
 

CONFERÊNCIA 

« COLOMBO PORTUGUÊS » 
ESPINHO - 11 de Outubro - 15:30 

Biblioteca Municipal 
 

A Câmara Municipal de Espinho comemora a Descoberta da América há 516 anos 
com um dia dedicado a Cristóvão Colombo 

Vai ter lugar uma Conferência dedicada ao tema "Colombo Português" e estará patente 
uma Exposição bibliográfica e documental sobre o navegador 

À noite, será feito o lançamento oficial em duas línguas do livro de Pedro Laranjeira 
"O Alentejano que descobriu a América" 

Com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Cuba e do Presidente da Associação Cristóvão Colon, 
integrando um painel de ilustres conferencistas, investigadores e convidados oriundos do todo o país, o tema histórico 
da nacionalidade e origens do descobridor da América vai ter palco de debate numa Conferência aberta ao público 
durante a tarde do próximo Sábado, 11 de Outubro, na Biblioteca Municipal de Espinho. 
Antes do encerramento dos trabalhos, o painel de oradores submeter-se-á a questões postas pela assistência, 
responderá a perguntas e esclarecerá dúvidas. 
O tema da nacionalidade do descobridor da América está na ordem do dia e chegou à opinião pública, depois da 
descoberta de inúmeros documentos que provam já que o navegador não nasceu em Génova, ao contrário do que 
se tem acreditado, e apontam para a sua origem como um nobre português, nascido na vila de Cuba, no Alentejo. 
A comunidade científica tradicional acusa algum desconforto, numa obscura atitude de conservadorismo das 
mentiras aceites até hoje, como se isso as transformasse em verdade, e mostra-se renitente em se debruçar sobre 
as novas evidências, que produziram já mais de duas dezenas de livros sobre o assunto e chegaram mesmo a 
inspirar o cineasta Manoel de Oliveira a realizar um filme sobre o tema. 
A Câmara Municipal de Espinho quis contribuir para a discussão que se avizinha como uma necessidade histórica 
e promove uma Conferência subordinada ao tema "Colombo Português", na sua Biblioteca. 
Em simultâneo com uma Exposição bibliográfica e documental sobre o Almirante das Índias, no mesmo local, e 
antes do lançamento do último livro sobre o tema, a Conferência conta com as participações pessoais de várias 
entidades relacionadas com o tema e com comunicações por vídeo e multimédia oriundas de vários pontos do mundo. 
Serão Conferencistas, entre outros, 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Carlos Calado 
Engenheiro, Presidente da Associação Cristóvão Colon e 
dinamizador da página "Amigos da Cuba" na internet e um dos 
principais divulgadores da portugalidade do navegador 
 

José Ferreira Coelho 
Eminente cirurgião de prestígio internacional, investigador, 
professor e pintor, é amigo pessoal de Manuel Luciano da Silva 
e profundo conhecedor da influência de Portugal no Mundo 
 

Manuel Luciano da Silva 
Investigador, co-autor com Sílvia Jorge da Silva do livro "Cristóvão 
Colombo era Português, reside nos Estados Unidos" e a sua 
vida e obra inspirou o último filme de Manoel de Oliveira 
 

Paula Amorim 
Professora do ensino secundário na Escola Oliveira Júnior, em 
S.João da Madeira, protagonista de uma iniciativa sobre Cristóvão 
Colon, envolvendo professores e alunos de História 
 

António Pestana Garcia Pereira 
Advogado, professor universitário, líder político e candidato por 
duas vezes à Presidência da República, é neto de Pestana 
Júnior, um dos primeiros portugueses a escrever sobre o tema 

Francisco Orelha 
Presidente da Câmara Municipal de Cuba, local de nascimento 
de Cristóvão Colon, autarca dinamizador de várias acções com 
grande visibilidade mediática para divulgação do tema 
 

Manuel Rosa 
Investigador, autor do livro "O Mistério Colombo Revelado", 
reside nos Estados Unidos e dedicou muitos anos da sua vida 
ao estudo da descoberta da América 
 

Julieta Marques 
Investigadora de Montemor-o-Novo, autora do livro “Cristóvão 
Colom, filho do Duque de Beja” 
 

Roiz do Quental 
Escritor, autor do livro "Cristóbal Colón, esse (des)conhecido", 
representado pelo advogado e investigador Abel Cardoso 
 

José Lorente 
Cientista e professor na Universidade de Granada, lidera a 
equipa que levou a cabo todas as análises de ADN 
relacionadas com o descobridor da América 
 

Brandão Ferreira 
Tenente Coronel piloto-aviador, escritor, investigador e cronista, 
integrou o painel do debate televisivo sobre o tema, em Janeiro 
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A Conferência decorre no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico, na Biblioteca Municipal de Espinho (junto ao Casino) e 
terá como moderador o jornalista Pedro Laranjeira, director da Revista Perspectiva e autor do livro "O Alentejano que 
descobriu a América", a mais recente obra sobre o tema, cujo lançamento oficial das edições em português e espanhol 
terá lugar após a Conferência, no mesmo local, pelas 21:30 horas. 
Os eventos são abertos ao público e ficam convidadas todas as pessoas que queiram assistir 

 


