

[Isabel R], deixava bem claro o foco e o objetivo. Aos realizadores 
do programa foi garantido um acesso aos seus «personagens» mais 
próximo do que alguma vez acontecera desde Royal Family. Num 
estado de espírito sombrio de desaprovação pública, as lentes da 
câmara seguiram apenas Isabel.

Dos doze produtores possíveis enviados pela BBC para o Palá-
cio de Buckingham na segunda metade da década de 1990, o neo-
contemporâneo de Isabel, Edward Mirzoeff, ficou com a incum-
bência. Mirzoeff fizera uma trilogia de filmes sobre o antigo poeta 
laureado John Betjeman e, uma década antes, um documentário 
sobre o próprio coração de Isabel, The Englishwoman and the Horse: 

A Kind of Love Story [A Mulher Inglesa e o Cavalo: Uma Espécie de 

História de Amor]. Na altura, o realizador descobriu que a sua tarefa 
envolvia mais do que um documentário. Em 1969, Isabel percebe-
ra que tinha gostado da experiência de Royal Family. Mais de vinte 
anos depois, a deferência jornalística desvanecera-se, e Isabel tinha 
as suas próprias opiniões sobre os perigos do acesso dos media. «A 
minha impressão», recordou Mirzoeff, «era que precisava de ser 
convencida de que era uma boa ideia». Desde o início que ele não 
tornou a sua tarefa fácil: Mirzoeff quis acompanhar as filmagens 
dos bastidores com comentários em voz-off feitos por Isabel. As 
negociações sobre os comentários duraram seis meses. «A Rainha 
simplesmente não faz este tipo de coisas, é por isso que é neces-
sária tanta persuasão. Está nervosa com isso». Isabel não é intros-
petiva, não fala sobre si própria e nunca se sentiu confortável a 
falar em público sem um guião. Em 1957, James Pope-Hennessy 
categorizou as suas conversas como «memoráveis, interessantes, 
ou que tenham valido o papel que foi escrito para o assunto».13 
Para a maioria dos espectadores, a sua voz em off demonstrou que 
os destaques do filme eram, de acordo com o diarista James Lees-

XV Entre outras coisas (em latim, no original). (N. da T.) 
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-Milne, «os seus pequenos e subtis apartes de sagacidade… cheios 
de humor, sensíveis, e sensatos, sensatos».14

Tal como em Royal Family, Isabel concordou em filmar em vá-
rios cenários durante doze meses: Palácio de Buckhingham, Cas-
telo de Windsor, Sandringham, Holyrood e Balmoral, na sua box 
privativa nas corridas de Epsom, no comboio real. Foi filmada em 

trabalho e sem ser em trabalho, embora Mirzoeff concluísse que a 
sua atitude perante a soberania significava que nunca estava, de 
facto, sem ser em trabalho. A sua avaliação de que «não há um 
momento em que se possa dizer “Pronto, já está. Posso parar de 
ser a Rainha e começar a divertir-me”» coincide com a de amigos 
e família; a mulher de Harold Wilson chegara a uma conclusão 
semelhante. Num poema intitulado The Opening of Parliament [A 

Abertura do Parlamento], Mary Wilson recordou Isabel em Balmo-
ral, «a caminhar livremente pela propriedade». «Mesmo na sua 
solidão, ela é a Rainha», escreveu.15 Apesar de Mirzoeff não per-
mitir que ninguém da família da monarca se intrometa mais do 
que fugazmente na consciência do espectador, a sua Isabel é focada 
na família; rodeavam-na um séquitoXVI de funcionários, damas de 
companhia, secretários particulares e de imprensa, invariavelmen-
te com uma «cara de póquer» mais eficaz do que a da própria mo-
narca. Os problemas familiares não manchavam a narrativa perfei-
ta. Mirzoeff captou a retidão de Isabel, o esforço por detrás de cada 
encontro público, o seu entusiasmo, a sua serena invencibilidade. 
A sua Rainha «tem um grande sentido de humor e divertimento 
[...]. É quase infantil — terrivelmente atraente».16 De forma esma-
gadora, os espectadores concordaram.

O aumento reportado pelas companhias de eletricidade e de 
água na sequência da estreia do filme a 6 de fevereiro de 1992 (o 
quadragésimo aniversário da subida ao trono de Isabel) demons-
trou o tamanho da sua audiência — na época, a maior alguma vez 

XVI O autor usa a expressão a junto, palavra que remonta ao inglês falado no sé-
culo XVII, e que hoje é usada de forma erudita para designar um grupo de pessoas 
que se juntam com um objetivo comum. (N. da T.)
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registada para um documentário. Isabel mantinha-se duradoura-
mente na imaginação do público. Mais tarde, tornou-se o vídeo 
de venda mais rápida no país. Representou um ponto alto num 
ano que a Rainha-Mãe mais tarde descreveria a Isabel, sem exa-
gero, como um ano de «acontecimentos medonhos»:17 o solo cui-
dadosamente encenado por Diana em frente ao Taj Mahal e, tal 
como pretendia, o previsível rebuliço na sua esteira; o anúncio da 
separação de André e Sarah, tornando falsa a declaração de Isabel 
em Elisabeth R de que às mulheres de oficiais da Marinha «é dado 
algum tipo de força extra para conseguirem lidar com a situação»; 
o divórcio de Ana em abril. Na mensagem de Natal, a Rainha cha-
mou a atenção para o aniversário em termos característicos, expli-
cando que, durante quarenta anos, tentara «seguir o exemplo do 
meu pai e servir-vos o melhor que sei». Na atmosfera maculada de 
1992, a sua voz ecoou como se viesse de outro mundo. A salvo na 
sua própria tenacidade e na continuidade da vontade de ferro da 
sua mãe, o registo de firmeza e serviço do Rei não tinha sido apa-
gado. A afirmação de Isabel de devoção sincera da família pareceu 
sublinhar o seu desamparo face ao estilhaçar das vidas dos filhos. 
Talvez os ouvintes tenham ficado surpreendidos por, depois do 
reinado mais longo do século, a Rainha continuar a retirar inspira-
ção do pai. Era a segurança do «nós os quatro» que ela desejava, ou 
a garantia de que o seu pai, mal preparado para os desafios que en-
frentou, tinha tido um sucessor com um objetivo fixo? Na sua sim-
plicidade, era uma declaração da mais sincera veracidade, prova da 
humildade de Isabel e uma lembrança, num momento difícil, das 
raízes históricas da monarquia. Ao mesmo tempo que os planos 
para Elisabeth R começaram, a monarca convidou Cyril Woods, 
que participara com as Princesas nas pantomimas de Windsor, 
para fazer um registo escrito das suas memórias das produções do 
tempo da guerra. Estava na natureza de Isabel assegurar que tais 
registos pessoais não se perderiam, atenta ao valor histórico das 
vidas da realeza; também havia algo de reconfortante em recor-
dar a felicidade passada. Woods enviou cópias das Memories of The 
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Royal Pantomimes [Memórias das Pantomimas Reais] em 18 páginas 
para Isabel e Margarida em janeiro de 1991.

A Rainha começou 1992, como sempre, em Sandringham.  
O grupo familiar incluía a mãe. Juntas, passearam no jardim e apa-
nharam braçadas de hamamélias, que a Rainha-Mãe levou consigo 
para Clarence House. Não permaneceu com a filha para o aniver-
sário da morte do Rei e da subida de Isabel ao trono; sem a mãe, 
a monarca foi à igreja de manhã cedo e depois visitou doentes de 
cancro num hospital local. A Rainha-Mãe afirmou que a sua longa 
estadia em Norfolk era «melhor do que dez frascos de tónico ou 
vinte frascos de arnica».18 Para as duas mulheres, esta sensação iria 
desvanecer-se à medida que o ano desenrolava o seu inventário 
de desventuras, a começar com uma irritante série de acutilantes 
artigos de aniversário em desacordo com reações exageradas ao 
Jubileu de Prata de Isabel ou ao seu trigésimo aniversário dez anos 
antes. O Daily Telegraph publicou o presente de aniversário ofi-
cial do poeta laureado Ted Hughes, um poema em cinco partes 
intitulado The Unicorn [O Unicórnio], que incluía no seu estudo «o 
lamento do tabloide que lidera as gráficas». Um projeto para erigir 
uma fonte de bronze de vinte e cinco pésXVII com um unicórnio 
em Parliament Square tinha sido adiado indefinidamente. «Pensei 
em preencher a lacuna, provisoriamente, com um unicórnio em 
verso», comentou Hughes.19 

A vingança de Diana sobre Carlos foi pública e profundamente 
danosa. Os primeiros extratos de Diana: Her True Story [Diana: A 

Sua Verdadeira História] apareceram no Sunday Times a 7 de ju-
nho; seguiu-se uma nova tranche uma semana mais tarde. Filipe 
não estava sozinho nas suspeitas de que Diana participara no li-
vro de Andrew Morton. Ao cunhado Robert Fellowes, secretá-
rio particular de Isabel, Diana negou o conluio. Para a Rainha, 
as revelações de Morton não tinham precedentes, e a sua reação 
foi mais complexa do que a fúria que o contador de histórias de 

XVII Um pé corresponde a 0,304 metros. Vinte e cinco pés correspondem a sen-
sivelmente 7,62 metros. (N. da T.) 
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Crawfie tinha inspirado uma vida atrás. Preocupava-se com os 
netos, preocupava-se com o preço horrível que a monarquia iria 
pagar. A sua preocupação e a insistência de Filipe motivaram um 
encontro entre Carlos e os pais, no qual a mãe, sempre cautelosa, 
avisou o filho para esperar antes de se atirar para a separação. 
Depois do segundo extrato publicado pelo jornal, Isabel e Filipe 
reuniram com os dois membros do casal numa sala privada do 
Castelo de Windsor. Cortesãos achavam que um traço de pas-
sividade em Isabel exasperava o marido: «Ela é muito melhor a 
perceber quando é que está certo dizer não, do que a tomar a ini-
ciativa e dizer sim. Então, ele dirá “Vamos lá, Lilibet. Vamos lá. 
Fá-lo!”».20 Nesta ocasião, Filipe poupou a mulher ao advertir fir-
memente tanto Carlos como Diana que deveriam ter em conside-
ração os filhos e a monarquia em vez da sua infelicidade pessoal. 
A renúncia a si mesmos no interesse do dever fora um princípio 
central na vida de casados de Isabel e de Filipe: ao filho e à nora 
só pediam o compromisso que tinham abraçado. Embora Diana 
não tenha estado numa segunda reunião acordada, Isabel optou 
por acreditar que a Princesa e Carlos tencionavam seguir o con-
selho de fazerem uma avaliação antes de darem mais passos. Filipe 
escreveu à nora, uma correspondência que mantiveram por qua-
tro meses: ele, também um estranho aos Windsor, casara com a 
herdeira do trono e tinha sido obrigado a fazer ajustamentos. Por 
vezes, os seus sentimentos também eram evidentemente os de 
Isabel, indicados pelo plural dos pronomes.Diana entendeu tanto 
quanto possível, respondendo com «muito afeto para os dois». O 
aviso de Filipe de que a Princesa não podia contentar-se em «ser 
simplesmente uma heroína para o povo britânico» caiu em saco 
roto: Diana não tinha apetência para conselhos parentais deste 
género e não desejava ser recordada pelo seu dever com a Família 
Real ou com o papel «adequado» a desempenhar para o país. A 
atitude com o sogro endureceu, o que a distanciou de Isabel. A 
revelação de que a Princesa de Gales realmente colaborara com 
Morton e mentido sobre o seu envolvimento em Diana: Her True 
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Story virou a família contra si. A reação de Margarida foi espe-
cialmente inequívoca, como a sua irmã rapidamente percebeu. 
Sem alternativa, e com algo parecido com alívio, Isabel manteve 
o seu programa de compromissos de verão: inaugurou o sistema 
de 130 milhões de librasXVIII de «supercomboios» Metrolink em 
Manchester; em Gales do Norte plantou um teixo para celebrar os 
700 anos da concessão do foral real a Overton-on-Dee. Por fora, 
parecia não ter problemas, dando crédito à opinião, mais tarde 
retirada, do Arcebispo de Cantuária, Robert Runcie: «está numa 
Liga dela própria em termos de pairar acima das calamidades ou 
das mudanças da sorte. Controla completamente as suas emoções 
sobre estas coisas, como controla acerca de quase tudo. Com ela, o 
dever vem primeiro, mesmo à frente dos problemas familiares».21 
Numa visita de três dias ao Canadá, o primeiro-ministro, Brian 
Mulroney, garantiu-lhe que os canadianos «olham para si com 
lealdade e afeto, e estão ao seu lado e da Coroa», o que a confortou 
numa temporada sem conforto possível.

«Acho que como ser humano, tenho sempre esperança», disse a 
Rainha em Elisabeth R. Tinha poucas razões para otimismo à medi-
da que o verão prosseguia o seu curso. Os receios de Martin Char-
teris de os membros mais novos da Família Real serem «postos 
completamente a nu» perante uma imprensa tola e cáustica cum-
priram-se totalmente em agosto, quando fotografias de uma Sarah 
em topless deitada numa piscina no sul de França se derramaram 
nas primeiras páginas. A lamber-lhe os dedos dos pés estava um 
milionário texano que a infortunada duquesa insistia que era o seu 
consultor financeiro.

Nessa manhã, Sarah estava em Balmoral com a família do ma-
rido. Já desesperada com Carlos e Diana, Isabel reagiu com uma 
fúria que era do mais violento para o seu controlo tranquilo. Dias 
depois, o Sun publicou a transcrição de uma conversa telefónica 
entre Diana e um amante, James Gilbey. Não era suficiente que os 

XVIII Cerca de 152 milhões de euros, a câmbios atuais. (N. da T.) 
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casamentos dos filhos de Isabel tivessem de falhar. Uma impren-
sa voraz e os seus leitores igualmente esfomeados refastelaram-se 
em minúsculos pormenores libidinosos. A família que, em It’s a 

Royal Knockout, assumira o estatuto de celebridade de televisão, 
era tratada com o desrespeito grosseiro que, como Robert Runcie 
avisara, «acontece com a personalidade elegante que está esgotada 
após dez anos ou mais sob a mira do público».22 Como brinque-
dos descartados, as promessas confortáveis de Cynthia Asquith e 
Lisa Sheridan e a domesticidade da casa de bonecas Y Bwthyn Bach, 
tinham passado à história. A. N. Wilson rotulou-os de «tempos 
estranhos [...], com a sua tendência inelutável para transformar os 
acontecimentos em farsas e [...] as [suas] personae dramáticas [...] 
em palhaços», a fatalidade desse verão para André, Sarah e Car-
los. Nem tanto para Diana, que se esforçou imenso para se alojar 
na cabeça do público como uma vítima. Nem para Isabel, inata-
cável na singeleza da sua vida privada. Os mais próximos viram 
e admiraram a sua firmeza face à implacável atração do público, 
muita da qual, sabia a Rainha, se devia ao que a família andava a 
fazer; lamentavam o seu sofrimento. «A Rainha estava grisalha, 
sombria e completamente em baixo», recordou um cortesão sé-
nior. «Estava tão horrível, só me apetecia chorar».24 Fugaz como a 
chuva de verão foi o impacto de curta duração de Elisabeth R. James 
Lees-Milne recordou o Conde de Westmorland a falar logo em 
abril «do estado periclitante da monarquia. Se houvesse agora um 
referendo, seria por uma unha negra. É duvidoso que aguente mais 
uma geração».25 De novo, a isenção de pagamento de impostos a 
Isabel voltou a pairar por cima da sua cabeça. De facto, projetos 
para pagar voluntariamente impostos sobre os seus rendimentos 
particulares estavam quase completos. Ao mesmo tempo, em con-
versações com o primeiro-ministro durante as férias de verão em 
Balmoral, o Palácio fez uma tentativa para diminuir a hostilidade 
pública: alterações à Lista Civil, para que Isabel, pessoalmente, fi-
nanciasse as atividades públicas de toda a família, incluindo o seu 
marido e a sua mãe. Alguns dos media troçaram das informações de 



512

que Isabel estaria disposta a pagar impostos, intransigentes no seu 
cinismo. O Palácio não mencionou a Lista Civil.

Igualmente, e de forma natural, Isabel respondeu a uma carta de 
solidariedade sobre o incêndio que, a 20 de novembro, alastrou 
por mais de cem divisões do Castelo de Windsor, destruindo St. 
George’s Hall, uma sequência de salas oficiais e cobrindo por qui-
lómetros à volta o céu sombrio e húmido de final de outono com 
uma nuvem laranja, brilhante e furiosa, que mais parecia um sím-
bolo poderoso do ano desastroso da Casa de Windsor. Os corres-
pondentes de Isabel eram Cyril Woods e a sua irmã Iris. A carta da 
Rainha foi amistosa; carecia de autopiedade. «Em certos aspetos, 
tivemos muita sorte, já que, apesar dos danos estruturais sérios, a 
parte que ardeu estava praticamente vazia de mobília e de quadros 
devido ao programa de substituição de cablagem em curso», expli-
cou. Agradeceu aos Woods pela participação na rápida operação 
de remoção organizada por colaboradores, incluindo André, que 
encheu o pátio quadrilátero com pinturas de Rubens, Van Dyck 
e Gainsborough, mobília do século XVIII e porcelanas de Sèvres. 
«Espero que a memória das salas no passado seja traduzida para 
a realidade em breve», escreveu Isabel; exprimiu o desejo de que 
a restauração «faça deste lugar tão especial um lugar melhor do 
que era antes».26 À irmã, Margarida, partilhou a convicção de que 
acontecera três «“milagres” neste incêndio: não se perderam vidas; 
não havia vento; e muito do que havia nas divisões tinha sido reti-
rado como parte do processo de reestruturação».27 

Quase um mês se passou antes de Isabel escrever aos Woods.  
A sua compostura restaurada era notável, não obstante. A sua fé na 
possibilidade de uma renovação tipo Fénix era sincera: modelou 
os pensamentos sobre a casa que adorava, e certamente as orações, 
pela dinastia ferida que carregava o seu nome. As reações ao incên-
dio revelaram que o afeto pela Rainha continuava, assim como al-
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guma amargura pela desilusão atual. E por uma vez, ao pôr de lado 
a passividade que Filipe tanto deplorava, Isabel agiu decisivamente 
para inclinar favoravelmente a balança.

Era uma figura desamparada e aparentemente solitária nas ima-
gens das notícias, a observar a conflagração que durou quinze ho-
ras, vestida com uma gabardina com capuz, uma expressão de fa-
diga esmagadora. Filipe estava no estrangeiro neste momento tão 
dramático dos seus quarenta e cinco anos de casamento. Na televi-
são, André descreveu-a como «chocada e devastada». Mais tarde, 
os que estavam em Windsor nesse dia desejaram ter-lhe dito como 
lamentavam, mas ninguém o fez — a barreira da soberania tão in-
quebrável como nas ocasiões mais felizes. A duração das suas cha-
madas telefónicas para Filipe, já que o incêndio deflagrou durante 
a noite, era uma medida da perturbação de Isabel. Os britânicos 
assistiram com horror e incredulidade, mas uma avaliação rápida 
e incorreta de um governo impopular sobre os enormes custos da 
restauração que sairiam do bolso dos contribuintes transformou a 
simpatia em ultraje. O rufar dos tambores voltou a soar, de novo 
zangados com a posição da Rainha em relação ao pagamento de 
impostos. Isabel apanhou uma constipação, agravada pela inalação 
de fumo. Na altura de um almoço em Guildhall, quatro dias mais 
tarde, com uma temperatura de 38º, quase não conseguia falar. 
«A Rainha quebrou ontem a tradição ao admitir publicamente as 
fragilidades humanas dos membros da Família Real e a solicitar 
moderação aos seus críticos», noticiou o Daily Telegraph, ao lado 
de uma fotografia de uma Isabel inexprimivelmente triste.28 Dois 
dias mais tarde, John Major anunciou a sua decisão do pagamento 
de impostos, já considerada em dias mais felizes — na estimativa do 
The Times, «uma resposta ao abismo de desconfiança que tem sido 
cavado entre o povo e o Palácio pela realeza júnior e a competição 
entre jornais»29 — e o fim das mesadas separadas na Lista Civil para 
Margarida e os seus quatro filhos. Ambas parecem concessões for-
çadas pelo pânico. As palavras da Rainha em Guildhall haveriam 
de ecoar por mais tempo do que as notícias na imprensa. Na se-
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quência do incêndio, o seu antigo secretário particular, Sir Edward 
Ford, escreveu-lhe, homenageando-a por, ao esperar um annus 

mirabilis,XIX se ter visto atolada num annus horribilis.XX A simpatia 
faria o seu caminho até ao discurso de Isabel, juntamente com um 
pedido para uma consideração mais cortês. A Rainha reconhecia as 
responsabilidades da monarquia, com cautelas: «Somos todos par-
te do mesmo tecido da nossa sociedade nacional [...] e o escrutínio, 
de uma parte pela outra, pode ser mais eficaz se for feito com um 
toque de gentileza, bom humor e compreensão». Entre os convi-
dados para o almoço, o MPXXI conservador Gyles Brandreth des-
creveu-o como «o discurso mais maravilhoso — irónico, pessoal 
e muito comovente», uma reação que se espalhou.30 A autoridade 
de Isabel é herdada; a sua autoridade moral é da sua própria for-
mação. «Penso que foste maravilhosa», escreveu-lhe a mãe meses 
mais tarde, refletindo sobre um ano tumultuoso.31 Entre a maioria 
silenciosa estavam muitos que partilhavam esta opinião. Uma ro-
mancista republicana imaginou a criação da República Britânica, 
com a Família Real relegada para casas camarárias geminadas em 
Hellebore Close,XXII mas o retrato de Isabel no centro do cómico 
romance de Sue Townsend, A Rainha e Eu, era afetuoso, uma mu-
lher que «falava de medicina homeopática e de cães e dos proble-
mas dos filhos adolescentes», que preferia sanduíches de compota 
a caldos e mantinha a fé nas máximas de Crawfie.

A 9 de dezembro, a monarca estava fora de Londres, em Wood 
Farm, na propriedade de Sandringham, a casa de cinco quartos com 
vista para o mar que os membros da família usavam desde o final 
da década de 1960 para visitas informais e diversão. O primeiro- 
-ministro anunciou a uma Câmara dos Comuns sombria a separa-

XIX Ano maravilhoso (em latim, no original). (N. da T.) 
XX Ano horrível (em latim, no original). (N. da T.) 
XXI Membro do Parlamento. (N. da T.)

