
1500-1509: os factos 
 

 
 
 
ESCÓCIA ( Scotland). 78 764 km2. Apesar de 1286 se ter dado uma intervenção inglesa, o 
território garantiu a independência em 1341, com Robert Bruce. Em 1503 o rei Jaime IV da 
Escócia casou com Margarida Tudor, filha do rei inglês Henrique VII; esta união matrimonial 
vai permiir que em 1603 o rei Jaime VI da Escócia passe a Jaime I da Inglaterra e da Irlanda. 
Em 1560 a reforma chega à Escócia. 
 

1500-1509: nascimentos 

 

 

1510-1519: os factos 

 

 
�Moldávia. Região da Roménia; foi principado entre 1365 e 1511, passando depois para os 
otomanos. Pelo Tratado de Paris de 1856 foi obtida a autonomia. Ver Roménia 



�Navarra. Um dos reinos da Hispania desde 830, apenas anexado por Castela em 22 de Julho 
de 1512; em Julho de 1515 as Cortes castelhanas de Burgos reconhecem a anexação; mantém-
se contudo a autonomia do reino, com um vice-rei e cortes próprias que se reúnem até 1829; o 
antigo reino apenas virá a ser extinto em 1841, quando se estabelecem as reformas 
centralizantes de cariz liberal 
�Appenzel Cantão suiço desde 1513;: dividido, por razões religiosas, entre dois semi-cantões 
desde a Reforma 
�Itália Francisco II, aliado a Veneza, vence os suíços em Marignano (1515) e toma posse do 
ducado de Milão durante seis anos. 
�França Com a subida ao trono de Francisco I (1515-1547), é anexado o ducado de 
Angoulême (1515);  
�Espanha O nome da encruzilhada é Carlos V, neto e imediato sucessor do reis Católicos, que 
concretiza a entidade espanhola a partir de 1516. Nesta data, morreu o seu avô, Fernando II, 
de Aragão, sucedendo-lhe no trono. Já em Castela, a formal rainha era a mão de Carlos V, 
Joana a Louca, desde 1504, após o falecimento de Isabel a Católica. Mas Joana renunciara a 
favor do filho, vindo apenas a falecer em 1555. Carlos V, sucedera ao pai como Arquiduque 
da Borgonha em 1506 e tornar-se-á Imperador apenas em 1519, sucedendo ao avô, 
Maximiliano, depois de disputar a eleição com Francisco I de França. Com ele, a Espanha vai 
liderar um processo de predominância no contexto europeu, com sucessivos confrontos com 
outras potências. Segue-se-lhe Filipe II, que, herda os domínios dos Países Baixos e do 
restante círculo da Borgonha e da Itália, acrescentendo-lhe, a partir de 1580, Portugal.  
 


