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O capitão amarantino Artur Carlos de Barros Basto (1887-
-1961) é uma figura singular na História do Judaísmo. Na década de
vinte passada ele iniciou um processo de reincersão dos últimos
descendentes de cristãos-novos portugueses que desejavam inte-
grar-se ao judaísmo rabínico. Para isto ele edificou a Sinagoga Ka-
doorie Mekor Haim na cidade do Porto, publicou a revista HaLapid
de proselitismo e divulgação histórica e criou também sociedades
para a auto-suficiência desta comunidade nascente. A este conjunto
de ações ele deu o nome de «Obra do Resgate», autonomeando-se o
«Guia dos Maranos» (Barros Basto preferia esta grafia). Ele deixou
também um opúsculo Linhagem de Arthur Ben-Rosh sobre a sua pre-
tensa genealogia.

Genealogista e judeu desta origem interessei-me por este traba-
lho peculiar dentro da genealogia portuguesa e depois de procurar
inutilmente este livrinho, recebi uma cópia doada por Elias Lipiner
(1916-1998), historiador brasileiro. Desejando escrever sobre o
tema recebi também a ajuda do genealogista português Manoel An-
tónio Gomes Alves, de Póvoa do Varzim, ao localizar no Arquivo
Distrital do Porto, assentos de batismo e de casamentos de ances-
trais próximos ao Capitão Barros Basto. Agradeço aos dois pesqui-
sadores o auxílio prestado, que sem ele, não seria possível escrever
este trabalho, cujo objetivo é esclarecer esta página do cristãono-
vismo contemporâneo.
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Jaime Augusto dos Santos Borges (1886-1960), de família aparen-
tada ao escritor argentino Jorge Luís Borges; Capitão Mario Álvaro
Leão Lopes dos Santos Saldanha (1886-1918), de cristãos-novos
brigantinos e morto em campo de batalha francês; Tenente-coronel
Luís António (Levy Yomtob) de Sá Macias Teixeira (1904-1970), per-
tencente à Comunidade Israelita de Bragança; Major Luís de Sousa
(1892), de uma família cristã-nova de Pedrógão; Capitão Joaquim
Augusto Nunes (1896-1948), que pertenceu a Obra do Resgate e o
Alferes António Joaquim Granjo (1881-1921), combatente na Fran-
ça e assassinado quando exercia um alto cargo político.

Mesmo com a entrada desta gente segregada, o Exército conti-
nuou uma corporação aristocrática, baseada nas velhas linhagens de
soldados com os valores do ancién regime. Ser apontado como des-
cendente de cristão-novo (judeu) ainda era uma vergonha e um pre-
juízo social. Quando o escritor Mário Saa (Mário Paes da Cunha e
Sá, 1894-1971) publicou o seu «tição» (uma genealogia «ad odium»):
A invasão dos Judeus (1925), nomeando descendentes de cristãos-
-novos contemporâneos para inabilitá-los e excluí-los da vida pú-
blica, a reação de alguns foi imediata, pois ter esta origem era
considerado ainda uma acusação (sic). É o caso do matemático An-
tónio Tomáz da Guarda Cabreira de Faria e Alvelos Drago da Ponte
(1868-1953), de uma ilustre família de militares, citado no livro de
Mario Saa. Melindrado com a sua inclusão ou com esta «calúnia
étnica», como ele define a sua causa. António Cabreira escreveu a sua
«defesa» (sic), espécie de justificativa de «puritate sanguinis» moderna,
usando uma abordagem científica para escapar da qualificação de
cristão-novo, acionando professores universitários que corrobo-
raram a sua versão. É o opúsculo A voz do sangue. Correção do livro A
Invasão dos Judeus (1935). Claro que ele não se considerava racista,
apenas sentiu uma «revolta instintiva» quando soube desta «notícia
estúpida». Mesmo porque o autor tinha em «vários judeus e cristãos-novos
amigos dedicados e até camaradas ilustres». Século e meio depois da queda
da separação judicial entre cristãos-novos e velhos ainda havia
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Cristãos-novos e judeus na carreira militar