XXII A romancista nunca explicou se Hellebore Close, um subúrbio ficcional, 
existia mesmo. Embora exista um bairro camarário em Nottingham com este 
nome, que se assemelha muito ao descrito no livro. (N. da T.) 
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ção de Carlos e Diana. Ao refletir sobre as preocupações da reale-
za sobre as implicações constitucionais deste casamento falhado, 
acrescentou de forma intrigante: «Não há nenhuma razão para 
que a Princesa de Gales não possa ser coroada Rainha no devido 
tempo». Com os eufemismos antiquados da realeza, dos quais se 
sentia a falta nos últimos doze meses, Isabel e Filipe foram des-
critos como «entristecidos». Os sentimentos de Isabel envolviam 
muito mais do que tristeza. Não assistiu ao anúncio pela televisão: 
levou os cães a passear, um sinal da sua perturbação. Os correto-
res de apostas William Hill alteraram as probabilidades de Car-
los renunciar ao trono de 10-1 para 6-1. «Não consigo imaginar 
o Príncipe Carlos a tornar-se o Rei Carlos», disse um membro da 
oposição trabalhista a jornalistas americanos.32 Outros vieram par-
tilhar esta opinião depois da publicação, seis semanas mais tarde, 
de transcrições de conversas telefónicas comprometedoras e in-
dignas entre Carlos e Diana, gravadas em 1989. De acordo com 
um relato, a reação da Rainha, informada da decisão dos tabloides 
de publicar estas conversas, foi «logo quando pensávamos que as 
coisas não podiam ficar piores».33 Estava preocupada com a mãe, 
que a confortara depois do incêndio em Windsor. A Rainha-Mãe 
e Margarida ansiosas para que Isabel, e mais tarde, Filipe, se lhes 
juntassem na Royal Lodge; amigos apontariam o início do lento 
declínio da saúde da Rainha-Mãe para o verão da publicação do 
livro de Morton sobre Diana.34 Com sucesso de ambas, tanto Isa-
bel como Margarida pressionaram a mãe a usar uma bengala que 
lhe tinham oferecido: «Tem uma pega mágica que serve na mão 
como uma luva e, portanto, dá-nos confiança nos movimentos, 
especialmente se nos sentirmos tontas! Neste momento, far-me-ia 
[...] muito feliz e deixar-me-ia muito aliviada se contasse com o 
seu apoio!», escreveu Isabel no verão de 1993, com preocupação 
e uma exasperação bem-humorada.35 O seu presente de um buggy 
de golfe no ano seguinte mostrou ser mais bem-vindo. Ao mesmo 
tempo, nos aposentos por cima dos da monarca no Palácio de Bu-
ckingham, aliviada dos seus deveres há vários anos e assistida por 
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enfermeiras, Bobo MacDonald estava a desvanecer-se. Morreu a 
23 de setembro de 1993, com 89 anos. Tal como faria com um 
membro da família, Isabel interrompeu as férias em Balmoral para 
assistir ao funeral de Bobo, na Capela da Rainha, no Palácio de St. 
James. A sua morte significou a perda da sua confidente mais anti-
ga e de uma das suas defensoras mais leais. A lealdade inabalável de 
Bobo apenas tinha correspondência na de Filipe e na da sua mãe.

A forma «demasiado mundana» de ver as coisas, que Isabel iden-
tificara em si própria quarenta anos antes, apoiou-a no período 
tenso e instável entre a separação de Carlos e Diana e a morte da 
Princesa cinco anos mais tarde. Isabel não reagiu às revelações 
tornadas públicas por Morton, nem respondeu às suas próprias 
críticas a solicitar moderação no discurso de Guildhall. Seguiu 
simplesmente em frente com as tarefas da realeza: compromissos, 
audiências e investiduras, que considerava o aspeto mais impor-
tante da sua vida pública e para as quais se preparava com listas de 
resumos de informações biográficas sobre os destinatários, empe-
nhando-se em memorizá-las durante fins de semana diligentes em 
Windsor. «A Rainha pode estar desesperadamente preocupada e 
infeliz», afirmou Lady Kennard, uma amiga de infância, que par-
tilhara com Isabel as aulas de natação no Bath Club, «mas nunca o 
saberemos porque tem esta autodisciplina de ferro».36 Preocupa-
ção com os problemas de outras pessoas, e o exemplo do filantropo 
Leonard Cheshire, que morrera recentemente, foram o centro da 
sua mensagem de Natal de 1992. A referência de Isabel a «alguns 
dias difíceis este ano» ofuscou outro elemento do discurso. A gra-
vação tinha sido feita em Sandringham. Era a casa, recordou a mo-
narca aos espectadores, comprada por Eduardo VII mais de um 
século antes; era o local de onde o seu pai e o seu avô fizeram os 
discursos de Natal. Como deixara claro anteriormente, Isabel con-
siderava-se uma monarca forjada na imagem dos seus ancestrais. 
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Um ano mais tarde, recordaria à audiência as raízes profundas da 
monarquia, recuando gerações além da memória viva. Na casa 
onde tinha sido neta — erguendo bonecos de neve com Margarida 
durante o final da doença de Jorge V — entretinha agora, explicou, 
os seus próprios netos. «Para mim, esta continuidade é uma gran-
de fonte de conforto num mundo de mudança, tensão e violência». 
Na declaração pública anual que mais refletia os seus pensamentos, 
Isabel estabeleceu uma nova retórica pessoal. Erguida em ideias 
da sua constância celebradas há muito tempo, como as suas bodas 
de prata, foi mais longe ao relacionar continuidade com conforto 
como escudos protetores contra a mudança e a violência. A Rai-
nha não podia emendar o casamento de Carlos e Diana e receava, 
corretamente, a capacidade dos dois para prejudicar a reputação da 
família, mas podia, como sempre pudera, encarnar a tradição viva, 
um ponto confiável e permanente num vórtex que, com os avan-
ços tecnológicos, rodopiaria de forma ainda mais estonteante nos 
anos seguintes. Na prática, isto significava continuidade no estilo 
familiar, uma abordagem que servia ao seu conservadorismo. As 
suas voltas cumpridoras acabariam por ter uma característica low 

profile e muito do que fazia não era registado nas páginas dos jor-
nais locais. A tenacidade invisível de Isabel era eclipsada pela exci-
tação da imprensa sobre quem marcava mais pontos no combate 
entre Carlos e Diana e por argumentos de outro nível sobre a mo-
narquia, tanto no país como no estrangeiro, sobretudo na Austrá-
lia, onde um governo trabalhista liderado pelo primeiro-ministro 
Paul Keating planeava cortar os laços com a Coroa em 2001. Em 
junho de 1993, o quadragésimo aniversário da sua Coroação não 
lhe proporcionou nenhumas tréguas. Entrevistada como parte de 
um programa informativo, uma mulher de meia idade recordava a 
emoção de ter sido levada a ver o cortejo da Coroação, com nove 
anos, «porque a Rainha, nesses tempos, era uma figura mágica 
e muito reverenciada». A primeira página do Mirror apresentou 
uma pergunta drástica: «Quanto tempo reinará sobre nós?» Para 
o poeta laureado, Ted Hughes, a Rainha-Mãe exprimiu a visão da 
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família sobre si mesma como «maltratada por acontecimentos trá-
gicos».37 A Rainha-Mãe não apoiou a decisão de Isabel de abrir o 
Palácio de Buckingham ao público nesse verão, embora a iniciativa 
tenha sido um sucesso comercialmente e contribuído significati-
vamente para os custos de restauração de Windsor. Também teve 
efeitos a um nível simbólico, ao sugerir acessibilidade por parte da 
Família Real. Houve pedacinhos de conforto para a monarca no 
dinâmico número de visitantes, prova, apesar do desânimo atual, 
de que havia um interesse na monarquia que transcendia a concu-
piscência dos tabloides.

Em maio de 1993, Isabel fez a primeira visita de Estado ao Bloco 
de Leste, quando a Rainha e Filipe passaram quatro dias na Hun-
gria. Foi um preliminar de sucesso para a visita à Rússia em outu-
bro seguinte, durante a qual Isabel disse ao Presidente russo, Boris 
Yeltsin, que ambos «tinham passado a maior parte das suas vidas 
a acreditar que esta visita nunca poderia acontecer». Com o Presi-
dente de França, Mitterrand, inaugurou o Eurotúnel em maio de 
1994; um mês mais tarde, voltou a França para o quinquagésimo 
aniversário do desembarque do Dia-D. Na praia de Arromanches 
recebeu a saudação de mais de sete mil veteranos. O calor da re-
ceção a Isabel pelos sobreviventes da Guerra não a iludiu sobre a 
escala do desafio com que se confrontava a sua família. A Rainha 
convidara o Presidente americano Bill Clinton, e a mulher, Hillary, 
para passarem previamente uma noite no Britannia. Clinton estava 
impressionado pelo valor diplomático do charme de Isabel, assim 
como pelo amor demonstrado pelo seu país e pela sua história. Foi 
no mesmo mês em que, depois de prolongadas discussões, a mo-
narca aceitou relutantemente os planos do Governo para abater o 
iate real.

Que a família de Isabel ocupasse muitos dos seus pensamentos 
era inevitável neste ponto de uma crise contínua. Instintivamente 
conciliadora, a Rainha recusara as objeções de Filipe para Diana 
se juntar ao grupo da família, em Sandringham, para o Natal de 
1992. Continuava a autorizar Diana, a seu pedido, a participar 
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numa mão cheia de eventos oficiais, como o banquete oferecido 
em abril em honra do Presidente Soares, de Portugal.38 Mas foi 
Carlos, e não Diana, quem deu o primeiro dos golpes inesperados. 
Um documentário transmitido a 29 de junho de 1994, dias antes 
do vigésimo quinto aniversário da investidura como Príncipe de 
Gales, mostrou a ampla variedade do seu trabalho de beneficência. 
O programa teve a forma de uma grande entrevista com o jorna-
lista Jonathan Dimbleby, cujo pai fizera os comentários de cerimó-
nias reais, incluindo a Coroação de Isabel, uma geração atrás. Para 
os ouvintes de rádio e para os espectadores de televisão, Richard 
Dimbleby investira Isabel e a família de uma aura quase divina, 
nascida da sua própria reverência pela monarquia; o seu filho pro-
porcionou a admissão de adultério por parte do herdeiro de Isabel 
perante uma audiência de 14 milhões de pessoas. Também sondou 
as tendências espirituais de Carlos, dando ao Príncipe a oportuni-
dade de alienar as fundações do sistema anglicano ao declarar que 
a sua preferência era ser «Defensor da Fé, não a Fé».

O programa era fruto de uma colaboração de dois anos. Carlos 
informara os pais do seu contorno. A resposta foi para que manti-
vesse uma discrição prudente sobre assuntos da sua vida privada. 
Carlos ignorou-os, ansioso para rebater as afirmações de Diana/
Morton de que a relação com uma antiga amante invalidara o seu 
casamento desde o início. O aviso dos pais mostrou ser sagaz. O 
documentário de Dimbledy recordou os espectadores do serviço 
público de Carlos, mas o que retiveram de forma mais memorá-
vel foi a confissão de infidelidade por parte do herdeiro do trono. 
Tal como a mãe, o Príncipe de Gales prezava a honestidade mais 
do que a velha antítese de pragmatismo e romance de Filipe, mas 
o pragmatismo dos pais, moldado num código de silêncio ante-
rior à Guerra, era uma garantia melhor do que atiçar as chamas. 
Corretamente, Carlos escreveu a um funcionário real reforma-
do: «Suspeito que isto é o que se chama “viver perigosamente”».39  
O comportamento do filho atordoou Isabel. Assim como mais 
choques, surgidos sob a forma de uma biografia de Carlos, tam-



520

bém por Dimbledy, que mergulhou em fontes como os diários e as 
cartas privadas do Príncipe. Tal como tantos outros tijolos atirados 
à Família Real, surgiu primeiro nas páginas do Sunday Times, em 
meados de outubro, um dia antes da chegada de Isabel a Moscovo. 
O livro explorava a educação de Carlos assim como o casamen-
to dos pais. Falava do «amor profundo mas mal articulado pelo 
filho» por parte de Isabel e Filipe, e da atitude de «inexplicável 
severidade» de Filipe durante o crescimento de Carlos; a Isabel de 
Dimbledy «não é tão indiferente quanto desligada» e sublinha a 
ausência de «uma palavra ou um gesto protetor» de uma mãe em 
momentos-chave.40 Os editores do livro gabaram-se do «relato ex-
clusivo autorizado da vida de um homem nascido para ser rei».  
A aquiescência de Carlos aos retratos de frieza feitos pelo biógrafo 
aos seus pais tornou todas as afirmações sensacionalistas. Só depois 
da morte de Filipe, trinta anos mais tarde, apareceria uma publica-
ção alternativa da relação pais/filho como uma correção atrasada.

Não era a fanfarra que Isabel teria escolhido para uma visita im-
portante a um país estrangeiro e dava um testemunho doloroso do 
agravar das relações com Carlos no quarto de século da sua inves-
tidura. Zangados, Ana, André e Eduardo apressaram-se a defender 
os pais. «Fizemos o nosso melhor», era a resposta concisa de Fili-
pe; como sempre, a Rainha manteve o seu próprio conselho.41 Não 
teve alternativa a não ser mergulhar em subtilezas diplomáticas. 
Estabeleceu rapidamente uma relação com Yeltsin; em Moscovo 
e São Petersburgo, o casal real foi saudado por multidões «me-
nos interessadas na limpeza da poeira do novo Palácio do que no 
glamour de ter realeza aqui outra vez».42 No banquete de Estado 
no Kremlin, Yeltsin elogiou Isabel por «levar a sua missão com 
dignidade». «Confirma uma ideia importante: a monarquia pode 
ser parte integral de um sistema democrático de governo, a perso-
nificação da unidade espiritual e histórica de uma nação». Avisada 
antecipadamente que os russos esperavam que desempenhasse o 
seu papel, Isabel obrigou-se a usar bastante joalharia nos compro-
missos à noite, mesmo quando Filipe e Yeltsin usavam traje casual. 
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Em casa ficaram as joias que a Rainha Mary adquirira aos exilados 
Romanov no dealbar da revolução bolchevique. A sua única joia 
russa era uma pregadeira com uma safira e pérolas da coleção da 
mãe de Nicolau II, a Imperatriz Marie Fedorovna; tinha sido um 
presente de casamento do bisavô de Isabel, Eduardo VII, à anti-
ga princesa dinamarquesa. Yeltsin disse às suas visitas britânicas: 
«Na Rússia, a Rainha é vista como a personificação da sabedoria 
do Estado, da continuidade da História, da grandeza da nação».  
A aparência pensativa de Isabel a intervalos durante a visita não 
era de molde a dar motivos para surpresas.

Entre as inconsistências da década esteve o sucesso de visitas 
significativas ao estrangeiro, que também desempenharam um pa-
pel em relembrar aos seus conterrâneos a estima e o afeto com que 
era olhada internacionalmente. Em casa, o caminho continuava 
espinhoso. Em março de 1995, seis meses depois do cessar-fogo 
entre os lealistas e o IRA, Isabel visitou a Irlanda do Norte. A segu-
rança foi apertada no seu primeiro percurso em Belfast. Os jornais 
publicados em Londres aplaudiram «a sua corajosa missão de fé no 
progresso da paz no Ulster», assim como a sua valentia: «Deixou 
bem claro que não se deixa intimidar por ameaças».43 A opinião 
republicana estava um pouco menos convencida. Numa província 
dividida, a Rainha não podia personificar a «unidade espiritual e 
histórica» de Yeltsin, a história da Irlanda britânica era demasiadas 
vezes de desunião. Ao descrever a sua visita a Armagh, o Sunday 

Tribune, republicano, apresentou a formalidade de Isabel como 
frieza, o silêncio nervoso das crianças da escola como indiferença. 
O retrato mais desagradável da monarca publicado pelos jornais 
foi o de «uma mulher pequena e compacta, ligeiramente pintada 
com rouge, pó e batom, [com] rugas debaixo dos seus olhos peque-
nos e escuros e um rendilhado de finas rugas na pele».44 Era um re-
trato preciso e um resumo desapaixonado da monarca de sessenta 
e nove anos, desprovido de magia, mística ou calor.

Na África do Sul, dois meses depois, Isabel pareceu pouco preo-
cupada com questões de segurança. Na realidade, para uma notá-
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vel quantidade de pessoas, a Rainha parecia não estar preocupada 
com nada para além da sua felicidade em regressar e ignorou os 
avisos da segurança. Exatamente um ano antes, Nelson Mande-
la tinha sido eleito Presidente de uma nova e democrática África 
do Sul. Para grande prazer de Isabel, o país voltou a juntar-se à 
Commonwealth. A monarca falou da nova África do Sul como «a 
pouca distância de um milagre». Era pouco habitual que desem-
penhasse um papel central para iniciar uma visita. Isabel explicou 
ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Douglas Hurd, que «Mr. 
Mandela está a ser aconselhado por imensa gente, mas ninguém 
está realmente a ajudá-lo. Precisa de ajuda física e precisa de um 
espetáculo».45 A sua própria visita seria o espetáculo que o novo 
regime necessitava. Não era uma justificação fanfarrona, simples-
mente o reconhecimento, baseado na experiência, de que a sua 
presença na África do Sul serviria internacionalmente como aval 
e era um meio para reforçar o apoio interno. Preocupada com a 
opinião pública no seu país, planeou, com grande pena, viajar para 
a África do Sul de avião, de modo a prevenir as críticas aos custos 
do Britannia. Na altura, os seus receios foram afastados pelos or-
ganizadores da viagem, que arranjaram eventos comerciais no Bri-

tannia para compensar os custos da viagem. Isabel e Filipe voaram 
para a África do Sul, e depois transferiram-se para o iate real na 
sua chegada oficial à Cidade do Cabo. Com Nelson Mandela, a Rai-
nha estabeleceu uma das amizades mais fortes da Commonwealth; 
outorgou-lhe a Ordem de Mérito e mais tarde elogiou-o como «o 
mais amável dos homens». Um cortesão explicou o carinho mútuo 
baseado num entendimento partilhado: ambos tiveram vidas com 
as liberdades restringidas — «Bem vê, ambos passaram imenso 
tempo na prisão».46 Era também uma explicação apropriada. Isabel 
não destacou o encarceramento de Mandela em Robben Island ou 
comparou a soberania à prisão. Admirava a sua capacidade de ter 
esperança, a sua ausência de amargura em relação aos opositores 
do passado. No banquete de Estado, usou o colar de diamantes que 
tinha sido o presente do território pelo seu vigésimo primeiro ani-



523

versário. Um rei zulu ofereceu-lhe uma leoa empalhada. Em todo 
o lado, sul-africanos brancos e negros agradeciam-lhe por ter re-
gressado. O alto comissário britânico, Sir Antony Reeve, escreveu 
a Douglas Hurd: «Para a maioria dos negros, a Rainha pode ter 
sido uma grandeza desconhecida, mas acorreram com exuberân-
cia aos milhares. Também estavam exultantes pela chuva pesada e 
muito necessária, que levou o vice-presidente Mbeki a outorgar a 
Sua Majestade o título de “Motlalepula, aquela que traz a chuva”».47 
Reeve descreveu a visita como «um laivo do esplendor perdido». 
Nos discursos, Isabel celebrou a transformação do país, que mui-
tos duvidavam que fosse possível. «O mundo tem a sua quota de 
cínicos e de pessimistas», disse aos que a ouviam na véspera da sua 
partida.

O sucesso no estrangeiro, claro, não resolveu a questão cada vez 
mais premente de Carlos e Diana, para a qual nem Isabel nem Filipe 
tinham soluções. A Rainha apreendia apenas a carga provável que 
seria sobre os seus netos e a contínua erosão do respeito e do afeto 
pela monarquia. A sua relação com Carlos ficou inevitavelmen-
te tensa depois das revelações de Dimbledy: Pamela Hicks repetiu 
uma conversa na qual Alexandra afirmara que Carlos «nunca con-
sulta a Rainha. “Houve um corte total”».48 Pessoas de fora tiraram 
as suas próprias conclusões; Robert Runcie convenceu-se, no final 
de maio, «que o Príncipe de Gales deve divorciar-se para evitar 
consequências ainda mais catastróficas».49 Isabel era apoiada pela 
mãe e pela irmã. A 8 de maio, as três reencenaram a sua aparição, 
cinquenta anos antes, na varanda do Palácio no Dia da Vitória. Os 
receios de Isabel de que o público ficasse em casa mostraram-se 
infundados: multidões juntaram-se no exterior do Palácio, parte à 
conta da popularidade duradoura da Rainha-Mãe, que os escânda-
los em curso não diminuíram. Uma das suas damas de companhia 
recordou que os olhos de Isabel transbordavam de lágrimas quan-
do as três mulheres reentraram no Palácio.50 Em parte a medida 
do seu alívio, era a prova da extensão da sua preocupação, assim 
como o seu orgulho na mãe. Mesmo na relativa privacidade de 
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um pequeno grupo, foi rápida a ignorar os seus sentimentos. De 
vez em quando, ao longo da manhã, ficava a olhar pela janela para 
ver se as multidões se juntavam. Quanto tinha a sua vida mudado 
e quão distante estava a liberdade fugaz da escapadela para as ruas 
de Londres, plenas de alegria e de canções, cinquenta anos antes, 
dançando com estranhos de uniforme, a correr em direção ao Ritz.

Num assunto, a Rainha deixaria os seus sentimentos bem cla-
ros. Diana deu aos conselheiros da sogra um pré-aviso de seis dias 
sobre o seu mais recente e, como se veria, último ato público e 
deliberado de vingança contra o seu distante marido. Era uma 
entrevista de uma hora para o programa de atualidades da BBC 
Panorama, visto por uma audiência de 23 milhões de pessoas a 20 
de novembro de 1995, a noite do quadragésimo oitavo aniversá-
rio de casamento da Rainha, enquanto Isabel e Filipe enfrentavam 
zelosamente a Royal Variety Performance. Filmado no Palácio de 
Kensington a 5 de novembro, no máximo dos segredos, usando 
apenas um operador de câmara, foram filmadas qualquer coisa 
como três a 17 horas, segundo diferentes relatos. «Filmou cada 
bit

 XXIII uma e outra vez até alcançar o nível certo de sinceridade 
espúria», afirmou Kenneth Rose sarcasticamente.51 A performance 
exímia de Diana colocava cuidadosamente a culpa do seu casamen-
to falhado em Carlos e na sua amante; denunciava a Casa Civil e 
a sua perceção de que ela era «uma ameaça de qualquer género»; 
e, ao criticar o compromisso da Família Real com a nação, fez o 
primeiro ataque implícito à própria Isabel. «Alguém tem de ir lá 
fora e gostar das pessoas, mostrá-lo», disse a Princesa renegada aos 
espectadores. Já tinha acusado antes a Família Real de frieza. A que 
seria a «Rainha nos corações dos povos» pôs o coração nas mãos 
contra a postura rígida e as luvas brancas de Isabel. 

