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Análise do livro “Cristóvão Colon (Colombo) era Português”,
de Manuel Luciano da Silva e Sílvia Jorge da Silva,
pela Historiadora Lilian Gafni, da Califórnia, Estados Unidos
Surpreendente e fascinante descoberta neste livro científico
“Cristóvão Colon (Colombo) era Português”!

O VERDADEIRO CRISTÓVÃO COLON!
Diz-se que assentamos nos ombros de gigantes quando se trata de novas descobertas e
trabalhos científicos no mundo. No livro “Cristóvão Colon (Colombo) era Português”,
de Manuel Luciano da Silva e Sílvia Jorge da Silva, pode ler-se e ver-se o quanto os
dados recolhidos durante mais de 40 anos são irrefutáveis.
Toda a evidência histórica coligida pelos autores ao longo desse período aponta para o
facto de que Colombo não é originário de Génova, como se tem acreditado até hoje,
mas sim de Portugal, que foi autor da maior parte das descobertas de novas terras nos
séculos XIV e XV.
Para começar, o navegador nunca assinou o seu nome como “Colombo”, mas sim
como “Cristofõm (Cristóvão) Colon”. Duas Bulas Papais do Papa Alexandre VI (14921503), em Roma, mostram claramente o nome “Cristofõm Colon”. Foi uma antiga
tradução a partir de latim, que substitui “Colon” por “Colombo”, que deu origem a
toda a confusão. Além do mais, Colombo (Colon) usou uma bênção críptica, o seu
monograma, uma cifra das suas iniciais, e a sua própria Sigla, a sua “marca
registada”, em toda a correspondência que trocou com o filho Diogo, para encobria
sua verdadeira identidade. Também, todas as ilhas descobertas por si para Espanha
foram batizadas com nomes portugueses.
A rigorosa investigação levada a cabo por Luciano da Silva e Sílvia Jorge da Silva,
verificando com rigor todos os factos, em Roma, Portugal e noutros países, e a
comunicação que manteve com diversas pessoas ao longo desses anos, prova não só que
o navegador era português, mas que Portugal descobriu a maior parte das ilhas e
terras durante a era dos descobrimentos, incluindo o continente americano pelo
português Miguel Corte Real em 1502, com as famosas inscrições na Pedra de Dighton
em 1511, no estado de Massachusetts.
Resta agora que todos os historiadores, epigrafistas e arqueólogos reconheçam a evidência
e os factos contidos no livro “Cristóvão Colon (Colombo) era Português” e a incluam
nas suas publicações científicas, como uma “Bula” de que Cristóvão Colon era Português!
(Tradução para português por Pedro Laranjeira, aprovada pela autora em 5 de Novembro de 2011, às 02:11)
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Texto original em inglês:

Startling and fascinating discovery in this scientific book
"Christopher Columbus was Portuguese!"
This review is from: “Christopher Columbus was Portuguese!”(Paperback).

THE REAL CHRISTOPHER COLUMBUS!
By LilianGafni (Historian from California, U. S. A.)
It is said that we stand on the shoulders of giants when it comes to new scientific
discoveries in the world. In Dr. Manuel Luciano da Silva and Silvia Jorge da Silva book
"Columbus was Portuguese!" you can read and see a fascinating account where data
taken over the period of 40 years is irrefutable evidence on Columbus' true identity.
All the accumulated and historical evidence collected by the authors over the period of
those years, points to the fact that Columbus did not originate from Genoa as believed
until now, but from Portugal where most land Discoveries occurred in the early 14th
to 15th century.
Columbus never signed his name as Christopher Columbus, but rather as Cristofõm
Cristóvão) Colon. Two Papal Bulls issued under Pope Alexander VI (1492-1503) in
Rome, clearly shows the name Cristofõm Colon. This error and misnomer originated
when an early English translation from Latin substituted in the name Columbus from
Colon. Columbus (Colon) had as well a cryptic blessing, his monogram (the Cipher of
a person's initials) and his own Sigla (a Trademark) in all his correspondence with his
son Diogo Columbus. All the islands he discovered in the name of Spain were dubbed
with Portuguese names.
All of the painstaking research by Dr. da Silva and Silvia da Silva, checking accurately
all facts through their travels to Rome, Portugal and other countries, and communication
with various individuals throughout those years proves that not only Christopher
Columbus was Portuguese, but that Portugal discovered most islands and lands during
these navigational Discoveries, and including the American continent by the Portuguese
Miguel Corte Real in 1502 with his famous Dighton Rock inscriptions of 1511 in
Massachusetts.
It remains now for all historians, epigraphers, and archaeologists to acknowledge the
evidence and facts from the book "Columbus was Portuguese!" in their scientific
journals with a "Bull" that Columbus was Portuguese.
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