
1690-1699: os factos 

 

Lorena (em francês Lorraine; em alemão Lothringen). Região actualmente francesa, 
englobando as cidades de Nancy, Metz e Toul; tem origem na grande Lorena ou Lotaríngia 
que, no século X, além da actual Lorena francesa, também incluía a Valónia, os Países-
Baixos, a Frísia e a margem esquerda do Reno; passa, depois, a província imperial, governada 
pelo arcebispo de Colónia. Dividida em 939 entre a Baixa-Lorena e a Alta-Lorena; no século 
XII os duques da Baixa-Lorena tomam o título de Duques do Brabante;  os da Alta-Lorena 
ficam simplesmente duques da Lorena, tendo como vassalos os condes do Luxemburgo; em 
1354, o condado do Luxembrugo passa a ducado; ocupado várias vezes pela França. Em 1697, 
pelo Tratado de Ryswijk, o ducado da Lorena volta a ser independente, com Leopoldo I; o 
filho deste, Francisco III, casa com Maria Teresa de Áustria e torna-se no Imperador 
Francisco I. Em 1738, pelo Tratado de Viena, o ducado é atribuído a Estanislau Leszczynski,  
sogro de Luís XV, que é rei da Polónia em 1733-1734, revertendo para França, à morte deste, 
em troca com a Toscana, em 1766. 
Em 1698 a Áustria é um conjunto de Estados hereditários: o arquiducado da Áustria, os 
ducados da Estíria, da Caríntia e da Carniola; os reinos da Boémia e da Hungria (este último 
não passa então de uma estreita fatia de território). Em 1699 pelo Tratado de Carlovitz adquire 
aos turcos grande parte da Hungria e a Transilvânia 
1699-1709 Guerra do Norte Suécia contra a Dinamarca, a Rússia e a Polónia; suecos vencem 
russos de Pedro I em Narva (Novembro de 1700); Carlos XII volta-se contra os polacos e 
alivia a pressão sobre os russos; Pedro I funda São Petersburgos em 1703; a Suécia invade a 
Saxónia (1706); russos vencem os suecos em Poltava (8 de Julho de 1709); o rei da Suécia 
refugia-se junto dos turcos, pressionando-os a tacar os russos; ataque dos turcos aos russos em 
1710; reconquista de Azov pelos turcos em 1711; russos desembarcam perto de Estocolmo 
(1721) 
Tratado de Nystad (1721) entre a Suécia e a Rússia; confirmada a ocupação pela Rússia da 
Carélia, da Íngria, da Estónia e de parte da Finlândia 
 


