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RESUMO 

 

O pensamento cultural medieval aparece-nos como herdeiro da Antiguidade Clássica, da sua 

filosofia, ciência, arte e mitos. Todos estes conceitos traduzem-se com facilidade para as elites 

intelectuais cristãs e muçulmanas, que os conservam e integram em elementos da sua própria 

cultura. A ideia do mar, em especial o mar dito ‘aberto’ como o Oceano Atlântico, é marcada pelo 

maravilhoso. Em plena Idade Média o Oceano Atlântico surge como território de Caos, envolto em 

mistério.  

O Oceano Atlântico é local das mais variadas manifestações do fantástico. Desta forma, as ilhas 

atlânticas, contidas neste vasto oceano, são elas próprias impregnadas de um carácter maravilhoso. 

Tentaremos, ao longo desta dissertação de mestrado, abordar a questão das ilhas atlânticas e das 

suas características a nível de imaginário. Este exercício será feito, sempre que possível, fazendo o 

cruzamento de fontes de origem islâmica e de origem cristã. Desta maneira, surgirá uma imagem 

comum em relação ao imaginário do Oceano Atlântico e, em especial, das ilhas neste contidas.  

O objetivo principal deste trabalho é verdadeiramente demonstrar pontos de aproximação entre 

relatos e mapas, de origem cristã e islâmica, ligados a ilhas fantásticas e, ao mesmo tempo, reais. 

Veremos que as duas categorias, do real e do imaginário, sobrepõem-se diversas vezes, sendo que 

não se conseguem muitas vezes distinguir a nível das fontes. Desta forma, relatos de navegações 

atlânticas como a de São Brandão (de origem celto-cristã) ou a dos Aventureiros de Lisboa 

(originária no al-Andalus,) são reveladoras das atitudes e ideias na Idade Média em relação ao 

Atlântico e às suas ilhas. 

 

Palavras-Chave: Oceano Atlântico; Ilhas; Imaginário; São Brandão; Aventureiros de Lisboa. 
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ABSTRACT 

 

The medieval cultural thought is seen as an heir of Classical Antiquity, especially when we look at 

its philosophy, science, art and myths. All of these concepts are easily translated to the intellectual 

Christian and Muslim elites, which protect and assimilate them into elements of their own cultures. 

The perception of the sea, especially the open sea that is the Atlantic Ocean, is characterized by 

elements of the merveilleux (of the imaginary). During the Middle Ages the Atlantic Ocean is 

indeed a region of Chaos and mystery. 

The Atlantic Ocean is where multiple manifestations of the fantastic exist. The atlantic isles, inserted 

in this vat ocean, are, therefore, infused with this imaginary character. We will try, to the best of our 

ability, to address the issue of the atlantic isles and their merveilleux (or imaginary). This exercise 

will be done by crossing, whenever possible, sources of both Christian and Islamic origin. In this 

way, a conjoint image of the Atlantic Ocean and its islands will become evident. 

The main goal of this project is to truly demonstrate points of approximation between tales and 

maps, of both Christian and Muslim origin, that relate to fantastic and, at the same time, real islands 

in the ocean.  The classifications of ‘real’ and ‘imaginary’ are many times indistinguishable from 

one another when looking at the documents. Tales of atlantic endeavour like the story of Saint 

Brendan (of celtic and christian origin) or the story of the Lisbon Adventures (of the al-Andalus) 

are illuminating of the ideas regarding the Atlantic Ocean and its isles during the Middle Ages. 

 

Keywords: Atlantic Ocean; Islands; Imaginary; Saint Brendan; Lisbon Adventurers. 
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I. Introdução  

 
 

A presente dissertação de mestrado surge da necessidade de abordar o tema das 

ilhas num contexto do imaginário medieval. É necessário ter em atenção, no entanto, que 

não se pretende unicamente centrar as ilhas dentro do tema muitíssimo abrangente do 

imaginário, mas sim analisar a função destas do ponto de vista do imaginário inerente às 

mesmas e, ainda assim, tentando, sempre que possível, cruzar duas culturas 

aparentemente extremamente diferentes: a cultura islâmica, nomeadamente aquela que se 

refere à esfera de influência dos territórios do al-Andalus e Norte de África, e, por fim, a 

cultura medieval ocidental de base cristã.   

O problema inultrapassável à volta deste tipo de temas é, em primeiro lugar, o da 

própria definição de imaginário. Não nos apraz começar aqui um ensaio sobre este tema 

em específico. Todavia é de importância explorar um pouco a definição de ”Imaginário”, 

nomeadamente no que se refere à medievalidade.  

Nas palavras de Jacques Le Goff, “Há uma dimensão da história que tem atraído 

cada vez mais a minha atenção (…) a do imaginário. Como, por sua natureza, se mostra 

pouco nítida, há que defini-la. Tentarei fazê-la mediante três tipos de referências (…). Em 

primeiro lugar, a representação. (…) O imaginário pertence ao campo da representação 

mas ocupa nele a parte da tradução não reprodutora, não simplesmente transposta em 

imagem do espírito mas criadora (…). Depois temos o simbólico. Só se pode falar de 

simbólico quando o objeto considerado é remetido para um sistema de valores subjacente 

– histórico ou ideal.”1 O historiador francês, pioneiro neste campo de estudos, não poderia 

ter dito de melhor forma: o imaginário faz parte do campo da representação, mas também 

do simbólico. O imaginário envolve todas as crenças que o Homem medieval de facto 

tinha num determinado momento e espaço geográfico. Assim sendo, o imaginário está 

inerente à própria natureza humana. Este encapsula um conjunto de crenças, conceitos e 

imagens muito vasto. Vale a pena ter em atenção a provável origem da palavra 

‘imaginário’: esta virá do latim imago2, ou seja, imagem. Imago é também, curiosamente, 

                                                 
1 In Jacques Le Goff, O Imaginário Medieval, Lisboa, Editorial Estampa, 1994, pp. 11-12 
2 Bora Sax, “What is an imaginary animal?”, Imaginary Animals, London, Reaktion Books, 2013, p. 39 
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no campo da Biologia o último dos estados de um inseto em fase de metamorfose, isto é, 

por outras palavras, a ‘representação’ ou projeção de uma outra realidade anterior. 

Aos nossos olhos modernos é fácil separar o que poderemos considerar território 

do imaginário (ou seja o que é simbólico, fantasioso, monstruoso, etc.) do que é 

efetivamente real. Contudo é importante não cometer o erro de olhar com olhos 

“modernos” os homens da medievalidade. Estes homens e mulheres viviam plenamente 

o que nós chamamos Imaginário, ou seja, não faziam uma distinção entre o imaginário e 

o que viam como realidade. Neste sentido, o Imaginário é para eles parte integrante da 

realidade, e essa realidade está repleta das coisas mais banais (como os vários aspetos do 

quotidiano), mas também de elementos do “maravilhoso”. De facto, estes homens 

aceitavam a possibilidade constante de encontro com elementos do fantástico nas suas 

mais variadas formas: dragões, fadas, monstros, objetos sagrados, locais do divino e, de 

igual modo, do maligno. Isto pode parecer um pouco difícil de compreender no nosso 

contexto atual, já que o homem moderno está habituado a racionalizar e dissecar o seu 

ambiente de forma quase “matemática”. No entanto, tal não acontecia da mesma maneira 

com o homem medieval. Para compreender isto há que ter em conta o facto de que as 

nossas crenças (nomeadamente as religiosas, mas não só) influenciam em muito a nossa 

perceção da realidade3. Desta forma não seria de todo de admirar que o Homem medieval, 

nas mais diversas circunstâncias, acreditasse mesmo que ao entrar num território 

desordenado, como é o caso da floresta ou do mar, pudesse encontrar os mais diversos e 

maravilhosos seres, muitas vezes jurando a pés juntos que efetivamente teve encontros 

com fadas ou até demónios. O homem vive também e essencialmente através das suas 

crenças, os seus mitos, as suas tradições. A sua vivência diária reflete isso. Desta maneira 

este nunca pode ser dissociado desta ‘bagagem’ mítica, cultural e religiosa. Mircea Eliade 

explorou este tema como nenhum outro investigador e, de facto, relembra-nos que "o 

símbolo, o mito e o rito exprimem, em planos diferentes e com meios que lhe são próprios, 

um complexo sistema de afirmações coerentes sobre a realidade última das coisas (…)”4. 

Até o presente momento temo-nos referido ao ‘Homem medieval’ como um todo, 

a fim de simplificar o discurso (e voltaremos a fazê-lo no corpo deste trabalho). Porém é 

                                                 
3 “’Experience’ and ‘imagination’ may still sound like opposites, but recent research in cognitive 

psychology and many other fields has shown that their relationship is a lot more complicated. Perception 

consists largely of imagination, since the individual must construct the object from conceptual frameworks, 

visual stimuli, sounds, memories and so on, a process that has both cultural and biological dimensions.” In 

Bora Sax, op. cit., p. 40 
4 Mircea Eliade, O Mito do Eterno Retorno, Lisboa, Edições 70, [s.d], p. 17 
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fundamental ter em conta que essa é uma categoria um pouco vaga na medida em que 

este ‘Homem medieval’ de que se fala não é sempre o mesmo. Uma tentativa de 

clarificação desta afirmação é necessária: este ‘Homem medieval’ não pode ser sempre o 

mesmo uma vez que o seu espaço geográfico e temporal nem sempre é o mesmo. A Idade 

Média é um período relativamente vasto e os problemas da sua definição e datação são 

largamente conhecidos5, mas ainda assim, por conveniência, tomemos a extensão de mil 

anos, ou seja, vagamente desde a queda do Império Romano do Ocidente até à queda de 

Constantinopla.6 Hoje mais que nunca vemos que o conceito de Idade Média é um 

conceito aberto a todo o tipo de exceções, nuances e ajustamentos7, e não podemos, por 

isso, encarar esta época da nossa História como exclusivamente linear, com limites 

rígidos e bem definidos8. Este é um período de tempo bastante longo, pelo que não 

podemos esperar que as mentalidades se tenham mantido iguais ao longo destes mil anos. 

De facto, e emprestando as palavras de Pedro Gomes Barbosa, “[…] não existe um 

imaginário medieval, mas várias leituras conforme as épocas e os lugares (…)”9, ou seja, 

podemos falar de vários imaginários medievais. O que une a maior parte destes 

imaginários através do tempo e da localização geográfica é a sua base de raiz cristã. 

Apesar de ser radicado no Cristianismo, o imaginário sofre influências claras de outras 

culturas. Assim sendo, vemos contribuições importantes da cultura grega, romana, celta, 

germânica e também islâmica.  

É neste contexto complexo que aparece o nosso presente tema. Como já se referiu, 

queremos explorar o imaginário ligado às ilhas no contexto de um espaço em particular: 

o Atlântico. Outro ponto importante no qual pretendemos tocar é o cruzamento de 

culturas, uma de base cristã e outra de base islâmica. Parece-nos que o cruzamento destas 

duas culturas é não só possível como fundamental. A presença muçulmana na Península 

Ibérica desde o século VIII até pelo menos ao final do século XV deixou marcas no 

                                                 
5 Cf. Chris Wickham, “Introduction”, The Inheritance of Rome: Illuminating the Dark Ages: 400-1000, 

London, Penguin Books, 2009, pp. 16-43 
6 Outros acontecimentos são por vezes também tomados em conta como a queda de Granada ou a viagem 

transatlântica de Cristóvão Colombo, entre outros.   

