
1760-1769: os factos 

 

GUERRA DA RÚSSIA CONTRA A TURQUIA (1768-1771) 
Em 1768 a Rússia ocupa a Moldávia e a Valáquia; vence os turcos na batalha naval de 
Tchesmé, no mar Efeu, em 1770; em 1771, o sultão cede à Rússia as margens do Mar Negro e 
reconhece o Imperador d Rússia como o protector oficial dos cristão sob o domínio do sultão; 
em 1773, a Rússia anexa a CrimeiaPRIMEIRA PARTILHA DA POLÓNIA (1772)•Entre a Prússia de 
Frederico II, a Áustria de José II, e a Rússia de Catarina II•A Rússia obtém a Bielo-Rússia, 
acedendo a recuar nos Balcãs; Fredrico II obtém a Prússia oriental; a Áustria fica com a 
Galícia 

 

Com Frederico-Augusto III (1763-1827), dá-se uma inversão da política externa da SAXÓNIA 
que se torna aliada da Prússia contra a Áustria; a partir de 1792 entra em guerra com a França, 
sendo derrotado, juntamente com os prussianos em Iena (1806), mas assinando com a França 
a Paz de Poznam (1806); a partir desta paz, Napoleão transforma a Saxónia em reino, 
aumentando o território à custa da Prússia; em 1807, Napoleão dá em 1807 ao rei da Saxónia 
o governo do Grão-ducado de Varsóvia; entra na Confederação do Reno; como aliado de 
Npoleão, participa na campanha da Rússia; na batalha de Leipzig de 18 de Outubro de 1813, 
voltam a mudar de campo, passando para os aliados contra Napoleão; mas o rei da Saxónia é 
feito prisioneiro e os seus domínios passam a ser administrados pela Rússia e, depois, pela 
Prússia; com o Congresso de Viena, de 1815, se Frederico-Augusto I conserva o seu título de 
rei, perde muitos dos seus territórios para a Prússia; como rei António (1827-1836), a Saxónia 
tornou-se numa monarquia constitucional; adere ao Zollverein em 1833; vencido pelos 
prussianos em 1866, teve de entrar na Confederação da Alemanha do Norte e depois no Reich, 
a partir de 1871. A região que tinha a capital em Magdburgo, foi integrada na RDA e dividida 
nos distritos de Leipzig, Dresden e Chemnitz ou Karl-Marx-Stadt. 
 
A PRÚSSIA alia-se com a Rússia (1764). Atira os Habsburgos para os Balcãs e a Europa 
oriental. Assume-se, então, como a espada continental dos ingleses no seu jogo de balança do 
poder. E neste processo derrota sucessivamente a França e a Austria.  
 
Pelo Tratado de Versalhes de 1768, os genoveses vendem os respectivos direitos sobre a 
CÓRSEGA  à França que, no ano seguinte, a ocupa através dos exércitos de Marbeuf. 
 
 


