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Uma nota sobre dinheiro 
e unidades monetárias

Os Europeus deste período utilizavam uma diversidade des-
concertante de moedas e unidades monetárias. Ouro, prata e 
cobre de vários tipos e denominações, todos tinham uma função 
na atividade económica diária, a par das «unidades de conta», 
unidades monetárias que, na realidade, só existiam nos livros de 
registo da contabilidade. A curto prazo, o valor dessas unidades 
monetárias flutuava constantemente, e gerir as taxas de câmbio 
instáveis de um lugar para o outro era uma das atividades cen-
trais da banca e da finança. Todavia, durante o período coberto 
por este livro, o valor dessas moedas manteve-se suficientemente 
estável para podermos ter uma noção de quanto valiam.

O padrão-ouro (deveras literal) do dinheiro no período tar-
dio da Idade Média e início da era moderna era o ducado vene-
ziano. Pesava 3,56 gramas e era de metal puro de 24 quilates.  
Na década de 1490, serviu de base a todas as principais cunha-
gens em ouro da Europa Ocidental. O florim florentino era,  
no essencial, equivalente (3,54 gramas), bem como os cruzados 
de ouro fino de Portugal e os excelentes de Castela e Aragão  
(23,75 quilates, mas 3,74 gramas), o half-noble inglês e o écu fran-
cês de ouro (3,5 gramas). A exceção eram os florins do Reno,  
ou renanos, um padrão alternativo em grande parte da Europa 
Setentrional e Central, de ouro de 19 quilates e um pouco mais 
leves. Um ducado valia cerca de 1,82 florins renanos.
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Os equivalentes em ducados e florins são as principais uni-
dades monetárias utilizadas neste livro, mas justifica-se a refe-
rência a várias outras. A primeira é o maravedi, cunhado em 
prata ou, com maior frequência, usado em Espanha como uni-
dade de conta. Um ducado valia cerca de 375 maravedis. Outra 
é o xelim e a libra ingleses, um sistema baseado em prata. Por 
volta de 1500, um ducado valia 4 xelins e 7 dinheiros (sendo 
20 xelins uma libra e 12 dinheiros um xelim). A última é o akçe 
otomano (akça no plural), moeda também de prata, e 60 equi-
valiam a um único ducado.1

1 ducado =
1 florim
1,82 florins renanos
375 maravedis
4 xelins e 7 dinheiros (4s/7d)
60 akça
 
Valor relativo cerca de 1500
 

 1. Um mestre-pedreiro que trabalhasse em Bruges nesta 
altura ganhava cerca de 11 grossos (groten) flamengos 
por dia. A uma taxa de câmbio de 65 a 75 grossos por 
ducado, eram precisos seis ou sete dias de trabalho para 
ganhar um ducado.2

 2. O salário médio diário de um soldado arcabuzeiro no 
exército permanente de Espanha entre 1500 e 1530 era 
de 40 maravedis. A 375 maravedis por ducado, seriam 
precisos cerca de dez dias de trabalho para ganhar um 
ducado. Para um lanceiro eram 30 maravedis, ou 2 duca-
dos por vinte e cinco dias de trabalho.3

 3. No cerco de Viena em 1529, Solimão, o Magnífico, ofere-
ceu 1000 akça por homem aos seus janíçaros como 
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estímulo para um ataque à cidade, quase 17 ducados. 
Esse montante acrescentava-se aos soldos regulares.

 4. Por volta de 1500, um trabalhador braçal à jorna em Flo-
rença recebia 10 soldos por dia. Um florim — o equiva-
lente a um ducado — valia 140 soldos, por isso eram 
precisos catorze dias completos de trabalho para um tra-
balhador à jorna ganhar um florim ou um ducado.4

 5. Em 1505, o mercador inglês John Heritage comprou 
42 fardos de lã, com um peso total de 533 quilogramas, 
por 23 libras e 2 xelins. Vieram a ser, aproximadamente, 
64 ducados.

 6. Em Veneza, em 1508, o impressor Aldo Manúcio gastava 
mais de 200 ducados por mês para manter a sua tipogra-
fia a funcionar, onde tinha cerca de 15 empregados.

 7. O mercenário suábio Götz von Berlichingen e o irmão 
receberam do margrave Frederico de Brandemburgo, 
após uma campanha prolongada, 2000 florins renanos 
pelos seus serviços militares como homens de armas, 
com impedidos ao seu serviço, após uma campanha pro-
longada. Eram cerca de 1100 ducados.

 8. Em 1492, a expedição de Cristóvão Colombo custou,  
no total, 2 milhões de maravedis. Vieram a ser, aproxi-
madamente, 5300 ducados.

 9. Em 1519-1520, Jakob Fugger emprestou pessoalmente, 
a Carlos V, 543 585 florins para pagar subornos que visa-
vam levá-lo ao trono do Sacro Império Romano-Germâ-
nico. O custo total, incluindo empréstimos de outras 
entidades, atingiu os 850 mil florins.



Deus enim et proficuum (Por Deus e pelo lucro)
Frase corrente inscrita nos registos 

 contabilísticos dos mercadores medievais
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INTRODUÇÃO

6 de maio de 1527

Um sino repicou longínquo, propagando os seus timbres 
lúgubres pela obscuridade da madrugada. Não despontou qual-
quer luz no horizonte para iluminar as colinas distantes pelas 
quais serpenteava o rio Tibre, na sua descida até à antiga cidade 
de Roma. As badaladas ressoaram repetidamente, um repicar 
incessante que chegava dos cumes do monte Capitolino.

Rasgou a que deveria ser uma alvorada tranquila e silen-
ciosa. Essa manhã, porém, não foi assim. O sino era apenas uma 
das fontes de ruído a quebrar a paz. No interior da cidade, ao 
som de passos pesados seguiu-se de imediato o trepidar e o chiar 
de carros pelas ruas obscurecidas, carregados com barris de pól-
vora, pilhas de projéteis de canhão, flechas para bestas e sacos 
de munições para arcabuzes de mecha. O estridor ecoava pelas 
ruínas meio enterradas de banhos públicos, templos, arenas e 
circos, o legado do longo e ilustre passado de Roma. Com os 
olhos turvos e meio vestidos, a cambalear pelas ruas, milhares 
de romanos, arrancados à cama com um sobressalto, e agora 
munidos de armas variadas, dirigiram-se para as muralhas.