A monarca deixou que se soubesse que nunca vira Panorama; os 
seus conselheiros fizeram um balanço da reação pública. Apesar 
de muitos espectadores exprimirem apoio a Diana, a preocupação 

XXIII A mais pequena fração de uma cena. N. da T.) 
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fundamental de Isabel já não era o filho ou a nora, com quem ela, 
sozinha na família, permanecera solidária. «Que jogo está a mo-
narquia a jogar agora, dente por dente, é esse o género de jogo que 
estão a jogar agora?», perguntou um membro da audiência num 
talk show em direto, um dia mais tarde; foi um momento em que 
a paciência acabou.52 Tonny Benn registou, sem nenhum prazer, 
que em cinquenta e cinco minutos Diana causara grandes danos à 
monarquia.55 Na verdade, a antipatia de Carlos e Diana começa-
ra uma campanha pela alma da monarquia com a qual Isabel não 
podia compactuar em segurança. Três semanas mais tarde, depois 
de discussões em separado com Filipe e com o primeiro-minis-
tro, e pressionada pelo seu secretário particular, Robert Fellowes, 
a Rainha escreveu às duas partes a solicitar o seu acordo para «um 
divórcio rápido [...] no melhor interesse do país».54 Também con-
fiou a transmissão da sua mensagem de Natal pela primeira vez à 
ITV. Membros do Parlamento pediram o cancelamento do alvará 
real da BBC; um ex-responsável da BBC, o escritor de policiais 
P. D. James, argumentou que a confiança entre a corporação e o 
Palácio tinha sido deliberadamente quebrada. A opinião da mãe 
da madrasta de Diana, a escritora romântica Barbara Cartland, de 
que o objetivo de Diana era «trazer de volta o amor» parecia agora 
referir-se a um espetáculo de feira pitoresco.

Isabel já tinha reunido sozinha com Diana para discutir as suas 
exigências para um acordo de divórcio quando, a 13 de março de 
1996, um homem armado entrou numa escola primária na cidade 
escocesa de Dunblane e abriu fogo, matando dezasseis crianças e 
o seu professor. A Rainha escolheu o Dia da Mãe para a sua vi-
sita, acompanhada de Ana. A visita incluiu a deposição de uma 
grinalda de flores, encontros com familiares em luto na Catedral 
de Dunblane e a visita, na Enfermaria Stirling Royal, a crianças 
feridas no ataque. O consultor pediátrico Dr. Jack Beattie descre-
veu o encontro como o de uma avó com os netos; quem estava na 
catedral garante que a monarca se mostrava visivelmente emocio-
nada.55 Foi a abordagem mais próxima que Isabel fez ao acarinhado 
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papel de Diana de «rainha dos corações», embora tenha ido sem 
nenhuma ostentação, com o objetivo de reconhecer o sofrimento 
de Dunblane e exprimir a solidariedade da nação. A presença de 
Isabel indicava que as lições tinham sido aprendidas. A primeira 
lição, tardiamente, fora a de Aberfan, mais do que as curas públicas 
carismáticas de Diana.

Cinco meses mais tarde, a 28 de agosto, o divórcio de Carlos e 
Diana estava concluído. Tal como em 1992, no ano do seu septua-
gésimo aniversário, tinha outra vez sido negado a Isabel um annus 

mirabilis. Mesmo para o Daily Telegraph, o mais leal dos jornais, 
uma característica apologética coloriu a celebração do marco real, 
que o jornal descreveu como sem entusiasmo, já que representava 
«uma oportunidade de pôr uma longa vida de serviço num con-
texto mais amplo do que recordar os tempos felizes do passado».56 
No seu diário, Alan Bennet falou de si próprio como tendo «por 
vezes, a sensação de que sou a última pessoa deste país a acreditar 
na monarquia».57 Não exatamente o último. A determinação da 
realeza em sobreviver inspirou a criação de um grupo de refle-
xão «caseiro», o Way Ahead Group [Grupo Rumo a Seguir]: Isa-
bel, Filipe, os quatro filhos e conselheiros seniores. Nas reuniões 
em Sandringham, Balmoral ou no Palácio de Buckingham, duas 
ou três vezes por ano, o grupo discutia política — desde o alcance 
geográfico das agendas da família até à inclusão social nas festas de 
jardim da realeza. Discutiam assuntos de longo alcance como alte-
rações à Lei da Sucessão a favor da primeira mulher que nascesse 
até à situação fiscal da realeza; a primeira tornou-se lei — o Ato 
da Sucessão da Coroa de 2013, que também permite o casamento 
com um católico romano. O objetivo do grupo era claro: de acordo 
com o assessor de imprensa Charles Anson, «assegurar-se que a 
monarquia continua relevante numa sociedade moderna». Neste 
fórum de homens opinativos — Filipe, Carlos, André e Eduardo 
—, Isabel ouvia e registava. Formulou as suas próprias opiniões 
com informações prévias. Muito do que foi discutido, recordou 
Anson, «foi provavelmente bastante pré-cozinhado: a Rainha terá 
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sido consultada antes de uma reunião do Way Ahead Group».58  
Os seus pensamentos eram do futuro.

Isabel estava em Balmoral no dia 31 de agosto, um domingo, quan-
do Diana morreu nas primeiras horas da manhã num hospital em 
Paris, depois de um acidente de automóvel, num túnel debaixo da 
Place d’Alma, ao fugir dos paparazzi com o seu mais recente aman-
te, Dodi Fayed, o filho playboy de Mohammed al-Fayed, dono do 
Harrods. Diana tinha 36 anos. Os seus filhos de 15 e de 13 anos, 
William e Harry, estavam também na Escócia, com o pai e os avós. 
Ali ficariam durante seis dias, para consternação crescente de um 
número significativo de súbditos de Isabel, nos quais uma impren-
sa ruidosa instigou um descontentamento repulsivo. Foi uma de-
cisão que levou a monarquia de Isabel ao limiar de uma crise.

A Rainha devia o seu trono ao divórcio, a subida ao trono do pai 
determinada pela escolha de uma noiva desadequada por parte do 
seu tio. As ramificações da separação de Carlos e Diana ameaçaram 
dividir a nação em dois campos e cobrir Isabel de alcatrão com as 
críticas de ambos; a morte de Diana fez isto. A reação pública à 
resposta de Isabel e da sua família à tragédia em Paris revelou a 
natureza consensual da monarquia e como a segurança de um tro-
no podia tão facilmente ser posta em risco por uma Família Real 
em desacordo com a disposição prevalecente no público. «Nunca, 
desde a abdicação de Eduardo, tinha sido causado tanto dano às pes-
soas que vivem na Mall», afirmou um jornal na época da Guerra do 
Golfo, criticando a aparente indiferença da realeza ao sofrimento 
das tropas britânicas.59 Um exagero em 1991 que já não o era tanto 
seis anos mais tarde. Um jorro de desgosto convulsionou uma na-
ção outrora estoica. James Lees-Milne, mais próximo em idade da 
Rainha-Mãe do que de Diana, exprimiu a opinião dos que olhavam 
a angústia coletiva com espanto: «O desgosto pela Princesa Diana 
está para além de toda a imaginação».60 Multidões em lágrimas jun-
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tavam-se no exterior do Palácio de Kensington; aglomeravam-se 
em frente do gradeamento do Palácio de Buckingham. Rapidamen-
te perceberam que tinham vindo sozinhos carpir o desgosto no co-
ração londrino da realeza: Isabel e a família estavam ausentes.

Em Dunblane, no ano anterior, e em Aberfan, antes disso, a 
Rainha personificara a reação da nação à tragédia. Na esteira das 
suas visitas, os que tinham sido afetados experimentaram algum 
conforto. O reconhecimento do seu sofrimento — formalmente 
como Rainha e a um nível pessoal como mãe e avó — foi um ato 
de partilha e, à sua maneira, uma forma de aliviar o desgosto. Nas 
duas ocasiões, Isabel participara no desgosto dos seus súbditos: o 
seu desgosto era em seu nome, uma expressão de solidariedade. 
A 31 de agosto de 1997, o desgosto era o seu e o da sua família. 
Não se sentia com disposição para o partilhar mais do que par-
tilhara a sua reação relativamente à perda de qualquer familiar.  
A declaração do Palácio de que «a Rainha e o Príncipe de Gales es-
tão profundamente chocados e perturbados com esta notícia terrí-
vel», feita na manhã da morte de Diana, era uma expressão sincera 
das reações de Carlos e de Isabel. Não fazia nenhuma menção aos 
seus sentimentos relativamente a Diana, nem levava em conta as 
reações dos milhões de anónimos que também se consideravam 
chocados e perturbados. A atenção da monarca estava concentrada 
em William e Harry. Apesar de conselheiros acharem que Isabel e 
Filipe deviam antever o desgosto do público, já que era assim que 
eles próprios se sentiam, não anteciparam a escala da reação à mor-
te de Diana, que só encontrava paralelo na devastação pública à 
morte da filha de Jorge IV, a Princesa Charlotte, quase dois séculos 
antes. Isabel agravou o seu erro de julgamento sobre o estado de es-
pírito nacional ao falhar em mudar de direção assim que se tornou 
claro o que estava em movimento. Durante cinco décadas respon-
dera primeiro às exigências do país: Rainha-mulher, Rainha-mãe, 
Rainha-irmã. Nesta altura, pôs a família em primeiro lugar. Apro-
vou os planos para o regresso do corpo de Diana à Grã-Bretanha 
e a sua mudança, com honras reais completas, para a Capela Real, 
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no Palácio de St. James. E concedeu à família de Diana o direito de, 
depois disso, organizar um funeral privado familiar, o desejo ex-
presso do Conde de Spencer e da sua mãe, Mrs. Shand Kydd. Para 
William e Harry teria de haver tempo para estarem no exterior, ao 
ar livre — e nada de câmaras bisbilhoteiras ou jornalistas.

A Rainha também concordou, nessa manhã, com uma decla-
ração pública do novo primeiro-ministro, Tony Blair. O breve 
discurso de Blair elogiou Diana como «a Princesa do Povo», um 
rótulo anteriormente aplicado à bisavó de Isabel, a Princesa Maria 
Adelaide de Teck; Blair afirmou que «as pessoas em todo o lado [...] 
olhavam-na como sendo do povo». A um nível profundamente 
enganador, as duas afirmações captaram o espírito popular. Mais 
do que isto, Blair identificou a opinião de Diana sobre si própria. 
Nos últimos anos da sua vida, esta filha aristocrática de uma fa-
mília de íntimos da Corte situara-se a si própria contra a Família 
Real, que ela acreditava que a rejeitava. Agora, o primeiro-minis-
tro dividira o país em não-realeza — «o povo», incluindo Diana — 
e realeza. Era uma despedida nobre para Diana, a quem os menos 
moderados já lamentavam como uma mártir e uma santa. A for-
ma como Blair agradou às multidões não serviu bem Isabel. Nes-
ta equação, a realeza estava desesperadamente em desvantagem 
numérica. A Rainha e a família, na qual todos alteraram os seus 
planos para permanecerem em Balmoral com William e Harry, 
foram à igreja de Crathie. Não houve orações por Diana, explicaria 
o sacerdote mais tarde, de modo a evitar perturbar mais os seus fi-
lhos. Não havia expressões óbvias de desgosto, tal como não tinha 
havido por parte da família aquando da morte do Rei ou, mais re-
centemente, da de Mountbatten. Desta forma, involuntariamente, 
a Família Real conformou-se ao estereótipo que tanto desagradara 
a Diana. No final do dia, Isabel concordara em que a escalada do 
pranto popular tornava imperativo indeferir os desejos dos Spen-
cer de um funeral familiar privado. Às nove horas da manhã de 
segunda-feira aprovou os planos de David Airlie para um funeral 
em grande escala na Abadia de Westminster.
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Quarenta anos antes, a Rainha inspirara adulação. Cartas e 
mensagens entre o mar de flores embrulhadas em celofane no ex-
terior do Palácio de Kensington podem ter saudado Diana como 
uma santa, mas em 1954 a chegada de Isabel à Nova Zelândia tinha 
sido descrita em termos messiânicos como uma segunda vinda à 
terra. Nem Isabel, nem Filipe, cortejaram esse tipo de reações, que 
interpretaram como complementos da sua posição notável, mais 
do que como tributos pessoais. Sobre esta avó solene e orgulhosa, 
William afirmou: «Ela não se importa com a celebridade, isso é 
certo».61 As reações à morte de Diana, tão diferentes do desgosto 
sereno habitualmente associado às mortes da realeza, estavam para 
além da compreensão imediata da Rainha, como semáforos de um 
planeta distante: não diminuíram a sua certeza que de o seu dever 
era o bem-estar dos netos. Como o seu staff e o primeiro-ministro 
foram obrigados a persuadi-la, não era esse o entendimento das 
multidões na capital. Os dias passaram e o humor das multidões 
alternou entre o desgosto e uma ira sombria pela ausência conti-
nuada da monarca. Charles Spencer culpou os media pela morte da 
irmã e os media encontraram um bode expiatório fácil na Rainha 
de setenta e um anos. O mastro vazio da bandeira no Palácio de 
Buckhingham tornou-se um objeto de preocupação fundamental. 
Na ausência de Isabel, nenhuma bandeira flutuava no Palácio; o 
mastro não exibiu o Estandarte Real a meia haste pelo seu pai, e 
a Rainha não esperava que tal acontecesse quando fosse a sua vez. 
Contra os seus instintos, Isabel foi obrigada a autorizar a bandeira 
da União. «O mundo perdeu a noção», escreveu Gyles Brandre-
th. «O tema do dia parece ser o mastro da bandeira do Palácio de 
Buckingham [...]. Os tabloides [...] estão a uivar por sangue. [A 
Rainha] curvou-se à opinião pública e a bandeira da União está 
agora a flutuar a meia haste sobre o Palácio de Buckingham».62 
Isabel também concordou em deixar Balmoral mais cedo do que o 
planeado e, uma vez em Londres, em dirigir uma comunicação à 
nação. Tinha sido intimidada pela imprensa tabloide, com títulos 
emotivos exigindo-lhe uma declaração de desgosto. Nos noticiários 
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televisivos, os apresentadores arrancavam das multidões mulheres 
de cara afiada que repreendiam vergonhosamente a sua monarca; 
mais convincentes foram os argumentos do seu próprio staff em 
Londres: ficara demasiado tempo longe. Tony Blair defendera-a 
e, com a ajuda de Carlos, juntou a sua voz aos que a persuadiram a 
fazer concessões, mas a sua decisão, apoiada por Filipe, de proteger 
os netos, impediu-a de cumprir o seu dever básico como condu-
tor dos sentimentos da nação. O seu assistente e secretário par-
ticular Robin Janvrin considerou-a «composta, mas perturbada 
pela forma como a nação assumiu que não se importava».63 Outro 
membro do staff descreveu-a, em termos menos majestosos, como 
«um peixe aturdido».64 Uma sondagem de opinião da MORI, en-
comendada pela cadeia televisiva americana ABC, encontrou um 
em cada quase quatro britânicos convencidos de que o país ficaria 
em melhores condições sem a monarquia.

No entanto, o regresso ao Palácio de Buckingham na tarde 
de 5 de setembro, uma sexta-feira, mostrou que também Isabel, 
como Diana, inspirava emoções poderosas nos seus conterrâneos.  
O automóvel real parou próximo dos portões do Palácio. Com 
uma expressão de incerteza, a Rainha desceu do carro com Filipe. 
Em vez dos «acenos de hilaridade obrigatória» de Alan Bennet, 
foi saudada por um ondular de aplausos, educados mas modestos 
em escala. Examinou as montanhas de flores em frente ao gradea-
mento pintado de preto e depois dirigiu-se à multidão. Não es-
peravam que o seu carro parasse, nem esperavam que Isabel lhes 
falasse. Notável em toda a tarde foi a calma surpreendente de quem 
esperava e observava. Este silêncio desconcertante, pesado com a 
recriminação, foi quebrado primeiro com as palmas e depois pelas 
conversas iniciadas pela monarca e pelo consorte. Foi um dimi-
nuir de tensão, uma derradeira libertação a que se seguiria a trans-
missão em direto da comunicação de Isabel desde a sala de jantar 
chinesa do Palácio. A Rainha falou em frente a uma janela aberta, 
o Victoria Memorial visível atrás si, e à volta alguma da multidão 
com quem contactara mais cedo. Não estava como habitualmente 
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quando gravava, mas a sua atitude estava garantida. Falou com a 
autoridade do costume, aparentemente imperturbável apesar do 
seu estado agitado. Elogiou Diana como «um ser humano dotado e 
excecional»; exprimiu a sua admiração e o seu respeito. Não men-
cionou amor. Afirmou que havia lições a retirar. Alguns especta-
dores interpretaram isto como uma promessa de que iria copiar 
Diana. Isabel podia estar a pensar nos seus detratores da semana 
anterior ou nos media mais em geral. Disse que o funeral de Dia-
na, que teria lugar no dia seguinte, era uma oportunidade para a 
unidade nacional. As reações ao discurso foram esmagadoramen-
te positivas. Os seus golpes de mestre incluíram uma sugestão do 
assessor de imprensa de Tony Blair, Alaistar Campbell: que Isabel 
se descrevesse a si própria como Rainha e como avó. A monarca 
foi elogiada pela sinceridade. Na manhã seguinte foi igualmente 
sincera no tributo final a Diana. Liderou o grupo da família até aos 
portões do Palácio para esperar a passagem da carruagem das ar-
mas. Ao surgimento do caixão, envolto no seu estandarte pessoal e 
coroada com flores, Isabel curvou a cabeça. 

Depois do funeral, no qual nem Isabel nem Filipe traíram algu-
ma reação às ferroadas críticas do panegírico do Conde Spencer, 
a Rainha regressou a Balmoral, melancólica, mas aliviada, apesar 
de tudo. A experiência das Terras Altas foi restauradora. Aprovou 
um modelo padrão para agradecimento das cartas de condolências 
relativas à morte de Diana. À dama de companhia Henriette Abel 
Smith fez uma breve adenda: «As emoções ainda estão tão confu-
sas, mas temos passado uma experiência tão má!»65 Não era menos 
do que a verdade, mas o ponto de exclamação era expressivo — tão 
longe quanto o que alguma vez se permitiria confidenciar o horror 
total dos últimos dias e um sinal, também, da sua tentativa de espe-
rar que o pior da crise já tivesse passado. Recebido em audiência, 
o primeiro-ministro, ainda a tentar encontrar o seu caminho com 
Isabel depois de apenas quatro meses no gabinete, notou «uma 
certa arrogância» em resposta à sua sugestão de que os aconteci-
mentos nos dão lições para serem aprendidas. Percebeu mais tarde 
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que Isabel já começara o processo de reflexão e de olhar em frente. 
Com o tempo, Tony Blair descobriria, como outros antes dele, a 
seriedade com que a Rainha encarava a sua missão: era impossível 
não refletir sobre a semana mais perigosa do seu reinado. Uma 
carta de Margarida, exprimindo «a minha terna admiração por ti», 
era um estímulo: «Como é que consegues gentilmente organizar 
as vidas de todos depois do acidente e tornar a vida tolerável para 
os dois pobres rapazes [...]. Aí está, sempre no comando, és tu, a 
ouvir toda a gente e a decidir os assuntos [...]. Sinto que foste ma-
ravilhosa».66 A lealdade de Margarida era importante para Isabel. 
Ninguém, a não ser Filipe e a sua mãe, era tão próximo dela; nin-
guém era tão cúmplice dos sentimentos de Isabel ou capaz — quan-
do o escolhia — de entender tão bem a sua perspetiva enraizada na 
experiência partilhada da sua infância. Na sua mala de mão estava 
uma caixinha de ouro oferecida por Margarida; continha os seus 
adoçantes.

Margarida recusou-se a assistir à cerimónia de desmantelamento 
do iate real Britannia, em dezembro. Para Isabel, foi um dia de ex-
traordinária tristeza; um dia brilhante, mas frio, no South Railway 
Jetyy, na base naval da Marinha Real em Portsmouth Harbour. 
Ao aceitar a decisão do governo de enviar o Britannia para a re-
forma, em vez de aprovar uma renovação caríssima, esta mulher 
prática aceitara os limites das suas escolhas. As suas lágrimas real-
çavam o eufemismo da admissão — característica na sua formali-
dade crispada — de que «é com tristeza que temos agora de dizer 
adeus ao Britannia». Apesar de todos os seus esforços, as lágrimas 
corriam livremente. Tentou distrair-se com um aparte brilhante 
para Carlos, mas apenas foi bem-sucedida por um momento. 
Cortesãos acreditam que chorava pela liberdade perdida do seu 
refúgio marítimo, pelo único lar que tinha sido verdadeiramente 
dela, pelas memórias que envolviam os quarenta e três anos de 
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serviço do Britannia (a maior parte do seu casamento e as vidas 
dos seus filhos), pelo papel desempenhado nas missões de Isabel 
na Commonwealth; pelos cruzeiros à volta das ilhas Hébridas que 
eram parte dos verões em Balmoral. Monarca e navio tinham sido 
parceiros, ambos símbolos do país que Isabel fora educada para 
amar com uma intensidade profunda e constante. Agora, tanto a 
Grã-Bretanha como a Rainha ficavam diminuídas pela perda deste 
símbolo do orgulho nacional.

Dois anos antes, numa carta para o Gabinete, o adjunto do se-
cretário particular de Isabel, Sir Kenneth Scott, sublinhava a im-
portância do iate real para a Rainha: «Fiquei deliberadamente em 
segundo plano na correspondência recente, já que a questão relativa 
a se deve ou não haver um iate de substituição é uma questão apenas 
para o Governo. A última coisa que eu gostaria de ver era um título 
de jornal a afirmar “A Rainha exige um novo iate”. Ao mesmo 
tempo, espero que esteja claro para todos os envolvidos que esta 
reticência da parte do Palácio não implica de modo algum que Sua 
Majestade não esteja profundamente interessada no assunto; pelo 
contrário, a Rainha acolheria naturalmente a ideia com agrado se 
fosse possível encontrar uma forma de disponibilizar à nação, no 
século XXI, o tipo de serviço que o Britannia providenciou durante 
os últimos quarenta e três anos».67

O «profundo interesse» de Isabel não teve nenhum resultado. 
Em demasiados aspetos, tinha sido uma década sem recompensas. 
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O cenário para o baile realizado no Castelo de Windsor, a 20 
de novembro de 1997, foram as salas — destruídas por um incên-
dio cinco anos antes — agora deslumbrantemente restauradas.  
A ocasião foi a festa de Bodas de Ouro do casamento de Isabel e 
Filipe. Um concerto de gala no Royal Festival Hall, um almoço em 
Guildhall no dia anterior e uma celebração de Ação de Graças na 
Abadia de Westminster, seguida de um «banquete popular» or-
ganizado pelo Governo também marcaram a data. Filipe elogiou 
a imensa tolerância de Isabel, Blair aclamou-a como «a essência 
da dignidade [...] despojada, descomplicada, na verdade, abso-
lutamente imperturbável, com um aguçado sentido de humor e 
uma extraordinária capacidade de mimetismo». Sobre aquele que 
era seu marido há meio século, a Rainha disse aos convidados do 
almoço que era a sua «força e estabilidade durante todos aqueles 
anos»; noutra ocasião, recorreria a imagens de corridas de cava-
los e comparou um casamento feliz com «o recinto do vencedor». 
Filipe nunca falhou naquilo a que Michael Parker chamou o «seu 
constante trabalho [de] cuidar da Rainha em primeiro lugar, se-
gundo e terceiro».1 As celebrações foram a maior reunião da reale-
za europeia em Londres desde a Coroação, incluindo Tiny, a irmã 
de Filipe, os Reis e Rainhas de Espanha, Noruega, Suécia, Grécia, 
Bulgária e Roménia; as congéneres de Isabel, as Rainhas Beatriz 
da Holanda e Margarida da Dinamarca, com os seus Consortes, 
e o Rei e a Rainha da Jordânia. Nos meses que se seguiram, todos 
se sentaram frente ao retratista Andrew Festing, incluindo a lista 

Capítulo XVII

«O afeto do povo pela Rainha… 
                                      parece indelével»
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completa dos primos reais de Isabel, para um quadro que represen-
tava uma cena de conversa tendo como cenário a recém-restau-
rada Green Drawing Room de Windsor. Inspirado nos quadros 
reais repletos de gente encomendados pela Rainha Vitória ao pin-
tor dinamarquês Laurits Tuxen, a pintura foi o presente de Bodas 
de Ouro oferecido pelos funcionários da Casa Civil. Está exposto, 
em lugar de destaque, no vestíbulo de Sandringham. Isabel está 
sentada ao centro, como a sua trisavó, «a decana dos soberanos». 
Ao seu lado está a irmã. Margarida é a maior das figuras femininas 
do quadro de Festing e também é a única retratada com pesadas 
sombras.

