1530-1539: os factos

Malta (Repubblika Ta'Malta). A ilha de Malta, juntamente com a de Gozo, constitui um
Estado com 316 km2 e 354 000 habitantes. Vive as vicissitudes da Sicília desde 1091 a 1530;
nesta data, o imperador Carlos V cede-a à Ordem dos Hospitalários que haviam sido expulsos
de Rhodes pelos turcos e que apartir de então se designou por Ordem de Malta, passando a
constituir um Estado soberano electivo que resistiu às pressões turcas. Dominada pelos
franceses de 1798 a 1800, é, depois, ocupada pelos ingleses e integrada no Império Britânico,
sob a forma de colónia, desde 1814. Independente desde 21 de Setembro de 1964, tornou-se
república em 1974, sob a direcção do partido trabalahista, dirigido por Dom Mintoff, no poder
entre 1955 e 1984.
Bretanha (Bretagne). Só em 1532 é que se deu a união definitiva entre o ducado da Bretanha
e a França; em 1966 foi criada a Frente de Libertação da Bretanha
Gales, País de (em inglês, Wales; em galês Cymru). O território foi dominado pelos anglonormandos desde 1284; a partir de 1301, o filho mais velho do rei inglês passou a Príncipe de
Gales; entre 1400 e 1413, houve uma revolta contra os ingleses, apoiada pela França; em 1536
foi estabelecido o Acto de União com a Inglaterra; desde 1542 que passou a aplicar-se no
território o direito inglês. Ver Reino Unido
Genebra (em francês Genève, em alemão Genf). Foi uma república livre de 1530 a 1798. Fez
parte do império de Carlos Magno e, depois, da Lotaríngia; dividida entre os condes de
Genebra e os bispos; passou a depender da Casa de Sabóis no século XV; em 1401, os Condes
de Sabóia compraram o condado de Genebra; em 1444, um membro da casa de Sabóia, foi
feito papa, Felix V e fez-se a si mesmo bispo de Genebra; em 1519 e 1526, Genebra tenta
ligar-se à Confederação; a casa de Sabóia apenas reconhece a independência de Genebra em
1530; a reforma foi introduzida dois anos depois e o bispo é afastado em 1533; em 1536 a
reforma é adoptada pelo conselho geral e Calvino instala-se na cidade tentando instaurar uma
república teocrática, consolidada apenas em 1541; o modelo aristocrático manteve-se até
Dezembro de 1792; em 1798 foi anexada à França; a autonomia foi restablecida em 1814; só
nesse ano entram na Confederação Helvética
Itália Entre 1536 e 1538; Francisco I conquista a Sabóia e o Piemonte em 1536; a França irá
abandonar estas conquistas em 1559.

