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A história ensina que o descobrimento da América por
Colombo, em 1492, trouxe à tona uma questão delicada. A
expedição do navegador genovês havia sido financiada por
dois diferentes patronos, com longo histórico de antipatia
mútua: de um lado, o rei português Dom João II; de outro, os
reis Fernando e Isabel de Castela e Aragão. Qual dos dois
reinos teria primazia sobre os mares e terras recémdescobertos?
Em 1494 - Como uma briga de família na Espanha Medieval
dividiu o mundo ao meio, o autor canadense Stephen R. Bown
conta as tramas paralelas que se enredaram para formar a
grande história do Tratado de Tordesilhas, documento que
dividiu o mundo ao meio e transformou os oceanos em campo
de batalha entre várias nações europeias. Uma história em
que o xadrez político é jogado lance a lance por personagens
movidos por poderosas motivações: da obstinada Isabel,
tornada rainha graças a sua luta particular pelo direito de
escolher o próprio marido, ao arrogante e ganancioso
Colombo em sua busca pela glória nos mares. Sem deixar de mencionar o brilho intelectual de Hugo
Grotius, teórico jurídico holandês que no século XVII fixou a ideia de "Mare Libertum",
desencadeando um novo entendimento sobre a exploração dos oceanos, que resultaria na legislação
marítima internacional atualmente em vigor.
Coube ao papa Alexandre VI – Rodrigo Bórgia, amigo do rei Fernando II de Aragão – resolver o
impasse entre Espanha e Portugal ao emitir a bula papal Inter Caetera, que estabeleceu as bases
para o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. O decreto proclamava a criação de uma linha
imaginária no Oceano Atlântico, de polo a polo do globo terrestre, repartindo todo o mundo
conhecido (e também o desconhecido) entre os dois países.
Considerado um dos maiores acordos diplomáticos e políticos de todos os tempos, o tratado e suas
consequências abriram caminho para o surgimento do conceito moderno de liberdade dos mares – o
uso desimpedido das vias aquáticas do mundo para comércio e viagens. Recheado de informação
histórica, 1494 mescla relatos de época com detalhes que contribuem para resgatar os ambientes da
época. Mérito do escritor Stephen R. Bown, especializado em livros históricos, sobretudo enfocando
grandes exploradores e história da ciência.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because 1494 are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your 1494 so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or guides in
the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the manual
thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
1494 are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy
can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-by-step
information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is really a
user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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