1800-1804: os factos

IRLANDA Em 1800 é instituído o Acto de União e os irlandeses passam a estar directamente
representados no Parlamento de Londres.
1801 GUERRA DAS LARANJAS A Espanha, governada por Manuel Godoy, na sequência da Paz
de Luneville, promoveu uma série de tratados com Napoleão; em 29 de Janeiro de 1801 era
assinada o tratdo secreto de Fontainebleau entre a França e a Espanha prevendo a partilha de
Portugal. •Em 19 de Agosto de 1796 é assinado o Tratado de S. Ildefonso entre a França e a
Espanha•Em Setembro de 1799 era assinado um pacto de amizade entre Portugal e a Rússia
que, nessa altura, estava em guerra com a Espanha•Em 29 de Janeiro de 1801 a Espanha e a
França lançam um ultimato a Portugal•Em 27 de Fevereiro de 1801, Carlos IV declara guerra
a Portugal. •Entre 20 e 30 de maio desenrola-se a Guerra das Laranjas, quando Portugal perde
Olivença. •Em 6 de Junho era assinado o Tratdo de Badajós e Portugal ficava obrigado a
aderir ao Bloqueio Continental•No armistício entre a França e a Inglaterra de 1 de Outubro de
1801, em artigo secreto, os ingleses confirmavam a ocupação de Olivença e da parte brasileira
da Guiana; estas disposições mntiveraam-se na Paz de Amiens de 25 de Março de 1802,
confirmando-se a indiferença britânica perante os interesses portugueses; aliás, em Setembro
de 1799, os ingleses chegaram a ocupar Goa
OLIVENÇA. Território português conquistado pela Espanha em 1801; a declaração de guerra é
de 27 de Fevereiro de 1801 e o tratado que nos foi imposto é de 6 de Junho. Em 1 de Maio de
1808, D. João rejeita os tratados de 1801. Nas actas finais do Congresso de Viena, de 1815, no
artigo 105, ficou expresso o compromisso da Espanha em retroceder os ditos territórios; em
1817, a Espanha assume as resoluções de Viena.
ETRÚRIA, REINO DA. Em 1801, depois do Tratado de Lunéville, entre a França e a Espanha é
instituído um reino da Etrúria, considerado como propriedade da Espanha, sendo atribuído
ao infante de Parma, D. Luís, casado com Maria Luiza, filha do rei de Espanha, Carlos II; o
novo reino sucedia ao ao Grão-ducado da Toscana; em 1807 o reino era integrado no

Império francês; o grão-ducado da Toscana foi restabelecido em 1809 pelo mesmo Napoleão
em proveito da sua irmã Elisa; em 1814 foi restituído ao arquiduque Fernando III

1802:os factos
Baden − Antigo Estado alemão com a capital em Karlsruhe; aliado de Napoleão, transformouse em eleitorado em 1802; será membro da Confederação do Reno e da Confederação
Germânica; passou a grão-ducado em 1806; aliado da Áustria, contra a Prússia em 1866;
dependente de um tratado militar com a Confederação da Alemanha do Norte, entrou no
Império Alemão em 1871; em 1951, Baden, Vurtemberga e Hohenzollern passaram a
constituir o land de Baden-Wurtemberg, dentro da RFA
Itália − Em Janeiro de 1802 já Napoleão unifica o território, instituindo uma República
Italiana de que se assume como presidente.

1803: os factos
GUERRAS NAPOLEÓNICAS (1803-1815)
GUERRA CONTRA A INGLATERRA (1803)
Recomeça a guerra entre a França e a Inglaterra em 17 de Maio de 1803, apresando navios
franceses e holandeses; Napoleão responde, ocupando o eleitorado de Hanovre; em 21 de
Outubro, os ingleses vencem a batalha naval de Trafalgar. Dá-se assim início a uma série dita
das guerras napoleónicas, de 1803 a 1815, que produzem cerca de 1 869 000 mortos.

1804: nascimentos
ITÁLIA Em Maio de 1804, depois de estabelecido o Império francês, Napoleão transforma-a no
Reino de Itália de que assume a titularidade, colocando Eugénio de Beauharnais, como Vicerei;