7 Alexander Murray, "Should the Middle Ages Be Abolished?", Journal: Essays in Medieval Studies , vol. 

21, no. 1, 2004, p.17 
88 Umberto Eco define bem através de umas quantas afirmações sumárias o que não é a Idade Média: “Os 

séculos medievais não são a Idade das Trevas, as Dark Ages dos autores anglófonos. (…) A Idade Média 

não tinha só uma visão sombria da vida. (…) A Idade Média não ignora a cultura clássica. (…) A Idade 

Média não foi uma época em que ninguém se atrevia a ir além dos limites da sua aldeia.” In Umberto Eco, 

Idade Média. Bárbaros Cristãos e Muçulmanos, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2011, pp. 13-32 
9 Pedro Gomes Barbosa, “A luz e as sombras”, Actas de Tarouca-Cister. Homenagem a Leite de 

Vasconcelos, 2006, p. 345 
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território e provou ser um fator de influência cultural importante não só na Península 

Ibérica, mas também noutras partes do continente europeu. Esta convivência de uma 

cultura de base europeia, e acima de tudo cristã, com a cultura islâmica perante o cenário 

do Atlântico serve de mote para o nosso tema. Este oceano exerce um tremendo poder 

tanto sobre cristãos como sobre muçulmanos. Neste território que é o Mar Oceano ou o 

Bahr al-Zulumât (Mar Tenebroso) há sempre a possibilidade de encontro com o 

maravilhoso e a ilha é uma das manifestações mais relevantes deste.  

Como já se disse, o imaginário medieval vai ‘beber’ a diversas raízes culturais, 

conjugando-as facilmente. Não é de todo de admirar que consigamos ver pontos de 

aproximação a nível do imaginário ligado ao mar e, em particular, às ilhas, já que os textos 

que alimentam tanto a visão islâmica quanto a cristã são os mesmos. Os autores clássicos 

servem assim de base tanto para os intelectuais cristãos quanto para os muçulmanos. Este 

tema será abordado em mais profundidade dentro do presente trabalho.  

O mar, especialmente o mar aberto e desconhecido, é região incógnita, profana, 

sujeita às suas próprias leis, e estas fogem às do mundo civilizado onde a ordem prevalece. 

Neste mar não é possível permanecer por muito tempo, pois ele está à margem do mundo 

conhecido e habitado, onde os homens devem permanecer. Esta visão é elucidativa da 

atitude do homem medieval para com o mar, em especial o Atlântico10. O mesmo não 

acontece com o território perfeitamente conhecido e civilizado do Mar Mediterrâneo, 

frequentado ativamente tanto por cristãos como por muçulmanos.  

Para tentar explorar esta conceção do Atlântico e das ilhas confinadas a ele 

pretendemos cruzar algumas fontes cristãs com muçulmanas; estas serão limitadas de 

maneira a não dispersar demasiado o tema. As fontes são essencialmente de duas 

naturezas: narrativas e cartográficas. Este ponto será abordado em extensão no capítulo 

referente a “Metodologia e Fontes”.  

O Mar das Trevas, como a ele se referiam os intelectuais muçulmanos, exerce uma 

força de atração sobre os homens, nomeadamente aqueles que vivem perto dele. Os que 

nele se aventuram estão por sua conta e risco. Ir mar adentro é não só um ato feito no 

                                                 
10 “(…) distinguem-se perfeitamente os horizontes marítimos em termos de espaço conhecido e de espaço 

desconhecido. “ in Luís Adão da Fonseca, “O imaginário dos navegantes portugueses dos séculos 15 e 16”, 

Estudos Avançados, vol. 6, nº 16, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo,  São 

Paulo, 1992, p. 35 



12 

 

espírito aventureiro, mas acima de tudo é embarcar numa viagem de cariz iniciático onde 

o homem se pode perder ou encontrar, onde o divino ou o demoníaco pode-se manifestar.  
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II. Metodologia e Fontes 

 
 

O presente trabalho pretende explorar, como já se explicitou na introdução, as 

ideias ligadas ao imaginário que porventura é atribuído às ilhas no contexto marítimo 

ocidental. Por outras palavras, o que se quer é inserir a ideia de ilha, ou ilhas, no Oceano 

Atlântico e tentar percebê-lo do ponto de vista do que concerne ao imaginário medieval. 

Ainda assim é necessário ter presente que estamos a trabalhar com duas visões distintas, 

mas com aproximações no que ao imaginário diz respeito, ou seja, a visão islâmica e a 

visão cristã.  

Neste sentido escolhemos um número limitado de fontes, de forma a focarmo-nos 

melhor no tema em questão.  

Uma pergunta pertinente neste nosso início de trabalho seria a questão da 

necessidade de intersectar fontes: porquê cruzar fontes vindas, a um primeiro olhar, de 

duas culturas tão diferentes? Quanto a nós existe uma necessidade de investigar visões 

comuns (e também por vezes dissonantes) ao mundo cristão europeu (ocidental) e ao 

mundo islâmico (de orientação oriental). Desta forma, queremos explorar medos e 

conceções do maravilhoso dos dois lados do espectro e ver até que ponto se podem 

encontrar. Existe, antes de mais, uma matriz comum que é clássica e, por isso mesmo, 

consegue ser transversal e unir de certa forma estas duas culturas. Ainda assim, interessa 

de igual modo conseguir verificar até que ponto poderá ou não haver uma certa 

permeabilidade, ou seja, se estas duas visões, uma cristã e outra muçulmana, se 

influenciam mutuamente no que toca ao imaginário. Esta é uma questão a que tentaremos, 

sempre que possível, dar uma resposta razoável.  

No que respeita ao espaço geográfico com que trataremos no decorrer deste 

trabalho, este não se centrará na Península Ibérica. O nosso trabalho, tratando-se de ilhas 

e do imaginário em torno destas, deverá ocupar-se diretamente do espaço do Oceano 

Atlântico. Desta maneira, as fontes por nós selecionadas têm origens diversas porém, 

ainda assim, intercetam-se. A proveniência das fontes escolhidas é diversa, passando 

pelas Ilhas Britânicas, as Ilhas Baleares, o território normando da Sicília, Veneza, Iraque, 

Egipto. Deste modo o espaço do Mediterrâneo e o espaço do Atlântico conseguem 
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encontrar-se, tal como se encontram as duas culturas (a islâmica e a cristã). É deste 

cruzamento que surge a relevância deste tema no que toca à adequação ao Mestrado de 

História do Mediterrâneo Islâmico e Medieval.  

O Oceano Atlântico existe enquanto entidade geográfica, cultural e mitológica por 

oposição ao ‘civilizado’ Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é um espaço partilhado 

pelas mais diversas culturas ao longo do tempo, mas é, de igual modo, uma região de 

partilha (e ao mesmo tempo conflito) entre cristãos e muçulmanos. O Atlântico é, assim 

sendo, o espaço imediatamente oposto no sentido de ser um território aberto e expansivo, 

misterioso e cativante, desconhecido e perigoso11. É no Atlântico que se abrem as mais 

ínfimas possibilidades para o homem medieval. Este assunto será desenvolvido em maior 

profundidade num dos nossos próximos capítulos. 

Por agora chegamos a um dos pontos de partida mais importantes, ou seja, as 

próprias fontes que servirão de nosso auxílio nesta jornada. Como já se referiu, tentou-se 

limitar o seu número de forma a poder concentrar melhor os nossos esforços e, de facto, 

seria impossível num trabalho deste género abordar todo o tipo de fontes que podem de 

alguma maneira estar relacionadas com o nosso tema, uma vez que o seu número seria 

demasiado grande.  

A primeira fonte de que faremos uso é a Nauegatio Sancti Brendani12, ou seja, a 

Navegação de São Brandão. Ao longo deste trabalho será utilizada a edição crítica de 

Aires A. Nascimento da Navegação de São Brandão nas fontes medievais portuguesas, 

já que se trata de uma obra que inclui algumas das diferentes versões da história do monge 

irlandês e acresce ainda das mais interessantes introduções e notas sobre esta aventura de 

matriz cristã e irlandesa. Esta obra, incluindo duas versões diferentes do périplo de 

Brandão, transmite-nos a aventura de um monge e os seus fiéis irmãos irlandeses pelo 

Mar Oceano em busca do Paraíso. Este Oceano é o Atlântico e o Paraíso, tal como muitos 

outros domínios de diversas índoles (benevolentes, ambíguos ou malignos até), aparece-

nos na forma de uma ilha. Abordaremos ao longo da presente dissertação de mestrado 

diversos aspetos das ilhas visitadas pelo monge e de que forma podem, ou não, relacionar-

se com ideias presentes também no contexto cultural e do maravilhoso islâmico.  

                                                 
11 “Atende-se no carácter de espaço aberto que o Atlântico apresenta por oposição ao espaço cerrado 

representado pelo Mediterrâneo.”, in Aires A. Nascimento, Navegação de S. Brandão nas fontes 

portuguesas medievais, Lisboa, Edições Colibri, 2002, p. 53 
12 Cuja abreviatura, que se utilizará nas notas, será NB. 
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 A seguinte das nossas fontes de origem europeia cristã é o Mapa Mundi de 

Hereford13 (figura 1). Este curioso mapa do mundo conhecido, geralmente atribuído a 

Richard de Haldingham, está datado de c. 1300 e apresenta-se como um mapa de tipo 

T/O, muito popular durante a Idade Média e claramente orientado com o Leste no topo, 

onde, de resto, se pode observar nitidamente o Paraíso e a cidade de Jerusalém no centro 

do mundo.  

 

 

 

Será igualmente utilizado um outro mapa, neste caso mais específico um 

portulano, ou seja, um mapa que se foca essencialmente sobre a área marítima, os portos 

                                                 
13 Cf. Jerry Brotton, Great Maps. The world’s masterpieces explored and explained, London, Dorling 

Kindersley Limited, 2014, p. 56 

Figura 1: Mapa Mundi 

de Hereford 
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marítimos e a costa das terras nele representadas. Desta maneira, o primeiro portulano 

que servirá de fonte será o Portulano de Dulcert14 (figura 2), datado de 1339 e 

francamente pertencente à famosa escola cartográfica de Maiorca. Este mapa é de especial 

interesse na medida em que revela a primeira localização precisa das Ilhas Canárias. 

Aparecem representadas outras ilhas com nomes curiosos e que diversos estudiosos 

chegaram a identificar como sendo ilhas do arquipélago madeirense. Este tema será 

obviamente desenvolvido no nosso terceiro capítulo que se relaciona precisamente com 

ilhas reais e imaginárias.  

 

 

 

 

Outra das fontes que nos auxiliará neste trabalho é o chamado Atlas Catalão15 de 

Abraham Cresques (figura 3), cuja datação está estabelecida em 1375. Este famoso mapa 

é, igualmente, fruto da escola cartográfica de Maiorca e foi concebido por um cartógrafo 

judeu para o futuro rei Carlos VI de França. O Atlas Catalão  parece unir o estilo do 

                                                 
14 http://fabian.balearweb.net/post/17999 [consultado em 12.11.2014] 
15 Jerry Brotton, op. cit., pp. 62-63 

Figura 2: Portulano de 

Dulcert 1339 

http://fabian.balearweb.net/post/17999
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portulano com os tradicionais mapa mundi16. Este mapa demonstra claramente ilhas no 

ocidente ao longo da costa africana, sendo estas provavelmente as Canárias. No oceano 

aparecem também outros vestígios de diversas ilhas possivelmente mais fantásticas.  

 

 

 

 

A nossa última fonte de origem cristã europeia é, de igual forma, um mapa, mais 

precisamente, o Portulano de Pizzigano17(figura 4). Este portulano está datado de 1424, 

o que faz dele a nossa fonte mais tardia, tanto se considerarmos as fontes cristãs quanto 

as de origem muçulmana que começaremos por abordar em seguida. Este mapa, em 

particular, foi descoberto relativamente tarde (século XIX) e, apesar de atribuído a Zuane 

                                                 
16 Cf. Jerry Brotton, op. cit., p. 62 
17 Jerry Brotton, op. cit., pp. 68-69 

Figura 3: Atlas Catalão 

de 1375 
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Pizzigano, parece não existirem dados suficientes sobre este possível cartógrafo, sendo 

este mapa a única prova viável da sua existência18. Este mapa interessa-nos em particular, 

pois identifica claramente várias ilhas no Oceano Atlântico, não só junto à costa europeia 

e africana, mas também no centro do mesmo. Desta forma, este mapa é particularmente 

útil quando abordarmos o tema atlântico e o tema das ilhas lendárias (dois capítulos 

distintos).  

