
1480-1489: os factos 

 
�Friburgo (em francês Fribourg; em alemão Freiburg). Cantão suiço desde 1481 

�Anjou Região francesa com a capital em Angers; constituía um condado franco desde o 

século IX; dele saiu a família dos Plantagenetas que foram reis de Inglaterra entre 1154 e 

1485; assim, o condado foi possessão pessoal dos reis de Inglaterra até 1203, data em que foi 

reunido à coroa francesa por Filipe o Belo 

�Em 1226 o rei de França deixou o condado ao seu filho mais novo, Carlos I, que, vinte anos 

depois, recebeu também o condado da Provença; novamente reunido à coroa francesa entre 

1328 e 1360, foi nesta data transformado em ducado. Apenas veio a unir-se definitivamente à 

França em 1482, com o rei Luís XI 

�Berlim. Foi em 1486 que os eleitores Hohenzollern transformaram a cidade em capital do 

Brandeburgo. Conquistada pelos soviéticos entre 22 de Abril e 2 de Maio de 1945, eis que, 

depois da conferência de Potsdam, foi dividida pelos aliados em quatro sectores de ocupação, 

sob a autoridade suprema de uma Komandatura; em 1949, na sequência do Bloqueio, os 

sectores ocupados pelos ocidentais tornam-se num land da RFA, enquanto a restante cidade 

integrava a RDA, cuja capital estacionava em Pankow, nos arredores da cidade. Em 1961, a 

cidade foi dividida pelo muro, derrubado em 1989 

�Provença (Provence). Foi apenas em 1487 que a Provença se integrou na monarquia 

francesa, mantendo, contudo, ampla autonomia; em 1639 foram convocados pela última vez 

os états; em 1673 passou a ser governada por intendentes. Durante a Idade Média a Provença 

constituía um condado sujeito à suserania do Sacro-Império; a partir de 1115 passou a viver 

em regime de união pessoal com o condado de Barcelona, apesar de, entre 1125 e 1209, dele 

se ter destacado uma parcela que foi gerida pelo conde de Toulouse; é nesse século XII que 

emergem as autonomias comunais, o regime dos consulados que se estenderam às principais 

cidades, como Arles, Avinhão, Nice, Tarascon e Marselha;  em 1246 foi feito conde da 

Provença, um irmão do rei de França, Carlos de Anjou, Carlos  I (1246-1245) que fez 

participar o condado nas aventuras italianas dos angevinos; em 1482 já as cortes provençais 

elegiam o rei de França como conde da Provença 

 

 


