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MISCELÂNEA PARA ENTENDIMENTO DO TEMPO E DA GENTE
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1 -Os Cátaros -O princípio dualista e o culto do Espírito Santo; o movimento cátaro

europeu e na região da Langue d'Oc; convergência de interesses entre os Condados

da Borgonha, Provença e Toulouse, e espiritual entre certos aspectos do Catarismo

e do Templarismo; estabelecimento da Inquisição em França, Itália e Aragão, no

século XIII, contra a heresia cátara; os apelidos relacionados com Pomba dissimi-

nados na Europa pelos Cátaros; os primeiros Colombo 2 -A Inquisição -A expansão do processo anti-semítico na Europa; o estabelecimento

da Inquisição em Espanha, no final do século XV, e em Portugal, no século XVI;

a percentagem demográfica de cristãos-novos no territorio português. 3 -Os Judeus Portugueses -Os gheuos, perseguições e matanças de hebreus na Europa;

a acção anti-judaizante dos Dominicanos, a protecção dos Reis de Portugal aos Judeus

e a legislação contra o ódio popular; a Ordem de Cristo, sucedânea da do Templo,

como refúgio de cristãos-novos; Portugal, nação precursora dos princípios demo-

cráticos 4 -As Cruzadas Peninsulares e os Templários -As Ordens Militares e a particular

contribuição dos Templários na expansão continental do Reino de Portugal, a mais

antiga nação com fronteiras geográficas definidas; breve súmula do processo acusa-

tório movido aos Templários e a extinção da Ordem; sua metamorfose em Ordem

de Cristo, por acção d'El-Rei Dom Dinis de Portugal. 5 -Os Descobrimentos Pré-colombinos -a "questão das Canárias"; regra templária do

sigilo; o reachamento dos Açores e descobrimento do Arquipélago da Madeira;

a chamada "Escola de Sagres"; primeiras viagens para Ocidente e descobrimento

secretodasAntilhas,BrasileCanadá 6 -Os Tratados Diplomáticos d'EI-Rei Dom João 11- Os Tratados das Alcáço-

vas (1479), de Toledo (1480) e de Tordesilhas (1493); sugestão da tese de estar

"Cristóbal Colón" ao serviço do Rei de Portugal.

2: Parte

o HERMETISMO DE "CRISTÓBAL COLÓN"

I -A Documentação Colombina -Os textos do Almirante das tndias e dos cronis-
tas seus contemporâneos; início das deturpações históricas conducentes à mistifi-
cação de um Cristo foro Colombo genovês; críticas pró e contra; "Cristóforo Colón"
e os seus filhos nunca disseram ser C%mbo e sempre assinando ele por meio
de uma sigla cabalística. 85
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2 -Em que Lingua se expressava o Almirante das tndias -"Cristóbal Colón", embora

tivesse vagos rudimentos da língua italiana, não sabia expressar-se nela correcta-

mente; não sabia escrever em italiano e, quando o fazia em castelhano ou falava este

idioma, cometia frequentes erros de sintaxe, introduzindo -por carência de vocabulá-

rio adequado -étimos característicos portugueses. 3 -A Diversidade de "Colombo Estrangeiro" -As múltiplas nacionalidades atribuí-

das a "Cristóbal Colón"; destruição mútua das diversas teses pelos investigadores

da gesta colombina. e recíprocas acusações de fraude; incoerência das hipóteses

de o Almirante das lndias ser italiano, catalão ou galego.

Parte

A NAVEGAÇÃO EMPÍRICA E A CIENTÍFICA

123

139

151

157

I -A Criptografia Náutica Portuguesa -O alvor da navegação científica portuguesa;

o sigilo imposto aos navegantes e o conhecimento demonstrado por "Cristóbal

Colón" dos segredos cosmo-geográficos da dita "Escola de Sagres"; o mito de

Cipango(Japão)atlântico 2 -O Enigma das Viagens de "Colón" -Alguns navegadores estrangeiros ao serviço

de Portugal e o verdadeiro descobridor do Arquipélago de Cabo Verde; proibição

da navegação estrangeira na costa de Africa e no Atlântico ao Sul das Canárias;

insistência de "Cristóbal Colón" em descobrir a Índia pelo Ocidente, exclusivamente

"aoserviço"dosReisCatólicos .