 

   

 

 

                                                 
18 “There is no record of Zuane Pizzigano’s birth or death and the portulan is the only made by him to 

survive.” Vide Jerry Brotton, op. cit., p. 68 

Figura 4: Portulano de Pizzigano 

1424 
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Este trabalho não pode estar completo sem se fazer uma abordagem do ponto de 

vista das fontes de origem muçulmana. 

A primeira das nossas fontes é Meadows of Gold and Mines of Gems 19(ذهب مروج  ال

جوهر ومعادن  ou Muruj adh-dhahab wa ma'adin al-jawahir, mais concretamente o texto (ال

que se refere aos capítulos 8, 9, 12 e 14, devido ao seu conteúdo no que toca à 

caracterização do mundo, do Oceano Atlântico e da menção a ilhas (como as antigas 

Afortunadas). Este é o único volume traduzido em inglês da extensa obra de al-Masudi 

sobre a história do mundo desdeo tempo de Adão e Eva até ao Califado Abássida. O autor, 

al-Masudi ou Abu al-Hasan Ali ibn al-Husayn ibn Ali al-Mas'udi, foi um importante 

geógrafo e historiador árabe nascido em Bagdade no final do século IX20, sendo que esta 

sua obra terá sido elaborada no século X.  

Seguidamente faremos uso de mais uma fonte cartográfica, o mapa do chamado 

The Book of Curiosities of the Sciences and Marvels for the Eyes21 (figura 5) ou Kitāb 

Gharā’ib al-funūn wa-mulah al-‘uyūn, de autor anónimo e datado de 1020-1050. Este 

mapa contido nesse mesmo tratado interessa-nos devido à representação do mundo 

conhecido, especialmente no que concerne ao espaço do al-Andalus e Norte de África e 

à imagem que nos transmite do Oceano. Está, naturalmente, orientado com o sul no topo. 

Esta orientação é comum a muitos mapas de origem muçulmana, uma vez que Meca está 

orientada a Sudeste.  

                                                 
19 Faremos uso de al-Masudi, Meadows of Gold and Mines of Gems, Volume I, tradução de Aloys Sprenger, 

London, Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, 1841; também  disponível online em 

https://archive.org/details/historicalencycl00masrich [consultado em 16. 12. 2014] 
20 http://historyofislam.com/contents/the-classical-period/al-masudi/ [consultado em 06.01.2014] 
21 Jerry Brotton, op. cit., pp. 40-41 

https://archive.org/details/historicalencycl00masrich
http://historyofislam.com/contents/the-classical-period/al-masudi/
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Para nos assistir na elaboração deste trabalho debruçamo-nos também sobre um 

excerto da Description de L'Afrique Et de L'Espagne22, tradução francesa do árabe por 

M. Dozy e M. J. de Goeje e que faz parte do famoso Livro de Rogério, da autoria do 

geógrafo árabe Abu Abd Allah Muhammad al-Idrisi al-Qurtubi al-Hasani al-Sabti ou 

simplesmente al-Idrisi. Al-Idrisi foi um geógrafo, cartógrafo e viajante, descendente de 

andaluzes muçulmanos23, nascido em Ceuta por volta do ano de 110024 e que frequentou 

a corte siciliana do rei normando da ilha, Rogério II. O Livro de Rogério é datado do ano 

1154 e foi especialmente feito para o já referido rei Rogério II, que reinou na ilha da 

                                                 
22 Edrîsî, Description de L'Afrique Et de L'Espagne, tradução e notas de M. Dozy e M. J. Goeje, Paris, 

Leyde, E. J. Brill, 1866 
23 “[…]Al-Idrisi nació durante las últimas décadas del siglo XI d.C.57 en el seno de una familia de 

musulmanes hispanos (…)” vide Roberto Matesanz Gascón, “¿Dónde está la mitología fenicia?: Al-Idrisi 

y los Aventureros de Lisboa”, Gérion. Revista de Historia Antigua, Vol. 20, num. 1, Publicaciones 

Universidad Complutense de Madrid, 2002, pp. 93-94 
24 S. Maqbul Ahmad, “Cartography of aI-SharIf aI-IdrIsI”, The History of Cartography, Volume 2, Book 

1, University Of Chicago Press, 1992, p.156 

http://www.press.uchicago.edu/books/HOC/HOC_V2_B1/HOC_VOLUME2_Book1_chapter7.pdf 

[consultado a 21-02-13] 

Figura 5: The Book of Curiosities of the Sciences 

and Marvels for the Eyes 

http://www.press.uchicago.edu/books/HOC/HOC_V2_B1/HOC_VOLUME2_Book1_chapter7.pdf
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Sicília sob o domínio normando entre 1130 e o ano de 1154. Rogério II ficou famoso por 

ter uma corte cujo adjetivo mais adequado seria diversificada: o rei reunia à sua volta 

muitos intelectuais dos mais variados credos e etnias, desde abundantes cronistas, 

geógrafos, cartógrafos, médicos, matemáticos e arquitetos árabes ou gregos, entre outros. 

Neste sentido o reino normando da Sicília era um destes territórios, à semelhança da 

Península Ibérica (o Al-Andalus), caracterizados pela presença, em conflito e ao mesmo 

tempo em cooperação, de culturas diferentes e divergentes. Para este estudo optámos por 

realizar uma análise de duas partes da obra Description de L'Afrique Et de L’Espagne. A 

primeira parte do excerto da obra de Idrisi, na sua tradução francesa, é a compreendida 

entre as páginas 197 a 198, ou seja, as que se referem especificamente ao Oceano 

Atlântico visto a partir da Península Ibérica e que fazem referência a Gibraltar. A segunda 

parte está presente nas páginas 222 a 225 e refere-se às cidades de Coimbra e Lisboa, 

relatando ainda a história dos Aventureiros que nos interessa especialmente devido à 

presença de ilhas misteriosas na narrativa.  

Ainda parte deste Livro de Rogério é o mapa circular seguinte, o Mapa Mundi da 

Tabula Rogeriana25(Figura 6), que representa o mundo conhecido, com o sul orientado 

no topo e com a Terra envolvida pelo Oceano. Este mapa interessa-nos especialmente 

devido à representação do Oceano envolvente e à presença de ilhas neste, especialmente 

no que toca ao Ocidente da Península Ibérica e Norte de África. Este mapa é de inspiração 

claramente ptolomaica, obra bem conhecida nos meios intelectuais islâmicos, antes ainda 

de finalmente penetrar no mundo europeu cristão no início do século XV. O Livro de 

Rogério divide o mundo conhecido em precisamente sete climas, cada um dos quais 

divido em secções que conteriam também mapas (nós só faremos uso de dois, gerais). 

Há ainda que acrescentar que para além do mapa circular interessa-nos outro 

mapa, mais detalhado, na forma de um planisfério (figura 7).  

 

                                                 
25 Jerry Brotton, op. cit., p. 46-47 
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Figura 6: Mapa circular da Tabula 

Rogeriana 1154 

Figura 7: Mapa Plano da Tabula 

Rogeriana 1154 
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É com o auxílio de todas estas fontes que tentaremos nos capítulos que se seguem 

iluminar um pouco mais o imaginário comum do Oceano Atlântico e das ilhas neste 

contidas, olhadas muitas vezes por culturas que aparentam ser muito diferentes e 

essencialmente irreconciliáveis, mas que, contudo, não o são. Estas fontes foram 

escolhidas por darem uma boa ideia geral das conceções e ideias do mundo, do mar e das 

ilhas por parte tanto da cultura cristã como da islâmica medieval.  

Desta maneira nos próximos capítulos tentaremos ao máximo explorar tanto o 

tema do Atlântico como o das ilhas, auxiliando-nos sempre que possível das nossas fontes 

e dos diversos autores que já demonstraram algum trabalho dentro deste tema do mar e 

do imaginário, dos quais destacamos, não nomeando ainda obras (que faremos ao longo 

do trabalho e sempre que se justificar), Christophe Picard, Malek Chebel, José Mattoso, 

Pedro Gomes Barbosa, Paulo Lopes, Vitorino Magalhães Godinho, Jacques Le Goff, 

Aires A. Nascimento, Luís Adão da Fonseca, Paul Butel, Paul Zumthor, Mircea Eliade, 

entre muitos outros que nos surgirão no decorrer deste nosso trabalho.  
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III. O Oceano Atlântico 
 

3. 1. Caracterização do Mar Tenebroso 

 

O Oceano Atlântico caracteriza-se geograficamente como uma grande massa de 

água salgada, sendo o segundo maior oceano do planeta Terra e compreendendo cerca de 

106 40 0000 km em área total26. Este oceano separa efetivamente os continentes Europeu 

e Africano do Americano27. 

O conceito do Oceano Atlântico desenvolve-se desde a Antiguidade até à Idade 

Média. Desta forma, o mundo “ (…) era um disco, cercado pelo mar Okeanos, que o 

limita e delimita […]”28, ou seja, o mar era visto como um limite ou fronteira que, na 

generalidade, não deveria ser ultrapassada. É importante deixar bem claro que aqui nos 

referimos especificamente ao Oceano Atlântico e não englobamos um outro mar, mais 

conhecido e navegado, o Mar Mediterrâneo. Assim sendo, interessa-nos apenas o 

Atlântico na sua qualidade de mar vasto e aberto, pleno de possibilidades e de mistérios. 

Esta visão por vezes amedrontada é exclusivamente referente ao grande mar que fica para 

além das Colunas de Hércules e que é, por oposição ao Mediterrâneo, um território do 

desconhecido.  

O Atlântico, e o imaginário que o envolve, está intimamente ligado à Antiguidade 

e aos textos produzidos durante esse período da História da humanidade29. Uma das 

primeiras fontes antigas em que se inspira este imaginário do Atlântico é, sem dúvida 

alguma, a Bíblia, que serve como ponto de partida para a ideia do mar que será retida 

durante o período medieval. Neste texto fundamental para o Cristianismo o oceano 

aparece com uma dupla índole. Olhemos então para o livro do Génesis: “E disse Deus: 

Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça a porção seca. E assim foi. E 

                                                 
26 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. XIX, Lisboa, Editorial Enciclopédia, LDA, [s.d], p. 

160 
27 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/41191/Atlantic-Ocean [consultado em 02.02.2014] 
28 In Pedro Gomes Barbosa, “Os mitos e os medos do mar Oceano”, Clio. Revista do Centro de História da 

Universidade de Lisboa, Nova série, vol. 4, Lisboa, Centro de História, 1999, p. 54 

 
29 Como refere, e bem, Paulo Lopes: “Em grande parte, o imaginário do mar na transição da Idade Média 

para a Idade Moderna tem as suas origens no mundo clássico […]” in Paulo Lopes, O medo do mar nos 

Descobrimentos -  representações do fantástico e dos medos marinhos no final da Idade Média, Lisboa, 

Tribuna da História, 2009, p. 24 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/41191/Atlantic-Ocean
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chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou Mares. E viu Deus 

que era bom.”30; “Quinze côvados acima prevaleceram as águas; e os montes foram 

cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra […]”31. Está bem patente no 

livro do Génesis a ambiguidade do mar perante o Homem, já que por um lado (na primeira 

passagem citada), aparece como algo de bom e natural, de acordo com a vontade de Deus, 

contudo na passagem seguinte, refente ao Dilúvio, as águas (que se aplica também ao 

mar) surgem como elemento de destruição e castigo face à corrupção do Homem. Embora 

nesta segunda citação os mares simplesmente são o objeto através do qual os homens são 

castigados por vontade divina, não deixam de ser também para sempre conotados com a 

destruição suprema. O mar é então território dúbio onde tanto o mal como o bem podem-

se manifestar; veja-se de igual modo o episódio de Jonas, em que o mar aparece tanto 

como elemento hostil e destruidor como “(…) espaço de salvação e redenção”32. Esta 

dualidade em relação ao carácter do oceano perdurará durante muitos séculos e é, 

inclusive, repetido noutros autores antigos. 

