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AULA 7: INVASÕES ESTRANGEIRAS FRANCESES E HOLANDESES 

 1578: morte de D. Sebastião 

 Fim da dinastia de Avis 

 Pressão militar + acordos políticos = União Ibérica 

 Rivais da Espanha se voltam contra Portugal 

 Pirataria inglesa: Thomas Cavendish (litoral sul) e James Lancaster (Recife) 

 

 França                  Nicolau Durand de Villegagnon 

Antártica               huguenotes franceses 

(1555-1567)          Baía da Guanabara 

                              Fuga das guerras de religião 

                              Apoio da Confederação dos Tamoios 

                              Expulsão = fundação do Rio de Janeiro 

 

 França                   Daniel de la Touche 

Equinocial              Cenário da União Ibérica 

(1612-1615)           entrada da bacia amazônica 

                               Forte São Luís 

                               Maioria católica 

                               Resistência a partir de Recife 

                               Portugal passou a estimular a ocupação da região 

 

 

  
 

 

 Holandeses        1621: Companhia das Índias Ocidentais 

em Salvador        Embargo do comércio com os portugueses (açúcar) 

(1624-1625)        Tentativa de domínio da sede do governo da colônia 

                            Cerco da capital e prisão do Governador Geral 

                            Topas locais + armada luso-espanhola 

                             Falência evitada por ações de pirataria 
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 Holandeses               Pernambuco: principal centro produtor de açúcar 

em Pernambuco       Espanha enfraquecida pela Guerra dos Trinta Anos 

(1630-1654)              Domínio do norte da Bahia ao Maranhão 

                                  Liberdade religiosa 

                                  Empréstimos aos produtores de açúcar 

                                  Fundação de fortes e reformas de portos 

                                  Elite colonial se aproximou dos holandeses 

 

 Maurício               Formação humanista 

de Nassau            Interesse pela fauna, flora e artes 

                             Artistas, naturalistas, obras urbanas 

                             Obras sobre doenças e natureza tropicais 

                             Renegociação de créditos 

                             Leilões de terras abandonadas 

                             Domínio de São Jorge da Mina e Angola 

                             Lucros do tráfico negreiro 

                                   

 
 Restauração               Ascensão de D. João, Duque de Bragança 

Portuguesa (1640)      Fim da União Ibérica 

                                    Trégua com os holandeses 

                                    Negociações com os holandeses 

                                    Guerras na Europa + queda do preço do açúcar 

                                    1644: afastamento de Nassau 

                                    Mudança da política da Companhia  

 
 Insurreição              Tensão entre produtores e a Companhia 

Pernambucana       Cobrança e execução das dívidas dos senhores 

(1645-1654)            Exército formado por diversos setores da sociedade 

                                Apoio português após as vitórias nas batalhas dos 

                                Guararapes 

                                Expulsão dos holandeses    

 

 

 


