1660-1669: os factos
INGLATERRA Restauração dos Stuarts na pessoa de Carlos II que vai reinar de 1660 a 1685.
Neste reinado, nova guerra com os holandeses entre 1665 e 1667, com a humilhante raid de
Ruyter no Tamisa.
Entretanto os ingleses pelo Tratado de Breda de 31 de Julho de 1667 aumentam os seus
domínios colonais, passando a dominar a colónia holandesa de Nova Amsterdão, que passa a
Nova York. Nova guerra com a Holanda em 1672-1674. O parlamento obriga Carlos II a
abandonar a aliança com a França em 1674 e a abandonar a guerra com a Holanda.
DUNQUERQUE (em flamengo Dunkerk). Actual cidade francesa; pertenceu à Flandres,
integrada na Borgonha e, depois, nos Países Baixos espanhóis; ocupada várias vezes pela
França nos séculos XVI e XVII, foi dominada pelos ingleses entre 1658 e 1662; nesta data,
Luís XIV comprou-a a Carlos II, passando a integrar a França até à actualidade
GUERRA ENTRE A INGLATERRA E A HOLANDA (1665-1667) Em 1660 restaurava-se em Londres
o trono dos Stuarts, com Carlos II•Em 1662, Carlos II vende Dunquerque a Luís XIV; a
França conclui no mesmo ano uma aliança defensiva com as Províncias Unidas•Em 1665, os
ingleses vencem os holandeses na batalha naval de Lowestcroft; em 1666, vitória dos
holandeses na batalha dos Quatro Dias, nas costas flamengas; o comandante holandês De
Ruyter destrói a frota inglesa e faz uma incursão no Tamisa; dois meses depois já os ingleses
vencem os holandeses perto de Dunquerque•Pelo TRATADO DE BREDA de 31 de Julho de
1667, os ingleses aumentam os seus domínios coloniais recebendo a colónia de Nova
Amsterdão
ESPANHA Com Carlos II, o último dos Habsburgos no trono de Madrid (1665-1700), tem de
assinar os Tratdos de Aix-la-Chapelle(1668) e de Nimega (1678).
GUERRA DA DEVOLUÇÃO OU DA FLANDRES 1667-1668 Ataque dos franceses aos Países Baixos
espanhóis a partir de Maio de 1667; queda de Lille em Agosto e conquista da Flandres; Condé
invade e conquista o Franco-Condado em Fevereiro de 1668•Surge a Tripla Aliança de Haia,
em Janeiro de 1668, entre a Inglaterra, as Províncias Unidas e a Suécia para obrigar a França a
concluir um acordo de paz com a Espanha; era o começo de coligações contra a França. PAZ
DE AIX-LA-CHAPELLE em Maio de 1668, entre a França e a Espanha; a França devolve o
Franco-Condado, mas recebe uma série de praças flamengas, como Lille, Furnes, Ypres,
Audenarde, Ath, Binche e CharleroiGuerra entre a Inglaterra e a Holanda (1672-1674)
LILLE. Em 1369 a cidade foi integrada no ducado da Borgonha; passou depois para os
Habsburgos e fez parte dos Países-Baixos espanhóis; conquistada por Luís XIV em 1667,
permaneceu em França, pela Paz de Aix-la-Chapelle de 1668

