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Já apresentado em várias cidades um pouco por todo o país, o livro está 
nas livrarias de Norte a Sul e tem sido objecto de inúmeras notícias de 
imprensa e apontamentos de televisão. 

A obra dedica especial enfoque às investigações que indiciam a nacionalidade portuguesa do navegador e inclui as 
teses dos principais estudiosos deste assunto, como Mascarenhas Barreto, Manuel Rosa, Roiz do Quental, José 
Rodrigues dos Santos e Manuel Luciano da Silva, que inspirou Manoel de Oliveira para a realização do seu filme 
"Cristóvão Colombo, o Enigma",premiado na bienal de Veneza. 
É hoje evidente que o tecelão genovês Cristoforo Colombo nunca poderia ter sido o navegador e que estamos perante 
duas personalidades diferentes, ambas separadamente documentadas, tudo indicando que o Almirante foi um nobre 
português, primogénito de D. Fernando Duque de Beja e de Isabel Gonçalves Zarco, filha do descobridor da Madeira e 
Porto Santo, João Gonçalves Zarco. 
Uma intrincada trama histórica, protagonizada por D. João II, explica os mistérios que envolveram a identidade 
do homem que se terá chamado Salvador Fernandes Zarco, então conhecido como Cristóvão Colon, cuja 
nacionalidade só chega a discussão pública 70 anos após a sua morte, quando uma família italiana de apelido 
Colombo apresenta a Tribunal um "Testamento" (que agora se sabe ser uma tosca falsificação) no intuito de 
obter a herança do Almirante - processo, de resto, julgado contra os peticionários por esse Tribunal, que 
entregou a herança a D. Nuno de Portugal, neto do filho português do navegador. 
Essa e muitas outras evidências são relatadas na presente obra, que inclui os mais recentes resultados de análises de ADN, 
comprovativas de que o descobridor da América, então chamado "Infante de Portugal", não era italiano, francês ou espanhol. 
O trabalho, formatado em estilo jornalístico e profusamente ilustrado, inclui relatos e entrevistas com as mais 
relevantes personalidades ligadas a este assunto em todo o mundo, referindo todas as obras publicadas sobre o 
tema e pretende ser uma súmula de leitura fácil, cronologicamente muito bem apresentada, de um mistério 
histórico que permanece até aos nossos dias. 
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Está a causar grande interesse o livro do jornalista Pedro Laranjeira 
  

"O ALENTEJANO QUE DESCOBRIU A AMÉRICA". 
 
 

Já editado em português, inglês e espanhol, tem no prelo a 
versão alemã e prevê até ao fim do ano a publicação em 
francês, italiano, holandês, polaco e mandarim. 
 

Trata-se de uma compilação de factos relevantes sobre 
as mais recentes descobertas vindas a lume acerca da 
personalidade e origens de Cristóvão Colombo, 
descobridor da América em 1492. 
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Apresentação da obra e do autor pelo Prof. Dr. Fernando Augusto Morais


