
EL SALBADOR CRONOLOGIA 

1525 Alvarado derreta a cidade do El Salvador de Cuscatlán. O território faz parte da 
Capitania Geral do Guatemala, dependente do Vício Reino de México. 

1821 A América Central é independente da Espanha e organiza-se como Federação.  

1824 Após uma pequena guerra, o Salvador estabelece a sua própria Constituição e faz 
parte das Províncias Unidas da América Central que chamar-se-á República Federal da 
América Central.  

Anos 50,60 e 70 Os problemas econômicos agravam-se.  

1969 A guerra contra o Honduras estoura em Junho. O conflito sangrento que dura 100 
horas quebra o Mercado Comum regional e a indústria salvadorenha está em crise. 

1972 A fraude eleitoral que dá a vitória ao candidato conservador e militar é o 
desencadeamento de uma verdadeira vaga de violência.  

1980 – Guerra Civil. O assassinato do arcebispo Romero, defensor dos direitos do 
homem que denunciava os abusos dos proprietários, acelera a guerra civil.  

1989 Início das negociações de paz, quando o governo vive que não podia vencer pela 
força. Entretanto, o líder do partido de direita ARENA (formado nos anos 80 para 
representar os interesses dos proprietários), Alfredo Cristiani é eleito Presidente. 

1992 Um acordo de cessar fogo é assinado com a garantia da O.N.U e controlado por 
uma comissão composta pelos membros das duas partes beligerantes.  

1994 O candidato de ARENA, Armando Calderon Solo, ganha as eleições e o partido 
ganha a maioria na Assembléia Nacional.  

1998 O conflito com o Honduras, sobre a soberania das três ilhas do Golfo de Fonseca, 
é resolvido em Janeiro.  

1999 O partido ARENA ganha outra vez as eleições presidenciais em Março com o 
candidato Francisco Floors Perez. Mas às eleições legislativas doze meses atrasado, o 
FLMN obteve a maioria necessária para chegar ao governo.  
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