Para lá destas, botas gastas espezinhavam o pasto cultivado 
e os primeiros rebentos verdes do cereal primaveril que despon-
tavam do solo fértil. Homens tropeçavam no amanhecer 
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sombrio, com os punhos das espadas a raspar nas couraças áce-
ras e as bainhas de cabedal a fustigarem-lhes as coxas. As longas 
hastes de madeira de piques erguidos a prumo entrechocavam-
-se, enquanto os que os brandiam se congregavam numa espécie 
de formação. Viam-se clarões fugazes de lume quando os arca-
buzeiros percutiam a mecha com pederneira para acender a 
espoleta, pedaços de rastilho lento embebido em químicos que 
produziriam a detonação das armas de fogo e enviariam esferas 
de chumbo maciças na direção dos alvos.

Eram todos magros e estavam imundos. Meses de marcha, 
a cobrir centenas de milhas de viagem desde a Lombardia,  
no Sul, escavara-lhes as faces. Assim como a fome corrosiva. 
Chuva, lama e um sol abrasador deixaram marcas nas vestes 
antes vistosas, desbotando as listras garridas das camisas e 
abrindo grandes buracos nos calções retalhados.

Medo e excitação digladiavam-se naqueles rostos sórdidos 
e encovados. Que espécie de tesouros os esperavam em Roma? 
Ouro, prata, pedras preciosas… a riqueza acumulada da Cris-
tandade escoava-se para ali de todos os cantos da Europa, aca-
bando nos cofres do papa, dos cardeais e dos bispos: tudo aquilo 
estaria à mercê deles se conseguissem transpor as muralhas, 
penetrar as defesas e entrar na cidade; se nenhuma bola de 
canhão ou tiro de chumbo lhes rasgasse a carne frágil; se 
nenhuma espada, lança ou flecha disparada por besta lhes 
pusesse termo à vida. Tantas e consideráveis condicionantes que, 
para passar o tempo e mitigar a ansiedade, os soldados tagarela-
vam em diversas línguas: castelhano, catalão, alemão da Suábia, 
as variantes de italiano de Milão e de Génova e muitas mais, 
mescladas num burburinho abafado.

Os cascos arrancaram sons surdos ao solo batido. Montava 
um homem de capa branca por cima da armadura de placas, 
luminoso e inconfundível na obscuridade da manhã. Tinha o 
rosto esguio e belo, o queixo sobre o elmo adornado com uma 
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barba bem aparada. O homem gritava enquanto cavalgava entre 
as linhas, chamando pelos nomes dos homens que reconhecia 
para os encorajar. Conhecia alguns dos veteranos espanhóis há 
vários anos, lutara com eles na terrível carnificina de Pavia dois 
anos antes e recordou-lhes essa vitória retumbante. A maioria 
dos alemães era recém-chegada, mercenários Landsknecht recru-
tados na Suábia e no Tirol, que marcharam para sul pelos Alpes 
no outono anterior, mas o homem de branco compreendia-os 
igualmente.

Em teoria, este exército devia lealdade ao imperador do 
Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V. Todavia, o homem 
de branco era D. Carlos, duque de Bourbon, um nobre francês 
que desertou para servir o imperador. Era ele quem comandava 
este exército — uma vez mais, pelo menos em teoria.

A realidade era diferente. Carlos V deu ordem para recrutar 
o exército, recorrendo aos temíveis Tercios — soldados espanhóis 
permanentes recrutados, treinados e sustentados —, já estacio-
nados em Itália, a par de um sortido de alemães e italianos a 
curto prazo mas extremamente competentes. Quase todos eles 
eram profissionais que combatiam por dinheiro, veteranos de 
campanhas anteriores que dominavam muito bem a atividade 
bélica. O problema era que nenhum era pago havia meses, se 
não mesmo anos. A lealdade deles para com o imperador des-
gastara-se com a ausência do soldo. O mesmo aconteceu com o 
domínio que Bourbon tinha sobre eles. O respeitado, mas enve-
lhecido, nobre tirolês que recrutou os alemães e os conduziu 
sobre os Alpes, Georg von Frundsberg, sofreu uma apoplexia 
quando os seus Landsknechte se amotinaram por falta de paga-
mento. Só a promessa de pilhar as riquezas de Roma conservou 
unida por tanto tempo a força dos mercenários.

O duque de Bourbon não tinha quaisquer ilusões a esse res-
peito. A força que convergiu para as imponentes muralhas de 
Roma apoiava-se na mais avançada tecnologia e tática militares, 
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que tinha aperfeiçoado ao longo de décadas de guerra constante. 
Armas de fogo individuais, densas formações de lanceiros, 
canhões e uma experiência sanguinária duramente adquirida 
transformaram a arte de batalhar nos últimos séculos, mas nada 
mudou mais do que a escala. Tratava-se de um vasto exército, 
à volta de 25 mil homens, e estava longe de ser o mais imponente 
da época. Todos haviam sido recrutados num mercado dema-
siado competitivo e lucrativo dos serviços que prestavam.

No entanto, o problema não era juntá-los: era pagar-lhes. 
Naquele momento, dezenas de milhares de homens irados, 
famintos e extraordinariamente adestrados aguardavam, muito 
excitados, às portas da cidade mais santificada da Cristandade 
ocidental.

Bourbon deteve-se junto de um alemão que reconheceu. 
Sabia que o homem era seguidor de Martinho Lutero e nutria, 
portanto, pouca afeição pelo papa Clemente VII, que estava 
entrincheirado em Roma. O duque gracejou a respeito da opu-
lência dos sacerdotes e das recompensas que se avizinhavam, 
e o Landsknecht riu-se. Muitos alemães tinham afinidades lute-
ranas. Adorariam a oportunidade de separar o clero indigno das 
suas fortunas perversamente adquiridas, um extra gratificante 
além da necessidade de pilhagem para as suas próprias sobrevi-
vências. As escadas improvisadas que transportavam, a balançar 
na vertical entre as lanças, seriam o seu acesso a uma justa redis-
tribuição de riqueza.

Esporeando o cavalo para avançar, Bourbon ergueu a voz 
para que todos os seus seguidores poliglotas o ouvissem. Prome-
teu que iria ser o primeiro homem a escalar a muralha. Ninguém 
no exército duvidava: a bravura do duque era a única razão pela 
qual o exército se manteve coeso durante tanto tempo.