Foi uma espécie de premonição. Poucos meses depois destas 
comemorações, Margarida, de 67 anos, sofreu um leve derrame. 
«São quarenta anos de cigarros e uísque a cobrarem o seu pre-
ço?», perguntou impiedosamente Roy Strong.2 Desde a década 
de 1970 que a saúde de Margarida era instável, em contraste com 
a de Isabel, descrita como sendo «forte como um iaque». Apesar 
dos ligeiros esquecimentos, a Princesa recuperou suficientemente 
bem para retomar a vida no ponto onde a deixara. Um ano depois, 
chegou mesmo a voltar à ilha caribenha de Mustique. O seu der-
rame, no entanto, acontecera pouco depois de a Rainha-Mãe ter 
caído e partido a anca esquerda durante uma visita aos estábulos, 
em Sandringham. Também recuperou bastante bem e, dadas as 
circunstâncias, rapidamente, tendo retomado os compromissos 
públicos no fim de março. Isabel não tinha ilusões e sabia que nem 
a sua mãe de noventa e oito anos poderia durar muito mais tempo, 
nem a sua perturbada e muitas vezes solitária irmã queria igualar 
a longevidade da mãe. Dada a força do vínculo entre as três, para 
Isabel foi um início de ano preocupante.

A alteração do estilo real, exigida pela resposta à morte de Dia-
na, revelou-se em mudanças de ênfase no quotidiano da Rainha.  
Os compromissos e eventos procuraram trazer a monarca para 
mais perto dos seus súbditos ou, na terminologia do governo de 
Blair, «do povo». A 27 de março, Isabel visitou um pub de Devon, 
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o Bridge Inn, em Topsham, que comemorava o facto de ser pro-
priedade da mesma família há 101 anos. Um jornal local noticiou o 
aniversário. Seguiu-se um telefonema do Palácio de Buckingham 
e, depois, para ajustar os pormenores da visita, «apareceu uma data 
de gente com sapatos brilhantes e blocos de notas na sonolenta 
Topsham». Entre as decorações do pub havia bandeiras compradas 
para a coroação de Jorge VI, em 1937. Isabel falou sobre as ban-
deiras e aceitou uma grade de cervejas comemorativas para Filipe. 
Durante a visita à Malásia, em setembro, a Rainha assinou uma 
bola de futebol para crianças. Foi a Harrogate, onde conheceu o 
elenco da pantomima de Natal, Aladino; a cobertura da imprensa 
incluiu fotografias do Aladino de Isabel e Margarida representado 
durante a Guerra. A monarca insistira sempre que não participa-
ria naquilo que rotulou como «acrobacias» — «eu não sou uma 
política» —, mas há vários casos que indicam ter existido uma de-
liberada «reformulação da marca» pós-Diana, levada a cabo pela 
equipa de Isabel. Noutras ocasiões alcançou o desejado nível de 
empatia, sem artifícios. A Rainha agraciou o poeta laureado, Ted 
Hughes, com a Ordem de Mérito no Palácio de Buckingham, dias 
antes de morrer. Hughes ofereceu-lhe um exemplar de Birthday 

Letters [Cartas de Aniversário], os seus poemas dedicados à primeira 
mulher, Sylvia Plath. «Ficou fascinada. Disse-lhe como comecei a 
escrevê-lo e, ainda mais, como o publiquei. Tive a sensação de es-
tar em contacto com ela como nunca antes. Estava extremamente 
vivaz e alegre. Suponho que, ao falar sobre esses poemas, fui capaz 
de abrir, mais do que nunca, o meu coração e então ela respondeu 
na mesma moeda».3

Hughes achou «extremamente fácil falar intimamente» com a 
Rainha. Nisso, comparou-a à Rainha-Mãe e ao Príncipe de Gales. 
Para tristeza de ambos, nem Isabel nem Carlos acharam fácil falar 
intimamente um com o outro. A morte de Diana não contribuiu 
para uma reaproximação. Os acontecimentos sugerem que existia 
desconfiança, coisa nada surpreendente após as acusações de Dim-
bleby e do questionável papel de Mark Bolland, nomeado secretá-
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rio particular adjunto do Príncipe no outono de 1996, ao promo-
ver Carlos à custa do Palácio de Buckingham e, implicitamente, de 
Isabel: na semana a seguir à morte de Diana, Bolland foi o autor 
de uma fuga de informação com os detalhes do funeral, atribuin-
do a Carlos, e não aos conselheiros da monarca, os pormenores 
comoventes que provavelmente seriam objeto de aclamação. A 
construção de pontes que estava a ser feita por Isabel incluiu uma 
visita, na companhia de Filipe, em maio de 1998, à nova cidade-
-modelo de Poundbury, construída pelo Príncipe, em Dorset. A 
resposta entusiástica da mãe não satisfez o filho, para quem a visita 
de vinte minutos dos pais foi um reconhecimento insuficiente do 
«projeto da minha vida».4 Surgiram outros contratempos nas co-
memorações do quinquagésimo aniversário de Carlos, em novem-
bro. Os produtores do documentário Charles at Fifty [Carlos aos 

Cinquenta] afirmaram: «Um assessor sénior disse-nos que Carlos 
pensa que a monarquia precisa de uma modernização radical. Está 
impaciente para continuar o trabalho. E é por isso, disse o asses-
sor, que o príncipe ficaria “particularmente encantado” se a Rainha 
abdicasse». Rapidamente, o Palácio de Buckingham e o Palácio de 
St. James emitiram uma declaração conjunta em que diziam que 
o Príncipe telefonara a Isabel para exprimir o seu desconforto; na 
verdade, uma monarca furiosa localizou-o numa visita ao estran-
geiro para descobrir que Carlos nada sabia sobre as acusações. Um 
filho obediente respondeu, classificando a informação veiculada 
como «profundamente ofensiva», «dolorosa» e «completamente 
errada». A verdade é que Isabel estava profundamente magoada: 
no Palácio corriam rumores de que a sua abdicação era um assunto 
discutido em jantares privados. Dias depois, a Rainha estava muito 
serena durante a festa que ofereceu para comemorar os anos de 
Carlos no salão de baile do Palácio de Buckingham, com a presença 
da Rainha-Mãe, dos Gloucester e Kent, bem como de representan-
tes das muitas instituições de caridade do Príncipe; a Rainha elo-
giou a «visão, compaixão e liderança» do filho. A resposta de Car-
los, dizendo que «apreciava enormemente» a tolerância dos pais, 
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adquirira um sabor picante na semana anterior. Na noite seguinte, 
nem Isabel nem Filipe acompanharam Margarida a uma festa em 
Highgrove,5 com a presença da realeza europeia e membros do 
próprio círculo íntimo da monarca, incluindo Susan Hussey, os 
Airlies e os Brabournes. Carlos, esperando isso, enviara o convite 
à mãe através de um intermediário.6 A anfitriã da festa era Camilla 
Parker-Bowles, divorciada desde 1995 e agora «inegociável» na 
vida do Príncipe. Durante vinte anos tinha sido excluída das listas 
de convidados de Isabel. Durante ainda mais dezoito meses, a Rai-
nha recusaria encontrar-se com ela.

Na Abertura Oficial do Parlamento, duas semanas depois, Isabel 
fez o discurso real, como sempre, escrito em seu nome pelo Go-
verno. Pela primeira vez, desde que havia memória, o seu discurso 
não foi recebido com um silêncio respeitoso. Os deputados traba-
lhistas saudaram com «ouçam, ouçam» o seu anúncio da «primeira 
fase de um processo de reforma para tornar a Câmara dos Lordes 
mais democrática e representativa»: para a maioria dos pares he-
reditários, significava a perda do direito herdado de ocupar cargos 
na câmara alta do Parlamento. Isabel não se perturbou com a in-
terrupção. Nada nas maneiras da Rainha indicava a sua opinião 
sobre esse ataque ao princípio hereditário, ao qual Isabel devia o 
seu trono. Poucos ou nenhum dos presentes se lembraram da sua  
resposta determinada, nos bastidores, ao Projeto de Lei de Abo-
lição de Títulos, de Emrys Hughes, em 1967. No ano seguinte, a 
monarca inaugurou uma nova assembleia galesa, em Cardiff, e um 
Parlamento escocês, em Edimburgo, ambos investidos de poderes 
delegados. A sua própria posição continuou constitucionalmente 
inviolada.

Um novo e dramático retrato de Isabel, pintado por Justin 
Mortimer, de 27 anos, e revelado em janeiro de 1998, provocou 
reações fortemente negativas em toda a Inglaterra. No quadro a 
cabeça estava separada do corpo. Aquela Rainha «guilhotinada» 
foi olhada com incompreensão e repugnância.
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Mais do que o populismo da visita de Isabel ao pub, o seu autógrafo 
na bola de futebol ou a manipulação dos assessores de Carlos no 
Palácio de St. James, o casamento de Eduardo com Sophie Rhys-
-Jones, na Capela de St. George, em Windsor, em junho de 1999, 
parecia representar a monarquia pós-Diana a abraçar uma maneira 
mais simples de seguir em frente. Sophie foi namorada de Eduardo 
durante sete anos. As suas origens eram normais. Ao contrário 
de Diana e Sarah, Sophie não tinha qualquer ligação com a Corte 
de Isabel. Conheceu Eduardo em 1993. Durante parte do longo 
relacionamento viveu em apartamentos próprios, no Palácio de 
Buckingham. O jornal The Sun saudou o noivado com o suple-
mento de oito páginas «Sophie» e ruídos de alerta de que estava 
a preparar-se para receber a noiva de Eduardo como uma nova 
Diana, com quem tinha certas semelhanças. Foi um impulso a que 
Sophie, Eduardo e o Palácio se uniram para resistir. O noivo disse 
aos jornalistas: «Nós somos os melhores amigos e isso é essencial, 
e também ajuda o facto de nos amarmos muito». Os comentadores 
disseram que o relacionamento do casal já durava há mais do que 
o casamento de André e Sarah ou «o breve período feliz desfruta-
do por Carlos e Diana».7 O casal fez planos para, depois do casa-
mento, continuar com as suas vidas profissionais — Eduardo como 
produtor de televisão, Sophie como relações-públicas —, decisão 
que, posteriormente, em face de um mau julgamento profissional, 
foram forçados a abandonar.

Isabel concedeu a Eduardo o título de Conde de Wessex. No dia 
do casamento, a Rainha anunciou que, no devido tempo, herdaria 
do pai o título de Duque de Edimburgo, um reflexo da proximida-
de entre Filipe e o filho mais novo. Concordou com Bagshot Park 
como a casa de casados de Eduardo e Sophie, uma mansão «Tudor 
Gótico» com 56 divisões, a 18 quilómetros do Castelo de Windsor, 
cuidadosamente descrita pelo editor do The Times como «uma casa 
muito mais modesta do que o Palácio de Buckingham».8 Construí-
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da para o terceiro e favorito filho da Rainha Vitória — o padrinho 
de Isabel, Artur, Duque de Connaught —, Bagshot foi considerada 
pelos conselheiros da Rainha como muito grande e com uma ma-
nutenção muito cara. Isabel comprara a casa Gatcombe Park9 para 
Ana, pagara os consideráveis custos de construção do Sunninghill 
Park para André e Sara. Para Eduardo houve Bagshot. O novo in-
quilino contribuiu significativamente para os custos de renovação, 
e mais tarde estendeu o arrendamento para 150 anos pelo montan-
te de cinco milhões de librasI.

O casamento de Eduardo foi um intervalo de celebração para 
Isabel; desde o início, o seu relacionamento com a nora mais nova 
foi mais direto do que com Diana ou Sarah. Também estava feliz 
porque a Rainha-Mãe, com noventa e oito anos, e a irmã, a Prince-
sa Margarida, assistiam à cerimónia. Em fevereiro, na sua casa em 
Mustique, Margarida queimara os pés de tal maneira que, passados 
quatro meses, e apesar de mais de um mês de tratamento médi-
co, depois de Isabel ter organizado o seu regresso de emergência à 
Grã-Bretanha, as queimaduras ainda não tinham cicatrizado. Era 
uma doente difícil. Para angústia da família, tinha pouca vontade 
de melhorar. Semanas antes do casamento de Eduardo, não era 
ainda claro se Margarida estaria ou não em condições de ir. Im-
paciente com a doença, mas dedicada à irmã, Isabel sentiu-se em 
parte consolada com o regresso de Margarida a uma espécie de 
normalidade e, no outono, com a retoma de um programa limita-
do de compromissos públicos.

Para a Rainha, fleumaticamente habituada às pressões da sua 
posição, havia mais motivos para apreensão do que antes. Tony 
Blair foi o primeiro dos seus primeiros-ministros a nascer após 
a sua ascensão ao trono e o primeiro trabalhista de classe média 
a chefiar um Governo, sem a deferência instintiva de Wilson ou 
Callaghan. O seu Governo impacientava-se com as formalidades 
herdadas, incluindo as cortesias constitucionais devidas à monar-

I Cerca de cinco milhões e 800 mil euros, ao câmbio atual. (N. da T.) 
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ca, como não ter pedido a Isabel que dissolvesse o parlamento para 
convocar eleições gerais em 2001. Com o tempo, Blair aprendeu 
a valorizar o relacionamento com a Rainha, ao ponto de os seus 
assessores fazerem piadas sobre uma suposta ternura com Isabel. 
Um ano após ter tomado posse, as suas audiências duravam mais 
tempo do que as audiências da monarca com Margaret Thatcher 
ou John Major — embora, ao contrário de Major, Blair não te-
nha sido convidado para ficar para os cocktails. Tal como Heath 
e Thatcher, Blair tinha pouco interesse na Commonwealth. As 
centenas de horas parlamentares dedicadas à proibição da caça su-
geriam uma falta de empatia pelo país e pela vida no campo; a ex-
plicação de Isabel sobre a larga demografia dos envolvidos na caça 
surpreendeu-o. A busca do governo de Blair pelo que era novo 
e o fumo e os espelhos da «Cool Britannia»II ameaçavam margi-
nalizar a mulher que representava a velha Grã-Bretanha. Mesmo 
para os seus apologistas, Isabel aparecia, contra o pano de fundo 
das novidades de Blair, «cada vez mais como uma relíquia de ou-
tra era».10 Os regionalismos ameaçavam afrouxar os laços de um 
Reino Unido que, em 1977, a Rainha declarara como herança sua.  
A reforma da Câmara dos Lordes, com a queda explícita do princí-
pio da hereditariedade, enervou a chefe de uma família cujo direito 
de reinar dependia da herança. Um funcionário público caracte-
rizou a atitude do governo de Blair para com a monarquia como 
alegremente arrogante. Dentro do Palácio havia suspeitas de que 
o primeiro-ministro tinha aspirações presidenciais e causava des-
confiança o seu desejo de uma monarquia moderna, em linha com 
as reações à morte de Diana. Isabel é demasiado cautelosa para res-
postas automáticas desse tipo; o que conhecia sobre Diana não a 
encorajava a acreditar que a reputação da ex-nora oferecia todas 

II Foi um período de crescente orgulho na cultura do Reino Unido durante a 
maior parte da década de 1990, inspirada na cultura pop dos anos 1960. O sucesso 
do Britpop e de grupos musicais como as Spice Girls, Blur e Oasis levaram a um 
sentimento renovado de otimismo no Reino Unido após os turbulentos anos 70 
e 80. O nome é um trocadilho com o título da canção patriótica britânica «Rule, 
Britannia!». (N. da T.) 
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as respostas. Blair tinha pressa em fazer mudanças, mas a perspe-
tiva da Rainha é sempre a longo prazo. Era, novamente, a história 
de Kwame Nkrumah. Filipe descreveu a modernização «blairista» 
como «lixar tudo».11 Os encontros entre os Blair e o mundo dos 
Windsor eram desconfortáveis. «Achei a experiência de visitar e 
passar o fim de semana [em Balmoral] uma vívida combinação de 
intrigante, surreal e completamente bizarro», escreveu Blair, num 
texto despojado do respeito que normalmente caracteriza as me-
mórias dos primeiros-ministros sobre Isabel e a sua família.12 Para 
Anne Glenconner, encarregue de cuidar da mulher do primeiro-
-ministro nas Terras Altas, Cherie Blair «não deu a impressão de 
estar muito satisfeita por lá estar».13 Evidentemente, a monarca 
também achou os seus convidados desconcertantes: o biógrafo 
William Shawcross explicou que tinha sido convidado para Bal-
moral, em setembro de 2003, «para ajudar a criar uma atmosfera 
mais informal, onde as pessoas pudessem ajudar a conversar com 
os Blair».14 É impossível fingir que a véspera de Ano Novo de 
1999, quando Isabel inaugurou o malsucedido Millennium Dome 
e deu as boas-vindas ao novo século e ao novo milénio com uma 
interpretação notavelmente triste de Auld Lang Syne, de mão dada 
com o seu primeiro-ministro, os lábios imóveis, foi tudo menos 
miserável. Foi um caso raro em que a máscara pública de Isabel 
escorregou. Encastrado na sua mensagem de Natal, havia um apelo 
para que não se pusesse de parte o passado, do qual era a represen-
tante viva. A Rainha invocou Churchill para fortalecer a sua causa, 
dizendo aos telespectadores: «Winston Churchill, o meu primeiro 
primeiro-ministro, disse que “quanto mais olhamos para trás, mais 
podemos ver para a frente”». Não era um sentimento blairista.

Em novembro de 1999, a Austrália decidiu, por referendo, man-
ter Isabel como sua chefe de Estado. O primeiro-ministro monár-
quico John Howard propôs ao eleitorado um chefe de Estado não 



544

eleito e não da realeza, escolhido pelo parlamento australiano. Foi, 
sobretudo, uma rejeição da alternativa de Howard (como ele pre-
tendia), mas o resultado da votação também mudou a abordagem 
da visita de Isabel e Filipe à Austrália, em março de 2000, que mui-
tos antecipavam como uma despedida. A Rainha não exultou com 
o resultado do referendo. Num discurso cuidadosamente modera-
do, na Ópera de Sidney, descreveu o seu contínuo compromisso 
como Rainha da Austrália, tendo como sempre uma visão de longo 
prazo. Reafirmou a sua convicção de que «o futuro da monarquia 
na Austrália é um assunto do [...] povo australiano». Isabel olhou 
para trás, para a longa ligação com aquele seu reino distante. «Des-
de que pisei terra aqui em Sidney, em fevereiro de 1954, sinto-me 
parte desta terra agreste, honesta e criativa. Partilhei as alegrias 
e as tristezas, os desafios e as mudanças que moldaram a história 
deste país nos últimos cinquenta anos». Recordou o pai: «Não pos-
so esquecer que estava a caminho da Austrália quando o meu pai 
morreu».

A monarca chegara a um momento de retrospeção. As injúrias 
do verão de 1997 tinham diminuído, tal como tinham sido corri-
gidas as toxinas do annus horribilis, como a isenção de impostos de 
Isabel; o Castelo de Windsor foi reconstruído; Sara excluída do 
rebanho real; a memória de Diana tornava-se menos crua com o 
passar do tempo. No gabinete de Carlos, no Palácio de St. James, 
começava a dar resultado uma campanha para lhe reconstruir a 
reputação esfarrapada; assim estava, também, o esforço para con-
seguir a aceitação pública de Camilla Parker Bowles. Com razão, 
a própria posição de Isabel beneficiou quando comparada com os 
objetivos de curto prazo e, em alguns casos egoístas, dos políticos. 
«Nenhum chefe de Estado do mundo representa melhor a noção 
de decência pública incorruptível do que a Rainha Isabel II», disse 
o Tablet aos leitores, em outubro de 2000.15 Os planos para erguer 
um caro memorial a Diana, em Kensington Gardens, progredi-
ram; na inauguração, a Rainha seria capaz de dizer aos presentes: 
«Claro que houve tempos difíceis, mas as memórias suavizam-se 
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com o passar dos anos». Isabel tinha setenta e quatro anos, mas pa-
recia mais nova, ativa e ágil, obrigada à ilusão de uma meia-idade 
prolongada pela sobrevivência de uma mãe centenária. Num ano 
de aniversários — o décimo oitavo, o quadragésimo, o quinquagé-
simo e o septuagésimo, respetivamente, de William, André, Ana e 
Margarida —, o centésimo aniversário da Rainha-Mãe, em agosto, 
ofuscou outras celebrações. Uma vez mais, as filhas juntaram-se à 
mãe na varanda do Palácio. Faltavam dois anos para Isabel cele-
brar meio século de reinado. Naquele verão, começou o planea-
mento para as celebrações do seu Jubileu de Ouro, supervisiona-
do por Robin Janvrin, seu secretário particular desde que Robert 
Fellowes se reformara, um ano antes. Ao mesmo tempo, a Rainha 
também posou, pela primeira vez, para Lucian Freud, numa sessão 
para um retrato que se tornaria uma das imagens mais conheci-
das da monarca envelhecida. Partilhavam uma paixão por corridas 
de cavalos, mas a agenda de Isabel limitava o número de sessões. 
Em dezembro de 2001, Freud apresentou o quadro à Coleção Real 
— um presente em homenagem ao Jubileu de Ouro, embora não 
lisonjeasse a retratada, cujo olhar é vazio, os lábios fechados e fir-
mes, ilusoriamente sem benignidade, as partes inferiores do rosto 
sombreadas de azul.