A carreira militar é um instrumento que pode ser usado para as-
censão e afirmação social. O Colégio Militar de Lisboa foi criado no
final do século XVIII. O primeiro aluno desta instituição é de 1794.
Porém é somente em 1806, na décima primeira turma que encontrei
o primeiro descendente de cristão-novo inteiro a fazer parte desta
escola de formação da elite militar (LOUREIRO: 161). Ele é Fer-
nando da Fonseca Mesquita e Sola (1795-1857), que teria um futuro
brilhante na carreira. O seu curriculum no final da carreira registrava
posições importantes: Conselheiro e Par do Reino, Ministro e Se-
cretário de Estado Honorário e da Guerra, Brigadeiro, Governador
Geral de Angola, Comandante Geral da Guarda Municipal de Lis-
boa, Deputado, Barão e Visconde de Francos. A trajetória do Vis-
conde de Francos é exemplar, como demonstração desta ascensão
social. A sua bisavó Leonor Thereza Chacón foi queimada por
judaizante num auto-de-fé em 1724 e ele chegou a dirigir a formi-
dável máquina de guerra portuguesa (VALADARES: 11).

Estudando as listas destes alunos encontrei também uma
quantidade expressiva de filhos de estrangeiros nascidos em Portu-
gal, porém a etnia cristã-nova não acompanhou esta abertura na
elite militar, pois somente em 1827, na trigésima turma (LOUREI-
RO, 189), que encontrei outro descendente de cristão-novo inteiro,
trata-se de Francisco de Assis Ledesma e Castro, descendentes de
importantes famílias cristãs-novas de Bragança. Já no século XX re-
lacionei vários deles, ao examinar outros documentos militares,
todos originários do «marrano country» (nome dado pelo historiador
inglês Lucien Wolff a região que vai de Vinhais a Castelo Branco,
onde se concentraram núcleos de cristãos-novos e seus descenden-
tes). São eles: Capitão Artur Elias da Costa (1894-1956), membro
de uma grande parentela covilhanense estudada atualmente pela
genealogista Maria Eloy David – Maria Céu da Silva David Estrela
Vaz Cabaços; Capitão António Alberto Furtado Montanha (1887),
irmão do presidente da Comunidade Israelita de Bragança; Capitão
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Depois vem a genealogia dos Ben-Rosh e a sua transformação em
Barros Basto. A última parte é mais crível do ponto de vista histó-
rico, pois estabelece a genealogia contemporânea dos Barros Basto,
a partir da chegada do francês Joseph Ben-Rosh em terras portu-
guesas em 1790. Este Joseph Ben-Rosh, negociante de pedras pre-
ciosas e a sua esposa Maria Brandon (ou Brandão), mais o filho
Jaques, estabeleceram-se no Porto, onde o patriarca iria falecer.
O seu filho Jacob Ben-Rosh (ou Jaques ou Jácome de Barros Basto)
nascido em Bordéus foi também negociante de pedras, participou
de movimentos republicanos, o que levou a sair do país, sendo
assassinado na fronteira espanhola em 1928. Com a sua conterrânea
Sarah Carvalho teve um filho de nome Samuel, mais conhecido
como Francisco Carlos de Barros Basto, o avô paterno do Capitão.

Esta genealogia sofreu uma espécie de correção, quando o ge-
nealogista José Maria Abecassis na monumental Genealogia Hebraica
publicou a genealogia do Capitão com informações divergentes do
livrinho mencionado. Nela o seu pai José Carlos é renomeado
Joseph Ben-Rosh e a sua mãe Maria Ernestina, seria Maria Brandon
ou Miriam Benguibor (ABECASSIS: 138). O casal com nomes
hebraicizados é o mesmo que foi nomeado como trisavôs (BASTO:
42). Interessado em estabelecer a sua verdadeira genealogia recorri à
documentação recolhida no Arquivo Distrital do Porto, pois as
indicações que tínhamos era que a família vivera nas últimas gera-
ções nesta região. Ao mesmo tempo busquei compreender o moti-
vo desta genealogia que chamei mítica. Foi o que fiz e assim estabe-
leci a sua árvore de costado, privilegiando a sua varonia, por esta,
ser considerada por ele alinha judaica ou cristã-nova. Algo que nos
interessou desde o momento que conhecemos este líder religioso.

Árvore de costado de Capitão Barros Basto

1. Artur Carlos de Barros Basto, conhecido na comunidade
judaica como Abraham Israel  Ben-Rosh, nasceu em Madalena,
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quem se preocupasse com isto, para mostrar que o assunto ainda
não tinha se resolvido em Portugal e que as fogueiras do Santo
Ofício ainda queimavam nos monturos.