Os arcabuzes dispararam com estrépito e os canhões trove-
jaram, uma erupção de barulho que se erguia do fundo das mura-
lhas. Um grupo de espanhóis já estava a desencadear o ataque 
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a alguma distância, e em breve Bourbon e os restantes se lhes 
juntariam. Três pontos na linha de defesa pareciam particular-
mente promissores, e os atacantes dispunham de tropas suficien-
tes para os pôr a todos à prova. De momento, porém, a vantagem 
estava do lado dos cidadãos de Roma. Fumo branco ascendia 
em ondas das bocas dos canhões e arcabuzes, dispersando-se em 
grandes nuvens ao longo dos baluartes e ocultando os clarões das 
chamas que iluminavam o lusco-fusco matinal. O odor sulfuroso 
que impregnava o campo de batalha recordava aos mais devotos 
o cheiro fétido do inferno.1

Cargas de canhão e tiros de arcabuz rasgavam por entre os 
atacantes, juncando o campo aberto e a base das fortificações de 
cadáveres enquanto espanhóis e alemães tentavam, à força, 
encostar as escadas às muralhas e trepar para dentro da cidade. 
Os defensores, uma variedade heterogénea de cidadãos romanos 
e mercenários suíços, largavam pedras e tiros sobre eles. «Judeus, 
infiéis, mestiços, luteranos», gritavam, acrescentando os seus 
piores insultos à saraivada de tiros.2

Vagas espessas de nevoeiro que se erguiam dos pântanos em 
torno do Tibre ascendiam até às muralhas. Os artilheiros de 
Roma já não divisavam os Landsknechte e os soldados espanhóis. 
Bourbon sentiu que chegara o momento. Destacado no seu 
manto branco, a gritar e a incitar vigorosamente com a mão os 
alemães para avançarem enquanto segurava a escada com a outra, 
um projétil de arcabuz penetrou-lhe na armadura e alojou-se-lhe 
no tronco. O duque tombou, e uma violenta mancha vermelha 
alastrou pela alvura do manto. Os soldados bradaram num uivo 
coletivo de angústia. Primeiro um e depois toda uma multidão 
de Landsknechte, começaram a retirar-se de junto das muralhas, 
perseguidos por gritos de «Vitória!» lançados das ameias.

Por momentos, parecia que os defensores tinham razão. 
Porém, os soldados do duque eram profissionais. E estavam 
desesperados. Seria preciso mais do que a morte do seu adorado 
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comandante para os deter. Mais uma impulsão fê-los avançar de 
novo para as muralhas, quando a claridade do amanhecer ainda 
mal rompia a névoa que impedia os canhões da cidade de abri-
rem fogo. Os alemães e os espanhóis absorveram os disparos 
recebidos, treparam pelas escadas construídas à pressa e trans-
puseram os baluartes. A defesa sucumbiu. Ao fim de poucas 
horas, Roma tinha caído.

A carnificina nas muralhas foi tremenda, mas, quando 
à manhã se sucedeu a tarde, o morticínio seria ainda maior. 
Os invasores esmagaram rapidamente as escassas bolsas de resis-
tência romana e chacinaram a milícia que lhes fez frente e lutou. 
Os suíços que restavam montaram a derradeira linha de defesa 
à sombra de um antigo obelisco próximo do Vaticano. Poucos 
sobreviveram. O comandante deles, Roïst, quase pereceu ali 
mesmo, mas alguns sobreviventes levaram-no para casa. Os ata-
cantes foram atrás deles, invadiram a residência de Roïst e mata-
ram-no diante da esposa.

Ao contrário dos suíços, a maioria dos defensores não ficou 
para resistir, antes fugindo para a segurança do Castel 
Sant’Angelo, entre eles o papa Clemente VII, que passou a manhã 
do ataque a rezar no Vaticano e escapou por um triz pela ponte 
coberta que ligava o seu palácio ao castelo antes de os soldados 
inimigos lá chegarem. Milhares de refugiados batiam nos por-
tões, a suplicar que os deixassem entrar antes de o horror da 
pilhagem os engolir. Um cardeal mais idoso conseguiu entrar 
por uma janela, outro fez-se içar sobre as muralhas num cesto 
suspenso por cabos. Foram dos poucos afortunados. Desceu a 
grade levadiça, deixando os restantes excluídos da segurança do 
castelo. Os soldados de Bourbon, sem o seu líder, cercaram os 
últimos bastiões.

A observar de Sant’Angelo, o papa Clemente via o fumo 
a erguer-se na sua cidade. Vidros a partirem-se, madeira a fender-
-se, labaredas crepitantes e o esporádico tiroteio — e, sobretudo, 
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os gritos pungentes dos cidadãos em fuga — encheram as ruas 
e as vielas à medida que a noite se abatia sobre Roma.

O exército do imperador massacrou indiscriminadamente 
enquanto impunha o domínio da cidade, matando os enfermos no 
Hospital Santo Spirito e um grupo de crianças órfãs. Esses foram 
apenas alguns entre as muitas centenas de civis desarmados. Para 
muitos soldados imperiais que agora vagueavam pelas ruas de 
Roma não se tratava da sua primeira pilhagem, e em breve o assas-
sínio dava lugar a algo bastante mais deliberado e sistemático. 
Afinal, um prisioneiro morto era um beco sem saída. Um cativo 
vivo valia alguma coisa. E podiam sempre matá-lo mais tarde.

Com a noite, as chamas iluminaram a cidade, projetando 
luz sobre cenas de uma violência horrenda. Montículos de cadá-
veres rodeavam o altar-mor da Basílica de São Pedro. Um grupo 
de espanhóis capturou um residente veneziano na cidade e 
começou por lhe arrancar as unhas uma a uma para o obrigar 
a revelar onde tinha escondido os seus bens valiosos. Houve 
quem se atirasse de janelas para escapar aos atacantes que lhe 
invadiam a casa. Outro grupo de soldados regulares espanhóis 
re cusou dividir o espólio que encontrou numa oficina abando-
nada com um bando de alemães, que de imediato trancou os 
primeiros lá dentro e incendiou a oficina até nada restar. San-
gue e lama mesclavam-se nas valetas e os soldados saqueadores 
pisavam cadáveres ao avançarem de um alvo para o outro.

Quando a aurora finalmente chegou, iluminou uma cidade 
nos espasmos da brutalidade convulsiva e sanguinária.

