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LIGAÇÕES MATRIMONIAIS DA DINASTIA DE BRAGANÇA 

COM A DINASTIA BONAPARTE 

 
 

 
D. João VI, ao falecer, em Março de 1826, não deixou explícita a questão da sucessão. 

Apenas ficara definido que a infanta D. Isabel Maria seria, interinamente, a regente do trono. 
Apesar de existirem então diversos partidos políticos em Portugal, nenhum deles pôs em dúvida, 
nos primeiros tempos, que o herdeiro do trono deveria ser o príncipe D. Pedro, imperador do 
Brasil, dada a sua condição de varão primogénito do falecido rei. Para muitos – eventualmente 
alguns menos afectos, até, aos ideais do liberalismo –, a entronização de D. Pedro poderia, talvez, 
conduzir à reunião do Brasil à pátria de origem. As reservas relativamente ao imperador do Brasil 
só viriam a manifestar-se posteriormente, quando ele outorgou a Carta Constitucional e, em 2 de 
Maio de 1826, abdicou da coroa portuguesa em favor de sua filha primogénita D. Maria da Glória. 
Para o tema que aqui se apresenta, importa recordar que D. Maria nascera, em 1819, do primeiro 
matrimónio de D. Pedro com D. Maria Leopoldina, da Áustria, e que a imperatriz brasileira viria a 
falecer poucos meses depois, em 11 de Dezembro de 1826.  

Voltando ao acto de abdicação, estava o mesmo explicitamente condicionado à 
consumação de determinados pressupostos: que a Carta fosse jurada por todo o Reino e pelo 
irmão D. Miguel; e que este desposasse D. Maria da Glória, sua sobrinha. 
 

 
D. Maria da Glória 

 
 A situação de relativa tranquilidade em que o país se encontrava logo se alterou assim que 
foram conhecidas as decisões de D. Pedro IV, o que veio a acontecer em 7 de Julho de 1826, com a 
chegada a Lisboa do enviado do imperador do Brasil e rei de Portugal, sendo portador dos 
decretos de outorga da Carta Constitucional e da abdicação. O receio de que a luta não tardaria a 
estalar levou a Infanta-Regente a protelar a publicação da Carta. O exército, verdadeiro fulcro de 
toda a política da época, encontrava-se dividido entre os dois partidos – liberal e absolutista. 

Na cidade do Porto, logo que houve conhecimento das determinações de D. Pedro, o 
entusiasmo dos liberais de imediato se espalhou. O general de armas da cidade, Brigadeiro João 
Carlos de Saldanha de Oliveira e Daun – embora tendo, em 1823, abraçado a causa do absolutismo 
– não hesitou, perante tanto entusiasmo, em aceitar os convites que os liberais lhe fizeram para 
que a eles se juntasse. E era tal a impaciência dos liberais portuenses em ver jurada a Carta, que 
Saldanha determinou o envio de uma representação a Lisboa, liderada pelo coronel Rodrigo Pinto 
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Pizarro, com vista a exigir o imediato juramento do documento. De facto, a 31 de Julho de 1826, a 
Infanta-Regente e demais membros da Regência juravam cumprir e guardar a Carta 

Constitucional, decretada e dada por D. Pedro IV. 
A reacção dos absolutistas não se fez esperar, eclodindo vários levantamentos militares 

que o governo constitucional foi sufocando como pôde, obrigando os absolutistas a procurar 
refúgio em Espanha.  
 Entretanto, em 4 de Outubro de 1826, concretizara-se o juramento da Carta Constitucional 
por parte de D. Miguel, condição prévia para o passo seguinte – o enlace matrimonial com D. 
Maria da Glória, então com 8 anos de idade. Os esponsais seriam celebrados em Viena de Áustria, 
em 29 de Outubro, sendo considerados como «promessa de concluir o seu subsequente 
casamento per verba futuri»1. Por fim, D. Pedro viria a nomear seu irmão para regente do trono, 
por decreto de 3 de Julho de 1827. 

Aparentando aceitar as condições sugeridas por D. Pedro, D. Miguel desembarca em Lisboa 
em 22 de Fevereiro de 1828 e volta a jurar fidelidade à Carta em 26. A breve trecho, porém, 
iniciam-se as perseguições a todos aqueles que pretendiam cumprir o compromisso estabelecido e 
respeitar a Carta Constitucional. São substituídos, então, todos os governadores militares de 
tendência liberal, e, em Março, são dissolvidas as Câmaras e proibido o hino da Carta, seguindo-se 
a Guerra Civil que haveria de terminar com a vitória dos Liberais, em 1834, e o novo exílio de D. 
Miguel. 