É praticamente impossível dissociar o Atlântico da lenda da Atlântida33. A 

Atlântida aparece mencionada em dois importantes diálogos de Platão, Timeu e Crítias. 

Platão esculpe deste modo a ideia do reino mítico da Atlântida como uma ilha 

relativamente sofisticada e rica de diversas formas34. Este reino mítico para lá das Colunas 

de Hércules aparece de igual forma irremediavelmente ligado à figura de Atlas, o titã, 

irmão de Prometeu. Atlas sustém o céu35 na extremidade ocidental da Terra (neste caso 

no extremo ocidente do Norte de África) à entrada do país das Hespérides, no Oceano. 

As Colunas de Hércules, por nós já mencionadas, aparecem em certas versões do mito de 

Hércules como sendo construídas por este de forma a libertar Atlas da sua morosa tarefa 

de segurar os céus. Desta forma, não é possível falar de Atlas sem falar de Hércules, sendo 

                                                 
30 Gen. 1, 9-10 
31 Gen. 7, 20-21 
32 Vide Paulo Lopes, op. cit. p. 29  
33 Paul Butel, Histoire de l’Atlantique de l’Antiquité à nous jours, Libraire Académique Pennin, 1999, p. 

15 
34 Esta alegoria de Platão que opõe a sociedade atlante à de Atenas (a Atlântida seria neste caso o reverso 

da medalha em relação ao estado ideal de Platão, representado pela antiga Atenas) tem sido levada a sério 

por diversos autores ao longo da história, inclusive nos dias modernos, havendo até tentativas de encontrar 

este suposto antigo continente perdido; as possíveis localizações passam pelos mais diversos lugares do 

nosso planeta, como é o exemplo de certas ilhas Atlânticas como os Açores, a Madeira, as Canárias, ilhas 

do Mediterrâneo como Malta ou Santorini, as Bahamas ou até o continente da Antártica! Este tipo de atitude 

atesta quanto à força deste mito, não fosse pelo facto de ter sobrevivido de forma bastante vívida durante 

milhares de anos.  
35 E também frequente nas obras de arte de várias épocas Atlas aparecer sustendo um globo terrestre, porém 

no mito ele segura literalmente o céu (ou as colunas que mantêm o céu separado da Terra).  
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que existe ainda uma versão da lenda em que as Hespérides são de facto filhas de Atlas e 

residem no reino com o famoso jardim em que está a árvore com os pomos dourados a 

que Hércules tem de aceder como parte dos seus doze trabalhos36. Ainda assim, Atlas 

chega a identificar-se com o primeiro e maior rei da Atlântida, filho de Posídon, e também 

com um rei mítico da Mauritânia.37 O Oceano Atlântico é, desta maneira, o Oceano de 

Atlas.  

Este misterioso corpo de água, vasto e aberto, que é o Atlântico encontra-se 

relacionado com a ideia dos confins do mundo, do finis terrae. Este oceano banha as terras 

que estão, de facto, no limite do mundo civilizado, habitável e ordenado (a oikoumene do 

mundo clássico). Para lá destas terras, onde a ordem ainda impera fica o caos e o Atlântico 

é território por excelência do caos. Para nós, aos nossos olhos modernos, a palavra caos 

tem necessariamente uma substância negativa, porém o caos não tem de ser algo negativo. 

Na verdade, Pedro Gomes Barbosa põe a questão da melhor maneira e, por isso, fazemos 

nossas as palavras do historiador, ou seja, que o caos a que nos referimos não está 

caracterizado “ […] na aceção de desordem (…) mas sim no da plenitude do sagrado 

ainda não formado, de onde tudo pode ser criado.”38 O caos está presente em todas as 

regiões selvagens onde não impera a ordem imposta pelo homem e, necessariamente, por 

Deus. Mircea Eliade estudou estas questões de maneira incansável e menciona que estas 

regiões a que nos referimos, como é o exemplo do Atlântico, “Correspondem a um 

modelo mítico, mas de outra natureza: todas as regiões selvagens incultas, etc., estão 

consubstanciadas no caos; participam ainda na modalidade indiferenciada, informe, 

anterior à Criação.”39 Desta forma, o Atlântico é também e sobretudo território do 

sobrenatural40, nele existem ilhas paradisíacas, infernais, de purgatório (ou que se 

aproximam a isso pela maneira como são descritas), entre outras. Viajar no Atlântico 

(especialmente para além das águas que banham diretamente a costa do mundo 

conhecido) é abrir-se a novos mundos e arriscar sobretudo perder-se no Oceano, ou seja, 

qualquer viagem neste imenso mar é necessariamente de carácter iniciático41 e abre portas 

                                                 
36 Vide René Thévenin, Les pays légendaires, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je? Nº 226, 

1946, pp. 9-16 
37 Vide Marília P. Futre Pinheiro, Mitos e Lendas da Grécia Antiga, vol. I, [s.l], Livros e Livros, 2007, pp. 

131-133 
38 Vide Pedro Gomes Barbosa, op. cit., p. 57 
39 In Mircea Eliade, op. cit., p. 24 
40 De facto, “El espácio es, pues, generador de mitos.” In Paul Zumthor, La Medida del Mundo. 

Representación del espacio en la Edad Media, Madrid, Cátedra, 1994, p.17 
41 Pedro Gomes Barbosa, op. cit., p. 61 
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não só a novos mundos como a outros mundos, isto é, ao Além e principalmente ao 

Paraíso42. 

Devemos, todavia, retornar às influências influenciaram a ideia de Oceano 

Atlântico até ao período que nos interessa, isto é, o da medievalidade. Continuaremos a 

concentrar-nos na Antiguidade Clássica, onde, como já se referiu, grande parte das ideias 

que alimentam este imaginário são originárias. As aventuras de Jasão e os Argonautas, 

Ulisses e até Hércules forneceram dados interessantes para a construção do imaginário 

do Oceano Atlântico: o meio marítimo surge como via para as mais diversas aventuras 

(sejam elas de índole positivo ou negativo), é onde estão as maravilhas, os seres 

fantásticos e os monstros. Apesar de estes heróis clássicos terem as suas aventuras no 

Mediterrâneo é fácil projetar todas estas espectativas de aventura, de fantástico para um 

outro mar muito maior, o Atlântico. No que toca à história da aventura dos Argonautas 

existem versões, nomeadamente se falarmos de Timeu de Tauroménio43 e Píndaro, que 

nos revelam que Jasão e seus companheiros voltaram a casa por um percurso que envolve 

passar pelo Atlântico e pelas ditas Colunas de Hércules de maneira a retornar a casa. 

Outro dos heróis gregos importantes no que toca a abordar o tema da influência clássica 

sobre o Atlântico é Hércules, que está ligado ao verdadeiro início do Atlântico no sentido 

geográfico, já que é a partir das Colunas de Hércules que está o mar ocidental, o Oceano 

Atlântico. Estas colunas de Hércules assinalam efetivamente o fim do mundo conhecido: 

para além delas estaria o perigo e o incógnito. As aventuras do ardiloso herói Ulisses 

também sustentam o imaginário do Atlântico na medida em que vemos o tema das ilhas 

maravilhosas e perigosas surgir e que “(…) faz todo o sentido que, na direção de poente, 

o lugar onde o sol morre cada dia, se situe o reino dos mortos, regido por Hades e 

encontrado por Ulisses, segundo a Odisseia, nos ‘limes do oceano’”44.  

Os autores romanos, em particular, encontram uma assídua audiência na época 

medieval. Entre eles autores como Plínio, o Antigo com o seu Naturalis Historia, 

Pompónio Mela com De Situ Orbis, Solino com Collectanea Rerum Memorabilium, e, 

                                                 
42 “Dans ce pays des morts qu’est l’Atlantique, les îles des bienheureux, îles perdues paradisiaques, peuvent 

aussi représenter le purgatoire de l’acéstisme, offrant une étape avant l’accession au véritable paradis” in 

Paul Butel, op. cit., p.17 
43 “Timaeus of Tauromenium, writing around Apollonius time or shortly before, tried to attach both voyages 

to places he described in his geography of the western part of the Greek world. He had the Argonauts return 

by a western route through the pillars of Hercules (…)” in Virginia Knight, The Renewal of Epic: Responses 

to Homer in the Argonautica of Apollonius, New York, BRILL, 1995, p. 153 
44 In Paulo Lopes, op. cit., p. 25 
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mais tarde, Avieno com Ora Marítima45, continuam a perpetuar uma ideia de Atlântico 

incrustada de elementos do maravilhoso. O Atlântico banha o extremo do território 

romano, as suas últimas terras ‘civilizadas’, é, novamente, um limite que marca de certa 

forma o fim da influência da civilização romana, sendo que para além dessas terras fica 

o território do caos, nesse mar oceano46. Pompónio Mela dá-nos uma visão do mundo que 

se traduz facilmente para a Idade Média, a de um mundo na forma de um disco, rodeado 

por um oceano circundante, o Okeanos. Aos poucos começa a aparecer a ideia que 

veremos repetida mais tarde de que neste grande oceano ocidental não é possível navegar: 

Avieno, já referido, deixa bem clara uma caracterização de cariz negativo do Atlântico 

quando refere que este é um mar profundo, com ondas incansáveis e cheio de monstros47. 

Esta caracterização do oceano é feita de maneira perentória por Avieno, apesar de este 

provavelmente já ter conhecimento de que os próprios fenícios48 haveriam já navegado 

para além das Colunas de Hércules, mesmo assim nada o impede de perpetuar esta ideia 

negativa do Atlântico. Esta é a visão do mar que estará mais presente durante a maior 

parte da Idade Média.  

Chegamos firmemente à Idade Média, período que mais nos interessa. A visão do 

mundo durante a medievalidade, como já se mencionou neste trabalho (e pelos mais 

diversos autores), é herdeira direta da Antiguidade. É, primeiramente, importante abordar 

a questão muitas vezes mencionada da forma do mundo ou de como se veria a Terra na 

Idade Média. A questão da esfericidade terrestre tem feito correr muita tinta, já que surgiu 

a ideia relativamente recente de que o Homem da medievalidade pensaria que a Terra 

teria de ser necessariamente plana49; esta ideia surge também na sequência da 

                                                 
45 Várias destas obras surgiram por diversas vezes na bibliografia pesquisada, no entanto há que sublinhar 

o livro de Paulo Lopes, no qual nos apoiamos diversas vezes no que toca à referência aos textos 

fundamentais antigos. “(…) devemos salientar que as Collectanea  rerrum memorabilium de buteSolino 

(séc. III a.C.), a Naturalis Historia de Plínio o velho (séc. I), e o tratado De Situs Orbis de Pompónio Mela  

(séc. I) são algumas das obras de autores romanos que  mais influenciaram a representação do mundo ( e 

do oceano) na Idade Média” in Paulo Lopes, op. cit., p. 26 
46 [em relação a Plínio, o Antigo] “(…) as informações que dá acerca do monstros, verifica-se que os situa 

em lugares de periferia do mundo habitado, isto é, na Índia, em Lisboa, em Cádiz (…)As baleias, que para 

Plínio têm uma dimensão fantástica, são próprias do oceano Atlântico.” Vide José Mattoso, Naquele Tempo, 