3 -O Problema da Lendária 77tyle -A prova irrefutável de que "Cristóbal Colón"

llão errou os cálculos da área territorial do Reino de Inglaterra nem da rota para

a Islândia e Groenlândia, pois apenas praticava a medição distancial secreta da nave-

gação portuguesa. 4 -As Excrescentes Teses do Descobrimento da América -A ignorância ou burla

relevada na pseudotese, jamais provada, do descobrimento da América pelos

Vikings e a sua incapacidade de navegação (primária) no alto-mar; a mistificação

do descobrimento do Canadá por marinheiros franco-normandos e pescadores

bascos; a tese paranóica da fundação de um "Império Viking" na América do Sul

e da viagem précolombina ao Brasil de um imaginário navegador diepense. 5 -O Mistério das Sete Cidades -Distinção entre as Ilhas de 77tye (Tule) e das Sete

Cidades ou Antília; a confusão de Toscanelli, por deficientes informações portugueses;

o mito de São Brandão e o atraso da cartografia estrangeira, inventando um mundo

inexistente, mesmo já em finais do século XVI; comparação destas cartas com as

portuguesas suas contemporâneas 191

4,' Parte

MAQUIA VELISMO BIOGRAFICO

213

221

I -A Estirpe Esfingica -A diversidade das traduções do al?elido Colom,. o escudo de

armas outorgado pelos Reis Católicos ao Almirante das lndias, por diploma com-

provativo de que ele já era de família nobre; refutação da tese do lusista Pestana

Júnior e corroboração de uma hipótese apresentada por Santos Ferreira e Lobo

d'Ávila. 2 -O Vórtice da Fraude -Denúncia e prova das falsificações documentais tendentes

a demonstrar que "Cristóbal Colón" seria italiano ou catalão. 3 -A Linhagem "Lanificiária" -A inexistência de qualquer relação entre o Almirante

das Índias e a desencovada família genovesa; as falsas minutas testamentárias

que lhe foram atribuídas e o único testamento de comprovada genuidade; a sua
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descendência; o processo litigioso CPleyto) para impugnação da herança e a irrup-
ção de um embusteiro italiano: Colombo, de Cucaro; as avós portuguesas do filho
do Almirante; os 200 documentos da monumen~al "Raccolta", monumental ludí-
brio; prova de que o "trio" Colombo de Génova nada tinha que ver com o trio
ColónestabelecidonaPenínsulalbérica .

4 -"Misericórdia" -Referência ao regresso da 1.' viagem do Almirante às Antilhas
e vinda a Lisboa, para prestar contas a EI-Rei Dom João li do sucesso da expedi-
ção; habilitações literárias e científicas de "Cristóbal Colón"; análise de um memo-
rando de dívidas contraídas pelo Almirante e supostamente por ele recordadas à
hora da morte; inscrição criminosamente adulterada num mapa-mundo de "Barto-
lomeu Colón" em que o cartógrafo se diz natural de Terra Rubra e que os falsá-
rios -denunciados por um cronista -fizeram desaparecer; a personalidade de
"Cristóbal Colón", metamorfoseado em Cristo foro Colombo, triplicada, com 3 datas
de nascimento, para poder amoldar-se à de um cardador de lãs genovês. 249

5: Parte

"CRISTÓBAL COLÓN" DESVENDADO

267

297

30

1- Rasgando o Nevoeiro -"Colón" auto biógrafo e teógrafo; o livio das "Profecias"

desfalcado "das melhores páginas"; investigadores pioneiros na tentativa de decifra-

ção da sigla cabalística do Almirante das tndias; suspeita plausível da sua origem

judaica; teses lusistas improfícuas; as mensagens criptográficas hebraicas inscritas

nas obras "Theatro Genealógico" e "Pericope Genealógica" do século XVII; os Judeus

precursores da Imprensa em Portugal; apresentação de Valentim Fernandes e sua rela