Os simpatizantes luteranos entre os Landsknechte alemães 
não desperdiçaram a oportunidade de se entregarem a algum 
ajuste de contas religioso. Um grupo chacinou um sacerdote 
idoso que recusou administrar a comunhão a um burro. Outro 
espancou um cardeal enquanto o arrastava pelas ruas, não obs-
tante o sacerdote ser apoiante do imperador — o patrão titular 
deles — na sua disputa com o papa. Outros espezinharam hóstias 
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da comunhão. Arcabuzeiros luteranos usaram relíquias sagradas 
como alvo, disparando projéteis de chumbo sobre relicários orna-
mentados e cabeças sagradas de santos mumificados. Despoja-
ram as muitas igrejas da cidade das suas riquezas e despejaram 
pilhas de ossos antigos nas ruas. Os túmulos papais de São Pedro 
foram arrombados e os seus ocupantes em decomposição atira-
dos para o meio dos falecidos recentes, cujo sangue ainda corria 
pelos ladrilhos do lugar mais consagrado da Cristandade. A cava-
laria acabou por usar a basílica como estábulo para os animais. 
A cabeça de Santo André e o véu de Santa Verónica, duas das 
relíquias mais sagradas da Cristandade, foram atiradas para o 
esgoto. Landsknechte saquearam os muitos mosteiros da cidade 
que continham tesouros acumulados ao longo de séculos graças 
a doações de devotos.

O embaixador português, enviado por Clemente para tentar 
a negociação de uma rendição pacífica, acabou por ser deixado 
despido no meio da rua, apenas com os calções, à porta do seu 
palácio saqueado. Freiras de votos feitos foram vendidas por uma 
moeda cada. Os saqueadores pouparam os banqueiros, sobretudo 
os alemães, que podiam conceder empréstimos aos prisioneiros 
para pagarem o respetivo resgate. Mesmo no caos da pilhagem, 
transferências e câmbios de dinheiro continuavam a ser uma 
necessidade.

Ao cabo de três dias de uma violência desvairada, os coman-
dantes imperiais que restavam começaram a reafirmar o controlo 
simbólico sobre os seus homens. Mataram-se milhares de pes-
soas, cifrando-se as estimativas entre quatro mil e quarenta mil, 
situando-se, provavelmente, o número real no meio de ambos. 
Muitas mais foram feridas. A violência sexual chegou a pratica-
mente cada casa da cidade, incluindo as da elite romana.

«O próprio Inferno era um panorama mais agradável de 
contemplar», escreveu um comentador. Todas as riquezas 
da Cristandade estavam agora nas mãos de uma turba poderosa 
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de mercenários imundos, esfaimados e ainda por saciar. Refu-
giado em Sant’Angelo, o papa Clemente só podia assistir e lamen-
tar a sua queda: já não era um dos homens mais poderosos da 
Cristandade e, em breve, tornar-se-ia um fantoche cativo do 
imperador.3

Como aconteceu este inexorável dilúvio de horrores? O que 
impeliu milhares de soldados a espoliar igrejas, capturar e tor-
turar prisioneiros, pilhar casas e palácios, e estuprar, assassinar 
e cometer mais uma centena de crimes, numa escalada ator-
doante, para provocar a ruína da mais sagrada e abastada cidade 
do seu mundo?

O Saque de Roma foi um acontecimento aparentemente 
inimaginável, uma inversão total da realidade, o mundo virado 
de pernas para o ar. Roma era o coração da Cristandade ociden-
tal, o centro do universo europeu, tanto a nível cultural como 
religioso. O dinheiro fluía para os cofres papais de todos os can-
tos do continente. Os dízimos coletados nas humildes capelas 
de madeira da Escandinávia e nas altaneiras catedrais góticas de 
França acabavam todos por convergir em Roma. Agora o papa 
fora apeado, as suas riquezas apoderadas por humildes soldados, 
a cidade despojada de toda a grandeza exaltada, espargida de 
mortos no caos.

Era o culminar de uma onda convulsiva, impulsionada pela 
convergência de uma multiplicidade de processos profunda-
mente disruptores. As viagens de exploração haviam tornado o 
embaixador português representante de um rei abastado, e os ren-
dimentos do Novo Mundo permitiram ao imperador Carlos V  
reunir o seu exército. A expansão da capacidade do Estado fez 
da atividade bélica, ela própria transformada pela proliferação 
de dinheiro e pólvora, muito mais devastadora em potencial, 
escala e duração. A prensa móvel revolucionou o mundo da infor-
mação e, não por coincidência, disseminou as mesmas ideias 
luteranas que influenciaram tantos soldados alemães.
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Em apenas quatro décadas — um piscar de olhos, em termos 
relativos —, a Europa entrou em erupção. Por volta de 1490, qua-
tro décadas antes do Saque de Roma, a Europa era um lugar 
atrasado. Paris, Londres, Barcelona e Veneza eram locais bas-
tante admiráveis pelos padrões europeus, mas um visitante que 
procurasse os pontos culminantes da realização humana dessa 
era teria preferido viajar para Istambul ou Pequim; alguém com 
pendor para contrariar poderia ter escolhido os encantos de 
Tenochtitlán, Deli, Cairo ou Samarcanda.

Entretanto, a Europa mantinha-se à parte, um posto remoto 
das franjas da Eurásia. Era uma periferia económica e política, 
um concorrente apagado em comparação com o vibrante 
e expansivo Império Otomano ou a bem estabelecida dinastia 
Ming na China. Nenhum jogador na posse das suas faculdades 
teria apostado dinheiro na Europa como génese de vastos impé-
rios coloniais de dimensão global, muito menos como sede  
de industrialização e da total transformação das economias  
mundiais algumas centenas de anos mais adiante. Todavia, no  
alvorecer do século xx, a Europa e o seu descendente direto,  
os Estados Unidos, dominavam os assuntos mundiais de uma 
maneira que nenhuma outra região alguma vez havia conse-
guido. Em 1527, quando os soldados imperiais cruzavam Roma 
a saquear e a pilhar, esse futuro começou a ganhar forma.4

A Grande Divergência

Este fenómeno, conhecido por Grande Divergência, trans-
formou a Europa Ocidental de posto remoto em centro abso-
luto da ordem mundial. A começar pelos Países Baixos e a 
Grã-Bretanha — a chamada Pequena Divergência que precedeu 
a Grande —, a Europa, primeiro de uma forma lenta e dolorosa, 
e depois muito súbita, ultrapassou de um salto os seus rivais 
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mais agressivos nas proezas tecnológicas, no poder político e 
nos resultados económicos. O crescimento e impacte da ascen-
são da Europa constituem os processos históricos dominantes 
do último meio milénio. Qualquer entendimento do nosso 
mundo que não tenha passado por um exame destes processos 
estará incompleto: os legados do colonialismo e do domínio 
europeu são visíveis em todos os aspectos da vida no século xxi, 
desde as tendências do comércio e do desenvolvimento eco-
nómico até aos desportos e ao entretenimento.