Lisboa, Círculo de Leitores, 2009, p. 226 
47 Avieno, Orla Marítima, Introdução, versão do latim e notas de José Ribeiro Ferreira, Instituto Nacional 

de Investigação científica, Coimbra, 1992, pp 19-28 
48 Estes aventurar-se-iam bem para além do Estreito de Gibraltar até à costa africana atlântica nas suas rotas 

comerciais, havendo até algumas especulações quanto ao seu conhecimento de algumas ilhas atlânticas 

como as Canárias e a Madeira: “ (…) en plein Atlantique, que Diodore de Sicile a fixé la limite extreme de 

la diaspora phénicienne, vraisemblement à Madère […]” vide Paul Butel, Histoire de l’Atlantique de 

l’Antiquité à nous jours, Libraire Académique Pennin, 1999, p. 19 
49 Não pretendemos desenvolver neste trabalho este tema, uma vez que ele é bastante vasto e, de facto, 

não é de todo o nosso objetivo principal.  
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caracterização da Idade Média como época literalmente de trevas, a partir da qual se 

repudiou todo o conhecimento conseguido e desenvolvido na época clássica. No entanto, 

esta ideia está completamente refutada hoje em dia através de trabalhos importantes dos 

mais variados medievalistas50. De facto, muito do conhecimento antigo foi preservado 

durante a Idade Média tanto pelas elites intelectuais cristãs quanto pelas islâmicas. Desde 

a Antiguidade que se sabia acerca da esfericidade da Terra, de facto, explicita-o melhor 

Umberto Eco ao afirmar: “ (…) que a Terra era esférica, com a exceção de alguns pré-

socráticos, já os gregos sabiam, desde o tempo de Pitágoras, que a considerava esférica 

por motivos místico-matemáticos. Sabia-o naturalmente Ptolomeu, que dividira o globo 

em 360 graus de meridiano, e tinham-no também compreendido Parménides, Eudoxo, 

Platão, Aristóteles, Euclides, Arquimedes e, naturalmente, Eratóstenes, que no século III 

da era antiga calculara com boa aproximação o comprimento do meridiano 

terrestre.”51Uma das fontes que nos auxilia permanentemente neste trabalho, o historiador 

iraquiano al-Masudi, deixa até bem claro, a escrever em pleno século X, que não existem 

dúvidas acerca da esfericidade da Terra, pois vejamos: “They say the earth is round, its 

centre falls in the midst of the heaven […]”52. É uma posição bastante clara e demonstra-

nos ser uma ideia assente nas comunidades intelectuais do seu tempo, sendo que há mais 

um ponto curioso que vemos constantemente aparecer no pensamento tanto islâmico 

quanto cristão: a presença do Paraíso no centro do mundo. 

Embora existissem com certeza alguns intelectuais que duvidavam da esfericidade 

da Terra, não se pode dizer que esta era a posição da maioria. Admitia-se, no geral, que a 

Terra era redonda e cercada por um grande Oceano circundante, o Okeanos; os inúmeros 

mapas da época, inclusive alguns dos que escolhemos como fontes do nosso presente 

trabalho, como é o exemplo do Mapa Mundi de Hereford e o mapa circular da Tabula 

Rogeriana, demonstram o mundo conhecido como circular e rodeado por um grande mar. 

São representações bidimensionais, obviamente, mas que a nosso ver representam um 

mundo esférico53. O modelo aceite seria o da representação do mundo como um círculo, 

                                                 
50 Podemos mencionar, a título de interesse, nomes como George Duby, Jacques Le Goff, José Mattoso, 

entre muitos outros que têm vindo a contribuir com estudos que nos provam cada vez mais a complexidade 

da Idade Média, não só em termos políticos e militares, mas também, e sobretudo, em relação às 

mentalidades.   
51 In Umberto Eco, op. cit., p. 23 
52 Al-Masudi, op. cit., p. 195 
53 É Umberto Eco, novamente, quem exprime melhor esta nossa visão: “Os ‘mapas em T’ são (…) 

bidimensionais mas ninguém diz que representação bidimensional da Terra implica que a consideremos 

plana; de outro modo, segundo os atuais atlas, também a Terra seria plana (…) achava-se inútil representar 

a outra face do globo, desconhecida e provavelmente não habitável (…)” in Umberto Eco, op. cit., p. 24 
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ou seja, uma representação bidimensional da esfera. Como já se referiu estes são mapas 

que nos transmitem apenas duas dimensões, até porque representar o mundo a três 

dimensões seria algo muito mais complicado de se fazer de forma corrente. É ainda 

necessário relembrar o facto de que os autores destes mapas se baseavam em 

conhecimentos diretamente obtidos de autores clássicos como Platão ou até Ptolomeu, 

que tomavam a esfericidade terrestre como dado adquirido. De que outra maneira 

poderíamos também justificar o facto de Colombo, no final de Idade Média, ter navegado 

em direção do Ocidente, Atlântico adentro, com o objetivo claro de chegar à Índia, no 

Oriente? Podemos sugerir a resposta seguinte: Colombo, como muitos intelectuais 

medievais antes mesmo do seu tempo, tinha perfeitamente presente a esfericidade da 

Terra (ignorando a América no meio do Atlântico) e acreditava que aquele mar também 

banhava o Oriente.  

Em plena Idade Média continuam a surgir textos que alimentam ativamente o 

imaginário marítimo, apoiados, como já referimos, nos autores e mitos mais antigos. É 

importante ter presente, como defende Paulo Lopes, que durante os séculos da Idade 

Média existem “[…] duas conceções de mar. A primeira, diretamente herdada das 

autorictas (…) medievais e em conformidade com a visão mais continental e rural da 

Europa medieval. Esta conceção (…) “que tende a eliminar do horizonte, ou a reduzir ao 

máximo, o elemento aquático” e na qual predomina a identificação da zona da Europa 

com a Cristandade, do Oriente com as origens míticas e da África com a dos inimigos da 

Igreja. (…) A segunda, tendencialmente urbana e mercantil, (…) mais próxima da herança 

clássica e muçulmana (…).”54 

Uma das principais obras de grande influência em plena Idade Média é as 

Etimologias de Santo Isidoro de Sevilha. Este texto marcou profundamente a visão 

medieval ocidental sobre o Oceano Atlântico, deixando bem assente a ideia, já referida, 

de que este rodeia o mundo, do seu carácter instável – as águas calmas podem a qualquer 

momento acolher também tempestades - a sua vastidão e o mistério que o caracteriza. O 

mar é, assim, identificado como território do caos, onde podem acontecer manifestações 

do mal, mas de igual modo do bem ou do divino; é o anti-mundo a que o homem, como 

criatura da terra, não pertence e, por isso, deve evitar passar por lá muito tempo, já que 

está repleto de perigos. Esta imagem do mar é baseada nos autores clássicos e difundiu-

se cada vez mais neste período medieval: o mar aberto (como o Atlântico) é uma fronteira 

                                                 
54 Paulo Lopes, op. cit. p. 34 
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que não deve ser transposta, pois está para além do espaço conhecido e habitável, é nele 

que surgem os monstros, as ilhas encantadas, e um outro mundo, o do Além, pode também 

ser através dele acedido.55  

Um dos textos com mais divulgação no período medieval é a Navigatio Sancti 

Brendani, ou seja, as navegações de São Brandão, monge irlandês do século VI que 

navegou o Atlântico em busca do paraíso, nele encontrando monstros, criaturas 

maravilhosas e ilhas fantásticas. Este relato alimentou em muito o imaginário marítimo 

da altura, nomeadamente aquele que diz respeito às ilhas e ao qual nos dedicaremos com 

mais afinco no último capítulo deste trabalho. Esta é uma das nossas principais fontes a 

ser utilizada nesta dissertação de mestrado. 

Já outras das obras marcantes para a imagem do mar na Idade Média são o famoso 

Livro das Maravilhas de Marco Polo, o Livro das Maravilhas do Mundo de John de 

Mandeville e o Livro do Conhecimento de autor anónimo. Estes textos tiveram uma 

importância fulcral para a construção da ideia do mar no período medieval, apesar de, em 

grande parte, se referirem a viagens feitas por europeus para uma outra parte do mundo 

que não o Atlântico.  

Não só de autores europeus cristãos se constrói este panorama de obras 

influenciadoras da imagem do mar (e mais concretamente do Oceano Atlântico). Existe 

também definitivamente um contributo importantíssimo dos autores islâmicos. Um desses 

autores islâmicos marcantes é al-Idrisi, geógrafo, cartógrafo e viajante nascido em Ceuta 

no século XII, como já se referiu anteriormente, e que foi assíduo na corte do rei 

normando Rogério II. É o seu Livro de Rogério que nos revela, para além da descrição de 

variados sítios do mundo conhecido de então, uma caracterização do mar bastante 

nebulosa.  

Ao lermos o texto deparamo-nos com uma ideia do Oceano Atlântico muito 

específica e que será repetida várias vezes ao longo da obra: a ideia de um oceano como 

fonte de desconhecido e de medos infindáveis. O geógrafo começa a sua narrativa a partir 

do extremo ocidente da Península Ibérica (território hoje ocupado por Portugal), que é 

banhado pelo “Oceano Tenebroso”, ou seja, o Oceano Atlântico. É deste que provém 

                                                 
55 Pedro Gomes Barbosa defende que existem três mares no período medieval: o primeiro “Aquele sobre o 

qual se navega (…)”, o segundo “ […]Um outro, que está para além deste, mas cujas fronteiras são vagas 

e se interpenetram; mar misterioso que cerca o mundo habitado e o separa do «Fim do Mundo» ou do 

Mundo dos Mortos.” e, por fim, o terceiro , “[…] o que está abaixo da superfície do mar: o covil dos 

monstros (…)”. Pedro Gomes Barbosa, op.cit., p. 58 



32 

 

(como braço) o Mar Mediterrâneo, também referido no texto como Mar da Síria56. É deste 

modo, banhado por esta verdadeira fronteira do extremo ocidental, que Idrisi situa o Al 

Andalus (também referido como Ichbâniya, termo de origem grega).  

Idrisi descreve a Península Ibérica ao mesmo tempo como uma ilha e um triângulo 

e faz a contagem das distâncias dentro desta na forma de jornadas até chegar à maior costa 

desta ‘ilha’ (“Le côté le plus large (…) ”57), ou seja, a costa ocidental, o Gharb. O geógrafo 

reforça a noção de finis terrae, já que é aqui que termina a porção de terra habitada e 

habitável. Para além deste território, desta última fronteira, existe apenas o imenso Mar 

Tenebroso. 

Surge novamente a ideia do Atlântico como um território de trevas: Idrisi 

descreve-o pelas suas grandes ondas, as suas tempestades frequentes, os seus ventos 

violentos e pela presença de animais monstruosos (ideias já perpetuadas, como afirmamos 

anteriormente, pelos autores clássicos e medievais como Isidoro de Sevilha). Esta 

descrição é extremamente interessante, na medida em que demonstra claramente os 

medos suscitados por este estranho território marítimo, especialmente no que toca à 

referência aos animais monstruosos (“[…]la multiplicité des animaux monstrueux 

(…)”58). Será que o autor refere-se simplesmente à presença de animais, como baleias, 

focas e outros animais de grande porte, que não seria habitual avistarem-se no Mar 

Mediterrâneo pelos navegadores e viajantes de origem islâmica? É na nossa opinião 

pouco provável que o autor faça esta descrição de uma perspectiva puramente 

‘intelectual’ (ou seja que se refira apenas à caracterização de animais não antes vistos e 

não a uma dimensão imaginária tanto destes animais como do seu domínio, o mar), já 

que, se, como anteriormente admitimos, Idrisi se refere a baleias59 ou focas, o Mar 

Mediterrâneo também teria a presença deste tipo de animais na altura em que o geógrafo 

escreve. Ainda hoje existem colónias de lobos-marinhos (e outro tipo de focas, apesar da 

ameaça de extinção) no Mediterrâneo, nomeadamente colónias residuais em vários locais 

do Norte de África e também no Mar Egeu. Já em relação às baleias, nomeadamente as 

de maior porte como os cachalotes, também habitavam e viajam no Mediterrâneo, 

                                                 
56 Esta designação torna notória uma perspectiva diferente, centrada obviamente no Oriente. De igual forma 

é de notar que já no século XII, tempo em que o presente texto é escrito, existia a noção do Mediterrâneo 

como um ‘derivado’ do Atlântico. 
57 Vide Edrîsî, op. cit., p. 197 
58 Vide Edrîsî, op. cit.,, p. 197 
59 Podemos também estar perante uma simples ‘herança’ intelectual em relação às ideias relativas a 

grandes animais marítimos como as baleias. Lembremo-nos que Plínio, o Velho considera-as seres com 

características sobrenaturais, como nos lembra José Mattoso, citado para este efeito na nota 46 do 

presente trabalho.  
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comportamento que já teriam anteriormente à época medieval60. Ainda assim, o 

Mediterrâneo não é descrito pelo geógrafo (ou outros intelectuais islâmicos e cristãos) 

como tenebroso, apesar das grandes baleias que também contém61. Não podemos evitar 

especular se esta diferenciação entre os dois corpos de água terá que ver, novamente, com 

o facto de Oceano Atlântico estar “aberto” ao contrário do “fechado” Mar Mediterrâneo62. 

