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As Fronteiras entre POR e ESP
 Primeira Fronteira – Tratado de Tordesilhas

 Séculos XVI e XVII – Expansão econômica portuguesa

 Ampliação dos limites além de Tordesilhas

 Precisavam regularizar a questão com a Espanha

 1680 – Fundação da Colônia de Sacramento 

 Margem esquerda do Rio da Prata (território espanhol)

 Conquistada pelos espanhóis – ameaça portuguesa de 
iniciar uma guerra na Europa

 Sucederam-se acordos diplomáticos para resolver as questões 
de limites entre os dois países.



Principais acordos
 Tratado de Lisboa (1681)

 Espanha reconheceu o domínio português sobre 
Sacramento 

 Em 1715 guerra na Europa entre os países (sucessão 
espanhola) 
 Sacramento novamente foi tomada pelos espanhóis. 

 Tratados de Utrecht
 1713 FRA – Limites entre o Amapá e a Guiana Francesa 

 1715 ESP – Devolução de Sacramento aos Portugueses



Principais Acordos
 Tratado de Madri  (1750)

 Anulou oficialmente o Tratado 
de Tordesilhas 

 Uti Possidetis, ita possidetis

 Sacramento passaria ao controle 
da Espanha e Portugal receberia 
os Sete Povos das Missões

 Determinação da saída dos 
Índios
 Guerras Guaraníticas (1754-1756) 

– Consolidação do acordo levou 
mais de 50 anos.  



Principais Acordos 
 Tratado de El Pardo (1761)

 Anulou algumas disposições do tratado de Madri 

 Tratado de Santo Ildefonso (1777)
 Ratificou as decisões do Tratado de Madri Com exceção 

da região Sul

 Espanhóis haviam dominado a Ilha de SC que foi trocada 
por Sacramento e os Sete Povos das Missões.

 Tratado de Badajós (1801)
 Avanço português até o arroio Chuí

 Fixou limites atuais no Sul 



Situação da Colônia entre séc. 
XVII e XVIII

 Desgaste do Pacto Colonial

 Controle colonial enrijecido a partir de 1642 (Conselho 
Ultramarino)

 Surgimento das primeiras rebeliões Nativistas

 Contestavam a exploração colonial, mas não pretendiam 
diretamente a separação da metrópole;

 Foram movimentos regionalizados 



As revoltas Nativistas

 Aclamação de Amador Bueno (SP-1641)

 Revolta do Rio de Janeiro (RJ-1660-1661)

 Revolta do “Nosso Pai” (PE-1664-1665)



Revolta de Beckman
 Maranhão (1684)

 Chefiada por Manuel e Thomas Beckman;

 Contra os Jesuítas, a Cia de Comércio do Maranhão e o 
Governo;

 Se rebelaram formando um novo governo, expulsaram 
os Jesuítas e fecharam a Cia de Comércio;

 Com a nomeação de um novo governador, os 
envolvidos são presos e líderes mortos.



Guerra dos Emboabas

 Minas Gerais (1708-1709)

 Paulistas X Forasteiros (Port. e Baianos);

 Conflito armado entre os dois grupos tendo como 
vitoriosos os Emboabas que recebiam o apoio da coroa, 
tinham mais homens e armas;

 Como consequência criação da capitania de MG e ida 
dos paulistas para GO e MT. 



Guerra dos Mascates
 Pernambuco (1710-1712)

 Mascates (Recife) X Srs. De Engenho (Olinda);

 Recife com grande desenvolvimento econômico 
desejava autonomia política, alcançada por 
determinação real houve revolta dos fazendeiros de 
Olinda;

 Recife é atacada até que um novo governador é enviado 
e a vila passa a ser sede de Pernambuco.



Revolta de Vila Rica
 Minas Gerais (1720)

 Mineradores liderados por Felipe dos Santos exigem 
redução de impostos, fim de monopólios e das casas de 
fundição;

 O governador (Conde de Assumar) finge aceitar as 
exigências até organizar a tropas e derrotar os 
revoltosos

 O Líder Felipe dos Santos foi Enforcado e 
esquartejado;