Ninguém que olhasse para o mundo em 1490 teria consi-
derado provável um tal futuro. Pense-se na Europa desse tempo: 
Cristóvão Colombo era um marinheiro experiente, mas as suas 
tentativas, ao longo de anos, para empreender uma viagem para 
ocidente pelo Atlântico não surtiram efeito. Martinho Lutero 
tinha sete anos e a ideia de uma rutura radical na Cristandade 
era inconcebível. Escribas profissionais produziam tantas cópias 
manuscritas de livros quanto as prensas de caracteres móveis 
que começaram a aparecer pela Europa Ocidental. A pólvora 
redefiniu o cerco e tornou cada vez mais anacrónicos os castelos 
de muralhas estreitas que haviam sido favorecidos durante 
 séculos, mas os combatentes montados de armadura continua-
vam a dominar o campo de batalha. Na dimensão, o exército que 
Carlos VIII de França fez marchar sobre Itália, em 1494, não 
pareceria deslocado nas campanhas da Guerra dos Cem Anos 
um século antes.

As quatro décadas que precederam o Saque de Roma teste-
munharam um aumento acentuado na escala e na intensidade. 
As guerras tornaram-se mais prolongadas e destrutivas; 1527, 
o ano do saque, foi o trigésimo terceiro de hostilidades quase 
contínuas que fustigaram a Península Itálica e a Europa para lá 
dela. Os exércitos aumentaram em efetivos, sofisticaram-se e 
tornaram-se muito mais dispendiosos. Em reação, os estados que 
os mobilizavam desenvolveram instrumentos muito mais 



26

PA T R I C K  W Y M A N

complexos e eficazes para gerir os recursos. As primeiras viagens 
experimentais no Atlântico — alguns navios pequenos que des-
ciam junto à costa ocidental de África em busca de ouro, marfim 
e gente para escravizar — evoluíram para frotas inteiras com 
destino ao oceano Índico e exércitos determinados a conquistar 
as recém-descobertas Américas. A prensa de caracteres móveis, 
introduzida por Johannes Gutenberg setenta e cinco anos antes, 
tornou-se ubíqua, produzindo enormes quantidades de todos os 
tipos de material, mas principalmente propaganda religiosa.

Em 1527, o caminho que conduziu à Grande Divergência 
tornou-se imaginável. Ainda que fosse apenas um ténue esboço 
de algo muito mais para a frente, a forma desse mundo futuro 
estava a definir-se.

Porquê a Europa? E quando a Europa? Estas duas perguntas 
têm ocupado gerações de estudiosos de História, Ciência Polí-
tica, Sociologia e Economia. Dizem alguns que a verdadeira 
transformação só se deu com a Revolução Industrial, no dealbar 
do século xix; antes disso, a China e a Europa estavam empare-
lhadas segundo todas as métricas significativas. Outros afirmam 
que a exploração do carvão, facilmente acessível na Europa Oci-
dental, e a pilhagem gananciosa em terras ultramarinas, alimen-
tou o rápido crescimento da Europa à custa do resto do mundo.

Outros apontam antes para os séculos xvii e xviii, atribuindo 
a ascensão explosiva da Europa a fatores como a tecnologia mili-
tar e a capacidade económica dos estados europeus para travar 
guerras. Outras explicações incluem culturas de inovação insti-
tucional, política e técnica que seriam exclusivas da Europa Oci-
dental, sobretudo da Grã-Bretanha e dos Países Baixos. Para 
outros observadores, ainda, os primórdios da Grande Divergên-
cia encontrar-se-ão profundamente enraizados na Idade Média 
ou ainda antes, em características culturais europeias amorfas, 
sinais precoces protocapitalistas ou na distribuição de recursos. 
Uma explicação mais convincente da escola de pensamento 
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«divergência profunda» enfatiza um sistema de Estado multi-
polar que não se encontra noutro lugar do mundo: um panorama 
político fragmentado que criou um conflito quase constante no 
seio da Europa, um ruído de fundo contínuo de competição que 
determinou o tom de todos os outros desenvolvimentos neste 
período.5

Todas estas explicações e argumentos têm algo a recomendá-
-los. Os padrões de vida e os salários na Grã-Bretanha, e em regiões 
de desenvolvimento comparável na Índia e na China, não diver-
giram verdadeiramente até ao despontar da Revolução Industrial. 
Reciprocamente, porém, a industrialização não surgiu um dia do 
nada; tinham de existir raízes mais profundas para estes desen-
volvimentos, e a questão é até onde remontam essas raízes na 
História.6

Este livro propõe uma resposta a estas duas perguntas, ou, 
antes, uma maneira um pouco diferente de as enquadrar e com-
preender. Em vez de se concentrar apenas numa variável, como 
uma inovação ou um recurso particular, aponta para um período 
particularmente fértil em acontecimentos: as quatro décadas 
entre 1490 e 1530. Neste período breve, mais curto do que uma 
vida humana, a futura metamorfose da Europa Ocidental,  
de espaço atrasado em superpotência, tornou-se possível graças 
a uma sucessão de transformações convulsivas.

Não foi um processo único ou apenas uma variável que 
causou estes episódios intensos de disrupção, mas a confluência 
de vários. Viagens de exploração, estados em crescimento, 
guerra apoiada na pólvora, a proliferação de prensas tipográfi-
cas, a expansão do comércio e da finança e as suas consequên-
cias acumuladas — convulsões religiosas, violência generalizada 
e expansão global — colidiram, interagindo de formas comple-
xas e imprevisíveis. Foi uma mistura explosiva de desenvolvi-
mentos, cada um demasiado pródigo em consequências só por 
si. O período breve e intenso em que se combinaram e tiveram 
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impacte alterou de um modo drástico o rumo da história mun-
dial, lançando as fundações de um futuro que exibe uma seme-
lhança notável com o nosso.