O autor prossegue com a descrição de um Oceano pejado de ilhas, tanto habitadas 

como desertas, mas que, no entanto, só pode ser navegado à vista e nunca por alto mar, 

pois existiria sempre o perigo de se ‘ser engolido pelo mar’. O mar, símbolo de vida e de 

criação, de transformação e renascimento, é também um território de “[…] ambivalência, 

de incerteza, da indecisão que pode terminar no Bem ou no Mal”63. Nos mapas que 

acompanham o texto, nomeadamente o mapa circular da Tabula Rogeriana, podemos 

observar muito do que nos é transmitido no próprio texto: o Okeanos imenso que circula 

o mundo, a imensidão de ilhas e, um facto muito interessante já presente na geografia 

ptolomaica, ou seja, o tamanho mais reduzido da África e a sua comunicabilidade direta 

com a região asiática. 

Não se pode efetivamente falar de imagem do Atlântico nesta presente dissertação 

sem mencionar um dos autores de grande influência e cujo trabalho nos serve de fonte 

primária, al-Masudi. Este importante historiador iraquiano do século X foi já introduzido 

no capítulo referente à Metodologia e Fontes, com a obra Meadows of Gold and Mines of 

Gems. Como já se referiu no presente capítulo al-Masudi tem bem presente o formato real 

da Terra. Assim, por diversas vezes ao longo do seu famoso texto, refere-se ao oceano 

circundante, ou seja, ao Atlântico64. A imagem do Oceano Atlântico é uma imagem bem 

negra e que vemos repetida uma e outra vez deste a Antiguidade até à medievalidade; de 

facto, o mesmo autor é perentório, “On the limits where these two seas, the Mediterranean 

and the Ocean join, pillars of copper and stone, have been erected by king Hirakl65 the 

                                                 
60 Sobre a distribuição de cachalotes vide http://www.iucnredlist.org/details/16370739/0 [consultado a 17 

de Fevereiro de 2013]. 

Em relação à foca-monge do Mediterrâneo vide http://www.monachus-guardian.org/factfiles/medit01.htm 

[consultado a 22 de Fevereiro de 2013]  
61 No entanto, “Alguns autores mediterrânicos (…) pareciam mais deslumbrados e até assustados pelas 

grandes baleias que observavam (…) ” in Cristina Brito, “Baleias e Monstros, Iconografia e Repetições na 

História da História Natural: Representações visuais de animais marinhos na época medieval e 

renascentista”, Anais de História de Além-Mar, vol. XI, 2010, p. 15 
62 Vide nota 11 com citação de Aires A. Nascimento sobre esta questão. 
63 Vide Pedro Gomes Barbosa, op. cit, p.57 
64 “[…] the ocean, or the sea, which surrounds the world (…)” in al-Masudi, op. cit., p. 203 
65 Parece referir-se a Hércules. Vemos, uma e outra vez, como o mundo antigo permeia o tecido 

intelectual medieval e reflete-se nas conceções do mundo da altura.   

http://www.iucnredlist.org/details/16370739/0
http://www.monachus-guardian.org/factfiles/medit01.htm
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giant. Upon these pillars are inscriptions and figures, which show with their hands that 

one cannot go further66, and that is impracticable to navigate beyond the Mediterranean 

into that sea (the ocean), for no vessel sails on it: there is no cultivation nor a human 

being, and the sea has no limits neither in its depths nor the extent for its end is unknown. 

This sea of darkness also called the green sea or surrounding sea (…) some say that these 

pillars are not on this strait but in some islands of the ocean (…)”67.  

Um outro autor importante dentro do espectro muçulmano é Ibn Battuta com as 

suas Viagens, já que esta obra, apesar de não tratar diretamente com o Atlântico, e antes 

tratar de viagens para o Oriente (inclusive por ilhas no Índico), exerceu influência na 

mentalidade da época, especialmente no que toca aos povos do sul europeu. Este género 

de literatura de viagem, muito em voga na altura (estamos no século XIV), começa a abrir 

os horizontes das populações dos locais de onde mais tarde sairiam os esforços dos 

‘Descobrimentos’. A ideia tenebrosa do mar mantém-se, porém uma outra atitude, talvez 

até contraditória, começa a se propagar cada vez mais: há curiosidade para com o que está 

para além dessa fronteira marítima68, existe sede de conhecimento e de aventura mesmo 

perante o perigo certo.  

  

                                                 
66 A expressão seria algo do género non plus ultra.  
67 Al-Masudi, op. cit., p. 282 
68 “[…] outra imagem do elemento marinho existia, mais positiva e aberta. (…) daqueles que habitavam 

as zonas costeiras meridionais da Europa (…) Se era imprevisto e suscetível de mudanças súbitas e 

perigosas, era também passível de ser dominado (…)” in Paulo Lopes, op. cit., p. 42 
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3.2. Oceano real e imaginário: território de mundos e 

viagens reais e fantásticas 

 

Agora que já abordamos a ideia de geral que se tinha do Oceano Atlântico durante 

a época medieval, tanto da perspectiva cristã quanto da perspectiva islâmica, tentaremos 

nesta porção do nosso trabalho abordar de maneira global as viagens feitas neste elemento 

marítimo ocidental. 

Como já se referiu neste trabalho previamente, a viagem sobre o mar tem um 

carácter iniciático. Vemos isto transversalmente nas mais variadas culturas, tomemos, por 

exemplo, a cultura celto-irlandesa onde surgem os echtrai e immrama e, mais tarde, a 

história da Navegação de São Brandão; no contexto da antiguidade greco-romana as 

viagens de Ulisses, Hércules e Jasão e os Argonautas também surgem, de maior ou menor 

forma, como viagens ou aventuras iniciáticas; no mundo islâmico histórias como a de 

Simbad o marinheiro69 e o misterioso conto dos Aventureiros de Lisboa também provam 

ter o mesmo carácter.  

Voltamos a reforçar a ideia de que o Oceano Atlântico, no decorrer da Idade 

Média, era visto essencialmente como um limite ou uma fronteira do mundo dito 

habitável e, por isso mesmo, ‘regrado’, passível de ser controlado.  

Ainda assim, este mar imenso exerce um sem número de medos e crenças por 

parte dos homens e mulheres habitantes do território europeu (e não só: veja-se também 

os islâmicos que viveriam na Península e até nos territórios norte-africanos). Estas ideias 

do mar, geralmente representado como limite do mundo, de enorme imensidão, como 

veículo para outros mundos ou para o próprio Além, como território de perigos, monstros, 

mas também de área privilegiada dos mirabilia, são amplamente divulgadas na Idade 

Média por vários meios: note-se as obras de geografia, as hagiografias e especialmente a 

famosa ‘literatura de viagem’70. Assim sendo, estas crenças acerca do mar, e em especial 

do Atlântico, são preponderantes a nível das elites mais eruditas, mas também, embora 

talvez de menor forma, entre os menos privilegiados.  

                                                 
69 O nome Sinbad parece remeter-nos para uma possível origem persa, no entanto não há certezas, uma vez 

que não sobreviveu nenhum manuscrito com a história deste famoso marinheiro na língua persa. A bem 

dizer a própria história de Sinbad, que nos aparece nas Mil e Uma Noites, não seria parte original desse 

ciclo de histórias, mas teria sido acrescentada pelo seu primeiro tradutor, Antoine Galland no século XVIII.  
70 “[…] o Oceano foi lido, pensado, projectado como um espaço situado para além, como lugar do 

desconhecido (…)” vide Luís Adão da Fonseca, Os Descobrimentos e a formação do Oceano Atlântico, 

Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos portugueses, 1999, p. 17 
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O mar pode, como certamente já se aludiu, ser igualado com o meio através do 

qual se pode aceder ao mundo dos mortos. Isto é especialmente verdade na cultura celta, 

em que o Além está decididamente situado no Oceano; da mesma maneira, no mundo 

clássico. Também o mundo dos mortos pode ser apontado na direção do poente, ou seja, 

do Oceano ocidental. Este ilusivo Além é também muitas vezes conotado com o Paraíso 

nas suas múltiplas formas (desde os tempos clássicos até à Cristandade). O Paraíso terreal 

(especialmente no contexto cristão, mas não somente nesse contexto) é tradicionalmente 

apontado como localizado a Oriente. Uma das nossas fontes, o Mapa Mundi de Hereford, 

mostra claramente o Paraíso terrestre a leste, ou seja, na parte superior do mapa como 

uma redonda ilha no Oceano que, neste caso, tem visualmente uma dimensão pequena, 

sendo estreito71. Chegamos, ainda assim, a uma questão importante e acerca da qual já 

aludimos anteriormente nesta dissertação: se o Paraíso se encontra tradicionalmente a 

oriente como podemos então conotá-lo também com o Oceano Atlântico, o oceano 

ocidental?  

Existindo a conceção da esfericidade da Terra, como já se discutiu neste trabalho, 

não é de todo de admirar que se pudesse conceber que um mesmo oceano possa banhar 

tanto as costas europeias e africanas quanto as asiáticas72.  

Contribui para esta indefinição do Atlântico a própria indefinição da localização 

da Índia, banhada na realidade pelo Oceano Índico. De facto, concebe-se não uma, mas 

três diferentes Índias. Estas são a Índia Maior (no Hindustão, actualmente denominado 

subcontinente indiano), a Índia Menor (sudoeste asiático) e a Índia Média (a chamada 

Etiópia dos antigos, que incluí a região da Núbia)73. Entre as elites, em especial no meio 

clerical, identifica-se claramente a Europa com a Cristandade, África com os inimigos 

(ou seja, o Islão) e o Oriente com as origens míticas74. Este facto da existência de três 

distintas Índias é especialmente importante dentro do contexto de um dos mitos mais 

‘queridos’ e valorizados da Idade Média cristã até à época moderna, isto é, o mito do 

Preste João. O Preste João seria um soberano de um reino cristão perdido algures no 

                                                 
71 O oceano é remetido nesta visão para a periferia do mundo conhecido, está lá como fronteira última que 

não deve nem pode ser ultrapassada. “ […] the Hereford map has the letters M O R S (i.e. death) encircling 

the earth, a reminder that humans and the things of this world are transient (…)” in Chet van Duzer, Sea 

monsters on Medieval and Renaissance maps, London, The British Library, 2013, p. 34 
72 Luís Adão da Fonseca deixa-o bem claro: “[…] não teria sido difícil que se pudesse demandar as partes 

orientais, navegando diretamente para ocidente; isto é, o Atlântico pode ter chegado, em algum momento, 

a ser representado como princípio dos oceanos orientais.” Vide Luís Adão da Fonseca, op. cit, p. 36 
73 Também Marco Polo explicita esta pluralidade de Índias: vide Vitorino Magalhães Godinho, Mito e 

Mercadoria. Utopia e Prática de Navegar, Lisboa, Difel, 1990, p. 172 
74Vide José Mattoso, op. cit., p. 218 
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Oriente e ‘rodeado’ de inimigos. Este seu reino seria um bastião de virtude e 

abundância75, sendo que estaria localizado algures na ‘Índia’, contendo também a fonte 

da eterna juventude e, inclusive, localizado perto do antigo paraíso terrestre. Esta lenda 

do Preste João foi muitíssimo divulgada na Idade Média e seria levada muito a sério, 

originando expedições em busca deste mítico reino e do seu líder virtuoso. Assim sendo, 

é comum localizar este Preste João em diversos sítios, isto é, nas diversas Índias. Uma 

destas Índias, como já se referiu, é, de facto, africana e deste modo talvez o Preste não 

esteja no que nós hoje em dia identificamos como Índia, mas sim em plena África76. Se o 

Preste João está nesta Índia ‘africana’ então, logicamente, também estará o paraíso 

terrestre e os rios que habitam este paraíso terrestre teriam necessariamente de 

desembocar no Oceano conhecido como Atlântico. Neste sentido, o Oceano que banha 

esta Índia (também à semelhança do próprio Oceano Índico) pode ser palco do 

maravilhoso. Esta ambiguidade alimenta ainda mais um imaginário mútuo destes 

oceanos. Deste modo torna-se compreensível o facto de textos como o de Marco Polo, 

Jean de Mandeville e até Ibn Battuta aguçarem a curiosidade e o imaginário do Oceano 

Atlântico77. 