Pouco antes do presente de Freud houve uma celebração fami-
liar de natureza agridoce para a Rainha: o centésimo aniversário 
da sua tia por casamento, a Princesa Alice, Duquesa de Gloucester. 
No Palácio de Kensington, Isabel e Margarida juntaram-se à tia 
escocesa para assistirem a um curto desfile militar, com gaiteiros 
e uma marcha de aniversário especialmente composta para a oca-
sião. Sete décadas antes, as irmãs tinham sido as damas de honor 
de Alice, no seu casamento, na capela particular do Palácio de Bu-
ckingham, vestidas com vestidos de cetim cor-de-rosa claro e tule, 
que um irritado Norman Hartnell foi obrigado a encurtar para 
mostrarem os joelhos. Agora, Margarida estava presa a uma cadei-
ra de rodas, os óculos escuros escondiam parcialmente um rosto 
inchado pelos remédios, apenas o cabelo resistia teimosamente às 
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depredações do tempo, ainda ricamente colorido. No local da ca-
pela bombardeada havia uma galeria pública. Para Isabel, recordar 
era comovente.

Mas o pior estava para vir. A Rainha estava sozinha em San-
dringham, na semana seguinte, quando, do helicóptero que pou-
sou no meio de uma tempestade de neve, emergiram a mãe e a 
irmã, ambas em cadeiras de rodas, ambas para passar grande parte 
da quadra de Natal nos seus quartos. Margarida comia pouco e es-
tava quase cega; mal falava, as distrações dos dias apáticos, doloro-
sos e relutantes eram proporcionadas por Carlos ou por uma dama 
de companhia, que liam em voz alta. O estado da Rainha-Mãe era 
menos melancólico, mas um vírus e o ânimo exausto mantiveram-
-na em Sandringham após a partida de Margarida para Londres, 
seguida pela da irmã. Foi um Natal sombrio, a incerteza ainda não 
estava dissipada por altura do Dia da Subida ao Trono de Isabel, 
que era também o do aniversário da morte do seu pai. Três dias de-
pois, Margarida morreu. Problemas cardíacos seguiram-se a outro 
derrame. Às duas e meia da manhã de 9 de fevereiro, a Princesa foi 
levada do Palácio de Kensington para o hospital. Isabel foi avisada. 
Durante uma noite sem dormir, foi sendo informada do que estava 
a acontecer e, quatro horas depois, soube da morte de Margarida, 
com os filhos ao lado da cama.

Nenhum espasmo de luto público se seguiu ao anúncio de que 
a «amada irmã [da Rainha], a Princesa Margarida, morreu pacifi-
camente durante o sono, esta manhã». A cobertura mediática não 
foi homogénea. A BBC lembrou os telespectadores que, na sua ju-
ventude, «o estatuto real de Margarida e o considerável glamour 

fizeram dela uma grande estrela, igual a tudo, em termos de inte-
resse público, o que foi alcançado uma geração depois por Diana, 
Princesa de Gales». «Se tivesse morrido em meados da década de 
1960», escreveu um jornalista, «a reação teria sido semelhante à da 
morte de Diana».16 Em vez disso, a reação foi contida e os comen-
tadores subestimaram o impacto que a morte teve em Isabel, fo-
cando-se na arbitrariedade e arrogância de Margarida, que a irmã, 
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modesta e conciliadora, aceitara e suportara. Antes do funeral pri-
vado, na Capela de St. George, em Windsor, a 15 de fevereiro, o 
quinquagésimo aniversário do funeral do rei, Isabel cumpriu com-
promissos há muito agendados.

Nos degraus da capela, ao ver o caixão de Margarida ser levan-
tado no carro funerário, Isabel vacilou; com a mão enluvada de 
preto, enxugou as lágrimas. Em público, a Rainha acompanhava 
os assuntos do ano jubilar a decorrer; em particular, os seus pen-
samentos estavam voltados para Margarida. Um poema do poeta 
laureado Andrew Motion, publicado no dia do funeral de Marga-
rida, chamou a atenção para a infelicidade da irmã mais nova da 
Rainha; entre as memórias de Isabel estavam a alegria e o encan-
tamento e, às vezes, a companhia mais próxima. Três dias depois, 
Isabel e Filipe partiram para a Jamaica na primeira das suas visitas 
de Jubileu de Ouro à Commonwealth. Da Jamaica, Nova Zelândia 
e Austrália, a monarca telefonava à mãe diariamente. Temendo 
mais más notícias, a Rainha achava enervante ver os membros da 
sua Casa Civil constantemente a atenderem telemóveis; era mais 
difícil do que era habitual compartimentar o público e o priva-
do, em nome do dever. Esta viagem gerou menos interesse do que 
as suas visitas de cinquenta anos antes. Nos três países o debate 
republicano estava no auge, embora uma sondagem jamaicana, 
após a partida de Isabel, tenha constatado que cinquenta e sete por 
cento dos entrevistados consideraram a visita real importante e os 
comentadores australianos concluíram que «o afeto do povo pela 
Rainha [...] parece indelével». O comportamento de Isabel era 
característico, sem evidência de tensão pessoal. Para o governa-
dor-geral da Austrália, atolado na controvérsia sobre as acusações 
de maus-tratos e crimes sexuais contra as crianças cometidos pela 
Igreja, Isabel falou publicamente sobre a catedral de Wellington; 
a Rainha ficou previsivelmente desconcertada com a menina que 
lhe deu uma garrafa de sumo de uva, num dos percursos a pé; em 
Adelaide, descontraiu no encontro com os membros do Welsh 
Corgi Club da Austrália do Sul.
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A Rainha-Mãe morreu no sábado de Páscoa, um mês após o re-
gresso de Isabel e sete semanas depois da morte de Margarida. Os 
médicos avisaram sobre o agravamento do estado de saúde da mãe; 
a Rainha chegava a Royal Lodge ainda com a roupa de montar. 
Falava com a mãe enquanto estava acordada, ia-se embora, tro-
cava de roupa, voltava. Estava ao seu lado quando a Rainha-Mãe 
morreu, às três e quinze da tarde. A prima de Isabel, Margarida 
Rhodes, também estava em Royal Lodge, bem como os filhos de 
Margarida, David Linley e Sarah Chatto. A monarca deu a notícia 
a Carlos, que esquiava com os filhos em Klosters. Mais tarde, o 
capelão da Rainha-Mãe, Cónego John Ovenden, celebrou as Vés-
peras para Isabel e a sua família na Capela Real próxima, onde a 
Rainha também assistiu às Matinas de Páscoa, na manhã seguinte, 
e onde o caixão da Rainha-Mãe permaneceu por mais dois dias. 
Poucos funerais reais foram planeados de forma mais comple-
ta: desde a ida do caixão para Londres, ao cortejo cerimonial até 
Westminster Hall, o velório, o funeral de Estado na Abadia de 
Westminster e o encerramento final na Capela de São Jorge, tudo 
foi realizado com uma magnificência impecável. Uma bandeira 
tremulou, a meia-haste, acima do Palácio. Na véspera do funeral, 
a Rainha fez uma comunicação ao país, transmitida pela televi-
são a partir de Windsor. Significativamente, usou o pronome da 
primeira pessoa: «eu», em vez de «uma»III. O discurso combinou 
a celebração da longa vida da Rainha-Mãe com o agradecimento 
pelo apoio e simpatia demonstrados a Isabel nos nove dias desde a 
morte da mãe. Na simplicidade da mensagem está o seu poder de 
comover: «Agradeço-vos [...] de coração pelo amor que lhe deram 
durante a sua vida e pelo modo como a honram, agora, na mor-
te». A própria Isabel, ainda de luto por Margarida, ficou comovida 
com a reação à morte da mãe. Em Westminster Hall, a Rainha e a 
família reuniram-se para rezar, liderados pelo Arcebispo de Can-
tuária. Isabel saiu com Filipe para a curta viagem até ao Palácio 

III Normalmente, nos seus discursos, a Rainha de Inglaterra refere-se a si própria 
como «uma» e não como «eu». (N. da T.) 
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de Buckingham. O carro saiu da Parliament Square e entrou em 
Whitehall, sob o olhar de uma multidão silenciosa; de repente, a 
multidão começou a aplaudir e os aplausos, espontâneos e since-
ros, acompanharam Isabel durante o resto do trajeto. Foi, disse a 
Rainha, uma das coisas mais comoventes que lhe aconteceram.17 
Era a prova de que o afeto que a monarca inspirava, tal como 
aquele sentido pela sua mãe e por Diana, era pessoal. Multidões de 
enlutados celebraram o seu estoicismo e a sua resistência; o povo 
aplaudira a sua humanidade, uma filha sem mãe, uma irmã sem 
irmã, a única sobrevivente daquele quarteto intensamente amoro-
so de «nós os quatro». O aplauso do povo fez jus à inscrição numa 
moeda comemorativa do Jubileu de Ouro: «amor populi praesidium 

reginae» («o amor ao povo é a proteção da Rainha»). «A tristeza é 
o preço que pagamos pelo amor», dissera Isabel ao povo de Nova 
Iorque, sete meses antes, numa mensagem muito citada, escrita 
por Robin Janvrin e lida na sua ausência pelo embaixador britâni-
co numa cerimónia em memória das vítimas do ataque terrorista 
de 11 de setembro. No mesmo dia, a Rainha ficou arrasada com a 
morte de Henry Carnarvon, o seu empresário de corridas de cava-
los e amigo próximo desde os anos 1940. Se as palavras eram de 
Janvrin, o sentimento era de Isabel. Foi necessária a morte da mãe 
para que muitos dos seus súbditos reconhecessem a realidade do 
seu sofrimento.

«As pessoas pensaram, meu Deus, Isabel está no trono há cinquen-
ta anos e eu não percebi que já era há tanto tempo», lembrou o 
assessor de imprensa Charles Anson sobre a resposta pública ao 
Jubileu de Ouro. Uma década depois de «Quanto tempo a reinar 
sobre nós?” do Mirror, o Daily Mail substituiu a pergunta por uma 
prece: «Reine sobre nós durante muito tempo».18 Naquilo a que 
Isabel chamou «o ano mais ou menos completo de que consigo 
lembrar-me», cruzou o seu Reino Unido, das ilhas de Lewis e Skye 
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a Anglesey; de Portsmouth, na costa sul, a Scunthorpe, no leste; 
visitando setenta vilas e cidades. Inaugurou novos museus, assis-
tiu a cerimónias comemorativas nas catedrais de Glasgow, Belfast, 
Bangor e Manchester; oferecera uma festa ao ar livre a convidados 
nascidos no Dia da Subida ao Trono e concertos de música po-
pular e clássica nos jardins do Palácio de Buckingham. No dia da 
Celebração Nacional de Ação de Graças, na Catedral de São Paulo, 
de uma varanda do Palácio coberta com uma cortina especial, Isa-
bel olhou para uma multidão estimada em um milhão de pessoas. 
«Palácio teme fracasso do Jubileu», informou The Times aos leito-
res, em janeiro. A London Transport revisitou o Jubileu de Prata, 
pintando de dourado uns quantos autocarros de dois andares. Os 
membros do Governo contribuíram com 200 libras cada um para a 
tradicional peça de prata, neste caso uma bandeja de prata dourada 
assinada. Em todo o país, vinte e oito casais incluíram «Jubileu» 
entre os nomes dados aos seus bebés recém-nascidos.

No Castelo de Windsor, tal como aconteceu quando celebrou 
as Bodas de Ouro de casada, a Rainha comemorou o Jubileu com 
uma festa a que assistiram os congéneres soberanos reinantes da 
Europa: os Reis da Bélgica, Holanda, Espanha, Dinamarca, Norue-
ga, Suécia e Luxemburgo. Cinco deles partilhavam com Isabel e 
Filipe a descendência da Rainha Vitória; foi uma reunião que teria 
emocionado a avó de Isabel, a Rainha Mary. No jantar, na Câmara 
de Waterloo, o espírito da avó pairava ao seu alcance: no corpete 
de um vestido bordado com símbolos florais da União, a monarca 
usava um peitilho com um grande diamante, um presente de ca-
samento da Rainha Mary e grande demais para ser usado com fre-
quência. Mas o triunfo do jubileu não foi a afirmação do lugar de 
Isabel na fraternidade real. As celebrações olhavam para a frente e 
para trás, para dentro e também através da Commonwealth, agora 
surpreendentemente ampliada para 54 membros. Após a década 
mais difícil do reinado de Isabel II, os eventos reafirmaram o vín-
culo de afeto entre a Coroa e o país que o tio de Filipe, o príncipe 
Cristóvão da Grécia, descreveu na época da subida ao trono de Jor-
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ge VI como «um amor pessoal pelo Soberano [...] profundamente 
enraizado nos corações das pessoas».19 No seu discurso, em Guild- 
hall, Isabel exprimiu os seus sentimentos pelo país sobre o qual rei-
nava há meio século: «Gratidão, respeito e orgulho, essas palavras 
resumem o que sinto pelo povo deste país e da Commonwealth 
e o que este Jubileu de Ouro significa para mim». Com zelosa obs-
tinação, seguiu o exemplo do pai ao abraçar o dever como uma 
vocação: em Guildhall, agradeceu a oportunidade de servir. Meses 
antes, Andrew Motion descrevera Margarida como «uma mulher 
em posse do facto / De que o dever e o amor falam duas línguas». 
Não no caso da Rainha. O seu dever manteve-se como uma paixão 
definidora. Depois da dor devastadora da primavera, o brilho calo-
roso do Jubileu agiu como um tónico, revigorando Filipe e Isabel. 
«O Jubileu foi uma experiência muito interessante», escreveu Fili-
pe a um amigo; «é impossível não ser estimulado pelo entusiasmo 
das multidões».20

Só uma vez, a 4 de junho de 2002, os ensurdecedores aplausos por 
baixo da varanda do Palácio aumentaram, num crescendo de gritos: 
quando o mais velho dos netos reais, William, apareceu atrás de 
Isabel. Aos vinte anos, era incrivelmente parecido com a sua bonita 
mãe. Depois da morte de Diana, os meios de comunicação social 
acordaram protegê-lo mais de intrusões e de excessiva exposição 
do que alguma vez tinham feito com os filhos de Isabel ou com 
a própria Rainha quando era criança. Famoso em todo o mundo, 
William era, no entanto, pouco conhecido, um foco de fascínio 
generalizado. Isabel não reagiu à explosão de gritos que o saudou. 
Numa época mais decorosa, quando também ela era jovem, inspira-
ra nas pessoas a mesma reação. Dedicou a sua atenção à multidão lá 
em baixo, aos aviões da RAF que sobrevoavam os festejos, contri-
buindo para a comemoração, aos guarda-chuvas coloridos que gi-
ravam acima do mar de rostos e às Union Jacks que cercaram o Mall.



552

William tinha sido, durante anos, o foco da atenção da avó. 
Com maior perceção emocional do que normalmente se julga, 
Isabel e Filipe reconheceram o impacto devastador que a amarga 
separação dos pais teve no neto. Filipe incentivou Isabel a intervir. 
A Rainha começou, então, a convidar William para almoçar ao 
domingo, nos fins de semana em que não estava nem com Carlos 
nem com Diana. O neto percorria a curta distância de Eton ao Cas-
telo [de Windsor] e passava umas horas com os avós. Os almoços 
tinham lugar na Oak Room, a mesma sala onde, todos os anos, a 
Rainha abria os presentes de aniversário, comemorava com os tios 
e tias reais, os primos Lascelles e os avós e apagava as velas de bolos 
de aniversário com cobertura cor-de-rosa, feitos para si pelo chef 
de cozinha de Jorge V. Na mesma sala, acabado o almoço, Isabel 
conversava com William. Mais tarde, o mais velho dos filhos de 
Carlos e Diana recordaria a serenidade da avó. Talvez ele lhe pro-
porcionasse o conforto da continuidade, ali, naquele castelo em 
que, como a própria reconhecera, a Rainha absorvera as ideias da 
realeza dos seus avós. William era neto e futuro soberano. Quando 
fez vinte e um anos, contou que Isabel lhe mostrara que o papel 
do monarca é «ajudar as pessoas e dedicação e lealdade», um en-
foque mais insistente, e mais enriquecedor, do que as ansiedades 
pessoais.21

Esteve perto da avó na celebração religiosa realizada na Abadia 
de Westminster a 2 de junho de 2003, para comemorar o quin-
quagésimo aniversário da Coroação. Isabel pedira uma celebração 
«mais silenciosa e reflexiva» do que os lindos festejos do verão 
anterior. Vestindo um dos mantos azuis oferecidos pela Rainha à 
Abadia de Westminster em 1953, o Reitor de Westminster con-
duziu uma cerimónia que convidou a congregação a partilhar os 
ideais a que a monarca se dedicara — e à medida que o discurso 
avançava, observou Roy Strong, que estava presente, tornava-se 
«tão bom como seria de esperar».22 «Não devemos atribuir-lhe ex-
clusivamente uma responsabilidade renovada por todos os deveres 
e serviços prestados à nação», disse o reitor a uma congregação 
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que incluía mais de 200 veteranos da Coroação, ex-coristas, trinta 
e quatro «bebés da Coroação» e o conquistador do Everest, Sir 
Edmund Hillary, que, para alegria de Isabel, veio especialmente de 
Katmandu. «Neste aniversário com tanto significado, em silêncio, 
mas com profundo respeito e afeto, estamos com a nossa soberana 
e cada um de nós se compromete, novamente, com aquele dever e 
serviço que é dela e nosso.» Depois, a Rainha descerrou uma placa 
para marcar a extensão do Jubilee Walkway,IV no Mall, por altura 
do Jubileu de Ouro. Louisa Harrington, de nove anos, ofereceu a 
Isabel um ramo de flores em forma de coroa. Através de uma ins-
tituição de caridade para crianças com doenças graves, Louisa, que 
sofria de cardiomiopatia restritiva, escreveu para o Palácio de Bu-
ckingham a perguntar se podia conhecer a monarca e «ser princesa 
por um dia». «Quero conhecer essa menina durante as celebrações 
do Jubileu», disse Isabel a Robin Janvrin.23 Não era «o discurso 
de Diana», nem uma façanha de político, nem a fria formalidade 
de que a Princesa de Gales acusara a família do marido. Não era 
a adesão rígida ao precedente que, cinco anos antes, fortalecera 
a resistência da Rainha a uma bandeira por Diana no mastro do 
Palácio.

Naquele dia 2 de junho, sentada no coro da Abadia, separada 
da Família Real, estava Camilla Parker-Bowles. Passaram-se três 
anos desde que Isabel reconhecera a amante do filho, numa festa 
organizada por Carlos, em Highgrove, para celebrar os sessenta 
anos do ex-Rei Constantino da Grécia. O encontro foi deliberado 
por parte da Rainha. Carlos manifestou enorme firmeza e insistiu 
sempre que Camilla era um elemento essencial da sua vida; um 
diligente Mark Bolland dedicou uma considerável energia a conse-
guir a aceitação pública do relacionamento, incluindo cuidadosas 
fugas de informação para a imprensa e oportunidades de fotogra-
fias igualmente cuidadosas. Ao conhecer Camilla, Isabel reconhe-

IV Percurso pedestre, em Londres, inaugurado em 1977 para comemorar o Jubi-
leu de Prata da subida ao trono de Isabel II. Foi aumentado no Jubileu de Ouro da 
Rainha. (N. da T.) 
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ceu o relacionamento. A monarca foi encorajada a dar esse passo 
por membros da sua equipa e da sua família, incluindo a sobrinha 
Sarah Chatto. Mas não foi mais longe. A equipa do Palácio descre-
veu a sua política como «reconhecer, mas não aceitar» Camilla. 
Um cortesão classificou o encontro, em Highgrove, como «muito 
breve, muito formal»; um membro da equipa de Carlos descreveu-
-o como «apenas um estalar do gelo, em vez de o quebrar».24 Como 
tantas vezes, os motivos de Isabel equilibravam as preocupações 
públicas e privadas: importava-se com a felicidade de Carlos, em-
bora não conseguisse compreender a sua decisão de comprometer 
a estabilidade da monarquia em busca da autorrealização. A pers-
petiva da Rainha tinha a marca da abdicação, especialmente en-
quanto a sua mãe esteve viva; o sucesso do seu próprio casamento 
dava-lhe menos motivos para sentir empatia. Sendo ela própria 
deliberadamente incontroversa, Isabel reconheceu até que ponto 
a vida privada de Carlos continuava a polarizar as opiniões. No 
curto prazo, o encontro entre a monarca e a amante em Highgrove 
tornou mais fácil um papel mais público para Camilla na vida de 
Carlos. A Rainha, como sempre, procedeu com cautela.

