
Fatos Históricos condicionantes a mudanças abruptas 

 

     Ainda no final do século XVII, a Guerra dos Nove Anos mostrava uma Espanha incapaz 

de proteger as fronteiras dos seus territórios nos Países Baixos, 

 

1701 e 1714 – Ocorreu a Guerra da Sucessão Espanhola. 

 

1750- Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marques de Pombal, iniciou muitas reformas 

destinadas a modernizar o país e atacou o poder dos privilegiados da nobreza e do clero, 

nomeadamente no Caso dos Távora  e a expulsão dos Jesuítas 

 

1757 -Proibição, de forma oficial, da escravidão indígena no Brasil. 

 

1757: em Portugal, mais concretamente no Porto, iniciou-se um motim contra a criação da 

Companhia das Vinhas do Alto Douro. 

 

1758 - Atentado, em Belém, contra o rei. D. Jose I 

 

1759- Expulsão dos Jesuítas. 

 

1761 - Abolição do tráfico de escravos em Portugal Continental. 

 

1756 - A participação de Portugal na Guerra  dos Sete Anos (1756-1763) foi um exemplo 

clássico da vitória da estratégia sobre o número.  

Derrotados a norte quando tentaram cruzar o Douro, o exército inimigo fez nova tentativa a 

sul, com uma segunda invasão pelas Beiras,  conquistando Almeida e Castelo Branco 

 

1757 - Ele demarcou a região para a produção de Vinho do Porto, a primeira tentativa de 

controle de qualidade do vinho e na produção na Europa. A reforma da indústria do vinho 

em 1757 provocou motins que foram reprimidas com grande derramamento de sangue.  



1762- Na sequência da Guerra dos Sete Anos ou Guerra Fantástica que assolou a Europa 

devido ao conflito que opôs a Inglaterra à França, a Espanha assinou com a França o "Pacto 

de Família". 

1773 – O Marques de Pombal, acusa uma serie de famílias nobres de conspirarem contra o 

Rei e foi o precursor da supressão dos Jesuítas . Neste ano o Papa Clemente XIV aboliu a 

ordem. As relações entre Portugal e Roma foram quebrados até 1770. 

 

1775 -  O Sismo de 1775 (Terramoto de Lisboa), ocorreu em 1 de novembro de  

 

1775. Os seus efeitos foram sentidos um pouco por toda a parte. Teve um impacto político 

e socioeconómico em todo o país.  

 

1777- Morte de D. José I e aclamação de D. Maria I. 

 

1789 - A Revolução, propriamente dita, estalou a 14 de julho de 1789, com tomada da 

Bastilha pelo povo 

 

1789 - A Revolução Francesa (de 1789 a 1799), foi a oportunidade perfeita para Bonaparte 

alcançar seu objetivo maior. Tornou-se general aos 27 anos, saindo-se vitorioso em várias 

batalhas na Itália e Áustria. 

 

1797 - Introdução do papel-moeda em Portugal. 

 

1797 - A Mala-Posta (de 1797/8 a 1831) 

O serviço da Mala-Posta surgiu em Portugal em 1797 ou 1798, explorado pelo Estado, 

tornando-se o primeiro transporte público de carreira em Portugal. 

O termo Mala-Posta passou a designar as diligências de correio e passageiros. 

Este transporte encerrou em 1804 e foi retomado entre 1826 até 1831. 

 

1797- A nova conjuntura social portuguesa surgida no final do Séc. XVIII, levou a 

incorporação do serviço postal pela Coroa , estatizando-o em 1797 por decreto da rainha 

D. Maria I, com o intuito de tornar tal ofício mais eficiente e público. Desta forma, terminou a 

atividade postal lucrativa do correio-mor. 



1806- Bloqueio Continental imposto por Napoleão. 

 

1807- Primeira invasão francesa comandada pelo general Junot. 

 

1807- O príncipe Regente, D. João (VI), embarca para se dirigir para o Brasil. 

 

1807- Uma divisão espanhola, sob as ordens do general Taranco, capitão-general da Galiza, 

ocupa o Porto. 

 

1808- Junot é nomeado governador-geral de Portugal. 

Proclamação de Junot: a Casa de Bragança deixa de governar em Portugal. Todo o território 

* português passa a ser governado em nome de Napoleão. 

O Conselho de Regência é dissolvido. 

O valor do imposto de guerra a cobrar em Portugal, decretado por Napoleão em 23 de 

Dezembro de 1807, é reduzido para 40 milhões de francos. 

 

1808- Declaração de Guerra de Portugal contra a França, decidida pelo Príncipe Regente 

no Rio de Janeiro. 

 

1808- Em 21-junho, A força de Loison, tendo passado o rio Douro em Peso da Régua, é 

atacada por membros das Milícias e das Ordenanças de Trás-os-Montes, nos Padrões de 

Teixeira, perto de Mesão Frio. O ataque fez com que a força que dirigia atravessasse 

precipitadamente o rio e recuasse para Lamego, sendo obrigado a regressar a Almeida. 

 

1808 -  Loison, que de Almeida vai até Lamego, toma a estrada para Viseu e daqui segue 

para Mangualde, Fornos, Celorico e Pinhel, enquanto em 1810 os franceses vêm de 

Almeida, passam por Celorico, chegam a Viseu e continuam, por Mortágua, até ao Buçaco. 

 

1828-1834 –A Guerra Civil Portuguesa, também conhecida como Guerras Liberais, Guerra 

Miguelista ou Guerra dos Dois Irmãos, foi a guerra civil travada em Portugal entre 

liberais constitucionalistas e absolutistas sobre a sucessão real, que durou de 1828 a 1834. 