Numa festa militar o Coronel Belisário Maria Bustorf da Silva
Pinto Pimenta (1879-1969), genealogista, disse a membro de uma
família titular de Miranda do Corvo (família de Abel Maria Jordão
de Paiva Manso, 1801-1874) a possibilidade do parentesco deste
com o Capitão Barros Basto, pois na sua árvore genealógica estava
um certo José de Barros Basto, de Carrazedo, freguesia de S. João
de Buços, Braga (PIMENTA: 2). Recebeu uma resposta agressiva.
Curiosamente, ao conhecer a genealogia destes titulares, vi que há
ancestrais cristãos-novos em sua origem, tanto que Grande Enciclo-
pédia Portuguesa e Brasileira, não deixou escapar o registro: «cristão-novo
de origem, defendeu com brilho o direito das associações religiosas» (ENCI-
CLOPÉDIA, 3:94). Mais tarde este episódio tomou uma versão
romântica dada pelo Capitão Barros Basto. Um fidalgo lhe teria re-
cusado a mão da filha ao saber de sua ascendência judaica.

Pois foi nestas circunstâncias desfavoráveis aos descendentes de
cristãos-novos que o Capitão Barros Basto escreveu o seu trabalho
genealógico, Linhagem de Arthur BenRosh, publicado em 1920 (5680),
impresso e composto na Rua de S. Bento da Vitória n.º 10, Porto.
É um livrinho de 52 páginas, dividido em três partes: Sepher Ha-
Nesher (o livro da águia), Tholedot (genealogia) e Ketab Hadash (Novo es-
cripto). A documentação iconográfica inclui brasões que pertence-
riam a Hillel b. Alsaid, a Joseph de Barros e ao autor. Na contracapa
há uma fotografia sua, fardado e abaixo a sua assinatura floreada,
mas legível: A. BenRosh.

A primeira parte é uma peça lendária e supostamente baseia-se
nas memórias de Yudah Ben-Rosh (Julius Manlius), músico israelita
cativo na Roma Imperial e que remontaria a sua ascendência até um
personagem bíblico, Barak ben Abinoam. Este, juntamente com
Débora, lutou contra os cananitas, quando então se deu o episódio
de Jael e Sísera, fartamente retratado pelos pintores (Juízes, 4: 4-32).
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Branca de Barros Basto (04-10-1886 – 17-12-1889) e Artur (por
onde prossegue esta genealogia).

Assento de batismo: «José filho legítimo de Francisco Carlos Barros
Basto e/de Carlota Joaquina do__________ desta freguezia de/São
Gonçalo d’Amarante ______ dia quatorze de março/de mil oitocentos qua-
renta e nove anos____ /___________ bap/tizado na pia baptismal desta
freguezia__________ /__________ da Parochia della. Foram padrinhos
José/Joaquim Ribeiro ______ da freguezia de ___/_____ e D. Maria
Emília de Mesquita assistindo com/procuração desta __________ Dr. Cus-
tódio José da Costa/Mesquita. Avos paternos João Carlos de Barros e/Maria
Joaquina: maternos Manuel José Gonsalves/e Thereza de Jesus todos de Gatão
_____ óleos/_______/era et supra _____ João Baptista da _______.»

3. Maria Ernestina Bessa Fortes (Amarante, 02-10-1859 –
Porto, 15-04-1920). Professora de música (piano). O seu padrinho
de batismo foi Victorino Ferreira Bessa e sua esposa Bernardina
Augusta Pinto (ou segundo outras fontes: Bernardina Joaquina
Pinto Martins), pais de Maria dos Prazeres Bessa Martins, esta, es-
posa do Capitão Sidónio Pais (1872-1918), quarto Presidente da Re-
pública Portuguesa. Sabendo da ligação dos Bessa com Amarante
indaguei a grande escritora Agustina Bessa-Luís (Maria Agustina
Ferreira Teixeira Bessa, Vila Meã, Amarante, 1922), oriunda de
importante família local, se havia ligação genealógica entre os dois
Bessa: «Não conheci o capitão de Barros Basto mas é possível que houvesse
parentesco com a minha família, do lado materno do meu pai, Arthur Teixeira
Beça (que passou a escrever Bessa)» (BESSA-LUÍS: 1993). Eu não con-
segui estabelecer a relação entre eles, mas continuo pensando na
existência de um tronco comum (ainda por apurar).