É desta forma que acabamos de descrever, através deste pequeno exercício, e 

considerando que o Okeanos na mentalidade do Homem medieval banharia tanto o 

Oriente (onde originara o Paraíso) como o Ocidente, que podemos facilmente argumentar 

a possibilidade da existência de ilhas que são de facto resquícios do Paraíso Terrestre em 

pleno Atlântico.  

Assim sendo, o Atlântico aparece ligado às ilhas, os mais variados tipos de ilhas, 

e estas são, por excelência, fatores de tranquilização em relação a qualquer viagem 

marítima que qualquer homem se atreva a fazer neste Atlântico maravilhoso, na medida 

em que, desde que existam ilhas, existem, pois, possíveis portos de abrigo78 e, no fundo, 

o navegador não se encontra totalmente sozinho perante não só os elementos naturais mas 

também, certamente, sobrenaturais, que povoam este Oceano ocidental. Este motivo das 

ilhas, a ser devidamente explorado no nosso último capítulo, revê-se especialmente na 

                                                 
75 “ […] esse rei-sacerdote descendente de um dos Reis Magos senhoreava um povo como ele cristão (…) 

e usufruía de fabulosas riquezas.” In Vitorino Magalhães Godinho, op. cit., p. 155  
76 Vide Vitorino Magalhães Godinho, op. cit,. p. 161 
77 “ […] a nível do imaginário, deu-se constante projecção a partir do Índico para o Atlântico (…) o Índico 

(…)  transforma-se simultaneamente em horizonte do imaginário oceânico ocidental.” In Luís Adão da 

Fonseca, op. cit., p. 37 
78 Cf. Pedro Gomes Barbosa, op. cit., pp.58-59 
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história de São Brandão, do lado cristão, e na história dos Aventureiros, do lado 

muçulmano. Desta forma podemos seguramente afirmar que o imaginário se faz de 

realidade e, ao mesmo tempo, de mito, sendo na maior parte das vezes impossível 

dissociar estas duas noções. Não podemos, portanto, olhar para qualquer relato de viagem 

neste Oceano como sendo exclusivamente ‘real’ ou exclusivamente ‘fantasioso’. De 

facto, abordamos já um pouco esta questão na nossa Introdução ao referir que, ainda hoje 

em dia, a nossa perceção da realidade depende, e muito, daquilo em que acreditamos e 

dos conceitos mais ou menos abstratos que construímos a nível do nosso intelecto. Deste 

modo, testemunhamos no geral o que já estamos predispostos a acreditar que lá está. As 

viagens passadas, reais ou não totalmente reais, marcam desta maneira o período 

medieval.  

Não pretendemos fazer uma história de todos os navegadores que podem ter 

navegado o Oceano Atlântico da Antiguidade até à Medievalidade. O nosso objetivo 

passa mais por mencionar algumas contribuições importantes na área da navegação do 

Atlântico que contribuíram diretamente para o imaginário deste na época medieval e que, 

de igual modo, podem ter incentivado outros périplos, esses já medievais (nomeadamente 

o dos Aventureiros, o de São Brandão ou o do misterioso Khashkhāsh).  

Um dos primeiros povos que nos interessa mencionar neste sentido são os Fenícios 

e Cartagineses. Os Fenícios eram na realidade uma talassocracia, ou seja, o seu poder 

baseava-se no seu domínio e potência marítima no contexto do Mar Mediterrâneo, tendo 

várias cidades-estado, entre as quais Cartago. Esta ampla civilização dominou o 

Mediterrâneo e, inclusivamente, ultrapassou o limite psicológico das Colunas de Hércules 

e entrou no domínio Atlântico. É no contexto das aventuras fenícias e cartaginesas no 

Oceano Atlântico que nos interessa mencionar estes povos. A nossa curiosidade aguça-se 

quando nos deparamos com um intelectual como Diodoro de Sicília que põe firmemente 

o limite da diáspora fenícia em pleno Atlântico, no local que pode corresponder à Ilha da 

Madeira. Esta visão do domínio fenício também Atlântico adentro é partilhada por alguns 

investigadores.79  

                                                 
79 Desta maneira apraz-nos citar Paul Butel em relação a este assunto, “Une tempête aurait entraîné des 

Phéniciens sur cette île anchanteresse, à la terre riche,à la végétation luxuriante, aux jardins bien arrosés. 

Selon Pierre Rouillard, la présence phénicienne à Madère serait à comprendre dans le cadre de la rivalité 

entre Phéniciens et Etrusques. Ces derniers, informésde la découverte, voulaient aussi s’y implanter.On 

peut situer l’événement au moment du grand dynamisme des Étrusques au VII siècle avant J. C., mais c’est 

bien aux Phéniciens qu’il faut attribuer ce voyage.” In Paul Butel, op. cit., p.19; da mesma maneira Duane 

W. Roller refere “ The Carthaginians also reached some of the Atlantic islands, certainly the Madeiras and 
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Apesar do domínio fenício além Colunas de Hércules ser muitíssimo interessante, 

focar-nos-emos por um momento em duas viagens distintas, ocorridas por volta do 

mesmo século (o século V a.C.). A primeira, feita por Himilco, que partiu para além do 

Estreito de Gibraltar em direção ao Norte, tendo chegado até às Ilhas Britânicas, à procura 

de metais importantes como o estanho, componente do bronze. Aparentemente no seu 

relato dessas viagens, posteriormente repetido por autores romanos como Rufus Festus 

Avienus ou Plínio, o Antigo, existe uma descrição do Atlântico um pouco sombria: este 

mar estaria aparentemente cheio de monstros marinhos, algas e outros perigos vários80. 

Em particular, destaca-se o relato das algas em tão grande número que chegariam a ser 

um perigo para as embarcações. Este relato penetrou na obra Ora Maritima de Avienus e 

veremos repetido na história dos Aventureiros, posta para papel por al-Idrisi. Estaremos 

perante uma simples repetição de ideias descritas em textos antigos que Idrisi 

provavelmente conheceria de alguma forma? É possível que o fenómeno muito real do 

chamado mar dos sargaços também tivesse interferido, inclusive induzindo os navegantes 

em erro, fazendo-os pensar que estariam perto de recifes81. A caracterização do Oceano 

Atlântico como um profundo meio do caos reiterada pelo narrativa da viagem de Himilco 

perpetua a ideia negativa que se tinha do Oceano e que facilmente atravessa a Antiguidade 

ate à Idade Média. Hilmilco poderia, no entanto, ter exagerado os perigos de maneira a 

tentar proteger os interesses económicos cartagineses no Atlântico Norte82. O segundo 

relato cartaginês de interesse acerca do Atlântico chega-nos de Hanno, que tentou, 

também no século V a.C., retornar aos antigos sítios fenícios para lá das Colunas de 

Hércules. Hanno saiu de Lixus e foi até Mogador, conseguindo inclusivamente chegar às 

Canárias (muitas vezes ligadas às Ilhas Afortunadas), seguindo a rota do antigo comércio 

de púrpura. O cartaginês conseguiu até descer a costa africana até ao Senegal e talvez a 

                                                 
the Canaries (…)” in  Duane W. Roller, Through the Pillars of Herakles: Greco-Roman Exploration of the 

Atlantic, London, Taylor & Francis, 2006, p. XVII 
80 Richard Miles, Carthage must be destroyed. The rise and fall of an ancient civilization, London, Penguin 

Books, 2011, p. 82 
81 A possibilidade de um encontro com o mar dos Sargaços é interessante e poderia ser um argumento a 

favor de uma possível chegada às Caraíbas, no entanto não podemos negligenciar uma série de fatores: o 

primeiro é a localização do mar dos Sargaços que, apesar de se centrar ao largo das Bermudas, tem alguma 

mobilidade e é restrito por várias correntes (como a do Golfo), estendendo-se também até águas açorianas, 

pelo que um encontro com uma das ilhas dos Açores não é de todo impossível; há também a hipótese, talvez 

mais provável, da ‘infiltração’ do relato de Himilco, como já se referiu. Teria o Cartaginês se aventurado 

tão para Oeste no Atlântico, ao ponto de encontrar o mar dos Sargaços perto do continente americano? Não 

nos é possível determinar se o fez ou não, mas a descrição da imensidão de algas remete-nos facilmente 

para esse mar dentro de um mar.  
82 Paul Butel, op. cit., p. 24  
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Guiné83. Este tremendo feito, ao contrário da viagem atlântica de Himilco, foi encarado 

com algum ceticismo por Plínio, o antigo, que achava que a história estava repleta de 

incongruências fabulosas. Por outro lado, Heródoto através dos seus escritos parece estar 

muito mais inclinado em acreditar na veracidade do relato de Hanno e, em especial, das 

suas trocas comerciais com os povos africanos84. Ainda hoje em dia a viagem é posta em 

causa por alguns investigadores, já que a tecnologia naval possivelmente não permitiria 

tal feito por uma costa africana em que em certo período do ano tanto o regime de ventos 

como o das correntes marítimas seria muitíssimo adverso. Ainda assim, outros estudiosos 

defendem que não só poderia haver tecnologia naval suficiente para tal feito, como o 

regresso poderia ser feito nos meses do ano mais propícios (época estival) ou, 

alternativamente, os navios de Hanno poderiam ‘alargar’ a sua trajetória fazendo uma 

volta da mesma maneira que fizeram, séculos mais tarde, os portugueses85, via Açores.  

Pretendemos, neste momento, abordar relatos e viajantes do meio peninsular 

muçulmano. Antes de mais, é certamente necessária um pouco de contextualização.  

