Willian Wallace
No ano 2000 foi lançado nos cinemas do Brasil o filme chamado de “Coração
Valente”. O heroi é William Wallace (1272- 1305).
Antes de explicar quem era William Wallace vamos mostrar alguma coisa sobre o
rei inglês Edward I (1239 a 1307) e que reinou de 1272 a 1305.
Edward I iniciou o que se chama de guerra perpetua, isto é, a Inglaterra estava
sempre em guerra com alguém.
O sonho de Edward I era tomar a Escócia, mas William Wallace derrotou a
Inglaterra na Batalha de Stirling, quando a cavalaria inglesa sofreu uma derrota humilhante
pela infantaria escocesa, graças a sua astúcia. Os ingleses não podiam manobrar suas
tropas devido ao pântano existente e as tropas de apoio ficaram prejudicadas, pois tinham
que passar numa ponte muito estreita. Após esta batalha William Wallace invadiu a
Inglaterra e tomou York.
Em 1298 William Wallace foi derrotado pelos ingleses na batalha de Falkirk, mas
foi preso e vendido aos ingleses em 1305. Foi julgado traidor pela coroa inglesa, mas no
julgamento Wallace disse que não era traidor pois não reconhecia o rei Edward como o seu
rei. Mesmo assim, no mesmo ano, lhe cortaram a cabeça aos 33 anos de idade.
No filme Wallace grita “Freedon” ou seja, liberdade antes de morrer.
Em 1298 os ingleses foram derrotados pelos escoceses na batalha de Bannockburn
comandados por Robert Bruce. As forças de Robert Bruce eram 1/3 das inglesas, mas os
escoceses estavam bem preparados. Bruce tinha aprendido durante anos nas florestas as
técnicas de William Wallace.
O tratado de Northampton foi feito em 1328 com a Inglaterra através do rei Edward
III e a Escócia reconheceu o Rei Robert Bruce I (1274 –1329) como o primeiro rei deste
país.
Robert Bruce I reinou a Escócia de 1306 a 1329. Foi coroado em 1306, um ano após
a morte de William Wallace.
Quando morreu Edward I, assumiu seu filho Edward II que era casado com Isabelle
da França.
O rei Edward II, que governou de 1307 a 1327, foi deposto pelo parlamento inglês
com o apoio da rainha Isabelle e de seu filho Edward III, que tinha em 1327 somente 15
anos de idade.
O rei Robert Bruce I da Escócia incentivou a Irlanda a se revoltar contra a
Inglaterra.
Quando os templários de Jacques de Molet foram queimados na França uma parte
fugiu para Portugal onde fundaram a Ordem de Cristo e outra parte fugiu para a Escócia. Lá
se uniram ao rei Robert Bruce I que fundou a maçonaria escocesa.

