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PT/AMAP/AAP/RDPII - D. Pedro II. 1648-1706, rei de Portugal

Description level

AT

Entity type

Pessoa singular

Reference code

PT/AMAP/AAP/RDPII

Title

D. Pedro II. 1648-1706, rei de Portugal

Production dates

1682-05-20 - 1682-05-20

Holding entity

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta

Biography or history

Rei de Portugal entre 1683 e 1706, filho de D. João IV e de D. Luísa de Gusmão, nasceu a 26 de abril de
1648. Em 1662, chegou a ser declarado herdeiro do trono pela regente D. Luísa de Gusmão, mas o conde
de Castelo Melhor contrariou essa iniciativa ao afastar a regente para sempre da vida política. Porém, em
1667, a rainha D. Maria Francisca Isabel afastou o conde da corte e aderiu ao partido de D. Pedro. Através
de golpe palaciano, D. Pedro conseguiu obrigar o irmão a abdicar do poder em seu nome. Nas Cortes
iniciadas a 27 de janeiro de 1668 foi nomeado regente do Reino. A 27 de março do mesmo ano, o
casamento de D. Afonso VI com D. Maria Francisca foi anulado por bula papal e D. Pedro casou com a
cunhada. Nesse mesmo ano, assinou a paz com a Espanha, o que lhe valeu o cognome de "o Pacífico".
Só foi aclamado rei depois da morte de Afonso VI, em 1683.
D. Maria Francisca morreu em 1683, tendo deixado apenas uma filha, pelo que D. Pedro resolveu casar,
em 1687, com D. Maria Sofia de Neuburgo. De entre os seus ministros, destacou-se o conde de Ericeira,
D. Luís de Meneses, vedor da fazenda e responsável por significativo impulso verificado na indústria
portuguesa. D. Pedro envolveu-se militarmente na Guerra da Sucessão de Espanha e foi durante a sua
governação que foi assinado o Tratado de Methuen, tratado comercial entre Portugal e a Inglaterra.
Faleceu a 9 de dezembro de 1706.

Fill textual content automatically

In: D. Pedro II in Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-1218 17:02:56]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$d.-pedro-ii


Last modification date

2020-01-03 15:49:01

1/1

