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Tipo de título

Atribuído

Título

Carta do Príncipe Ludwig da Baviera, informando ter assumido o trono, por doença do Rei Othon.

Datas de produção

1913-12-17 - 1913-12-17

Dimensão e suporte

1 fl.

Entidade detentora

Presidência da República

Âmbito e conteúdo

Carta manuscrita dirigida ao Presidente da República Portuguesa

Cota atual

CC.0002/007

Idioma(s)/escrita(s)

Francês

Notas

Luís III da Baviera, de seu nome Ludwig Leopold Joseph Maria Aloys Alfred, nasceu a 7 de janeiro de 1845
e faleceu, em Sárvár, na Hungria a 18 de outubro de 1921. Duque de Wittelsbach, Duque de Zweibrücken
e Conde Paladino do Reno foi o último rei da Baviera, sucedendo a Otto. Filho de Príncipe Luitpold da
Baviera (1821-1912) - que foi regente e de facto rei da Baviera de 1886 a 1912, devido à incapacidade, por
problemas mentais, dos seus sobrinhos, Luís II e Otto - Luís III reinou de 1913 a 1918.
O pequeno reinado de Luís III foi conservador e influenciado pela encíclica católica Rerum Novarum. O
primeiro-ministro Georg von Hertling, apontado por Leopoldo em 1912, continuou em seu cargo.
Acusado de demonstrar pouca lealdade à Prússia, Luís III tornou-se progressivamente impopular durante
a Primeira Guerra Mundial. Subsequentemente, a chamada Revolução Espartana explodiu na Baviera. Em
7 de novembro de 1918, Luís III, acompanhado da sua família, deixa Munique e torna-se o primeiro dos
monarcas do Império Germânico a ser deposto. Em 13 de novembro do mesmo ano, Luís III assina um
documento libertando os seus oficiais civis e militares do seu juramento ao antigo rei. O novo governo
republicano, recentemente formado, de Kurt Eisner interpretou esse gesto como uma abdicação definitiva
ao trono.
Em fevereiro de 1919, quando Eisner foi assassinado, temendo ser a próxima vítima, Luís III fugiu para a
Áustria, refugiando-se mais tarde no Liechtenstein e finalmente na Suíça. Regressou à Baviera em abril de
1920, passando a viver no castelo de Wildenwart.
Foi sepultado na catedral de Munique, em 5 de novembro de 1921, juntamente com o corpo de sua esposa
(falecida em fevereiro de 1919), tendo tido direito a um funeral de Estado.
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