Majestosamente, o Palácio rejeitou como especulação as alega-
ções da Spectator, em agosto de 2001, de que Isabel concordara com 
o casamento de Carlos e Camilla. A revista citou uma «fonte bem 
informada do Palácio» dizendo que a Rainha «aceitou que a última 
grande coisa que tem de fazer, no seu reinado, é resolver o relacio-
namento entre Carlos e Camilla e, na prática, isso significa sorrir 
a um casamento».25 Obviamente, Isabel percebeu que o bem-es-
tar da monarquia exigia uma solução para um relacionamento 
que já causara tantos danos; mas ainda levaria algum tempo até 
concordar com o casamento. A nomeação, no início de 2002, de 
Michael Peat como secretário particular de Carlos, uma mudança 
sugerida à Rainha por David Airlie, e a partida, no mês seguinte, 
de Mark Bolland da equipa de Carlos, melhorou as relações entre 
o Palácio de Buckingham e o Palácio de St. James. Isabel não des-
gostava de Camilla, que, mais do que Diana, partilhava dos seus 
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próprios interesses rurais e uma visão rápida e irónica. Em junho, 
Isabel possibilitou a primeira aparição pública de Camilla ao lado 
da Família Real, quando foi convidada para os dois concertos do 
Jubileu de Ouro; também a convidou para o jantar de família que 
ofereceu no Ritz, após o sucesso do Jubileu. Isabel estava ciente 
de opiniões como as que foram expressas num documentário do 
programa Panorama, em outubro, que revelou que apenas 42% das 
pessoas eram a favor do casamento do casal e 52% se manifesta-
ram contra a possibilidade de Camilla se tornar Rainha. O recém-
-aposentado vigário de Tetbury, perto de Highgrove, apresentou 
a situação de Carlos como uma revisitação do infeliz dilema do 
tio David: «Penso que tem de decidir onde está o seu dever. Está 
com a mulher que ele sem dúvida ama? Está na sua posição como 
futuro monarca?».26 Como Chefe Supremo da Igreja da Inglaterra 
e mulher de profunda fé que partilhava a crença dos pais quanto 
à santidade do casamento, Isabel não podia ignorar facilmente a 
opinião clerical. Podia, no entanto, procurar orientação. Geor-
ge Carey e o seu sucessor como Arcebispo de Cantuária, Rowan 
Williams, apoiaram o casamento de Carlos e Camilla; Williams 
desaconselhou uma cerimónia religiosa porque iria dividir o clero 
anglicano. Em Sandringham, no Natal de 2004, Isabel deu o seu 
consentimento a um novo casamento de Carlos. Meses antes, uma 
mensagem atada às grades do Palácio de Kensington, no sétimo 
aniversário da morte de Diana, dizia: «Não à Rainha Camila».27

Isabel não esteve presente na cerimónia de casamento civil, em 
Windsor’s Guildhall, a 9 de abril de 2005. Mas a Rainha e o Duque 
de Edimburgo estavam entre a congregação de mais de 700 pessoas 
que assistiu, na Capela de São Jorge, à subsequente cerimónia de 
oração e dedicação. Tal como em outras ocasiões, a sua decisão 
reconheceu as reivindicações das ortodoxias tradicionais e a sua 
posição não apenas como mãe, mas também como Chefe Supremo 
da Igreja Anglicana. À porta fechada, nos aposentos de Estado do 
Castelo, a monarca estava manifestamente feliz durante a receção 
que ofereceu em honra do filho e da sua nova Duquesa da Cornua-
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lha. Em junho, a Rainha e Filipe acompanharam Carlos e Camilla 
à cerimónia de formatura de William, em St. Andrews, embora 
Isabel nunca tivesse estado nas cerimónias de formatura de Carlos 
ou de Eduardo. Por fim, houve uma oportunidade de tréguas nos 
problemas familiares. As demonstrações de harmonia familiar api-
mentaram as extensas comemorações do octogésimo aniversário 
da Rainha que começaram na primavera seguinte. Isabel atuali-
zou a Ordem de Precedência com base «em princípios de sangue», 
dando destaque aos familiares mais próximos: nem a sua filha Ana 
nem a sua prima Alexandra eram agora obrigadas a fazer uma re-
verência a Camilla, na ausência de Carlos; no caso de Alexandra, a 
Rainha já recompensara o «maravilhoso serviço a este país [...] de 
sua amada prima» com a Ordem da Jarreteira.28 Num almoço em 
Guildhall, Isabel agradeceu a Carlos, bem como a Filipe, por «todo 
o apoio que me dão, todos os dias». Num tributo à mãe transmitido 
pela televisão pelo seu aniversário, Carlos elogiou-a por mostrar 
«a mais notável constância e firmeza, sendo sempre uma figura 
de reconfortante calma e confiança, um exemplo para muitos de 
serviço, dever e devoção num mundo de mudanças e desorienta-
ção, às vezes, desconcertantes». O Príncipe investiu a Rainha, aos 
oitenta anos, com os atributos de firmeza e coragem que caracte-
rizaram o pai de Isabel; celebrou como uma força a constância face 
à mudança, coisa que, quarenta anos antes, parecia uma fraqueza. 
Um poema de aniversário escrito por Andrew Motion, discutido 
pelo autor com Isabel e Carlos, sublinhava as mesmas qualidades. 
Cada estrofe terminava com uma espécie de refrão: «A regra de 
ouro, a sua constância, sobrevive». Para as fotografias oficiais de 
aniversário, a Rainha escolheu a também octogenária Jane Bown, 
cuja carreira começara no final dos anos 1940: benigna, confor-
tável, serena, imagens sem a malignidade do retrato de Freud. As 
comemorações terminaram com um jantar de aniversário atrasado 
no Ritz, em dezembro, para o qual Isabel convidou não só as suas 
próprias damas de companhia, mas também as da Rainha-Mãe e 
as de Margarida, atenta às reivindicações do passado. Antes disso, 
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oferecera um almoço a noventa e nove pessoas de todo o país nas-
cidas no mesmo dia que ela: no discurso de boas-vindas, dirigiu-se 
aos convidados como os seus «gémeos exatos». Quando Keith e 
Jack Hurst lhe desejaram que vivesse tanto como a Rainha-Mãe, 
a resposta de Isabel foi inesperada. «Querem mesmo viver assim 
tanto tempo?»29

A morte da Rainha parece ter sido antecipada, em outubro, com 
as cartas enviadas aos conselheiros particulares, lembrando-lhes 
que «com a morte do soberano, o Conselho de Sucessão reúne 
dentro de vinte e quatro horas para proclamar o novo soberano».30

Em maio de 1977, Filipe escreveu, compadecido, a Daphne du 
Maurier, viúva do seu ex-administrador, Boy Browning, lamen-
tando a representação de Boy no filme de Richard Attenborough, 
A Bridge Too Far: «É realmente monstruoso o modo como os ci-
neastas reescrevem a história em nome do entretenimento».31

A própria história de Isabel seria reescrita por vários cineastas, 
bem como por dramaturgos e produtores de séries de televisão. 
Em 2006, um filme intitulado The Queen [A Rainha] revisitou os 
dias sombrios da monarca após a morte de Diana. Tornar-se-ia, 
argumentaram os jornais, um filme que «mudou a perceção do 
público sobre a mulher que reina há cinquenta e cinco anos».32 
Helen Mirren foi a atriz escolhida para interpretar o papel de Isa-
bel II. A Rainha tem pequenas salas de cinema em Balmoral, San-
dringham e no Palácio de Buckingham, mas não é, de acordo com 
amigos, «uma grande “cinéfila”». Isabel disse a Tony Blair que não 
tencionava ver o filme. Não era uma semana que quisesse reviver, 
mesmo que se sentisse inclinada a ver-se ser interpretada por uma 
atriz. Com uma vida em que é frequentemente forçada a reprimir 
as suas respostas às pessoas ou aos acontecimentos, a imitação — 
de quem é tolo, bajulador ou se acha importante — oferece-lhe 
uma libertação de tensão, após o evento. Mas a Rainha sempre 
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negou ser atriz, transformando, através da sua sinceridade e se-
riedade, o teatro da monarquia em mais do que um espetáculo va-
zio. A mesma gravidade de propósito negava que a sua vida fosse 
assunto para a ficção. Um porta-voz do Palácio disse que Isabel II 
estava satisfeita por Helen Mirren ter ganho o Óscar. No discurso 
em Hollywood, Mirren tinha «saudado [a coragem de Isabel] e a 
sua consistência». Mais tarde, a Rainha convidou a atriz para um 
chá no seu camarote, em Ascot. O impacto do filme foi completa-
mente positivo. A afirmação do Daily Telegraph de que «a Rainha 
emergiu do filme como atenciosa, calma e digna» foi amplamente 
partilhada.33 Na verdade, Isabel tem sido atenciosa, calma e digna, 
corajosa e consistente ao longo dos últimos 54 anos.
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Ao longo dos anos, aquelas que me pareceram as mais felizes, 
satisfeitas e realizadas foram sempre as pessoas que viveram as vi-
das mais descontraídas e mais altruístas», disse Isabel aos especta-
dores da sua mensagem de Natal em 2008. Foi o final de um ano em 
que cumprira mais de 400 compromissos, tanto britânicos como 
estrangeiros. Mais inexorável do que a de qualquer um dos seus 
predecessores, a sua vida pública satisfazia o seu sentido do dever. 
Numa idade avançada, como ao longo de todo o seu reinado, a 
vida pública incluiu momentos de tédio. À pergunta irrefletida do 
Presidente francês Nicolas Sarkozy se às vezes não se aborrecia, 
durante um banquete de Estado em sua honra, em março, Isabel 
replicou: «Sim, mas não o digo».1

Durante vinte anos, a intensidade da sua autodisciplina distin-
guiu-a dos membros mais novos da família. A fotógrafa america-
na Annie Leibovitz saiu de uma sessão com a monarca, em abril 
de 2007, impressionada com «a determinação e a devoção ao de-
ver». «Não há absolutamente e rigorosamente nenhum esquema 
de treino, de modo nenhum», disse Eduardo aos realizadores de 
um documentário em 2007, em que se discutia o «emprego» real.2 
Com resultados diversos, Isabel e Filipe procuraram consistente-
mente liderar pelo exemplo: a observação da apetência incansável 
dos pais pelo serviço público — e, no caso da Rainha, a sua hu-
mildade pública — forneceu o «esquema de treino» dos filhos. O 
discurso de Isabel na festa do sexagésimo aniversário de Carlos, em 
novembro de 2008, elogiou a fidelidade do filho aos «princípios 

Capítulo XVIII

«Ela fez o seu público feliz»
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condutores do serviço público e do dever com outros» do casal 
real. Na sua nona década, continuava devotada aos mesmos prin-
cípios. Não contemplava a abdicação, disse à sua prima Margarida 
Rhodes, «a menos que fique com Alzheimer ou tenha um AVC»; 
quando George Carey se reformou de Arcebispo de Cantuária, 
explicou-lhe: «É uma coisa que não posso fazer. Tenho de levar 
isto até ao fim». «Às vezes penso que os seus conselheiros não 
percebem que ela tem oitenta e três anos. Talvez não queira que 
eles a abrandem», refletiu Margarida Rhodes depois do regresso 
de Isabel de uma viagem às Caraíbas, em novembro de 2009.3 Era, 
na verdade, uma perspetiva partilhada pelos seus conselheiros. Há 
muito tempo, a Rainha aprendera a marcar a sua velocidade: não 
desperdiçava as energias. Em 2007, posou duas vezes para Chris 
Levine para o seu primeiro retrato holográfico em três dimensões, 
encomendado para celebrar o aniversário dos 800 anos da sub-
missão de Jersey à Coroa. Levine produziu um segundo retrato 
fotográfico, que intitulou Lightness of Being [Leveza do Ser]. O re-
trato captou a fadiga inevitável da idade. A descansar entre dois 
«disparos», Isabel fechara os olhos momentaneamente.

O abrandamento aconteceu gradualmente — até 2016, a Rainha 
não transmitiu nenhum dos seus patrocínios para os filhos e netos; 
não alterou a sua forma de atuar na família. «Controlo autoritário 
e amável sobre todos e cada um», foi como, em 2016, o psicólogo 
de comportamento animal, o dr. Roger Mugford, caracterizou a 
relação de Isabel com os seus cães. Autoritarismo e amabilidade se-
riam — maioritariamente — as palavras de ordem nas suas formas 
de lidar com a família, com o apoio firme, e por vezes combativo, 
de Filipe. Isabel não tentava controlá-los, e eles nem sempre aca-
tavam conselhos sensatos. Nos primeiros anos do novo século, no 
entanto, emergiu uma perceção da Família Real como uma orga-
nização bem oleada. A morte da Rainha-Mãe elevou Isabel, final-
mente, à posição de matriarca. Embora sentisse falta dos conselhos 
da mãe, da convivência fácil dos encontros na Royal Lodge depois 
da missa de domingo e dos seus telefonemas de manhã, beneficiou 
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de se ter libertado do hábito da deferência em relação à obstinada 
antiga consorte. Depois do Jubileu de Ouro, funcionários reais re-
velaram que no Palácio os olhares já estavam a virar-se para 2012 e 
para o Jubileu de Diamante, cujo planeamento começara em 2009. 
Os acontecimentos de 2002 iriam provar que para Isabel ainda não 
chegara a hora do canto do cisne. Dada a robustez da sua saúde e os 
altos níveis de apoio público — em 2006, uma sondagem da MORI 
revelou oitenta e cinco por cento dos inquiridos satisfeitos com «a 
forma como a Rainha está a fazer o seu trabalho como monarca» 
—, não haveria nada de discurso de despedida nos dez anos seguin-
tes. Tanto Isabel como Filipe mantiveram uma agenda de com-
promissos mais pesada do que a de qualquer membro da família, 
com exceção de Ana e Carlos. Isto incluía visitas ao estrangeiro — 
Noruega, França, Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, Países Bai-
xos, Turquia e Estados Bálticos — e visitas oficiais à Grã-Bretanha, 
como a de 2009 do novo presidente americano, Barack Obama, e 
a sua mulher Michelle, com quem Isabel rapidamente iniciou uma 
relação notoriamente calorosa e informal. Continuou a assistir às 
Cimeiras bianuais dos chefes de Governo da Commonwealth: na 
Austrália, Nigéria, Malta, Uganda e Trinidad e Tobago. O seu afe-
to e a sua preocupação pela Commonwealth não tinham diminuí-
do: em 2008, concordou em retirar a condição de cavaleiro hono-
rário que, em 1994, outorgara ao Presidente do Zimbabué, Robert 
Mugabe, em protesto pela corrupção e brutalidade do seu regime.

A conscienciosa Isabel, imbuída pelo sentido de dinastia da sua 
avó, olhava para o futuro. No verão de 2008, nomeou William 
para a Ordem da Jarreteira, o milésimo cavaleiro da Ordem com 
quase 700 anos de história. Esta nomeação precoce espelhava a 
sua própria em 1947, quando tinha vinte e um anos; quatro anos 
mais tarde, nomeou-o para a Ordem do Cardo. Como fizera com 
Carlos e Camilla, também sancionou uma relação-chave na vida 
de William. A caminhar atrás do pai no tradicional cortejo da 
Jarreteira desde Castle Hill, William estava a ser observado pela 
sua namorada de há seis anos, Catherine Middleton. Tinha sido 
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convidada para se juntar ao séquito real nesse dia. Na sua primei-
ra aparição num evento público real oficial, Catherine ficou ao 
lado de Camilla e de Sophie Wessex, cujo trabalho público pouco 
ostensivo Isabel iria em breve premiar com o seu maior selo de 
aprovação, a Grande Cruz da Real Ordem Vitoriana. No ano se-
guinte, William e Harry instalaram-se numa casa independente da 
de Carlos. A avó interessou-se cuidadosamente. A nomeação não 
remunerada, em part-time, do «homem sábio» e antigo diplomata 
Sir David Manning foi feita por sua sugestão. Uma fonte real dei-
xou claro de onde emanava a autoridade de Manning: «Sir David 
reúne com os Príncipes de tempos a tempos. Também reúne com 
a Casa Civil mais frequentemente».4 Em janeiro de 2010, acompa-
nhou William à nova Zelândia e à Austrália, na primeira viagem 
do Príncipe ao estrangeiro em representação da avó. O papel de 
Manning era o de orientar o futuro rei; a natureza dessa orienta-
ção formatada pelo seu entendimento do que eram os desejos de 
Isabel. Também presente na cerimónia de inauguração do novo 
Supremo Tribunal de Wellington, presidida por William (embora 
tenha insistido que ali estava a título não oficial), estava o secre-
tário particular de Isabel, Sir Christopher Geidt. No caso do neto 
mais velho, a Rainha parecia esforçar-se para lhe proporcionar o 
«esquema de treino» que Eduardo negara que existisse.

A lista de honrarias elaborada para assinalar o octogésimo aniver-
sário de Isabel incluiu a outorga da Real Ordem Vitoriana a Angela 
Kelly, de Liverpool, divorciada, alegre e temperamental, nascida 
no ano da subida ao trono de Isabel. A Ordem reconhece serviços 
prestados à monarca ou à família da monarca; um ano mais tarde, 
sob sugestão da própria, Kelly foi agraciada com o pomposo título 
de Assistente Pessoal, Conselheira e Curadora de Sua Majestade, 
a Rainha (Joias, Insígnias e Guarda-Roupa). Durante mais de uma 
década tinha sido a principal costureira de Isabel, no seguimento 
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da reforma, depois de mais de trinta e cinco anos de serviço (e ape-
nas dois depois da morte de Bobo), de Peggy Hoath. As duas mu-
lheres desenvolveram um laço afetuoso. Imagens de Kelly a ajudar 
Isabel com as roupas da Ordem da Jarreteira durante uma pose 
fotográfica para Annie Leibovitz mostram-na a dar gentilmente 
umas palmadinhas no ombro da Rainha; Kelly admitiu alegremen-
te que chorava com regularidade com a visão de Isabel a usar a Co-
roa Imperial de Estado na Abertura Oficial do Parlamento. Apesar 
de não ter a longa história que Bobo partilhava com Isabel, a cos-
tureira veio ocupar uma posição de confiança e de intimidade mais 
próxima da de Bobo do que de outros funcionários, fonte ocasio-
nal de ciúmes dentro da Casa Civil. Kelly negou que a relação com 
Isabel ficara mais próxima depois das mortes de Margarida e da 
Rainha-Mãe em 2002: «Não estou aqui para substituir a mãe e a 
irmã. Se quiser falar sobre assuntos do coração, fala com a família. 
É apenas uma relação profissional — mas é uma relação próxima».5 

Isabel depositou o mesmo nível de confiança nas damas de 
companhia há mais tempo ao seu serviço: em 2010, reconheceu os 
quinquagésimos aniversários das nomeações de Mary Morrison e 
Susan Hussey com uma receção, no Palácio de Buckingham, inti-
tulada «Um Século de Companhia».I Christopher Geidt, que, em 
2007, substituiu Robin Janvrin como secretário particular, ganhou 
rapidamente a confiança da monarca. Trabalhava para a Rainha 
desde 2002. Habilmente, Geidt trabalhou a delicada questão da 
idade avançada de Isabel e das perspetivas futuras da monarquia.  
A partir de 2008, também trabalhou para Carlos. Esta ligação entre 
mãe e filho para implementar uma espécie de colaboração mais 
próxima e uma maior partilha de tarefas entre monarca e herdeiro 
tinha como objetivo suavizar a transição de um reinado para o ou-
tro, embora Isabel não se tenha retirado dos deveres públicos. Que 
a Rainha, inclinada para decisões de grupo, tenha autorizado este 
processo, é mais uma prova da sua natureza prática. Indica o re-

I «A Century of Waiting». A expressão inglesa para as damas de companhia, aias 
ou camareiras da Rainha, é «Ladies-in-waiting». (N. da T.) 
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conhecimento do seu dever com a nação e com a Commonwealth 
— e com a monarquia da qual detinha a custódia. A relação de tra-
balho de Isabel com Geidt era próxima: «Quando Christopher fala, 
sabemos que é o que Sua Majestade pensa», comentou o secretá-
rio do Gabinete [Governo], Gus O'Donnel; um elemento do staff 

afirmou que Geidt tem a capacidade de avaliação de Isabel, uma 
compreensão instintiva.6 Geidt orgulhava-se, sobretudo, disse a 
secretária particular de Carlos, Elisabeth Buchanan, do reconhe-
cimento público do «extraordinário» trabalho da Rainha. Pelo seu 
lado, a monarca apreciava a sua clarividência, «quase uma espécie 
de capacidade cirúrgica de cortar através da névoa dos porme-
nores e ir direto à essência do problema», na opinião de alguém.  
O seu amigo William Shawcross atribuiu estas capacidades «à sua 
honestidade, à sua humildade, ao seu intelecto, à sua gentileza e à 
sua persistência».7 Geidt tinha fama de abordar os problemas com 
perguntas cuidadosamente feitas «num formato muito curto, mui-
to conciso», um estilo que se adequava à própria abordagem de 
trabalho de Isabel.8 A sua persistência era necessária para estreitar 
laços entre o Palácio de Buckingham e o gabinete de Carlos em 
Clarence House. A relação entre os dois gabinetes reais nem sem-
pre era amigável.

O resultado das eleições gerais de 6 de maio de 2010 privou o 
sucessor de Blair, Gordon Brown, da maioria, sem dar à oposi-
ção dos Conservadores o número de lugares necessários para go-
vernarem sozinhos. Brown foi obrigado a permanecer no cargo 
até que se conseguisse chegar a uma solução. No Gabinete, Gei-
dt aconselhava sobre os aspetos constitucionais do dilema. A sua 
presença em Downing Street era um lembrete de que qualquer 
Governo precisa da imprimatur

 II de Isabel, embora a sua decisão 
de permanecer em Windsor durante o período de cinco dias das 

II Termo latino que se refere à autorização concedida por autoridades eclesiás-
ticas (antigamente, também pelos censores do rei) para que determinado texto 
seja impresso. Esta autorização deve figurar no verso da página de rosto. Aqui 
utilizada no sentido de «aprovação». (N. da T.) 
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negociações tenha sido um sinal claro de que a Rainha não to-
maria parte nas discussões e não teria nenhuma responsabilidade 
no resultado. Brown resignou a 10 de maio, substituído por uma 
coligação de Conservadores e Democratas Liberais liderada por 
David Cameron, que, com quarenta e três anos, era o primeiro-
-ministro mais jovem de Isabel — vira-o pela primeira vez como 
coelho numa peça da escola preparatória. O Palácio saudou esta 
solução com alívio. Ao eliminar qualquer necessidade de envolvi-
mento da monarca, diminuiu a potencial controvérsia do género 
da que se seguira à sua «escolha» de primeiros-ministros em 1957 
e em 1963.

Entre as primeiras preocupações do novo Governo estavam as 
finanças reais. Depois de em 2000 ter expirado o acordo de dez 
anos assinado com Thatcher, Blair manteve o mesmo contrato 
para a década seguinte. Em 2010, numa época de medidas de aus-
teridade impostas pelo governo, o pagamento anual da Lista Civil 
passou de 7,9 milhões de librasIII para 6 milhões de libras, aquém 
dos custos correntes, com as reparações essenciais em materiais 
e estrutura que há muito eram necessárias no Palácio de Buckin-
gham. O Sovereign Grant BillIV de 2011 abandonou o modelo de 
financiamento real introduzido em 1760, no início do reinado de 
Jorge III. Em vez de uma Lista Civil financiada pelo Tesouro, uma 
subvenção aos custos de viagens concedida pelo Ministério dos 
Transportes e uma subvenção às comunicações concedida pelo 
Ministério da Cultura, Media e Desporto, a nova lei dava a Isabel 
direito a um único pagamento anual de 15 por cento dos lucros das 
propriedades da Coroa. O novo acordo entraria em vigor a partir 
de 2013, com uma revisão sete anos mais tarde, num desenvolvi-
mento com o qual o pai da Rainha se teria certamente ofendido 
— o escrutínio das contas do Sovereign Grant pelo Gabinete Na-

III Cerca de 9,2 milhões de euros a câmbios atuais. (N. da T.) 
IV O Ato do Parlamento do Reino Unido que estabelece o pagamento anual do 
Governo ao monarca para financiar os seus deveres oficiais. (N. da T.) 
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cional de Auditores.V Diplomaticamente, uma declaração do Pa-
lácio de Buckingham, autorizada por uma monarca que conhecia 
demasiado bem os perigos das evasivas financeiras, considerava 
estes desenvolvimentos como «uma forma simples, moderna e 
transparente de financiar a chefia do Estado».

William casou-se com Catherine Middleton a 29 de abril de 2011, 
dias depois do octogésimo quinto aniversário de Isabel. A cerimó-
nia na Abadia de Westminster foi vista por uma audiência televi-
siva global de três mil milhões de pessoas. A Rainha conferiu ao 
neto o título de Duque de Cambridge e nomeou-o coronel dos 
Irish Guards; num género de intervenção típica da sua trisavó, a 
Rainha Vitória, Isabel insistiu em que William usasse o uniforme 
de cerimónia do regimento. Essencialmente, os comentários sobre 
este casamento de um Príncipe com um membro da classe média, 
depois de um namoro prolongado, pouco diferiram dos da épo-
ca do casamento da própria Isabel, apesar das diferenças notórias 
nas circunstâncias. «Carregam com eles as esperanças da nação», 
declarou a Country Life, o mesmo tipo de afirmações feitas sobre 
a Princesa Isabel e o Tenente Filipe Mountbatten em 1947 — um 
casamento, prosseguiu a revista, que depois de sessenta e quatro 
anos «se fortaleceu tão firmemente e por tanto tempo, que para 
os seus súbditos parece tornar-se parte de uma imutável fundação 
do universo».9

Dois anos antes, Filipe tornara-se o consorte há mais tempo em 
serviço na história da monarquia, ultrapassando o recorde de cin-
quenta e sete anos e setenta dias que pertencia à mulher de Jorge 
III, Charlotte de Mecklenburg-Strelitz. Dias antes do casamento 
de William, o pai também bateu um recorde. A 20 de abril, a es-
pera de Carlos para suceder à mãe ultrapassou a do seu trisavô, 

V National Audit Office, o equivalente ao Tribunal de Contas em Portugal.  
(N. da T.) 