AVÓS

4. Francisco Carlos de Barros Basto, nasceu e morreu 
em Amarante (11-07-1816 – 12-03-1897). Contador judicial em
Amarante.

305

AS GENEALOGIAS DO CAPITÃO BARROS BASTO, O «GUIA DOS MARANOS»

Amarante e morreu no Porto (18-12-1887 – 08-03-1961). Carreira
militar desenvolvida entre 14-8-1906 a 24-4-1937 (Número de
ordem: 391). Promoções: Alferes (15-11-1912), Tenente (01-12-
-1916) e Capitão (17-08-1918). Condecorações: Medalhas de Cobre
e de Prata de Bom Comportamento, Medalha da Vitória, Cruz de
Guerra, Oficial da Ordem Militar de Aviz e da Ordem de Cristo
(com palma), mais a fourragére da Ordem da Torre-e-Espada. Citado
várias vezes em Ordem de Serviço (apenas como um exemplo): «(...)
Louvado pela coragem e altruísmo que manifestou em 21 de março último,
sendo então tenente ajudante interino daquele Batalhão (Inf.ª n.º 23), estando
sempre junto do doutor Jaime Cortesão [Historiador português, 1884-
-1960], auxiliando-o na montagem do posto de socorros improvisados e nos
curativos de feridos, sob o bombardeamento de granadas de gás, pelo que foi
também intoxicado, não baixando à ambulância por não ter querido naquela
ocasião abandonar a sua unidade, que se achavam apenas sete oficiais» (MEA:
50). Artur Carlos de Barros Basto casou-se com Lea Israel Mon-
tero Azancot (Lisboa, 28-09-1893), filha de Jacob Azancot (Ilha de
S. Tomé, 1864 – Lisboa, 1926), agricultor colonial e Prudência
Montero (Cádiz, ? – 1894? 1899?), neto paterno de António
(Yomtob) Azancot (Tanger, 1830 – Lisboa, 1890) e Meriam Levy
Benuyli (Gibraltar, 1843 – Paris, 1900), neto materno de João
Montero e Rita Serrano. Casamento celebrado na Sinagoga Shaaré
Tikva (09-03-1921). Foram celebrantes, Abraham Castel e Samuel
H. Mucznik.

Filhos do casal: Nuno (Nun) Carlos Azancot de Barros Basto
(Lisboa, 09-02-1922 – 26-08-1948) e Miryam Edite de Barros Basto,
com geração.

PAIS

2. José Carlos de Barros Basto, nasceu e morreu em Ama-
rante (14-03-1849 – 02-07-1912). Comerciante em Amarante. Ca-
sado com Maria Ernestina Bessa Fortes. Tiveram dois filhos: Maria
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-1860, imigrou para Salvador, onde casou-se e teve geração), Abílio
(20-06-1862-30-07-1862) e Olinda (31-01-1864- 07-11-1873).

5. Carlota Joaquina Gonçalves, nasceu e morreu em Ama-
rante (17-02-1819 – 06-11-1887).

Assento de batismo: «Carlota filha legítima de Manuel Gonçalves/e
mulher Theresa Maria do lugar do Cabo/desta freguesia  de Gatão = Nepta
pella parte/Paterna de Manuel Gonçalves e mulher Senhorin/ha da Cunha do
lugar de Berrega freguezia/de Borba da Montanha = e pella materna/de Do-
mingos Ferreira e mulher Anna Maria do lugar do Asento (?) desta freguezia
de Gatão = Na/ceu dezasete de fevreiro de mil e oito centos/e dezanove e aos
vinte do referido mez foi sol/lenemente Baptizada por mim Liborio Cardozo de
Mendonça Abbade de Gatão e lhe administrei os/Santos Olleos e ella foi bati-
zada em os vinte/e hum do dito mez e anno. Sendo padrinho eu/mesmo q fui
o batizante e madrinha minha mana Dona Maria Engracia Cândida comigo/
/asistente nesta Residência de Gatão de que fiz/este asento Era ut supra/o
Abbade Liborio Cardozo de Mendonça.»

6. Domingos Martins da Silva Fortes.
7. Ana Maria Bessa, nascida em Santa Maria de Peroselo, Pe-

nafiel.

