
1570-1579: os factos 

 

GUERRA DE 1571 (CATÓLICOS CONTRA OS TURCOS) Em 1571, uma armada espanhola, sob o 
comando de D. João de Áustria, apoiada pelos venezianos, vence os turcos na Batalha de 
Lepanto 

 

POLÓNIA (Polska). 312 677 km2 e 38 400 000 habitantes; segundo a fórmula de Cline, 20. O 
nome Polónia vem do eslavo polié, significando planicie; em meados do século XVIII, o 
território constituía a república da Polónia, composta pelo reino da Polónia ou país da Coroa 
e pelo grão-ducado da Lituânia, reunidos desde 1386; a unidade política reunindo uma série 
de povos, desde polacos propriamente ditos a alemães, lituanos, russos e judeus, era 
dominado pelos católicos que, entre 1719 e 1733, discriminaram os chamados dissidentes, 
isto é, os ortodoxos e os protestantes. Desde 1572, quando acabou a dinastia dos Jagellons, o 
cargo de rei da Polónia passou a ser electivo,. sendo o primeiro titular o duque de Anjou, 
irmão de Carlos IX,  rei de França, que, em 1574, será  rei de França, como  Henrique III. 

 

FRÍSIA (em holandês Vriesland; em alemão Friesland). A Frísia ocidental entrou em 1579 na 
União de Utreque. A Frísia oriental permaneceu no Império e, em 1744, integrou-se na 
Prússia; Napoleão integrou este último território em 1807 na Holanda; voltou em 1814 para a 
Prússia que, no ano seguinte, a cedeu ao Hanôver, integrando actualmente a Alemanha. 
 
PAÍSES BAIXOS (Koninkrijk Nederlanden). 182 km2 e 15 022 000 habitantes; segundo a 
fórmula de Cline, 23.  Eram chamados os Países Baixos à Beira do Mar  (lage landen bij de 

see). O Reino dos Países Baixos deriva das Províncias Unidas  que se rebelaram contra os 
Filipes, em 1579; foi neste ano que as sete províncias protestantes  do norte dos Países-Baixos, 
Guéldria, Holanda, Zelândia, Utreque, Frísia, Overissel e Groninga, constituíram uma 
república federal de carácter oligárquico, um pouco à maneira de Veneza.  
 
BÉLGICA Com Filipe II, introduz-se o centralismo que, em dialéctica com o processo da 
reforma protestante, leva à secessão da União de Utreque, em 1579; as províncias do Sul, 
conservando-se católicas e fiéis aos Habsburgos de Madrid, vão dar origem aos Países Baixos 

Espanhóis;  

 

GRONINGA. Uma das províncias da União de Utreque de 1579; faz actualmente parte dos 
Países Baixos 
 
GUÉLDRIA (Gelderland). Uma das províncias da União de Utreque de 1579, tem a capital em 
Arnhem; foi condado desde 1090 e ducado desde 1339; faz actualmente parte dos Países 
Baixos 
 
 


