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Reference code

PT/AMAP/AAP/RDJ

Title

D. José. 1714-1777, rei de Portugal

Production dates

1750-09-01 - 1775-08-12

Holding entity

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta

Biography or history

Monarca português, vigésimo quinto rei de Portugal, filho de D. João V e de D. Maria Ana de Áustria, D.
José nasceu a 6 de junho de 1714 e faleceu a 24 de fevereiro de 1777. Casou com D. Mariana Vitória de
Bourbon, filha de Filipe V. O seu reinado, situado entre os anos de 1750 e 1777, foi marcado pela crise
económica resultante da concorrência das potências coloniais e sobretudo da redução da exploração do
ouro brasileiro. D. José seguiu a política de D. João V no tocante à neutralidade face aos conflitos
europeus e de que é exemplo, apesar da forte pressão da França e da Inglaterra, a não participação
portuguesa na Guerra dos Sete Anos (1756-1763). Reforçou o absolutismo monárquico através de
medidas radicais contra aqueles que se opunham ao reforço do poder régio: expulsou e confiscou os bens
dos Jesuítas e mandou prender alguns fidalgos, entre os quais os Távoras, acusados de tentativa de
assassinato do rei. Foi seu primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal.
O seu reinado foi também marcado pelo terramoto de 1755, que destruiu a baixa de Lisboa. A ele se deve
a reconstrução daquela parte da capital segundo um moderno traçado retilíneo da autoria dos arquitetos
Eugénio dos Santos, Manuel da Maia e Carlos Mardel.
D. José foi um grande reformador: acabou com a escravatura em Portugal continental, concedeu liberdade
aos índios do Brasil, acabou com a distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos, e reformou o ensino, a
administração e a economia.

Fill textual content automatically

In: D. José I in Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-12-18
12:06:08]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$d.-jose-i


Last modification date

2020-01-03 17:34:45

1/1