BISAVÓS

8. João Inácio ou João Carlos de Barros (10-02-1784 - ?)
Versão mítica: O seu nome seria Jaques Ben-Rosh (ou de

Barros Basto, 1776-1828), comerciante de pedras preciosas, filho de
Joseph Ben-Rosh e Maria Brandão. Deixou o filho François Samuel
de Ben-Rosh aos cuidados de João de Sá, cristão-novo e negociante
no Porto (BASTO: 45-6).

Assento de batismo: «João filho legítimo de José Carlos e Luiza Pi-
nheira/do lugar da Ribeira desta freguezia Neto pela parte paterna de Felicia
Maria solteira do lugar ______/teiro freguezia de Sam Miguel do Torram
comarqua/de Braga e pella materna de Anna Marinha solteira do lugar
_____ am/freguesia de Lofrei comarqua de Villa Real. Na / ceu em os dez
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Versão mítica: Ele se chamaria François Samuel de Ben-Rosh e
teria nascido em 9 de janeiro de 1814, filho de Jaques Ben-Rosh (ou
de Barros Basto) e Sarah Carvalho, de Bordeaux (BASTO: 46-7).

Assento de batismo: «Francisco filho legítimo de João Igna/cio e
mulher Maria Joana residentes no/lugar da Ribeira desta freguezia de
Gatão/Nepto pella parte paterna de José carlos/e sua __________ Luiza
Pinheira de Jesus/elle natural da freguezia de São Miguel/de Silvares de Lou-
sada e ella da de Lufrei/__________ de Villa Real e netta materna/de
Joana Maria solteira natural da/freguezia de Gatão. Nasceu a onze de julho
de mil e oito centos e dezasseis e a/os catorze do referido mez foi sollenemente/
/baptizado por mim Liborio Cardozo de Men/donça Abbade desta freguezia
de Gatão/e lhe ministrei os Santos Olleos sendo/padrinhos Manoel Ferreira e
sua um/lher Tomazia Maria de M___________ de/_____ no lugar
_____ nes/ta freguezia de Gatão de que fiz este ase/nto o Abbade Liborio
Cardozo de Mendonça.»

Assento de casamento: «Francisco Carlos Barros Basto solteiro filho
legítimo de João Carlos de Barros/e Maria Joanna do lugar do Cabo desta fre-
guesia recebeo em face da Igreja/com palavras de presente ______ admoestação
a Carlota/Joaquina solteira filha legítima de Manoel José Gonçalves e Theresa
de Jesus do dito lugar do Cabo desta mesma freguesia no dia seis de setem/bro
de mil e oitocentos quarenta e hum na minha presença e das testemunhas
Manoel Antonio da Cunha Brandão da Casa de Meios e Anto/nio Ribeiro
Gonçalves do lugar da Ribeira ambos desta freguesia entre/outros e tiverão as
bênçãos. E para constar fiz este termo era et supra/o Abade João José ______
Manuel Antº da Cª Brandão/Antonio Ribrº Gls – .»

Filhos: Maria (28-03-1842 – 25-03-1873), António (02-12-1843,
imigrou para Salvador no Brasil, onde casou-se com Amélia Ferrei-
ra dos Santos, com quem teve pelo menos oito filhos, um deles cha-
mado Artur), Vitório (18-04-1847 – 06-09-1894), José Carlos (por
quem prossegue esta genealogia), Avelino (10-07-1851 – 27-09-
-1869), Emília (04-12-1853 – 15-10-1854), Albano (13-10-1855 –
26-04-1872), Elisa (04-10-1858 – 03-08-1859), Henrique (17-05-
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cera em Bordéus e morrera no Porto (1737-1811). Teria sido casado
com Maria Brandão. Foi comerciante de pedras preciosas. Veio para
Portugal em 1790 junto à esposa e o filho Jaques.

Versão documental: A sua real identidade está registrada no
assento de batismo do filho João Inácio e confirmada em outro
assento batismal, o de sua irmã Thereza: «Thereza filha natural de
Fellicia solteira engeitada moradora no lugar/do Outeyro desta freguezia de
Sam Miguel de Torram nasceo aos se/is dias do mês de abril demil sete centos
e quarenta e nove annos e foi/baptizada solenemente em pia baptismal desta
igreja pello pa/dre Manoel Nunes _____ natural desta freguezia e Cura da
parochia ____/Igreja de Sam _____ de _____  Bispado do Porto de minha
licença nos sete dias do mesmo mês e anno acima ______ pos os Sanctos Óleos.
Fo/ram padrinhos, eu Francisco Machado Botelho vigário desta igreja/e
_____ Thereza Botelha minha irman commigo moradora Es/tando teste-
munhas prezentes Antonio Nunes do lugar do Outeiro/e Antonio Pinto Ri-
beyro filho de Lourenço Ribeiro da Sylva do lugar da/Aldeã todos desta fre-
guezia e por verdade mandey fazer este asento qual/afirmey com as testemunhas
hoje _____me e anno. Et supra _____Francisco Machado Botelho/Antonio
Pinto Ribrº/Antonio Nunes.»

