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

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...

[PDF]

Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[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 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 irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...
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Professor feelgood
http://media.beebok.info/br-1441944710/professor-feelgood.html

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love)
traz o humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é
uma ambiciosa assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a
leve...

[PDF]

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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O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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O Mínimo que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota
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http://media.beebok.info/br-692071801/o-minimo-que-voce-precisa-saber-para-nao-ser-um-idio
ta.html

Escritos entre 1997 e 2013 e publicados em diferentes jornais e revistas do país, os 193
textos aqui selecionados esmiúçam os fatos do cotidiano – as notícias, o que nelas fica
subentendido, ou que delas passa omitido – para afinal destrinchar, sem dó,...
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Fora de mim
http://media.beebok.info/br-1441489973/fora-de-mim.html

Em &#34;Fora de mim&#34;, Martha Medeiros, a autora best-seller que externou as
ânsias e os sentimentos de mais de uma geração de mulheres, se dedica a esmiuçar uma
situação única: o luto pelo fim de um relacionamento cheio de paixão...

[PDF]

Gerenciando a si mesmo
http://media.beebok.info/br-1434700583/gerenciando-a-si-mesmo.html

Que critérios pautarão sua vida? A pergunta que serve de título para o celebrado texto de
Clayton M. Christensen que abre esse livro revela a profundidade e a contribuição das
ideias que você encontrará aqui. Selecionados entre os mais relevantes da...

[PDF]

Prisioneiros da mente
http://media.beebok.info/br-1437188027/prisioneiros-da-mente.html

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e
poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três
filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi...
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Noites Inesquecíveis
http://media.beebok.info/br-774979885/noites-inesqueciveis.html

AVENTURA NA GRÉCIA - Abby Green Lucy Proctor vê mulheres entrando e saindo da
vida de Aristóteles Levakis o tempo todo. Ela não tem o menor desejo de ser uma delas,
apesar do charme devastador de seu chefe. Por isso, tenta se convencer de que ser
assistente dele é...
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