Instituições Económicas

O que congregou estas tendências díspares — coisas tão 
variadas como a difusão das prensas tipográficas e o recurso a 
exércitos mercenários — foi um conjunto particular de atitudes 
para com o crédito, a dívida, empréstimos e investimento. Estas 
atitudes governaram a maneira como os Europeus aplicaram o 
capital, os seus ativos. Podemos vê-las como instituições econó-
micas.

Aqui, «instituição» refere-se, a um nível mais básico, a um 
entendimento partilhado das regras de um jogo particular. Mais 
genericamente, uma instituição estende-se, para lá das regras, 
aos sistemas, às crenças, às normas e às organizações que impe-
lem as pessoas a comportarem-se de determinado modo. As ins-
tituições levam as pessoas a obedecerem às regras do jogo, a 
perpetuá-las e a adaptá-las de maneiras benéficas para quem as 
usa. As instituições podem ser boas ou más, prestáveis ou pre-
judiciais, consoante as circunstâncias. A expectativa de que a 
lealdade política seja recompensada com a proteção — um per-
feito quadro de referência institucional — tanto pode produzir 
ligações duradouras como uma corrupção irresponsável. Como 
se comportam as pessoas nos mercados, em que suposições 
baseiam as transações que fazem, como interagem a dinâmica 
familiar e os negócios: tudo isto é enformado por instituições.7

A Europa Ocidental não era um lugar particularmente 
próspero pelos amplos padrões eurasiáticos no início deste 
período. As populações diminuíram até quase metade desde o 
pico, no início do século xiv, devido às calamidades combinadas 
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da Peste Negra (em meados do século xiv, com recorrências 
epidémicas na continuidade) e um clima mais frio e menos pre-
visível. Os metais preciosos escasseavam. Conflitos destrutivos 
assolaram o continente durante décadas a fio, sendo a Guerra 
dos Cem Anos, entre a Inglaterra e a França, apenas um exem-
plo. Contendas intestinas arruinavam quase todos os grandes 
reinos na segunda metade do século xv. Todos estes fatores 
contribuíram para um profundo mal-estar económico que per-
sistia havia mais de cem anos.8

Na alvorada do século xvi a situação tinha começado a 
inverter-se, mas pouco. As populações, base de todo o cresci-
mento económico pré-moderno, começavam a aumentar em 
grande parte do continente. O comércio expandia-se uma vez 
mais. Ainda assim, nada disto equivalia de todo a uma superio-
ridade económica, muito menos a um sinal de futuro domínio 
global.

O que a Europa tinha nesse preciso momento do tempo era 
um conjunto de instituições económicas bem adaptadas para 
desenvolver cada um desses processos principais que definiram 
a era vindoura: exploração, crescimento do Estado, guerra com 
pólvora, a prensa de caracteres móveis e as consequências que 
deles decorriam. Tudo isto era dispendioso, processos e tecno-
logias intensivos em capital. Dependia de quantias avultadas de 
dinheiro para o financiamento inicial e de ainda mais para se 
sustentar.

Um navio ou toda uma frota a navegar pelo Atlântico impu-
nha um grande investimento inicial nas embarcações, em víveres 
e na tripulação para o equipar. Faltava aos estados desse período 
a capacidade para extrair aos súbditos todo o dinheiro necessário 
para financiar as suas aspirações, por isso precisavam de emprés-
timos e adiantamentos que dependiam de rendimentos futuros. 
O principal objetivo desses empréstimos era pagar a guerra da 
pólvora numa escala cada vez mais desmedida. A guerra era um 
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negócio, um negócio com importantes custos à cabeça suporta-
dos predominantemente por contraentes privados que depen-
diam de crédito para pagar o recrutamento e as provisões. Uma 
prensa de caracteres móveis era um empreendimento humilde 
em comparação com uma campanha militar ou uma viagem 
à Índia, mas também exigia um dispêndio significativo de capi-
tal para os tipos, a prensa, o papel e peritos para a operarem 
antes que rendesse qualquer quantia.

Os mesmos mecanismos e suposições prevaleciam em toda 
a parte, quer se tratasse de um próspero mercador veneziano a 
investir num empreendimento de impressão, um comerciante 
inglês a comprar uma remessa de lã apenas com um pagamento 
de entrada, um nobre tirolês a hipotecar as suas terras para pagar 
os bónus de mobilização de lanceiros mercenários, uma associa-
ção de nobres e especuladores espanhóis a criar um fundo para 
pagar a um ambicioso aventureiro genovês para viajar rumo ao 
desconhecido ou de um rei a contrair dívidas estarrecedoras 
junto de banqueiros de Augsburgo para comprar a sua eleição 
como imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Os cre-
dores emprestavam o dinheiro na expectativa de que o iriam 
recuperar, fosse com rendimento sobre o investimento ou com 
juros, consoante o tipo de transação.

Embora isto possa parecer óbvio à primeira vista, na ver-
dade exige uma sucessão de pressupostos encadeados relativa-
mente à natureza do dinheiro e do crédito, e uma imensa fé tanto 
nas partes da transação como no contexto mais amplo que podia 
dar consistência aos termos do acordo. Confiança entre o credor 
e o devedor ou financiador, confiança entre as partes e as auto-
ridades, tanto formais como informais, que podiam impor o 
cumprimento de um contrato formal ou de um acordo informal: 
esta confiança na fiabilidade do desfecho foi o que permitiu aos 
Europeus verterem montantes cada vez maiores de capital nes-
ses processos dispendiosos. Isto não era o mesmo que acreditar 
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em lucros garantidos; pela sua natureza, os empréstimos impli-
cam riscos, e os investimentos especulativos em novas tecnolo-
gias e empreendimentos podem sempre fracassar. Neste caso, 
porém, um número suficiente de pessoas confiou nesses pres-
supostos partilhados, acreditou que resultariam e manteve 
aberta a torneira do capital.

As instituições económicas tão centrais a este período não 
eram iguais às nossas perceções de hoje. O crédito era, em 
grande medida, pessoal, confiando muito mais na reputação do 
que em medidas impessoais ou matemáticas de fiabilidade cre-
ditícia. Laços de parentesco, casamento, etnicidade e origem 
comum, para referir só alguns, determinavam o acesso de alguém 
ao crédito. Instituições formais e métodos públicos de aplicação 
da lei estavam profundamente interligados com um padrão 
muito mais íntimo e privado de obrigação, de que o dinheiro era 
apenas uma parte; tratava-se, em idêntica medida, de um juízo 
moral relativo ao valor de um indivíduo, de uma empresa ou até 
de uma comunidade. O inverso também era verdade, a solvência 
monetária era significativa para o valor moral e social.9

Então, Porquê?

