V o c ê sa b i a ?
1. A modelo que posou nua para o célebre “O Nascimento de Vénus”, de
Botticelli (1445-1510), foi Simonetta Vespucci, prima de Américo
Vespúcio (Amerigo Vespucci), o navegador que deu o nome à América.
2. Por ser natural de Florença, arqui-rival de Veneza, quando Américo
Vespúcio descobriu a foz de um rio no Novo Mundo onde os nativos
viviam em palafitas, pejorativamente baptizou o local como Venezuela.
3. Em 1492, quando foram expulsas de Espanha, cerca de 5.000 famílias
judias imigraram para Portugal. Preço do “visto de residência”: o
equivalente a 1.800 quilos de ouro, pagos a D. João II, o Príncipe
Perfeito.
4. Em respeito ao 2º mandamento recebido por Moisés, os judeus de
origem portuguesa referiam-se ao Criador como “D’us”, ou “YHWH”.
5. Gaspar de Lemos, capitão do barco que trouxe a D. Manuel a notícia do
“achamento” do Brasil, era judeu. O seu verdadeiro nome: Elias Lipner.
6. Se os limites territoriais definidos pelo Tratado de Tordesilhas se
mantivessem nos dias de hoje, em Brasília, a capital do Brasil, falar-seia espanhol.
7. A relíquia mais venerada em Portugal no século XVI, que era um
suposto osso do braço de São Sebastião, foi roubada do Vaticano
quando as tropas do imperador Carlos V, cunhado de D. João III de
Portugal, saquearam Roma em Maio de 1527.
8. A 10 de Novembro de 1444, próximo à cidade de Verna, na actual
Bulgária, aconteceu uma batalha onde 30 mil cristãos enfrentaram 120
mil turcos. Vendo a batalha perdida, o rei Ladislau III da Polónia fugiu.
Sem ceptro ou coroa, terminou os seus dias na Ilha da Madeira, como
um simples fazendeiro chamado Henrique, alcunhado de “o Alemão”.
9. Cunhado de Duarte Coelho, o donatário de Nova Lusitânia, Jerónimo de
Albuquerque reconheceu 24 filhos. Daí advém o seu apelido: o “Adão
Pernambucano”.
10. Por volta de 1570, trinta e cinco anos depois do início da colonização,
Pernambuco, no Brasil, já era o maior produtor mundial de açúcar.

Estas são algumas das curiosidades históricas
reveladas no romance “Nova Lusitânia”