567

Eduardo VII. Não era o tipo de aritmética que preocupasse Isabel, 
como demonstrou a 9 de setembro de 2015, quando a própria ul-
trapassou um recorde semelhante, tornando-se a monarca britâ-
nica a reinar durante mais tempo. Nesse dia, acompanhada por 
Filipe, inaugurou a Scottish Borders Railway. Num curto discurso, 
falou do recorde como «não sendo um a que tivesse aspirado», e 
desvalorizou a sua importância, apesar das mensagens de parabéns 
do Parlamento, acrescentando que, «inevitavelmente, uma vida 
longa pode passar por muitos marcos. A minha não é exceção». 
A Rainha reconhecia cada vez mais os desconfortos e os desafios, 
reais ou imaginários, da posição de Carlos, prestando tributos pú-
blicos às suas abrangentes obras de beneficência, delegando partes 
da sua carga de trabalho no filho, incluindo, depois de 2013, via-
gens de longa distância e, através de Christopher Geidt, facilitando 
uma maior familiaridade com as tarefas administrativas da sobe-
rania, documentos do Governo entregues ao Príncipe em caixas 
verdes, em vez das vermelhas de Isabel. As frustrações de Filipe 
eram igualmente difíceis de acalmar. Na altura do seu nonagésimo 
aniversário, em 2011, afirmou estar pronto para se retirar da vida 
pública. «Já fiz a minha parte», disse. «Agora quero divertir-me 
um bocado, com menos responsabilidades, menos corridas frené-
ticas para todo o lado, menos preparações, menos tentar pensar 
em alguma coisa para dizer [...]. É melhor sair antes de atingir o 
prazo de validade».10 Justa e honesta, Isabel reconheceu que Filipe 
não se sentia, como ela, obrigado a toda uma vida de serviço aos 
deveres da Coroação. Entre os presentes do nonagésimo aniversá-
rio para o marido estava uma surpresa final e honrosa: a posição de 
Lord High Admiral,VI o titular mais graduado da Marinha Real, um 
cumprimento especial que guardou para o almoço de aniversário a 
sós com o marido. Filipe ficou comovido com o gesto; na verdade, 
acabaria por não se retirar da vida pública por mais seis anos. Para 
o retrato oficial do Jubileu de Diamante, Isabel usou o presente 

VI Em Portugal, não há correspondência para esta patente, que equivaleria a um 
«Almirante Supremo». (N. da T.) 
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de casamento de Filipe, a pulseira com um grande diamante que 
o joalheiro Philip Antrobus concebera usando pedras da tiara da 
Princesa Andrew. Um retrato fotográfico encomendado a Thomas 
Struth pela National Portrait Gallery colocou o casal, lado a lado, 
num sofá dourado, no esplendor sombrio do Castelo de Windsor, 
uma imagem invernal de uma velhice estoica.

A imagem de Struth não era completamente enganadora ao 
sugerir que a monarca tanto fazia parte como estava separada do 
mundo prosaico. Como acontecera com a Rainha Vitória, o Jubi-
leu de Diamante de Isabel tornou-se um momento de apoteose, as-
sinalado com vastos tributos. Este sentimento surgiu antes do pró-
prio Jubileu, impulsionado pelo sucesso do casamento de William 
e pela antecipação dos Jogos Olímpicos, que seriam realizados 
em Londres. Em julho de 2011, o Daily Mail classificou os senti-
mentos públicos por Isabel como reverentes; veneração afetuosa 
caracterizaria variadas celebrações por toda a Commonwealth.11 
Kenneth Rose atribuiria o sucesso de mais de seis décadas «à sua 
força e à sua personalidade notáveis»; Sir Peter Maxwell Davies, 
Master da Música da Rainha, descreveu Isabel como «maravilhosa 
e um verdadeiro modelo»; o compositor afirmou que a monar-
ca o convertera do republicanismo pela sua «dedicação altruísta e 
exemplo».12

  A hagiografia não era simplesmente a resposta para o 
vigor e a longevidade de Isabel, embora ambos aí desempenhem 
um papel. Uma visita oficial à Irlanda em maio de 2011 rendeu-
-lhe elogios quase universais. Alargada a visita, a pedido da Rai-
nha, de um programado dia e meio para quatro dias, o sucesso 
deveu-se, em grande parte, às suas habilidades diplomáticas e à sua 
clara determinação em que a sua presença consolidasse a amizade 
anglo-irlandesa no seguimento do Acordo de Sexta-Feira Santa. 
Visitou sítios de importância chave para os nacionalistas irlande-
ses. Num banquete de Estado, no Castelo de Dublin, usando um 
vestido onde tinham sido bordados à mão mais de dois mil tre-
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vosVII, com a insígnia da avó das Raparigas da Grã-Bretanha e com 
a tiara irlandesa, fez um discurso em que, sem pedir desculpa pelo 
domínio britânico na Irlanda, pareceu oferecer catarse, cura e um 
elogio, também na sua frase de abertura em gaélico: «Presidente e 
amigos»; de forma oblíqua, referiu-se ao assassínio de Mountba-
tten. Um discurso com a intenção de inaugurar um novo capítulo 
nas relações entre a Grã-Bretanha e os seus vizinhos mais próxi-
mos, que foi assim percebido pela maioria dos que o ouviram. Em 
contraste, o discurso da Rainha na Cimeira de chefes de Governo 
da Commonwealth, em Perth, durante uma visita de dez dias à 
Austrália em outubro, continha notas de despedida. Aos oitenta 
e cinco e noventa e um anos, tanto Isabel como Filipe achavam 
as suas curtas visitas à Austrália e Nova Zelândia demasiado can-
sativas: não iriam voltar. Por sugestão de Filipe, a monarca citou 
um provérbio aborígene: «Somos todos visitantes deste tempo, 
deste lugar. Estamos apenas de passagem. O nosso objetivo aqui 
é aprender, crescer, amar… e depois regressar a casa». A primei-
ra-ministra republicana Julia Gillard garantiu a Isabel «o afeto 
duradouro do país e o nosso mais profundo respeito». Desde o 
referendo de 1999, a pressão para eleger um chefe de Estado para 
substituir a Rainha diminuíra.

Em 1977, Martin Charteris exprimira a sua preocupação de que 
Isabel ficasse tão cansada pelas suas viagens do Jubileu que não 
conseguisse estar «fresca que nem uma alface» nas celebrações 
principais na capital. Em 2012, o casal confinou as suas viagens 
ao Reino Unido. Poucas semanas depois do seu regresso da Aus-
trália, Filipe foi levado de helicóptero para o Papworth Hospital, 
em Cambridge, para ser tratado a uma artéria coronária bloquea-
da. Declarações oficiais do Palácio minimizaram este problema 
de saúde que, no entanto, assustou Isabel, lançando uma sombra 
sobre o Natal e para além do Natal. Em seu nome, os filhos e os 

VII O trevo é usado como símbolo da Irlanda. Diz-se que São Patrício, o patrono 
da Irlanda, o usou como uma metáfora para o mistério da Santíssima Trindade. 
(N. da T.) 
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netos viajaram pela Commonwealth. O mundo veio ter com Isa-
bel e com o seu marido aparentemente revitalizado na forma de 
um almoço de «soberanos» no Castelo de Windsor, em meados de 
maio, envolvendo 550 cavalos e quase o dobro dos cavaleiros, que 
deram o seu melhor para entreter a Rainha. O facto de cada um 
dos 17 pubs da pequena cidade de Otley adotar temporariamente 
o nome de «A Rainha Isabel» em sua honra e as vendas de 30 mil 
pepinos registadas pela MorrisonsVIII em Bradford, em homena-
gem às sanduíches de pepino servidas nas festas de fim de tarde 
com temas da realeza, foram pormenores que divertiram a mo-
narca. A sua experiência no desfile do rio, num Tamisa fustigado 
pela chuva que persistiu durante todo o fim de semana do Jubi-
leu, pode não ter sido tão claramente agradável, particularmente 
para Filipe, que pouco depois foi hospitalizado com uma infeção 
na bexiga; Margarida Rhodes afirmou que Isabel receara a ideia 
do desfile. Não obstante, a Rainha era movida pela coragem e pelo 
tamanho das multidões, que observou «nas barcaças, nas pontes 
e nas margens do rio [...] sem se deixarem amedrontar pela chu-
va». A espaços, a sua felicidade era plena, trocando sorrisos com 
Filipe.13 A subsequente ausência do marido de um concerto ao ar 
livre e da missa de Ação de Graças na Catedral de S. Paulo, na 
qual Isabel foi acompanhada pela sua camareira, Lady Farnham, 
chamou a atenção para a sua solidão. No entanto, fotografias ti-
radas na receção de Guildhall depois da missa mostram-na feliz e 
relaxada. Apropriadamente para um Jubileu de Diamante, usou a 
pregadeira com o enorme diamante Cullinan III e IV que herdara 
da Rainha Mary, ao qual chamava os «Salgadinhos da Avó». Com a 
sua modéstia habitual, ficou espantada com a multidão que enchia 
o Mall e que se esticava até ao Admiralty Arch, para a sua aparição 
final à varanda. William disse à avó: «Esta multidão é para si», em 
resposta ao seu balbuciante «Oh, meu Deus. Que extraordinário… 
Não pensei que ia ser assim…».14 Numa mensagem de agradeci-

VIII Cadeia de mercearias. (N. da T.) 
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mento emitida nessa noite, Isabel descreveu sinceramente a sua 
perspetiva dos acontecimentos do Jubileu como «uma experiência 
de humildade».

«Fez o seu público feliz, e todos os sinais apontam para que 
também esteja feliz, realizada e em casa com estes encontros», dis-
sera o Arcebispo de Cantuária sobre a vida pública de Isabel na 
missa de Ação de Graças. Assim continuaria. Apoiada pelo amor 
pela sua família e, apesar de alguns problemas de saúde recentes, 
por um casamento de sessenta e cinco anos profundamente solidá-
rio; pelas suas orações diárias e por uma fé profundamente enrai-
zada; por um staff atento e afetuoso e pelo prazer que continuava a 
retirar ao cumprir o seu dever com vontade e no melhor das suas 
capacidades, Isabel abordava o futuro com tranquilidade. Numa 
comunicação emitida no Dia da Subida ao Trono, dedicou de novo 
a sua pessoa ao serviço do Reino e da Commonwealth; as reações 
ao Jubileu reforçaram a sua decisão. Não ia descansar sobre os lou-
ros. Apenas algumas semanas depois voltou «a fazer o seu público 
feliz» com uma aparição altamente invulgar na Abertura dos Jogos 
Olímpicos. Filmara na primavera, rodeado de algum secretismo, 
um pequeno sketch de James Bond no qual Daniel Craig visita o 
Palácio de Buckingham para recolher Isabel para um voo de he-
licóptero até ao Estádio Olímpico. Angela Kelly agiu como inter-
mediária para o realizador de cinema Danny Boyle; a Rainha pediu 
para que lhe fosse dada a fala «Boa tarde, Mr. Bond». Um duplo 
com cabeleira saltou de paraquedas do helicóptero na cerimónia de 
abertura: «Uma abertura nas nuvens / e A Rainha saltou do céu / 
para as multidões que a saudavam», foi assim que a poeta laureada, 
Carol Ann Duffy, recordou o acontecimento. Isabel ocupou o seu 
lugar no camarote real vestida com as roupas que usara nas filma-
gens. A breve sequência sugere que se divertiu. O Daily Express pu-
blicou um cartoon de Paul Thomas: a monarca dá ordens a um la-
caio com um bule de chá — «Um bocadinho agitado, não mexido». 
A sua recusa em «atuar» para as câmaras, um hábito de toda uma 
vida, salvaguardou a sua dignidade e sugere também, como Mary 
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Wilson escrevera vinte e cinco anos antes, que é sempre «a Rai-
nha». Foi assim que Duffy retratou Isabel, no verão seguinte, num 
poema para comemorar o sexagésimo aniversário da coroação. No 
The Crown [A Coroa] de Duffy, a soberana carrega para sempre a 
memória do peso da coroa, real e metaforicamente: «Continuo 
a senti-la, no espaço privado, quando é levantada». Monárquica, 
sem pertencer à realeza, Duffy concluiu, depois de passar algum 
tempo na companhia de Isabel, que se assemelhava à poesia que 
possuía «a capacidade para transformar o vulgar em mágico».15 A 
Rainha recordou a sua Coroação juntamente com o batismo do 
primeiro filho de William e Catherine, George, na sua mensagem 
de Natal de 2013. Descreveu os dois acontecimentos em termos de 
dever: «A minha própria promessa de serviço feita naquela gran-
de igreja no Dia da Coroação, há sessenta anos», e o batismo do 
Príncipe bebé, «numa jubilosa fé de dever cristão e serviço». Era 
uma visão descomprometida que surgia das suas convicções mais 
fortes sobre a realeza e o seu objetivo. Ao futuro George VII legou 
a doutrina de (jubiloso) serviço à qual dedicara a sua vida e chamou 
a atenção para o valor do que, no discurso do Jubileu de Diamante 
dirigido às Câmaras do Parlamento, sublinhava como «o valioso e 
regular ritmo da vida».

Fossem quais fossem os seus sentimentos, Isabel não podia, 
como fizera em 1977, defender abertamente a União. A descen-
tralização regional politizara mais o nacionalismo céltico. A pe-
dido do primeiro-ministro, no entanto, fez uma intervenção tão 
significativa quanto discreta no outono de 2014. A Rainha estava 
em Balmoral quando a campanha relativa ao referendo sobre a in-
dependência da Escócia entrou nas semanas finais. As sondagens 
apontavam para um apoio crescente à causa nacionalista. David 
Cameron entrou em pânico. Em conversas entre o seu secretá-
rio particular e Isabel, e entre a Rainha e o próprio, pediu a aju-
da da monarca. Mais tarde, insistiu em que não pedira «nada que 
fosse, de algum modo, impróprio ou inconstitucional, mas ape-
nas o erguer de uma sobrancelha, todos sabemos o que isso vale, 



573

um quarto de uma polegada,IX poderia fazer a diferença». Isabel 
veio em socorro do seu primeiro-ministro no exterior da Igreja 
de Crathie, no domingo anterior à votação. Depois de uma missa 
que incluiu uma oração para nos guardar «das falsas escolhas», a 
Rainha falou a grupos de simpatizantes. As suas observações eram 
audíveis para os jornalistas e para os fotógrafos, excecionalmen-
te convidados para assistir a este intercâmbio. A uma piada so-
bre o referendo que se aproximava, Isabel advertiu: «Espero que 
as pessoas pensem muito bem no futuro». Mais tarde, Cameron 
afirmou que a monarca «ajudou a pôr as coisas numa perspetiva 
ligeiramente diferente» e o seu comentário, largamente publici-
tado, foi interpretado como de oposição ao separatismo escocês. 
Era uma interpretação plausível, dada a sua oposição aos naciona-
lismos galês e escocês na altura do Jubileu de Prata. Aqueles que a 
conheciam melhor compreendiam o desejo de preservar intacta a 
herança do pai: um reino unido, as suas partes constituintes juntas 
na lealdade à Coroa. O sentido de afinidade de Isabel com a Escócia 
tinha raízes profundas. Ali passara quase todos os verões da sua 
vida, muitos na companhia da sua mãe escocesa, da sua precetora 
escocesa e da sua governanta escocesa. O seu marido e todos os 
seus filhos tinham sido educados na Escócia, onde a sua irmã nas-
cera; na Escócia, dissera, podia «hibernar». Balmoral era o cenário 
de tantas memórias felizes: verões de infância com Margarida e 
os primos Bowes-Lyon e Elphinstone; o pedido de Filipe; pique-
niques e churrascos; tiro, caça e montar a cavalo com os amigos 
preferidos, os seus filhos, netos e família próxima. David Cameron 
afirmou que «nunca tinha ouvido ninguém tão feliz» como Isabel 
quando a informou da escolha dos votantes de permanecerem no 
Reino Unido: «ronronou ao telefone». Com toda a razão, a Rainha 
considerou a sua indiscrição perniciosa.

IX Cerca de 0,5 cm. (N. da T.) 
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As críticas da década de noventa à disfunção da realeza pareciam 
cada vez mais distantes quando a segunda criança de William e Ca-
therine, uma filha, Charlotte Elisabeth Diana, nasceu a 2 de maio 
de 2015. A família nuclear dos Cambridge e o interesse intenso que 
suscitam espelhavam o que era suscitado por Isabel na época da sua 
subida ao trono. Um mês antes de o bebé nascer, Clarence House 
divulgou uma fotografia a assinalar o décimo aniversário de casa-
mento de Carlos e Camilla. O casamento de Eduardo e de Sophie 
mostrou ser igualmente bem-sucedido. A proximidade de Bagshot 
em relação a Windsor significava que Isabel via regularmente os 
netos Wessex, Lady Louise Mountbatten-Windsor e James, Vis-
conde de Severn. Ajudou os dois a aprenderem a montar. A deci-
são de Louise de enveredar pelas corridas de atrelagem agradou 
ao avô, Filipe, que continuou a entreter-se com este desporto eso-
térico até aos noventa anos. Sophie partilhava o interesse de Isa-
bel pela história militar britânica. Sophie não substituiu Ana nos 
afetos de Isabel, mas dada a agenda de trabalho excecionalmente 
pesada de Ana, estava mais vezes à mão. Para a monarca era a 
substituta mais próxima de Margarida ou da Rainha-Mãe no que 
diz respeito a companhia feminina. «Satisfação e alegria são cria-
das pelas relações entre um indivíduo e outro», escreveu Filipe 
em 1982.16 Como acontecia frequentemente, os pensamentos da 
Rainha espelhavam os do marido. Descreveu a família e as amiza-
des como «uma constante [...] uma fonte de conforto pessoal e de 
confiança»: atribuía a mesma sustentação à sua fé.17

A aparência de tranquilidade da família era enganadora. A des-
confortável reunião de Isabel com o seu filho favorito, André, na 
segunda semana de março de 2011, durou uma hora. Nos dez anos 
que passaram desde que se retirara da Marinha, em 2001, o papel 
de André como representante especial para o comércio e o inves-
timento fizera «muito bem ao Reino Unido», afirmou o ministro 
dos Negócios Estrangeiros, William Hague; também frequente-
mente levantara questões sobre os custos das suas muitas viagens 
e sobre o caráter de alguns dos seus contactos pessoais. A ami-
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zade de André com o financeiro de Nova Iorque Jeffrey Epstein 
não deveria ter sobrevivido à condenação deste, em 2008, por ter 
procurado uma criança para prostituição; em dezembro de 2010, 
André e Epstein foram fotografados juntos em Central Park, em 
Nova Iorque. A divulgação destas fotografias consolidou a ideia 
de que Príncipe se movia em águas pantanosas: os seus amigos 
e associados incluíam o filho do líder líbio, coronel Kadhafi, e o 
genro de um ditador do Cazaquistão. A difamação na imprensa 
parecia tentar assombrar André pelo seu papel de representante 
especial. Para Isabel, que mostrara a relutância habitual em envol-
ver-se mais cedo, as suas lealdades estavam outra vez em conflito. 
Entendia demasiado bem o perigo de acusações que combinam ex-
travagância com indecência. A campanha contra André ameaçava 
submergir a celebração do casamento de William; acenou com o 
espetro do annus horribilis. O afeto da Rainha pelo segundo filho 
não a cegou em relação ao potencial escândalo, que poderia fa-
zer descarrilar o renascimento dos destinos reais prometido por 
William e pela sua noiva, e pela fascinação pelo casal de ouro em 
todo o mundo. Isabel apercebeu-se de tudo isto mesmo sem con-
sultar Christopher Geidt, que conhecia a extensão dos gastos de 
André e estava preparado para usar uma mão firme que acabasse 
com as suas atividades. Também havia rumores de que se opunha 
a algum papel público para as filhas de André, Beatrice e Eugenie. 
No início, os ministros do Governo foram favoráveis à causa de 
André. O ministro do Comércio, Vince Cable, repetiu a perspeti-
va das empresas que consideravam o Príncipe «prestativo e útil». 
Mas, em março de 2011, o correspondente da BBC para os assun-
tos da realeza, Peter Hunt, considerou «inevitável» que André de-
sistisse do seu papel de representante especial em resultado da sua 
amizade com Epstein. O que aconteceu em julho.

A proximidade de Isabel com o segundo filho refletia-se na rela-
ção com as suas filhas. Os rumores de escândalo não a beliscaram. 
No verão do Jubileu de Diamante, a Rainha atualizou a Ordem de 
Precedência na Corte. Quando William não estivesse a acompa-
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nhar a sua mulher, seria exigido a Catherine que fizesse vénia às 
Princesas de sangue: a sua filha Ana, a sua prima Alexandra e as 
filhas de André, Beatrice e Eugenie, as muito-amadas da monarca. 
Tal como a velha Rainha Vitória, frequentemente acompanhada 
em público por uma neta solteira, Isabel convidava as filhas de 
André para uma mão-cheia de compromissos, incluindo o Royal 
Maundy e festas reais no jardim. Confiou a Beatrice a renovação 
desse símbolo da sua infância feliz, Y Bwthyn Bach. Mais tarde, 
Beatrice levou emprestado um dos vestidos da Rainha para o seu 
casamento secreto. Um ponto a seu favor: Isabel também lhe em-
prestou a tiara de diamantes que usara no seu próprio casamento.