Não eram inovações de todo inéditas na Europa do final do 
século xv; na verdade, as regiões e cidades comercialmente mais 
avançadas — lugares como os grandes centros mercantis do 
norte de Itália e dos Países Baixos — tinham recorrido a um 
enten dimento sofisticado do crédito e do investimento desde 
havia séculos, criado precisamente sobre essas fundações. E os 
Europeus também não eram o único povo do mundo a concen-
trar o capital, a utilizar formas organizacionais complexas para 
tratar de negócios ou prorrogar um empréstimo para uma varie-
dade de efeitos. Tudo isto existiu durante séculos, ainda que 
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aparecesse, desaparecesse e depois voltasse a mostrar-se ao 
longo dos milénios. De Roma à China, desde o século i a. C. até 
ao fim da Idade Média, as pessoas arranjaram maneiras de fazer 
negócios e orientar o capital de formas produtivas. Nesse sen-
tido, os europeus do século xv dificilmente eram singulares.10

Contudo, várias coisas eram diferentes. Em primeiro lugar, 
estas instituições económicas estavam em quase todos os lugares 
da Europa Ocidental. Múltiplos eixos de comunicação, mobili-
dade e comércio, muito percorridos, davam coesão à região. Mer-
cadorias, pessoas e ideias — incluindo instituições económicas 
que davam forma à disponibilidade e ao uso do crédito — podiam 
viajar por essas vastas redes, e faziam-no.

É difícil dizer se estas instituições se difundiram na prática, 
deslocando-se de um lugar para o outro, ou se as condições eram 
apenas aparentadas quanto bastasse para impulsionar a invenção 
de soluções semelhantes para o mesmo problema. A terminolo-
gia e os pormenores variavam substancialmente de lugar para 
lugar e de sector para sector. Algumas regiões tinham maiores 
quantidades de moedas de baixo valor em circulação do que 
outras, o que implicava menos recurso ao crédito quotidiano 
entre as gentes comuns para as necessidades diárias. Estas dife-
renças abrangiam o topo do espectro social: os banqueiros 
 Médicis de Florença organizaram a sua firma e, portanto, o seu 
capital, de maneira muito diferente dos mercadores hanseáticos 
do Báltico ou dos Fugger, mercadores-banqueiros de Augsburgo. 
Um grupo de financeiros genoveses a emprestar dinheiro à rai-
nha de Castela, tomando as joias da coroa como garantia, não 
operava à mesma escala que um nobre alemão a mobilizar uma 
companhia modesta de lanceiros com recurso ao crédito.

No entanto, todos eles — de camponeses humildes a com-
prarem cerveja e pão aos banqueiros que asseguravam o finan-
ciamento estatal — compreendiam os princípios inerentes à 
concessão de empréstimos e aos investimentos. Os pressupostos 
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mais fundamentais que perfilhavam em relação à segurança,  
ao colateral, ao risco e à retribuição, estavam alinhados. O enqua-
dramento institucional funcionava de um modo similar em toda 
a Europa Ocidental porque tinha andado a viajar por essas rotas 
inter-regionais, a todos os níveis da escala social e desapercebido, 
durante séculos.11

Em segundo lugar, havia boas razões para que essas institui-
ções se tivessem difundido (ou sido inventadas separadamente) 
por toda a Europa. O final do século xiv e o século xv, período-
-chave do seu desenvolvimento antes de se generalizarem no 
início do xvi, testemunharam uma escassez acentuada de moeda 
cunhada. As casas da moeda fecharam, os cambistas ficaram sem 
negócio e as mercadorias por vender devido à carência de moeda.

Não se tratou de um breve interlúdio; a «Grande Fome de 
Prata e Ouro» foi um período crítico a meio do século xv, mas a 
escassez prolongou-se por décadas. A prata era o meio de tran-
sação no qual se efetuava a maioria dos negócios europeus, e 
tornou-se sobretudo escassa devido ao esgotamento das minas 
e da balança comercial demasiado deficitária que a Europa tinha 
com o Oriente. As exportações — em particular tecidos — eram 
muito menos valiosas do que as importações. Os metais precio-
sos, o ouro e a prata, eram a única coisa que podia comprar as 
especiarias, as sedas e outros luxos que as elites europeias pro-
curavam. A curto prazo, a falta de moeda contraiu acentuada-
mente o acesso ao crédito, sobretudo nos níveis mais elevados 
da economia. Sem moeda, ninguém poderia ter a certeza de que 
o seu investimento frutificaria ou de que o seu empréstimo seria 
reembolsado. Em consequência, a economia entrou em profunda 
depressão em meados do século.

Todavia, a longo prazo os negócios conseguiram prosseguir. 
O modo como os Europeus concebiam o dinheiro e o crédito 
evoluiu em reação à escassez. As pessoas arranjaram maneiras 
de trabalhar com pouca ou nenhuma moeda como, em certa 
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medida, já faziam desde havia séculos, e sentiam-se cada vez 
mais à-vontade com isso. Quando, no final do século xv, passou 
a estar disponível mais moeda, essas instituições não desapare-
ceram; em vez disso, multiplicaram o efeito da prata e do ouro 
que então abundaram, criando ainda mais crédito para circular 
nas economias da Europa Ocidental.12

Em terceiro, a articulação com o momento era importante. 
Não era tanto o caso de essas instituições serem superiores ao 
modo como os mercadores indianos de Gujarate, por exemplo, 
conjugavam o capital ou como os agricultores chineses de Fujian 
valorizavam a terra, mas o de serem particularmente adequadas 
para esse momento particular. Dirigiram de um modo eficaz fun-
dos para toda uma gama de processos de capital intensivo. Cada 
um desses processos já existia desde havia algum tempo, mas a 
quantidade de capital que para eles era bombeado aumentou em 
ordens de grandeza num período muito curto de tempo. 
O dinheiro foi atrás do dinheiro quando os financiadores pensa-
ram que havia lucros. Assim que o financiamento do Estado se 
revelou lucrativo para os credores, os governantes puderam pedir 
mais emprestado, o que obrigou outros governantes a fazerem o 
mesmo. Quando uma viagem pela costa de África Ocidental abaixo 
trouxe ouro e pessoas escravizadas no regresso, outros financia-
dores, vendo que havia uma oportunidade a aproveitar, despeja-
ram dinheiro em empreendimentos ainda mais ambiciosos. Assim 
que a prensa de caracteres móveis encontrou o seu caminho para 
a rentabilidade, mais fundos foram dirigidos para essa indústria.