17. Luisa Pinheira de Jesus.
19. Joana Maria Teresa, solteira.
20. Manuel Gonçalves, natural de Borba da Montanha, comar-

ca de Braga.
21. Senhorinha da Cunha.
22. Domingos Ferreira, de Gatão, Amarante.
23. Ana Maria__________.

TETRAVÔS

33. Felícia Maria [de Barros], enjeitada, solteira, natural de Ou-
teiro, S. Miguel do Torrão, Braga,

35. Ana Marinha, solteira.
38. Domingos Ferreira.
39. Mariana Leite.
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dias domes de fevereiro do anno de/mil sete centos e oitenta e quatro
__________/__________ por mim Francisco Barbosa Cabral ____/
/__________/_________ João Teixeira de Leão _____/freguezia de
Sam Gonsalo de Amarante e ______/Luiza do lugar da Ribeirinha fre-
guezia de Sancta Maria de Cepelos _______ Bis/pado do Porto de que fiz
este asento Abbade Francisco Barboza Cabral.»

Filhos: João Inácio (ou João Carlos de Barros) casou-se com
Maria Joana, com quem teve pelo menos dois filhos, António e
Francisco Carlos (por quem prossegue a descendência).

9. Maria Joana __________
Versão mítica: Ela seria Sarah Carvalho, de Bordéus, falecida

no Porto em janeiro de 1814.
Assento de batismo: «Maria filha natural de Joana solteira/filha le-

gítima de Domingos Ferreira e Ma/riana Leite do lugar de Sobreiro desta
freg/uezia.Nepta pela parte materna dos referido acima. Naceu em os dezasete
de março do anno de mil e sete cento e setenta e nove _____/as dezanove do re-
ferido mês foi solenemente / Baptizada por mim Francisco Barboza Cabral/
/Abbade de _______ de gatão e lhe menistei os/Sanctos óleos sendo padri-
nhos Bento Pinto de Souza/sua filha Maria Thereza solteira ambos do lugar
do Ribeiro desta referida freguezia de que fiz este termo/o Abbade Francisco
Barboza Cabral.»

10. Manuel José Gonçalves.
11. Teresa Maria de Jesus.
12. Custódio José Martins.
13. Luisa Teresa da Silva Fortes.
14. Francisco Ferreira Bessa.
15. Custódia Maria.

TRISAVÔS

16. José Carlos de Barros
Versão mítica: Ele seria Joseph Ben-Rosh, filho de Jacob e nas-
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Conclusão

Esta é a leitura que o capitão Artur Carlos de Barros Basto fez
de seu passado. Não é um trabalho genealógico clássico. Os perso-
nagens listados não são de carne e osso, mas figuras que pedem
uma hermenêutica e uma interpretação alegórica. É a recriação de
um passado que poderia ter existido. O silêncio envergonhado de
seus ancestrais (cristãos-novos?) foi substituído por estes persona-
gens idealizados. Esta combinação de judeus, soldados e brasões
serviu como justificativa identitária de um candidato desconhecido
ao ingresso na fechada comunidade judaica de Lisboa e ao mesmo
tempo poder manter a sua posição na camada aristocrática do
Exército. Na sua genealogia mítica estão a Reconquista, a militância
republicana, a filiação cultural a França e na justificativa do seu
judaísmo o «ancestral» bíblico, que assim legitimou a sua pretensão
à liderança espiritual do grupo cristão-novo, ele que não pertencia
às velhas famílias cristãs-novas do «marrano country». É um trabalho
semelhante as genealogias dos fundadores de reinos e religiões,
onde não se busca a verdade genealógica, ou seja a sucessão dos ascen-
dentes e descendentes biológicos de um ser, mas uma verdade alegó-
rica, que representa a história coletiva de uma comunidade inteira. É
um auto-retrato como o seu autor pretendia ser visto.
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