Quanto à questão do prometido casamento de D. Maria com D. Miguel, depois de muito 
pressionado pelos partidários do Liberalismo, D. Pedro aceita formalizar a anulação da promessa 
de casamento, dando pública notícia de «que eu anulo e considero como írrito e de nenhum efeito 
o contrato de casamento celebrado e assinado em Viena de Áustria aos 29 de Outubro de 1826, 
entre ele [D. Miguel] e minha filha»2. 
 

    
D. Pedro e D. Amélia 

 
 Entretanto, tendo enviuvado da imperatriz Leopoldina, em Dezembro de 1826, D. Pedro 
virá a contrair um segundo matrimónio, por procuração, em Agosto de 1829, com Amélia Augusta 
Eugénia Napoleona, mais conhecida por Amélia de Leuchtenberg. Era filha de Eugénio de 
Beauharnais e sua esposa a princesa Augusta da Baviera. Por seu turno, Eugénio de Beauharnais 
era filho do primeiro casamento de Josefina de Beauharnais, a qual viria a desposar, em segundas 
núpcias, Napoleão Bonaparte. Amélia de Leuchtemberg era, portanto, filha de um enteado do 
imperador Napoleão Bonaparte. Tendo chegado ao Rio de Janeiro em 15 de Outubro de 1829, viu 
o casamento com D. Pedro I do Brasil ser confirmado com uma missa nupcial que se realizou, em 
17 de Outubro, na capital do Império. 

                                                 
1 BONIFÁCIO, M. Fátima, D. Maria II, p. 13. 
2 Ibidem, p. 18. 
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Missa nupcial do segundo casamento de D. Pedro, em 17-10-1829. Ao lado do imperador estão os seus 
filhos do primeiro casamento: Pedro, Januária, Paula e Francisca (quadro de Jean-Baptiste Debret) 

 
 Em 7 de Abril de 1831, encontrando-se em sérias dificuldades internas no Brasil, D. Pedro 
abdica da coroa imperial na pessoa do seu filho D. Pedro II. No seguimento desse acto, D. Pedro 
retoma o título de duque de Bragança e proclama-se regente do trono português, em nome de sua 
filha D. Maria da Glória, então com apenas doze anos de idade. Para tal, resolve regressar à 
Europa, onde preparará a expedição liberal aos Açores. Enquanto isso, D. Maria fica em França, 
acompanhada pela madrasta, a imperatriz D. Amélia.  
 

 
D. Augusto, Príncipe Consorte de Portugal 

 
Madrasta que viria a ser, também, sua cunhada. De facto, com data de 1 de Dezembro de 

1834, é consumado o seu matrimónio com Augusto Carlos Eugénio Napoleão de Beauharnais, 
também ele filho de Eugénio de Beauharnais e, portanto, irmão de D. Amélia. Tinha vivido no 
Brasil, por ter acompanhado a irmã, e fora feito duque de Santa Cruz pelo imperador seu cunhado. 
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D. Pedro, ao escolhê-lo para genro, tinha já dele um conhecimento pessoal merecedor de grande 
estima, sendo de realçar que, no plano político, Augusto de Beauharnais era um liberal convicto, 
qualidade que ainda mais o indicava para consorte de D. Maria. 
 Seria breve a duração deste segundo matrimónio. Tendo chegado a Lisboa em 25 de 
Janeiro de 1835, Augusto de Beauharnais morreria de difteria, no Paço Real das Necessidades, em 
Lisboa, em 28 de Março de 1835. 
 Viúva e sem descendência, as razões de Estado não tardaram a promover um novo enlace 
matrimonial para a rainha de Portugal. O terceiro e último esposo de D. Maria II seria o príncipe 
Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha (D. Fernando II). O casamento realizou-se, por procuração, em 1 
de Janeiro de 1836, e a cerimónia religiosa teve lugar, na Sé de Lisboa, em 9 de Abril de 1836. 
 Deste modo, não transitou para o ramo português da Casa de Bragança qualquer ligação de 
sangue com a designada Dinastia Napoleónica. No ramo brasileiro, ainda nasceu, em 1831, uma 
princesa, filha de D. Pedro e de D. Amélia, de seu nome Maria Amélia, que fixaria residência em 
Portugal, após 1834. Viria a falecer, no Funchal, em 1853, com apenas 21 anos, nunca tendo 
contraído matrimónio. 
 
 
David Martelo – Setembro de 2017 
 
 
 
 

Árvore genealógica simplificada 
 

 
 