O Momento Decisivo

O período de quarenta anos sobre o qual se debruça este 
livro, entre 1490 e 1530, testemunhou fluxos cada vez maiores 
de capital a circular por este enquadramento de instituições 
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económicas. Qualquer um destes processos constituiu, em si 
mesmo, um desenvolvimento importante: os académicos têm 
passado décadas, até mesmo séculos, a escrever e a debater 
acerca deles. Há boas razões para isto. O aparecimento da prensa 
móvel, por exemplo, pode ser melhor compreendido como uma 
revolução plena na distribuição da informação. A composição 
de um mundo verdadeiramente global que, pela primeira vez na 
história humana, incluía as Américas, não era um clarão fugaz. 
Todos estes processos colidiram nas breves décadas adjacentes 
a 1500. Não se tratou de coincidência; a disponibilidade de capi-
tal tinha-os sobrealimentado.

Cada processo era intensivamente disruptivo. A propagação 
em velocidade relâmpago das ideias de Martinho Lutero, que 
levaram a Reforma às franjas da Europa ao fim de poucos anos, 
ficou a dever muito à nova popularidade da prensa de caracteres 
móveis. A guerra estava em toda a parte: não menos de trinta e 
dois massacres em grande escala de civis italianos, alguns dos 
quais envolveram muitos milhares de vítimas, ocorreram entre 
o início das Guerras Italianas em 1494 e 1528, logo após o Saque 
de Roma. E a Itália era apenas um teatro de conflito — os impé-
rios dos Astecas e dos Incas no Novo Mundo caíram volvida uma 
geração da partida de Colombo em 1492, derramando os tesou-
ros das Américas nos circuitos europeus e assassinando um vasto 
número de seres humanos nesse processo.13

Qualquer um desses desenvolvimentos bastava para derru-
bar a ordem estabelecida do mundo e estavam a acontecer todos 
em simultâneo, num período muito concentrado. Não eram 
fenómenos separados, mas processos que se reforçavam uns aos 
outros, impulsionados pelos mesmos mecanismos subjacentes. 
Estes processos colidiram então com uma sucessão de aconteci-
mentos contingentes e imprevistos — acasos de nascimento e 
morte, a oportunidade de uma decisão e por aí em diante — para 
produzir uma reação global sem precedentes.
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Essa reação foi uma era de transição, uma época de mudan-
ças extraordinárias na vida e na sociedade europeias com impli-
cações de grande alcance para o futuro do mundo. Podemos 
chamar-lhe uma conjuntura crucial, uma crise de décadas em que 
essas diversas mudanças convergiram para alterar fundamental-
mente todo o rumo subsequente dos acontecimentos. Esta con-
juntura crucial criou uma dependência de trajetória: o futuro em 
que a Europa veio a dominar o mundo, embora ainda estivesse 
muito distante, só se tornou imaginável após este período de 
mudança intensiva. Ganhos cada vez maiores acompanharam o 
enorme aumento de escala que definiu este período de quarenta 
anos. Claro que houve muitas conjunturas cruciais nos três 
sé culos que se seguiram e que acabariam por conduzir à Revo-
lução Industrial, mas todas dependeram desta primeira série 
seminal de mudanças simultâneas.14

É por isso que este período de quarenta anos é relevante no 
grande esquema da História. No entanto, é apenas metade da 
gesta. A outra metade é como essa época foi desconcertante, 
perturbadora e agitada para quem a viveu. Pessoas reais sentiram 
o vento do Atlântico a sibilar-lhes no rosto, ouviram o caos rouco 
de um porto fervilhante e sentiram o odor da pólvora queimada 
no meio da loucura do campo de batalha. Lutaram, sofreram, 
amaram, compraram, venderam, lavraram, fiaram, tiveram êxito 
e fracassaram enquanto o mundo à sua volta se alterava irrevo-
gavelmente.

Acontecimentos importantes e de impacte mundial como 
estes podem parecer impessoais se não estiverem entretecidos 
na trama da vida quotidiana. Para esse fim, escolhi nove indiví-
duos para servirem de janelas a esta história, pessoas reais que 
incarnaram os temas principais do capital, do Estado, da guerra 
e da imprensa nas suas vidas correntes, que tanto os impulsio-
naram como os sentiram passivamente. Algumas dessas figuras, 
como Cristóvão Colombo, a rainha D. Isabel de Castela e o sultão 
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otomano Solimão, o Magnífico, são bem conhecidas. Outras, 
como o nobre alemão Götz von Berlichingen, que perdeu um 
braço, ou o obstinado mercador inglês de lã John Heritage, são-
-no menos. Todos eles ajudam-nos a compreender esta era: o que 
estava em jogo, o que se perdeu e o que se ganhou.

É fácil ver estas mudanças como positivas, como ápices 
decisivos numa narrativa heroica mais vasta. Afinal, conduziram 
diretamente à Revolução Industrial e, portanto, ao nosso mundo 
atual. É sempre tentador acreditar que vivemos no melhor dos 
mundos possíveis ou, pelo menos, num bastante bom, mas fun-
damentar estas mudanças nas vidas de pessoas reais, grandes e 
pequenas, mostra de uma forma clara que não foram necessa-
riamente — ou sequer sobretudo — benéficas, pelo menos no 
momento. Viagens de exploração conduziram à escravatura em 
massa, conquistas genocidas e pilhagem de continentes inteiros. 
Estados em ascensão esbulharam os súbditos com impostos para 
pagar guerras mais prolongadas e destrutivas que, por sua vez, 
levaram a miséria a inúmeros outros. A impressão promoveu 
uma revolução da informação, mas a Reforma que ajudou a criar 
deu lugar a gerações de conflitos religiosos iníquos, resultando 
num número incontável de mortes. Mesmo que aceitemos que 
é necessário um certo grau de destruição criativa para haver 
inovação e progresso, ainda assim trata-se de destruição.

Estes custos não podem ser esquecidos. Os balanços regis-
tam tanto os ativos como os passivos. Deverá também fazê-lo a 
avaliação deste período essencial da história mundial, que lançou 
de tantas maneiras, tanto positivas como negativas, as fundações 
daquilo em que nos encontramos nos nossos dias.
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