
1740-1749: os factos 

 

GUERRA ENTRE A ÁUSTRIA E A PRÚSSIA1741-1742 Frederico II da Prússia inicia uma guerra 
contra a Áustria conquistando a Silésia em Abril de 1741, depois de vencer os austríacos e 
Molwitz; pelo TRATADO DE BRESLAU de Julho de 1742, Maria Teresa é obrigada a reconhecer 
a ocupação da Silésia pela Prússia. 
GUERRA DA ÁUSTRIA CONTRA A FRANÇA E A BAVIERA a França assume-se contra a Áustria; 
tropas francesas são integradas no exército da Baviera que conquista a Boémia em Dezembro 
de 1741; o eleitor da Baviera é proclamado imperador sob o nome de Carlos VII•Maria 
Teresa refugia-se na Hungria e recebe o apoio da Inglaterra, bem como da Holanda; Praga é 
retomada em Dezembro de 1742 e Munique ocupada em Junho de 1743•Entretanto, após a 
morte de Carlos VII, terminando a questão formal da sucessão, a guerra prosseguiu pela 
disputa da Silésia, bem como nos Países Baixos e na Itália•Em Março e Abril de 1744, os 
franceses declaram guerra à Áustria, à Inglaterra e à Holanda; atacam Hanovre, mas são 
derrorotados em Dettingen, em 1743; atacam os Países Baixos do Sul e em 1745 vencem um 
exército anglo-holandês em Fontenoy, em 11 de Maio de 1745; os franceses comandados por 
Maurício de Saxe conquistam Bruxelas, Maastricht (Maio de 1748) e Berg-op-Zoom; reacção 
dos holandeses sob o comando de Guilherme IV de Orange•TRATADO DE DRESDEN, de 25 de 
Dezembro de 1745, entre a Áustria e a Prússia, confirma a paz de Breslau e faz reverter a 
Silésia para a Prússia•PAZ DE AIX-LA-CHAPELLE de 18 de Outubro de 1748, com 
conversações iniciadas em Breda; a Áustria perde o ducado de Parma, cedido a D. Filipe, 
segundo filho de Isabel Farnesi; mas é reconhecida a Pragmática Sanção; Luís XIV renuncia 
às respectivas conquistas; na Itália, os Bourbons de Espanha passam a preponderar 
 
 