ção com "Cristóbal Colón"; erros de interpretação nas teses portuguesas. 2 -A Astrologia e a Alquimia -O sistema sefirótico; a simbologia cabalística hebraica

e a alquímica templária ou ocidental; a Fénix na emblemática dos Estados Unidos

da América e a Corda (cabo de marinharia) na arquitectura "manuelina". 3 -O Labirinto da Cabala -Breve referência à natureza da cabala hebraica e sua

simbologia; a emblemática cabalística d'EI-Rei Dom João 11 e da Rainha Dona

Leonor; o princípio dualista zoroástrico e o Culto de Mithra; tentativa de utiliza-

ção do "método do espelho" pelo investigador lusista Patriocinio Ribeiro; os

métodos temúricos, guemátricos e notaricónicos; interpretações deficientes da

legenda XjioFERRENS e da gravura da "Pericope Genealógica"; corroboração da pri-

meira descoberta positiva de Santos Ferreira: colon=Zarco 4 -Para lá do Espelho -Interpretação dos 3 "SSS"; relação entre o símbolo serpen-

tário e o nome de Jesus Cristo: Salvador; a "Rosa de 5 Pétalas" e a "Roda de

Navalhas" de Santa Catarina; início da leitura da sigla; mensagens insatisfatórias

5 -A Profecia da Sibila -A carta de Valentim Fernandes ao conselheiro particular

do Imperador Maximiliano I da Alemanha; opção definitiva pela cabala ocidental

templária no desenvolvimento do sistema sefirótico; simbologia da sereia e o

significado de Câmara, título concedido a João Gonçalves Zarco; definição integral

da sigla de Salvador Fernandes Zarco/"Cristóbal Colón", natural de Cuba. 6 -No Rescaldo da Peleja -A simbologia do Dragão; identificação acusatória dos pri-

meiros falsificadores da documentação colombina; desmistificação da naturalidade

de "Bartolomeu Colón" e preva de que Terra Rubra era a correcta tradução latina

de Terra Ruiva ou Vila Ruiva do Ducado de Beja; a toponímica deste Ducado

transferida por Colón-Zarco para as ilhas antílicas e "terra firme" sulamericana,

assim como outros nomes genuinamente portugueses; a real identidade familiar de

Dona Filipa Moniz Perestrelo, mulher do Almirante das.tndias Ocidentais. 375
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XAQUE E MATE

403

423

519

537

I -A Teia Genealógica -O fenómeno generalizado da proliferação espúria; a legislação

consencial relativa ao assassínio das esposas adúlteras; a conspiração dos Duques

de Viseu e Beja e do Duque de Bragança (respectivamente meio-irmão e primo

de Colón-Zarco) contra EI-Rei Dom João 11; eliminação nos livros genealógicos

dos apelidos de origem hebraica ou insinuantes de prática astrológica e alquímica;

referência a João Esmeraldo, da Ilha da Madeira; a acção "purificadora" do Santo

Ofício da Inquisição; o túmulo de Dona Isabel Moniz Perestrelo, sogra de Colón-

-Zarco, no Convento do Carmo de Lisboa, na desvirtuada tese do lusista Pestana

Júnior; os cavaleiros-do-mar, sob a dinastia de Aviz, familiarmente interligados

e constituindo os alicerces da nova Nobreza portuguesa dos séculos XV e XVI;

primeiras pesquisas genealógicas e elaboração da Arvore de Costados I 2 -Na Pista dos Últimos Incógnitos -Investigação com base em Cuba ("Vila" Ruiva

e "Vila" Alva) e Alvito, tendo por objectivo a identificação dos dois irmãos "Diogo

e Bartolomeu Colón", prova inédita do parentesco de "Cristóbal Colón" com os nave-

gadores Vasco da Gama e Pedro Alvbares Cabral e o poeta Luís Vaz de Camões;

