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Considerado um dos melhores livros de 2011 pelo jornal The
New York Times, Guerra santa - Como as viagens de Vasco da
Gama transformaram o mundo é um relato surpreendente do
período das grandes navegações – uma época marcada por
conflitos entre civilizações e conquistas que mudaram o rumo
da história. Escrito pelo historiador, biógrafo e crítico Nigel
Cliff, o livro revela detalhes impressionantes das três viagens
de Vasco da Gama ao Oriente. Para recontar essa grande
aventura por oceanos e terras até então desconhecidas, Cliff
mergulhou em um mar de documentos históricos, cartas,
diários de viagem e outros registros feitos por testemunhas
oculares, incluindo muitos dos próprios navegantes. Ele
também viajou por lugares visitados por Gama, como Roma,
Marrocos, Lisboa, Tanzânia, Moçambique, Quênia e Índia. Na
visão do autor, Gama foi um homem ambicioso a serviço de
um rei obcecado pelo poder. Manuel I ambicionava expandir
os seus domínios e controlar todo o rentável comércio de
especiarias, até então sob controle dos muçulmanos. No
comando de uma pequena frota formada por três
embarcações, acompanhado de 148 a 170 homens, Gama partiu em busca de uma rota alternativa
para as Índias. Sua tarefa, conta Cliff, “não era apenas a de chegar até a Índia; uma vez lá, ele
deveria negociar alianças que derrubassem o Islã e que colocassem Portugal no poder [...]. Ele
precisaria inspirar, convencer e ameaçar; caso o argumento falhasse, ele teria que persuadir através
das armas”. No mastro das caravelas, a cruz vermelha, símbolo da Ordem dos Templários, não
deixava dúvidas: eram os cristãos se lançando em mais uma cruzada, desta vez pelo mar. Não foram
poucas as dificuldades enfrentadas por Gama e seus homens. Seguindo por uma rota incerta abaixo
do equador, as embarcações precárias foram muitas vezes assoladas por ventos e tempestades
devastadoras. Os navegantes também foram fustigados pelo calor escaldante, alimentação escassa e
doenças que resultaram em numerosas baixas. Em várias ocasiões os portugueses entraram em
conflito armado com habitantes ao longo da costa africana, onde ancoravam para reparos ou para se
reabastecer de água, madeira e alimentos. “No entanto, a exploração sem precedentes do oceano
valeu a pena [...] Vasco da Gama tinha descoberto a rota de navegação mais rápida e mais segura da
Europa para o cabo da Boa Esperança”, relata Cliff. A viagem de Gama abriu caminho para muitos
outros exploradores, inclusive Pedro Álvares Cabral. O sucesso de sua empreitada havia
transformado Lisboa de uma “cidade à margem do mundo” em um “centro comercial que rivalizava
com os mais ricos entrepostos do Oriente” e “subitamente o milenar domínio comercial muçulmano
havia declinado”, diz o autor. Em Guerra santa, o leitor vai encontrar explicações não apenas para os
conflitos do passado, mas para sua estreita relação com o presente. É possível entender, por
exemplo, por que Portugal, que tinha tudo para se tornar uma grande potência mundial tornou-se
um dos países mais pobres da Europa. O autor também traça um paralelo entre o movimento das
cruzadas e as atuais ações terroristas: “Mais impressionante ainda é a forma preferida da al-Qaeda
de contra-atacar o Ocidente: perturbar seu comércio explodindo aviões e causando ‘uma hemorragia
na indústria da aviação, uma indústria que é tão vital para o comércio e o transporte entre os
Estados Unidos e a Europa’. Substitua navios por aviões e o oceano Índico pelo Atlântico e estamos
de volta ao século XV”.
PDF File: Guerra Santa

Ler ou baixar Online Guerra Santa PDF, ePub, Mobi Nigel Cliff Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura. Baixe
agora!, Considerado um dos melhores livros de 2011 pelo jornal The New York Times,...

título

:

Guerra Santa

Autor

:

Nigel Cliff

Categoria

:

Não ficção

Publicado

:

15/07/2013

Editora

:

Globo Livros

Vendedor

:

Editora Globo S.A.

Páginas impressas

:

751 páginas

Size

:

6.61MB

Baixar Guerra Santa (PDF, ePub, Mobi) Nigel Cliff GRATIS

PDF File: Guerra Santa

Ler ou baixar Online Guerra Santa PDF, ePub, Mobi Nigel Cliff Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura. Baixe
agora!, Considerado um dos melhores livros de 2011 pelo jornal The New York Times,...

Baixar Guerra Santa (PDF, ePub, Mobi) Nigel
Cliff GRATIS
Baixar Guerra Santa (PDF, ePub, Mobi) Nigel Cliff GRATIS
GUERRA SANTA PDF - Are you looking for eBook Guerra Santa PDF? You will be glad to know that
right now Guerra Santa PDF is available on our online library. With our online resources, you can
find Guerra Santa or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Guerra Santa PDF may not make exciting reading, but Guerra Santa is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Guerra Santa PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Guerra Santa
PDF. To get started finding Guerra Santa, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of GUERRA SANTA PDF, click this link to download or read
online:

Baixar Guerra Santa (PDF, ePub, Mobi) Nigel Cliff GRATIS

PDF File: Guerra Santa

Ler ou baixar Online Guerra Santa PDF, ePub, Mobi Nigel Cliff Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura. Baixe
agora!, Considerado um dos melhores livros de 2011 pelo jornal The New York Times,...

Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O príncipe
http://media.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...

[PDF]

A casa da praia
http://media.beebok.info/br-1437013566/a-casa-da-praia.html

Quem disse que a história de Elle e Noah acabou? Para a sorte de todos nós, que amamos
A Barraca do Beijo, Beth Reekles decidiu contar mais um pouco da história deles.
Namorar o maior bad boy da escola jamais esteve nos planos de ELLE EVANS, mas
aconteceu. Porém, isso...
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Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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12 horas de sono com 12 semanas de vida
http://media.beebok.info/br-661354450/12-horas-de-sono-com-12-semanas-de-vida.html

Que pai nunca sofreu com dezenas de noites mal dormidas quando seus filhos eram
bebês? Para alguns, essas dezenas ainda se transformam em centenas, incontáveis noites
de sono entrecortado. A brasileira radicada nos Estados Unidos Suzy Giordano, mãe de
cinco filhos, está...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...
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As cinco linguagens do amor - 3ª edição
http://media.beebok.info/br-1033551876/as-cinco-linguagens-do-amor-3ª-edicao.html

As diferenças gritantes no jeito de ser e de agir de homens e mulheres já não são
novidade há tempos. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo uma
relação entre duas pessoas que às vezes parecem ter vindo de planetas...
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Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...
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Mindset
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http://media.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...
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A barraca do beijo
http://media.beebok.info/br-1401009821/a-barraca-do-beijo.html

ELLE EVANS é o que toda garota quer ser: bonita e popular. Mas ela nunca foi beijada.
NOAH FLYNN é lindo e um tanto quando bad boy - tá, o maior bad boy da escola - e o rei
dos joguinhos de sedução. A verdade é que Elle sempre teve uma queda pelo jeito...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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Furacão Anitta
http://media.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...
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A Gênese
http://media.beebok.info/br-1153629014/a-genese.html

Obra que compõe a Codificação Espírita, A Gênese, os milagres e as predições segundo o
Espiritismo tem como base a imutabilidade das Leis divinas em dezoito capítulos,
divididos em três partes distintas.A primeira parte analisa a origem...
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