Aula 12:
Da Restauração de 1640 à Paz de
1668: a crise ibérica do século

Monarquia Hispânica na Europa (c. 1600)

CRISE DO SÉCULO XVII - consciência

•Arbitrimo
•Profecias
•Decadência
•Prognósticos

GABRIELLI, Cassiana M.M. Diplomacia e concorrência colonial. Portugal e França 1640-1715, Tese de
Doutorado, HS-FFLCH-USP, 2014

Resumo: Período compreendido entre a aclamação de D. João IV, em 1640, e o fim da
Guerra de Sucessão de Espanha, com a assinatura do tratado de Utrecht, em 1715. A
diplomacia portuguesa buscou, durante a Restauração, alianças com a Inglaterra, França e
Províncias Unidas, de modo a ter reconhecida a sua independência. Contudo, a aliança
francesa seria considerada salvadora, pois se acreditava na intermediação do governo de
Paris em diversos assuntos, com os quais a Monarquia portuguesa havia se deparado após
a independência do Reino. A guerra na Península Ibérica demandava apoio diplomático e
militar para a nova dinastia de Bragança. Mas a política de alianças de Portugal, no período
da Restauração, alcançaria os melhores resultados apenas no decênio de 1660, por meio de
acordos comerciais e tratados matrimoniais: Inglaterra (1661), Províncias Unidas (1661) e
França (1666). O casamento de D. Afonso VI com Maria Francisca de Sabóia gerou
mudanças consideráveis na corte de Lisboa. Uma cabala ocasionada pelos partidários do
Príncipe D. Pedro, irmão do Rei, acompanhada pela ação de representantes de Luís XIV,
afastou D. Afonso do trono. D. Pedro assumiu a Regência, casando-se com a sua excunhada. Tais acontecimentos aproximariam a política portuguesa dos desígnios propostos
pelo governo de Paris, que visavam estabelecer uma tutela no governo de Lisboa. Todavia,
anos depois, haveria um progressivo afastamento entre as Monarquias de Portugal e
França, proporcional à reaproximação verificada entre os governos de Lisboa e Madri,
decorrência da paz na Península Ibérica, firmada em 1668. Além da tentativa de tutelar a
política portuguesa, Luís XIV acumulou muitos interesses no ultramar. Além de incursões e
viagens, fomentadas pelo contrabando e possíveis ganhos com a exploração de produtos
coloniais, o Rei Cristianíssimo buscou estender seu domínio na América, avançando desde a
Guiana, em direção ao rio Amazonas. Apesar de menos lembradas do que a aliança angloportuguesa, as relações entre Portugal e França tiveram grande importância no cenário
político português na segunda metade do XVII, influindo inclusive na ocupação e defesa de
suas possessões ultramarinas.
Link:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-15062015-105757/pt-br.php

1639-1640 – Guerras e Rebeliões
INGLATERRA – REVOLUÇÃO PURITANA
PORTUGAL – RESTAURAÇÃO BRIGANTINA E
INÍCIO DA GUERRA DE RESTAURAÇÃO
REBELIÕES NA MONARQUIA HISPÂNICA –
NÁPOLES E CATALUNHA

Espanha: chancelarias e audiências

Relações com Inglaterra/França/Holanda:
• Restauração portuguesa incentivada pela França,
Inglaterra e Holanda contra Espanha dos Habsburgo
(Felipe IV e Carlos II), mas com imposição de condições

• Tratado de Westfália (1648) Fim da Guerra dos Trinta
Anos (1618-48) – último grande conflito entre
protestantes e católicos
• Tratado dos Pirineus (1659 entre França e os Habsburgo
espanhóis) = França passa de inimiga a aliada da Espanha

•França torna-se a maior potência europeia,
contra ela forma-se a Grande Aliança – 1689:
Ducados alemães + Áustria+ Holanda +
Inglaterra.

•Problemas com Províncias Unidas – invasões
das colônias
•Acordos entre Portugal e Inglaterra
•1654 (com Cromwell)
•1661 (casamento de Catarina de Bragança
com Carlos II) – o dote prometido por
Portugal não foi pago
•Tratado de UTRECHT - 1715

A Guerra de Sucessão Espanhola (1713)

A partilha da Monarquia Hispânica (1713)

Guerra de Sucessão Española – libros on line
• https://books.google.com.br/books?id=3optq8WlRIMC&printsec=fro
ntcover&dq=guerra+de+sucesi%C3%B3n+espa%C3%B1ola&hl=ptBR&sa=X&ved=0CCUQ6AEwAWoVChMIia_DrfWQxwIVBR6QCh2jXAb
X#v=onepage&q=guerra%20de%20sucesi%C3%B3n%20espa%C3%B1
ola&f=true
• https://books.google.com.br/books?id=SwaoaHiruNgC&printsec=fro
ntcover&dq=guerra+de+sucesi%C3%B3n+espa%C3%B1ola&hl=ptBR&sa=X&ved=0CC0Q6AEwAmoVChMIia_DrfWQxwIVBR6QCh2jXAbX
#v=onepage&q=guerra%20de%20sucesi%C3%B3n%20espa%C3%B1ol
a&f=false
Conferência de Ricardo García Cárcel sobre Cataluña na Guerra de
Sucessión
• https://www.youtube.com/watch?v=84TMgxmjxv8
• documentário
• https://www.youtube.com/watch?v=17t0DNV5ytY

