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A Paz de Hubertusburg de 15 de Fevereiro de 1763 

 

A Paz de Hubertusburg terminou ostensivamente a chamada Terceira Guerra da Silésia ou 

dos Sete Anos (1756-1763), mas também uma luta de poder alemã e europeia que ameaçou 

envolver toda a Europa numa guerra. 

A grande orientação estratégica do Rei Saxónico e Polaco, Augusto II, era que, em vez de 

seguir os seus próprios planos para ganhar o poder imperial, ele preferiria aprofundar as 

suas relações com a família imperial como garantia do poder que detinha. Por isso ele 

promoveu o casamento do seu filho com  Maria Josefa, princesa de Habsburgo e elegeu-o 

como seu sucessor também na Polónia-Lituânia. Isto foi, no entanto, contestado pela França 

e por parte da nobreza polaca: com a Guerra Polaca de Sucessão ao Trono (1733-1738), 

iniciou-se uma série de disputas, agravando a rivalidade entre Viena e Versalhes. Quando o 

imperador Carlos IV morreu em 1740, a Brandenburgo-Prússia ocupou a Silésia e, assim, 

encerrou o „Acordo Pragmático“, que anteriormente havia sido laboriosamente negociado. 

Oficialmente, a Prússia não reconhecia a sucessão de Maria Teresa ao trono e ocupou a 

província mais rica dos Habsburgos, mas o que de facto estava em questão era a supremacia 

no império. O rei Frederico II forjou planos com a Baviera, França, Saxónia, Espanha, Suécia e 

Nápoles para esmagar a monarquia dos Habsburgos. Na Primeira Guerra de Sucessão da 

Silésia ou da Áustria (1740 -1742), Frederico consegue um tratado de paz. Mas Maria Teresa 

ganhou para o seu lado  potências como a Grã-Bretanha, a Polônia-Saxónia e a Holanda e 

instigou a Segunda Guerra da Silésia (1744-1745), mas não obteve qualquer sucesso. 

As guerras coloniais britânico-francesas na América do Norte e as lutas pelo poder na Europa 

levaram à Terceira Guerra da Silésia ou Guerra dos Sete Anos (1756-1763): Viena conquistou 

a França e a Rússia como aliados, mas Potsdam conquistou a Grã-Bretanha. Quando o czar 

Pedro II terminou a guerra contra a Prússia em 1762, a Saxônia, ocupada pela Prússia, tentou 

obter a paz: em 24.11.1762 solicitou um armistício, e em 30.12.1762 as negociações 

começaram no Castelo de Hubertusburg, ou seja, em um "território neutro". Formalmente, 

as disputas entre Potsdam e Viena foram encerradas: por exemplo, a evacuação das terras 

ocupadas sem compensação, a liberdade de religião na Silésia foi acordada e a designação 

da Silésia foi praticamente confirmada. A Saxónia teve que fazer uma paz separada. Desta 

forma, Brandenburgo-Prússia reforçou formalmente o seu estatuto de grande potência na 
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Europa e tornou-se parte do conjunto das cinco maiores potências do sistema europeu. Ao 

mesmo tempo, começou uma rivalidade de cem anos entre Viena e Potsdam. 

 Finalmente, a Prússia também conseguiu fortalecer com sucesso a posição da Grã-Bretanha 

na guerra colonial. 
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