Século XII

ANJOU é uma 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.
ARAGÃO surgiu como reino independente em 1035; em 1137, com uma dinastia catalã, até
1410, passou a incluir o condado de Barcelona, alargando-se ao Rossilhão (1172), às Baleares
(1229/1231), ao reino de Valência (1238), à Sicília (1282) e à Sardenha (1325); chegou
mesmo a ocupar o ducado de Atenas, entre 1311 e 1356; com a dinastia castelhana, a partir de
1410, Aragão retira o reino de Nápoles à casa de Anjou (1442)
BOLONHA Comuna livre desde 1114, apesar de submeter-se ao papa em 1278; apenas se
reuniu definitivamente aos Estados Pontifícios em 1513; foi aí que em 1119 foi fundada a
mais antiga universidade da Europa
CHIPRE pertenceu aos imperadores bizantinos até 1191, quando Ricardo Coração de Leão
conquistou a ilha, fundando-se o Reino de Chipre, que acabou por ser vendido a Veneza em
1489 e conquistado pelos turcos em 1571
CROÁCIA (Hrvatska) Surgiu no século IX um ducado croata que, em 925, se tornou num reino
independente. Integrada no reino da Hungria desde 1102 até 1918, apesar de algumas
ocupações de turcos (1526-1699) e franceses (1898-1813) e de uma anexação à Áustria
(1849-1868).
DINAMARCA (Kongeriget Denmark) Em 1157 foi estabelecida uma monarquia hereditária que
pouco a pouco se vai expandindo para o Báltico, até à Estónia, conquistada em 1219.
ESPANHA: em 1137 deu-se a união de Aragão com a Catalunha.
LEÃO, REINO DE (León). Reino independente sucessor do das Astúrias, entre 910 e 1037; o
nome deriva do acampamento permanente romano da Legio VII Gemina; durante o reinado de
Fernando I, entre 1037 e 1065, esteve em união com Castela; volta a ser independente entre
1157 e 1230; faz parte deste reino o Condado Portucalense, donde deriva o reino de Portugal;
em 1230, dá-se a união definitiva entre Leão e Castela

