
URUGUAI contemporâneo – ALGUNS DADOS HISTÓRICOS 

Desde a independência, dois partidos se revezam no poder: são os Blancos 
(conservadores) e os colorados (liberais). 

Correção de forças internacionais –  exemplos: 

a) Na guerra civil entre 1839 e 1851. Inglaterra e França intervêm a favor dos 
colorados e a Argentina, dos blancos. 

b) Em 1864, o Brasil intervém no Uruguai para apoiar o caudilho colorado 
Venancio Flores. Em contrapartida, o Uruguai participa, entre 1865 e 1870, da 
aliança com o Brasil e com a Argentina na Guerra do Paraguai. 

1904 - os blancos se revoltam contra o presidente colorado José Battle y Ordóñez (de 
1903 a 1907 e de 1911 a 1915). Mas ele controla a situação, nacionaliza os serviços 
públicos e algumas indústrias e cria o primeiro sistema de previdência social na 
América Latina. 

1951 - O temor de uma ditadura faz o Congresso abolir a função de presidente, e um 
Conselho de Administração passa a exercer o poder Executivo. Um referendo 
simultâneo às eleições de 1966, vencidas pelos colorados, restaura o presidencialismo. 

1963 - O declínio econômico uruguaio provoca o aumento da inflação, dos protestos 
populares e da ação dos Tupamaros, grupo guerrilheiro de esquerda surgido em 1963. 

1971 – Ditadura. Nas eleições Juan María Bordaberry, colorado, é eleito presidente. 
Apoiado pelos militares, em 1973 Bordaberry fecha o Congresso, suspende a 
Constituição e instaura um regime repressivo. Em 1976 é substituído por Aparicio 
Méndez. 

O Tratado do Rio de La Plata e sua Frente Marítima 

O espaço aquático que forma parte do território de um Estado, é um elemento de suma 
importância. O princípio da confraternidade entre povos tem aqui sua mais adequada 
aplicação, a segurança que mostra os limites internacionais. 

 

Este tratado constitui um feito histórico de singular importância no desenvolvimento das 
relações entre ambos países, Uruguai e Argentina, abrindo-se uma nova etapa de 
progresso e integração constituída pelos convênios firmados. 



O mesmo regula as relações entre duas nações sobre uma base de equitativa distribuição 
de direitos e interesses, respeitando suas soberanias. Se reconhecem os direitos 
soberanos do Uruguai sobre seu mar circundante. 

Com respeito às riquezas naturais o tratado estabelece normas concretas sobre 
contaminação e preservação dos recursos vivos do mesmo. Suas jurisdições estão 
claramente delimitadas, organizadas com equidade e sentido prático com pleno respeito 
à independência do país. 

1980 - as Forças Armadas são derrotadas em um plebiscito para referendar uma nova 
Constituição e, diante da aguda crise econômica, decidem dividir responsabilidades com 
os civis. O general Gregorio Alvarez chefia o governo de transição. 

1984 - As eleições de novembro de 1984 dão vitória ao colorado Julio María 
Sanguinetti.  

1989 - a Lei do Ponto Final, que anistia os militares repressores durante a ditadura, é 
aprovada em plebiscito... 


