
1750-1759: os factos 

 

�Guerra dos Sete Anos (1756-1763): Produz cerca de 992 000 mortos. França, Áustria e 
Rússia contra a Prússia, a Suécia e a Inglaterra; a Prússia tinha-se transformado no principal 
adversário da Áustria que, sob o comando de Kaunitz procura como aliados os seus anteriores 
inimigos, a França e a Rússia; a Prússia de Ferederico II conclui uma aliança com os ingleses 
em 1756•Em 1756, a Prússia assina com a Inglaterra o Tratado de Whitehall, pelo qual se 
comprometia a defender o Hanovre; a França responde em 1 de Abril do mesmo ano, com o 
Tratado de Versalhes, com a Áustria; já antes, Maria Teresa se havia aliado com a imperatriz 
Isabel da Rússia e com Augusto III, eleitor da Saxónia e rei da Polónia 
�Em Agosto de 1756, a Prússia invade a Saxónia; a Suécia ataca a Prússia; a Prússia é 
derrotada pelos austríacos em Kullin (1757); mas reage e ganha aos franceses em Rossbach 
(1757), aos austríacos em Leuthen (1757) e aos russos em Zorndorf (1759); a Prússia perde 
em Hochkirch e Kúnersdorf (1759); vence em Liegnitz e Torgau (1760); Russos ocupam 
Berlim em 1760; queda do governo de Pitt em 1761• Participação portuguesa 
�Em Maio de 1762 deu-se a invasão de Portugal, pelo Nordeste, por tropas franco-espanholas 
que tomaram Miranda em 9 de Maio; em 20 de Julho de 1762 a França declara guerra a 
Portugal; queda de Almeida em 25 de Agosto; no Outono, nova invasão de tropas franco-
espanholas;  auxílio inglês com o Conde Lippe; entretanto, em 23 de Outubro, era conquistada 
a colónia de Sacramento 
�Armistício em 30 de Novembro de 1762; pela Paz de Paris de 1763, a Espanha ficava 
obrigada a devolver a Portugal a colónia do Sacramento 
�Paz de Hubertsburgo (1763): entre a Áustria e a Prússia; a Prússia conserva a Silésia; a 
Áustria volta-se para Leste e Sudeste 
�Guerra colonial franco-inglesa 1755-1763: Tratado de Paris de 10 de Fevereiro de 1763; a 
Inglaterra obtém o Canadá e a Louisiana, a leste do Mississipi, dos franceses, e a Florida, dos 
espanhóis; as possessões francesas na Índia são comprimidas; fica destruído o império 
colonial francês no Canadá e na Índia; a Espanha regressa a Cuba e às Filipinas 
 