Não era apenas o secretário particular de Isabel que estava ciente 
da sua mortalidade. O Jubileu de Diamante estimulara uma de-
monstração de afeto pela Rainha, aumentada pela consciência da 
sua idade. Um ambiente alegre nos círculos da realeza era o le-
gado do Jubileu de Ouro. Depois de 2012, à medida que a década 
ia fazendo o seu caminho, uma característica outonal coloriu as 
perceções de um reinado que entrara num crepúsculo aparente-
mente sereno. Apoiada pelo marido nonagenário, Isabel manteve 
o trabalho como de costume, apesar de algum abrandamento no 
ritmo dos compromissos. Nos tempos livres continuava a montar 
regularmente, sempre sem chapéu, embora um confiável pónei de 
nome Emma tenha substituído as suas anteriores montadas, mais 
vivazes. Em 2014, a monarca de oitenta e oito anos esteve presen-
te em mais de 400 compromissos. A sua agenda diária para o ano 
seguinte incluía a quinta visita à Alemanha, e em novembro uma 
visita a Malta, uma república desde 1974, a coincidir com a Cimei-
ra dos chefes de Governo da Commonwealth. Na Alemanha, a ex-
citação era considerável. Ao escrever no tabloide Bild, Franz Josef 
Wagner revisitou a linguagem jornalística da juventude de Isabel, 
com um retoque a refletir a passagem dos anos: afirmou que era «a 
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mãe dos contos de fadas» e sugeriu que «toda a gente na Alemanha 
está encantada. Vamos esquecer os nossos iPhones, iPads [...]. Va-
mos ser crianças outra vez». A loja da Lego em Berlim abasteceu-
-se com uma edição limitada comemorativa da visita, uma figura 
da Rainha de vestido de Estado comprido e com a faixa da Jarretei-
ra. Isabel aproveitou o seu discurso na Cimeira de chefes de Estado 
da Commonwealth em Malta para elogiar o marido de noventa e 
quatro anos, Carlos e, acima de tudo, a própria Commonwealth e 
os seus sessenta anos de progresso, crescimento e (relativa) unida-
de. Tal como a sua comunicação em Perth quatro anos antes, era 
em parte uma despedida, embora a intervenção fosse tipicamente 
neutral. Descreveu as seis décadas como chefe da Commonwealth 
como «uma responsabilidade que acarinhei». Um repórter da ITV 
concluiu: «Há um sentimento inevitável de que está a dizer adeus». 
A sua decisão de restringir as viagens aumentou a sensação de que 
esta seria a sua última CHOGM.X Mas só três anos depois, no en-
tanto, é que Isabel falaria de um futuro da Commonwealth sem si. 
Na Cimeira de 2018, em Londres, afirmou o «sincero desejo [...] 
de que um dia o Príncipe de Gales possa prosseguir o importante 
trabalho iniciado pelo meu pai em 1949». Dias depois, para seu 
considerável prazer, os líderes dos Estados-membros aceitaram a 
sua recomendação e nomearam Carlos seu sucessor na chefia da 
Commonwealth. A monarca não tinha apenas salvaguardado e es-
timulado a sua herança ao longo do reinado, como também torna-
ra possível a hereditariedade deste cargo não hereditário. 

Para a maioria dos seus súbditos britânicos, o lento declínio 
de Isabel era impercetível, exatamente como a Rainha, Geidt e 
os conselheiros do Palácio faziam tenções que fosse; Margarida 
Rhodes refere-se à sua maneira de «delegar cada vez mais, gra-
dualmente e quase sem se dar por isso», enquanto «no trabalho» 
não demonstrava «quaisquer sinais de esmorecimento». Uma fan-
farra considerável rodeou o seu nonagésimo aniversário, de novo 

X Commonwealth Heads of Government Meeting [Cimeira de chefes de Gover-
no da Commonwealth]. (N. da T.) 
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celebrado duas vezes. A 21 de abril, admiradores juntaram-se no 
exterior do Castelo de Windsor desde as cinco da manhã: apesar 
da curta distância, a caminhada da Rainha do Castelo até Guildhall 
demorou meia hora, tão densa era a multidão. No Range Rover 
aberto, Isabel e Filipe foram conduzidos através da cidade. Descri-
ta como «terrivelmente feliz», inaugurou o novo Passeio da Rai-
nha. À noite, antes de um jantar privado no Castelo, na Câmara 
Waterloo, acendeu a primeira de mais de 1200 lanternas de uma 
cadeia que percorreu todo o país. Num curto discurso, Carlos disse 
à mãe que as lanternas representavam «o amor e o afeto que lhe 
é dedicado por todo este país e pela Commonwealth»; à hora do 
chá, o Twitter registava mais de um quarto de milhão de tweets a 
desejar um feliz aniversário a Isabel. Um trio de novas fotografias 
estilizadas de Anne Leibovitz assinalou este último marco: a mo-
narca com os netos e os bisnetos, os seus cães e Anne. Uma quarta 
fotografia no mesmo cenário, de Isabel com Filipe, foi divulgada 
em junho, a tempo do aniversário oficial de Isabel, e antecedendo 
o nonagésimo quinto aniversário de Filipe. Como todos os anos, 
a celebrações no verão incluíram a parada de aniversário, Troo-

ping the Colour. Muitos anos passaram desde que a Rainha montara 
Burmese à amazona; desde 1987 que participava na cerimónia num 
faetonte, em trajes civis em vez do uniforme cerimonial. Para o seu 
nonagésimo aniversário, escolheu o casaco verde mais brilhante, 
com chapéu a condizer, concebido por Stewart Parvin, convida-
do nove anos antes para atualizar o seu guarda-roupa. A monarca 
nunca desvalorizou a importância das roupas na sua vida públi-
ca. Em junho de 2016, a sua escolha «néon» enlouqueceu as redes 
sociais, inspirando hashtags como #neonat90 e #highvishighness. 
Não era a intenção de Isabel, mas testemunhava a sua proeminên-
cia na sua décima década.

No entanto, seria uma década marcada por perdas e partidas. 
Em novembro de 2016, Margarida Rhodes morreu com 91 anos. 
Depois da morte da mãe e da irmã, a perda da prima e amiga de 
toda vida, que morara próximo de Isabel no Grande Parque de 
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Windsor, foi outra rutura difícil com a sua infância. A Rainha não 
teve direito a tréguas para luto. Dias mais tarde, como planeado, 
foi a anfitriã de uma receção em honra do octogésimo aniversá-
rio da sua prima Alexandra e do trabalho da Princesa em nome 
de mais de uma centena de obras de beneficência. A 4 de maio, o 
Palácio de Buckhingam anunciava que Filipe se retirava da vida 
pública. A decisão tomada em conjunto pelo casal representava 
a realização do desejo que o Príncipe formulara seis anos antes. 
A partir desse outono, a monarca continuou com os seus com-
promissos sozinha ou com o apoio de outros membros da família, 
incluindo Carlos, William, Harry, Alexandra, Ana e Sophie. No 
início do ano do septuagésimo aniversário do seu casamento, o 
casal estava frequentemente separado: Filipe em Wood Farm, em 
Sandringham, ao cuidado de um pequeno staff que incluía os seus 
pajens, valetes e uma governanta. Isabel juntava-se-lhe de com-
boio, sempre que possível; marido e mulher falavam diariamente 
ao telefone. Quando a Rainha estava na residência de Norfolk, Fi-
lipe juntava-se-lhe na grande casa, mas não podia desempenhar à 
distância o papel de pater familias

XI e de disciplinador — que ante-
riormente libertara Isabel do fardo de controlar uma grande famí-
lia de elementos obstinados e, no caso de alguns, muito conscien-
tes do seu estatuto. Filipe sofria dos inconvenientes de uma idade 
muito avançada. Tinha menos mobilidade do que Isabel, mesmo 
depois de uma cirurgia de substituição da anca em abril de 2018, 
e a audição deteriorava-se significativamente. Nada na atitude da 
Rainha sugeria solidão. Margarida Rhodes identificara como uma 
característica da vida da sua prima como monarca «o autossacri-
fício consciente de qualquer forma de vida privada»: hábitos de 
autodisciplina estavam resistentemente entranhados.

No outono de 2017, Isabel teria ainda boas razões para se con-
siderar menos bem apoiada do que anteriormente. Não só Filipe 
como Christopher Geidt já não estavam a seu lado. A partida de 

XI Em latim, no original. Era o mais elevado estatuto familiar na Roma Antiga, 
sempre uma posição masculina. Significa «pai de família». (N. da T.) 
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Geidt no verão foi uma decisão tomada sob pressão; entre os seus 
opositores incluiam-se Carlos e André. Geidt anunciou a decisão 
a um grupo de 500 funcionários da Casa Real reunidos no salão 
de baile do Palácio de Buckhingham. Naquilo que os jornais clas-
sificaram como «comunicação mobilizadora», o secretário parti-
cular de Isabel pediu ao staff de todos os Palácios reais para que 
trabalhassem juntos no apoio à monarca. Com este objetivo, no 
dia seguinte William juntou-se à avó para dar as boas-vindas ao 
Palácio de Buckingham à galardoada com o Prémio Nobel da Paz, 
a birmanesa Aung San Suu Kyi; Carlos foi o anfitrião da reunião 
formal da visita. Esta sugestão de concorrência pode ter sido, no 
entanto, mal-entendida. O staff de Carlos ressentiu-se da sugestão 
de Geidt de que a partida de Filipe criava oportunidades para toda 
a família de Isabel: preferiam um papel reforçado de futuro Rei 
para Carlos. Apesar dos desmentidos, o Príncipe de Gales pare-
ceu concordar. A resignação de Geidt, iniciada em nome de Isabel 
pelo Lord Chamberlain, Conde Peel, foi atribuída à intervenção 
de Carlos junto da mãe, apoiado por André; as raízes da animosi-
dade de André residiam no papel desempenhado por Geidt na sua 
perda de estatuto de representante especial. Declarações públicas 
asseguraram que a saída era amigável. A Rainha pode ter tomado 
a decisão relutantemente; em breve teria razões para a lamentar. 
A imprensa noticiou que Geidt ficara «magoado» por Isabel não o 
ter apoiado.

Para uma mulher a viver separada do marido em que se habi-
tuara a confiar, sem ninguém vivo entre os contemporâneos que 
lhe eram mais próximos, noventa e um anos é uma idade avançada 
para reunir forças e resistir à pressão concertada da família. Instin-
tivamente, Isabel sempre evitou o conflito, mais feliz com a conci-
liação do que com o confronto aberto, neutral em tantas das suas 
relações como no cumprimento do seu papel real. Geidt serviu-a 
bem e pode ter pensado que permaneceria em funções até à sua 
morte. Um comentador citado por Robert Lacey culpou Carlos e 
o seu staff de Clarence House por uma decisão «vergonhosa [...] 
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mesquinha».18 O ex-secretário particular adjunto Edward Young, 
que ocupou o lugar de Geidt, era genial, popular, amável e com-
prometido com o que era melhor para a Rainha; uma presença 
menos dominante e menos imaginativa do que Geidt. Quanto a 
Isabel, um livro publicado em 2020 intitulado 101 Reasons Why We 

Love the Queen [101 Razões pelas Quais Nós Adoramos a Rainha], afir-
mava que «é capaz de resistir a tempestades, tanto pessoais como 
políticas, com bastante resiliência e nervos de aço».19 Não era a 
mesma coisa do que ter capacidade para delinear soluções adequa-
das e exequíveis para crises. Ana e Eduardo levantaram a voz para 
manifestar a sua tristeza com o que acontecera.

«Cada dia é um novo começo», disse Isabel na mensagem de 
Natal de 2002. «Sei que a única forma que tenho de viver a minha 
vida é tentar fazer o que está certo, olhar para o longo prazo, dar o 
meu melhor a tudo o que o dia traz, e depositar a minha confian-
ça em Deus». O pensamento tomara esta direção ainda antes da 
Coroação dos seus pais, ansiosa enquanto criança, jovem mulher 
e Rainha, para «fazer o que está certo» e dar o seu melhor. Menos 
de uma quinzena depois da celebração formal do seu nonagésimo 
aniversário, um referendo feito na Grã-Bretanha sobre a perma-
nência ou não na União Europeia resultou numa escassa maioria a 
favor da saída da organização, que tinha consistentemente dividi-
do a opinião britânica. Prenunciou um período político invulgar 
de incerteza e recriminação, em desacordo com a preferência de 
Isabel pelos consensos. A Rainha permaneceria, como sempre, im-
parcial, apesar de algumas fontes sugerirem que ficou surpreendi-
da pelo facto de o Governo não ter gerido a votação de forma mais 
bem-sucedida. A sua posição de estar acima da política foi desafia-
da pela disputa constitucional, especialmente no outono de 2019, 
quando o Supremo Tribunal declarou ilegal a sua prorrogação do 
Parlamento a conselho do primeiro-ministro Boris Johnson. Num 
clima de mudança e, para muitos, de ansiedade na sequência do 
referendo, um romance proporcionou distração e a possibilidade 
de unir o país em redor do casal real: neste caso, do terceiro neto 
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de Isabel. A 27 de novembro de 2017, Harry anunciou o noivado 
com uma atriz americana mestiça e divorciada chamada Meghan 
Markle. Casaram-se na Capela de S. Jorge, em Windsor, a 19 de 
maio de 2018, e foram nomeados como Duque e Duquesa de Sus-
sex. Em menos de dois anos deixaram de ser membros em funções 
da Família Real e foram viver, com o filho Archie, para a América 
do Norte, num exílio emocionalmente tenso. 

Foi uma reviravolta rápida, surpreendente e amarga, na qual a 
antipatia duradoura de Harry em relação aos media, com raízes na 
morte da mãe, o degradar das relações com o seu irmão William 
e a luta de Meghan para se adaptar de forma feliz, ou pelo menos 
confortável, ao escrutínio intenso, e por vezes maligno, da opi-
nião pública britânica desempenharam o seu papel. Apareceram 
os que culparam Edward Young. O novo secretário particular de 
Isabel não desenvolvera uma estratégia para Harry e Meghan: as-
sumiu-se que o casal seguiria um circuito real previsível. Um mês 
depois do casamento, a Rainha convidou Meghan para a acom-
panhar num dia de compromissos em Chester, mas o sucesso de 
um único dia não foi suficiente para tranquilizar a nova Duquesa, 
cuja vida mudara tão dramaticamente. Havia tensão na Corte e um 
desagrado mútuo entre Edward Young e Meghan. Na primavera 
de 2019 foram feitos planos para o casal desempenhar um papel no 
estrangeiro, delineado por Sir David Manning, conselheiro de há 
muitos anos, e por Christopher Geidt, cujo regresso à Corte Isa-
bel facilitara, nomeando-o para a posição honorária de camareiro 
permanente. Geidt era o chairman

XII da Fundação da Rainha para 
a Commonwealth, da qual Harry era o presidente e Meghan vice-
-presidente. No outono, o casal chegou mesmo a visitar a África 
do Sul, levando o bebé Archie; a sua infelicidade era notória numa 

XII No sistema empresarial britânico, o chairman é o designado pelo conselho 
de administração de uma empresa (neste caso, Fundação), responsável por pre-
sidir às reuniões do conselho. Pode ou não ter poder executivo. Quem dirige a 
empresa é o CEO, mas como este é designado pelo conselho de administração, o 
chairman pode influenciar a sua escolha. (N. da T.) 
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entrevista filmada no final da viagem. Em dezembro, Harry infor-
mou Carlos do seu desejo e de Meghan de deixarem de ser figuras 
reais seniores. Depois de alguma incerteza, a Rainha descobriu, 
para sua surpresa, que o casal não tencionava passar o Natal em 
Sandringham.

Para Isabel foi um Natal desconcertante. A 20 de dezembro, Fi-
lipe foi levado de helicóptero — de Sandringham para o hospital 
em Londres — para «observação e tratamento de uma condição 
preexistente», regressando apenas na véspera de Natal.20 Nem 
mesmo o seu regresso conseguiu dissipar o estado de espírito de-
pressivo criado pela decisão dos Sussex de celebrar as festivida-
des no Canadá, assim como as repercussões continuadas de uma 
entrevista televisiva desastrosa de André em novembro. Durante 
algum tempo, o Príncipe tinha sido perseguido pela sua amizade 
mal considerada com Jeffrey Epstein, que se suicidara no início 
do ano, ao enfrentar acusações de crimes sexuais. Os responsáveis 
pela entrevista ao Newsnight assumiram que André iria mostrar 
que lamentava, que tinha remorsos; o bom senso parecia ditar que 
esta seria a melhor maneira de reagir às perguntas sobre as vítimas 
de Epstein, uma das quais acusara o Príncipe de ter tido sexo com 
ela quando tinha apenas 17 anos. Mas André, que negou vigorosa-
mente as acusações, não se mostrou nem manifestamente com re-
morsos, nem solidário, com resultados previsíveis. Reações furio-
sas à entrevista obrigaram à sua retirada da vida pública, descrita 
como «temporária». À medida que o escândalo se intensificava ao 
longo do ano, Isabel apoiou o filho. Em agosto, foram fotografa-
dos juntos a serem conduzidos para a igreja de Crathie. A Rainha 
continuava o hábito das bebidas de domingo de manhã na Royal 
Lodge, a casa de André desde a morte da Rainha-Mãe; dias depois 
da entrevista, foram vistos a cavalgar juntos em Windsor. Apesar 
da monarca ter desempenhado um papel no seu afastamento dos 
deveres públicos e de ter cancelado os planos para uma festa pelo 
sexagésimo aniversário de André, em fevereiro de 2020, foi cri-
ticada por não ter evitado que a entrevista se realizasse. Por duas 
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vezes, anteriormente, membros da Família Real recorreram à te-
levisão para apresentar ao público os seus lados da questão. Nem a 
entrevista de Carlos com Jonathan Dimbledy nem a de Diana com 
Martin Bashir deviam ter encorajado Isabel a aprovar os planos de 
André.

No entanto, foram as atitudes de Harry e Meghan que indica-
ram de forma mais contundente que o controlo da Rainha sobre a 
família tinha esmorecido. A 8 de janeiro de 2020, o casal anunciou 
a intenção de «recuar como membros seniores da Família Real» e 
de dividir o seu tempo entre a Grã-Bretanha e a América do Nor-
te, enquanto «continuamos a honrar o nosso dever com a Rai-
nha, a Commonwealth e as instituições que patrocinamos»: um 
arranjo dentro/fora, concebido pelos próprios, que permitiria ao 
casal tempo livre como família e intervalos longe da intrusão dos 
media. Informada da decisão minutos antes do anúncio, apesar de 
ter pedido a Harry que não revelasse qualquer plano sem discus-
são, Isabel ficou magoada e desapontada. Organizou uma reunião 
em Sandringham a 13 de janeiro; autorizou que se soubesse que 
insistira numa solução rápida. Soube-se cinco dias mais tarde. Na 
nova vida dos Sussex não haveria deveres reais oficiais nem finan-
ciamento público; nestas circunstâncias, não poderiam usar mais 
os títulos de SAR [Suas Altezas Reais]. A declaração oficial de Isa-
bel exprimia uma finalidade carinhosa: «É esperança de toda a mi-
nha família que o acordo de hoje lhes permita começar a construir 
uma nova vida feliz e em paz». Era uma tentativa de reafirmar o 
controlo no sentido de limitar os danos. Um início decisivo, mas 
negro, para a nova década. A Rainha nunca tinha sido uma mulher 
sentimental; agiu sempre da única forma que entendia. Ao longo 
de uma vida em que consistentemente honrara a crença do seu pai 
de que «a mais alta das distinções é o serviço aos outros», coloca-
ra sempre a monarquia em primeiro lugar, salvaguardando a sua 
missão de serviço e dever que não poderia nunca ser uma vocação 
em part-time. Neste caso, o sucesso foi de curta duração. Num ano, 
o casal a viver nos Estados Unidos também recorreu a uma entre-
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vista televisiva, um meio muito público de ventilar ressentimentos 
que consideravam não resolvidos.

Isabel recolheu-se em Windsor com a imposição do confinamento 
nacional em março de 2020. Numa Casa Civil reduzida de funcio-
nários sem Covid, a «HMS Bubble»,XIII Filipe juntou-se-lhe vindo 
de Wood Farm. Finalmente, marido e mulher gozaram de algo 
que se aproximava do lazer partilhado que outros casais de idosos 
dão como garantido. Deram passeios nos jardins privados do cas-
telo, jantavam juntos, passavam tempo — como acontecera antes, 
em Malta — com poucas interrupções ou obrigações, o mais pací-
fico capítulo final para um casamento que sobrevivera até à oitava 
década. Só a morte de Filipe, a 9 de abril de 2021, fez com que a 
desolação horrível do que Isabel descreveu como o «imenso vazio» 
ameaçasse submergi-la. A família elogiou-lhe a sua preocupação 
com os outros nos primeiros dias da viuvez.

Ao longo de um ano problemático para o país — e para os países 
em todo o globo — foi Isabel que providenciou luz. A 11 de abril 
de 2020, pela primeira vez num reinado de mais de sessenta anos, 
emitiu uma mensagem de Páscoa. Recordou aos ouvintes a espe-
rança da Páscoa; e terminou com a convicção de que «negra como 
a morte pode ser [...] a luz e a vida são maiores». Os espectadores 
não viram Isabel, mas o símbolo de uma vela a arder, testemunha 
silenciosa de esperança. Filipe emitiu uma mensagem de agradeci-
mento aos funcionários principais.

XIII Pode ser traduzido como «a Bolha de Sua Majestade». HMS significa Her 
Majesty Ship [o Navio de Sua Majestade] e é o prefixo usado para navios da Ma-
rinha Real nalgumas monarquias, como a britânica. (N. da T.) 
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A mensagem de Páscoa foi uma de três feitas pela Rainha durante 
aquela primeira primavera da pandemia global. Durante a segun-
da semana de abril, a imagem que dominava um Piccadilly Circus 
vazio não era, como tradicionalmente, um anúncio da Coca-Cola 
ou da Samsung, mas de Isabel, com o cabelo cor de neve, a usar um 
vestido verde e a pregadeira Richmond da Rainha Mary — que, 
devido às grandes dimensões, só raramente utilizava. A imagem 
foi retirada da transmissão da sua mensagem sobre o coronavírus, 
filmada em Windsor por um único operador de câmara com fato 
protetor. Além da imagem, em rotação, havia citações do discur-
so, entre as quais «temos de nos consolar por saber que, apesar 
de ainda podermos ter mais para sofrer, melhores dias virão». Tal 
como a mensagem de Páscoa que se seguiu, a mensagem sobre 
o coronavírus oferecia a certeza da esperança. Falou como chefe 
de Estado a uma população cuja diversidade era inimaginável em 
1952, diferente em raças, religiões e culturas. No Sunday Times, 
no verão de 1977, John Grigg escrevera sobre Isabel: «Parece uma 
Rainha, e obviamente acredita no seu direito de o ser. A sua ati-
tude é tão simples como majestosa — nenhuma atriz o consegui-
ria deste modo. Qualquer que seja a parte do mundo onde está, 
qualquer que seja a companhia ou o clima, parece nunca perder 
a sua pose».21 Mais de quarenta anos depois, com a sua habitual 
autoridade educada — com pose, majestosa, e sem estar a repre-
sentar, como Grigg diria —, Isabel falou a uma audiência de 24 mi-
lhões de súbditos. Agradeceu aos trabalhadores da linha da frente 
e aos espectadores isolados em casa. Elogiou aqueles cujo trabalho 
os expunha ao risco da infeção e elogiou a maioria silenciosa cuja 
submissão às restrições de emergência circunscreveu as suas vidas 
diárias, «os britânicos desta geração [...] mais fortes do que quais-
quer outros». A todos deu a garantia de que «se nos mantivermos 
unidos e determinados ultrapassaremos isto». Ninguém pode ter 
ficado surpreendido com a sua mensagem de esperança, elogio 
pelo altruísmo e serenidade. Durante sete décadas, estes valores 
repousaram no coração da sua notável e continuada missão.



Fotografia de capa: Isabel II a caminho da Câmara dos Lordes,  
a 13 de novembro de 2002.
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