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O SANGUE
DE BIZANCIO
ASCENSÃO E QUEDA DO
IMPÉRIO ROMANO DO ORIENTE

Esta obra visa dar a conhecer a história do Império Romano do
Oriente – conhecido como Império Bizantino (séculos IV-XVI).
Trata-se de um livro panorâmico, centrado nos aspetos políticos
e militares, que pretende facilitar um primeiro contacto com a
odisseia milenar da parte oriental do velho Império Romano,
derrubado pelos povos bárbaros no século V. Não é possível
compreender a Europa atual sem conhecer a história do Império
Bizantino; só através dela poderemos perceber o início da expansão
muçulmana, o percurso do Cristianismo, a constituição da Igreja
Ortodoxa, o aparecimento do alfabeto cirílico, a origem dos
nacionalismos balcânicos, a formação do Estado russo, a aventura
do pequeno reino da Arménia ciliciana, a epopeia dos Mongóis na
Ásia Menor, as Cruzadas na Terra Santa... Este é, pois, um livro de
iniciação a um tema quase esquecido pelos historiadores e pelos
programas universitários portugueses. E uma porta de entrada
num mundo único e fascinante – o do império cor de púrpura,
que os Turcos Otomanos acabariam por conquistar em 1453.
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João Gouveia Monteiro é Professor Associado com Agregação da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Investigador
do Centro de História da Sociedade e da Cultura e Académico
Correspondente da Academia Portuguesa da História. Especialista
em história político-militar antiga e medieval europeias, é autor de
mais de uma centena de artigos e livros, publicados ao longo das
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Como docente, leciona História da Antiguidade Clássica,
História da Idade Média, História Militar e, a partir de
2016-17, História das Religiões. Preside atualmente à
Associação Ibérica de História Militar (séculos IV-XVI).
Gustavo Gonçalves, João Paiva, Rodrigo Gomes e João Rafael Nisa
são licenciados em História ou em Arqueologia pela Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra. São formandos do Mestrado
Interuniversitário de História Militar
e todos eles dedicam as suas dissertações ao estudo
dos principais tratados militares bizantinos, tendo
João Rafael Nisa já defendido a sua tese.