Arvores dos Costados 11, III e IV, demonstrando as interligações familiares das

Casas Mello, Câmara, Aguiar, Sylveira e Menezes; a subtese dos "primos" Marchena,

frades do Convento de La Rábida (Huelva), protectores e parentes de Colón-Zarco;

o "ofício" de Caçador, espoleta de nobilitação e atribuição de altos cargos militares

e administrativos do Reino; fac-simile de uma página da "Pedatura" de Alão de

Morais, fonte da subtese demonstrativa de que "Diogo e Bartolomeu Colón" seriam

Aguiar; prova de que Colón-Zarco não mentiu ao afirmar "não ser o primeiro Almirante

da sua família"; prova da sua estadia intencional na Ilha de Santa Maria dos

Açores -omitida pelos cronistas portugueses -e sugestão do objectivo da viagem;

esclarecimento da incursão de "Cristóbal Colón" a Arzila, em defesa dos portu-

gueses aí sitiados e prova de que estes eram seu parentes; Árvore de Costados V; os

Henriques de Beja e de Córdova, parentes do Almirante das Índias, dos Medina-

celi e Medina Sidónia; renovação do tema do assassínio das mulheres adúlteras

para tentativa de identificação de Rui Pereira que matou Beatriz Henriques;

o parentesco de Colón-Zarco com os Marqueses de Moya, conselheiros dos Reis
Católicos; a fraude dos Colombo Canajole e das inserções ilídimas de alguns Colombo

na "História dei Almirante" de Don Fernando Colón; subtese de identificação de

Rui Pereira como sendo La Cerda, e de sua filha Beatriz Henriques, prima de Colón-

-Zarco e mãe-solteira do cronista Don Frei Fernando Colón; apresentação de

Miguel Moiyarte, concunhado de Colón-Zarco e sugestão das suas funções em

Huelva,aoserviçod'El-ReiDomJãolI. 3 -O Segredo da Heráldica -A simbologia heráldica e os escudos de armas templá-

rio-portugueses; estudo do brasã!> de Salvador Fernandes Zarco/"Cristóbal Colón",

com correcção da tese de Lobo d'Avila e seu esclarecimento definitivo. 4 -Jogo de Imagens -A fatuidade da tese genovista de que Cristo foro Colombo seria

loiro-arrruivado e evidência da probalidade de Colón-Zarco ter tal pigmentação

capilar; o único retrato (conquanto póstumo) do Almirante das Índias, considerado

fiel reprodução da sua imagem física, e a notável similaridade com os rostos

de seus pais, meios-irmãos e primos da casa de Avis, representados no Políptico de

Nuno Gonçalves, existente no Museu Nacional de Arte Antiga e esclarecidamente

identificados por António Quadros; contradição da presença do cronista Olivier

de Ia Marche no mesmo políptico e sugestão da figuração de João Gonçalves Zarco

no "Painel das Confrarias do Espírito Santo"; hipótese de identificação iconográ-

ficadeValentimFernandesoudeRuiBoto .

5 -Gambito de "Irmãos e Primos" -Apelo ao Leitor para solução de alguns enig-

mas biográficos de Colón-Zarco, conducentes à conclusão do Descobrimento "pré-

colombino" da América pelos Portugueses, c~m a comparticipação do próprio

Cristóbal Colón"; subtese da identificação de Alvaro Damán (que recebeu o Almi-

r.ante no Tejo, aquando da sua vinda a Lisboa) como sendo o Capitão de Caravela

Alvaro Damião de Aguiar, primo de "Diogo e Bartolomeu de Aguiar/"Colón" e de



Colón-Zarco; breve e oportuna referência ao cronista Damião de Góis; subtese
visando a probabilidade de os irmãos Diogo e Bartolomeu serem Colonnaj ajusta-
mento de todas as peças do puzzle colombino, já despido de mistério, e prova abso-
luta de que "Cristóbal Colón" -tal como seu filho afinnou -"limara o seu nome"
e era efectivamente Colonna, por via materna, neto d'El-Rei Dom Duarte e do
navegador João Gonçalves Zarco, e agente secreto d'El-Rei Dom João 11 (seu primo
e meio-cunhado), com a missão de compelir os Reis Católicos à assinatura do
Tratado de Tordesilhas 575
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