No período de 711-716 d. C. a Península Ibérica sofre uma mudança tremenda de 

paradigma86. A Península Ibérica, após a queda do Império Romano Ocidental, viu uma 

série de invasões ‘bárbaras’ até que se estabeleceu no território peninsular outro povo 

‘bárbaro’, os visigodos. Os visigodos, uma aristocracia de origem germânica, dominaram 

a Península através de uma monarquia eletiva87, ou seja, rei teria necessariamente de ser 

eleito de entre os filhos ditos merecedores da sua aristocracia. A monarquia visigótica foi 

situada em Toledo e seria, até à data da conquista muçulmana da Península, relativamente 

estável.88O Estado estaria dominado por nobres e bispos, sendo estes também 

proprietários fundiários, numa Península Ibérica profundamente rural. Em 710 o rei 

Rodrigo sobe ao poder por intermédio do que pode ser considerado um golpe de estado, 

roubando ao filho do anterior rei, Vitiza, a oportunidade de subir ao trono. Ainda assim, 

na sequência destes eventos houve alguma divisão dentro de alguns sectores do reino. Em 

711 Tāriq n. Ziyād atravessa o Estreito de Gibraltar com um exército de alguns milhares, 

na sua maioria berberes. A batalha de Guadalete dá-se entre o exército de Rodrigo e os 

                                                 
83 Richard Miles, op. cit., p. 84 
84 Cf. Paul Butel, op. cit., p. 22 
85 Vide  Paul Butel, op. cit., pp. 22-23 
86 Cf. Bernard Lewis, Os Árabes na História, Lisboa, Editorial Estampa, 1996, p. 137 
87 “[…] seria um cristão católico, de ascendência gótica e livre por nascimento.” In Hugh Kennedy, Os 

Muçulmanos na Península Ibérica, Mem Martins, Publicações Europa América, 1999, p.19 
88 Cf. Hugh Kennedy, op. cit., p.19 
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invasores islâmicos, sendo que é ganha pelos últimos e o rei Rodrigo desaparece em 

batalha (provavelmente morto). A partir deste momento os muçulmanos começam a subir 

progressivamente no território, tomando também Toledo. O progresso no território das 

forças islâmicas pode ter sido facilitado por alguns elementos da população local, já que 

os muçulmanos poderiam oferecer melhores condições a certas fações da população.  

Os muçulmanos são herdeiros das relações comerciais dos Fenícios, 

nomeadamente a nível do Mar Mediterrâneo, que dominavam através do corso, 

controlando boa parte do comércio e circulação nesta área. Ainda assim, a imagem do 

Atlântico retida pelos islâmicos é diretamente herdeira da Antiguidade e, portanto, 

negativa. O Atlântico é o Bahr al-Zulumât, o Mar Tenebroso, cheio dos mais variados 

perigos. O Atlântico é em muito uma barreira psicológica, mas também contém vários 

obstáculos físicos à navegação. Neste oceano as correntes e o regime de ventos são 

bastante desfavoráveis à navegação, nomeadamente em direção ao sul ao longo da costa 

africana e em mar aberto, havendo, como já se disse quando se abordou o périplo de 

Hanno, restrições em relação à altura do ano em que se pode navegar. É bastante claro 

que, há semelhança do que se acreditava na Antiguidade, se admite a existência de ilhas 

neste oceano (nomeadamente ligadas ao tema das Afortunadas, que têm sido ligadas a 

diversos arquipélagos atlânticos como as Canárias ou a Madeira). Não abordaremos de 

maneira mais detalhada, ainda, o tema direto das ilhas. Pretendemos, por agora, salientar 

duas aventuras diferentes: a dos Aventureiros de Lisboa e a viagem misteriosa de 

Khashkhāsh.  

Os Aventureiros teriam sido um grupo de oito parentes (“[…] tous proches 

parents(…)”89) islâmicos que partiram de Lisboa numa embarcação carregada com água 

e víveres para alguns meses, a fim de conhecer o Oceano e os seus limites. Os 

Aventureiros navegaram durante onze dias até que chegaram a águas que cheiravam 

fetidamente e que escondiam recifes. Perante este perigo os navegantes mudam de direção 

para sul, onde encontram uma ilha. Esta ilha90 estaria repleta de carneiros (“[…] l’île de 

                                                 
89 Vide Edrîsî, op. cit., p. 223 
90 Há quem especule se esta ilha seria a actual Ilha da Madeira, como é o exemplo de Christophe Picard: 

“[…]le récit dit des « Aventuriers de 

Lisbonne » qui fut organisé au Xe siècle par huit marins, ayant probablement 

débarqué à Madère(…)”   e “Il aborda 

tout d'abord l'« île des Moutons » (Madère), comme plus tard, les huit 

Aventuriers (…) ” in Christophe Picard, “Récits merveilleux et réalité d'une navigation en Océan 

Atlantique chez les auteurs musulmans”, Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de 

l'enseignement supérieur public. 25e congrès, Orléans, 1994. pp. 77-79 
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Moutons(…)”91) e teria uma fonte de água junto a uma figueira selvagem. A história 

continua com os companheiros a deixarem a ilha, levando apenas peles de carneiro e 

navegando durante mais doze dias. Após estes doze dias de viagem os Aventureiros 

deparam-se com uma outra ilha, mas esta, verificam, estava habitada e cultivada. Os 

companheiros foram seguidamente capturados e levados para terra onde encontraram 

homens altos e ruivos e mulheres de rara beleza (a alusão à beleza das mulheres não é 

pouco frequente em situações deste género, em que homens após um período mais 

alargado de tempo em mar, ao verem finalmente elementos do sexo feminino ficam 

facilmente deslumbrados). Os Aventureiros, feitos prisioneiros por três dias, foram 

levados à presença do rei da ilha ao quarto dia e comunicaram ao soberano os motivos 

pelos quais partiram nessa viagem. O rei, através do seu intérprete92, informou-os que já 

o seu pai ordenara escravos a fazerem exatamente o mesmo e estes navegaram as águas 

do Atlântico durante um mês até que faltou a luz dos céus e só havia negrume. Desta 

maneira, os escravos desistiram e voltaram para trás com a certeza de que não se poderiam 

determinar os limites do Oceano e que no fim deste estão as trevas. Reitera-se a ideia 

perpetuada no imaginário islâmico (e também no cristão) de um Oceano Atlântico que é 

verdadeiramente tenebroso e cheio de perigos mortais. 

O segundo relato é o do navegante Khashkhāsh e chega-nos através do historiador 

muçulmano do século X, já mencionado neste trabalho, al-Masudi. Pouco se sabe 

verdadeiramente sobre este Khashkhāsh, excetuando que provavelmente seria um 

marinheiro originário da cidade de Córdoba no al-Andalus e que se fez ao mar, viajando 

com alguns companheiros para Ocidente no Oceano Atlântico. O grupo esteve ausente 

alguns anos até que regressou de uma terra desconhecida com diversas riquezas. O relato 

de al-Masudi é o seguinte: “Such an adventurer was a moor of Spain of the name 

Khoshkhāsh. He was a young man of Córdoba: having assembled some young men they 

went on board a vessel which they had ready on the Ocean, and nobody knew for a long 

time what had become of them. At length they came back loaded with rich booty. Their 

history is well known among the people of el-Andalos”93. Não nos parece ser um relato 

muito extensivo, porém revela uma invulgar aptitude para a aventura e a menção de uma 

                                                 
91 Vide Edrîsî, op. cit., p. 223  
92 Um falante da língua dos Aventureiros, ou seja, o árabe, o que sugere que estes habitantes poderiam ser 

berberes possivelmente provindos do Magrebe (guanches). Assim sendo, esta ilha seria provavelmente uma 

da Canárias.  
93 Al-Masudi, op. cit., p. 283 
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possível terra desconhecida tem, ao longo do tempo, alimentado a imaginação de alguns 

estudiosos, tendo até acalentado especulações de uma possível chegada até ao continente 

Americano, situação que se verifica igualmente em relação à história dos Aventureiros de 

Lisboa94. Não nos cabe a nós negar por completo uma possibilidade da existência de 

suficiente conhecimento e tecnologia a fim de possibilitar uma viagem transatlântica, 

porém até ao momento não existem provas de que tal alguma vez tenha acontecido, sendo 

que os estudiosos que o afirmam com todas as certezas baseiam-se em relatos breves 

como os dois aqui referidos e em possíveis afirmações e descrições de navegadores como 

Colombo que podem, no mínimo, ser passíveis de outras interpretações95. Ainda assim, 

Khashkhāsh parece ter vindo de uma terra incógnita com riquezas e esta história foi 

suficientemente marcante para estar a ser repetida por al-Masudi em pleno século X. Não 

é possível saber se al-Masudi ouviu a história em primeira mão ou se o relato lhe chegou 

vindo de terceiros que provavelmente também o teriam ouvido de outros elementos. A 

única conclusão a que podemos chegar com alguma segurança é que, a acontecer, esta 

aventura deu-se antes do século X e pode, de igual modo, ter de certa maneira inspirado 

a viagem, igualmente misteriosa, dos Aventureiros de Lisboa. Idrisi conta-nos acerca dos 

Aventureiros no século XII e, novamente, podemos concluir que essa aventura teria de 

ser anterior a essa época, porém ficam as seguintes questões no ar: Teriam os 

Aventureiros noção da viagem de Khashkhāsh? Será que al-Idrisi estava também ciente 

dessa mesma aventura? E se esteve, será que o relato de Khashkhāsh presente na obra de 

al-Masudi teve alguma influência no relato dos Aventureiros? E, acima de tudo, será a 

viagem de Khashkhāsh verdadeiramente anterior à dos Aventureiros96 ou será que pode 

ser posterior? São perguntas que, assim nos parece, estão destinadas a ficar sem respostas 

concretas. 

De seguida gostaríamos de abordar o contributo vindo da cultura celto-irlandesa. 

Nas ilhas britânicas, em particular na Irlanda, quando se navegava no mar usava-se 

pequenas embarcações feitas de peles e surpreendentemente velozes e resistentes, os 

curachs. Assim sendo, também os primeiros cristãos irlandeses os usavam e, em 

                                                 
94 Exemplos dessas mesmas especulações encontram-se facilmente em 

http://www.sunnah.org/history/precolmb.htm [consultado em 03.03.2015] 
95 Num dos diários de Cristóvão Colombo existe uma pequena passagem em que o navegador descreve o 

topo de uma mesquita, estando muito provavelmente a usar uma linguagem mais floreada de forma a 

descrever um monumento natural. Do nosso conhecimento não existem vestígios arqueológicos de antigas 

mesquitas nas Caraíbas. 
96 Temos a tendência natural a achar que sim unicamente porque o relato da viagem do misterioso 

Khashkhāsh foi de facto posto para papel antes do relato dos Aventureiros, mas será assim? 

http://www.sunnah.org/history/precolmb.htm
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particular, um viajante que deixou uma importante marca no imaginário medieval, São 

Brandão. Na base da Nauegatio Brendani, uma das nossas importantes fontes, está a 

figura de um monge irlandês, Brennan mac Hua Alta ou Brandão de Clonfert, nascido no 

final do século V97. A lenda do seu nascimento está marcada por elementos do 

maravilhoso98: haveria por esta altura uma aurora boreal bem visível, o que pressagiava 

uma vida tocada por Deus e o maravilhoso divino. Brandão pertenceria possivelmente a 

uma família com alguma importância tradicional e foi educado por duas figuras cristãs 

importantes, a monja Ita e o bispo Erco. 99 

Brandão teve uma vida cheia de viagens, até no contexto do contacto com 

importantes figuras do mundo monástico insular (S. Columba, por exemplo). Durante do 

século VI, por volta de 561, funda o mosteiro de Clonfert100, tendo provavelmente viajado 

também até às Shettland e Faroes101.  

É impossível dissociar a figura de São Brandão do fenómeno do Cristianismo no 

contexto especificamente irlandês: nas palavras de Aires A. Nascimento, “[…] Brandão 

é filho do Cristianismo celto-irlandês (…)”102. O Cristianismo estabelece-se na Irlanda 

por volta do século V, com uma evangelização rápida do território pelos antecessores de 

São Patrício e, também, pelo próprio santo. A Irlanda, durante o período anterior à 

chegada e disseminação do Cristianismo, fora um território de algum mistério, sendo o 

seu conhecimento antigo algo limitado: os romanos nunca lá se conseguiram devidamente 

estabelecer103, conhecendo-a como Hibérnia, região de limite, uma finis terrae à 

semelhança da categoria atribuída igualmente a territórios como o extremo ocidental da 

Península Ibérica104. Esta região, como já se referiu, viu uma célere propagação da 

                                                 
97 Vide Paulo Lopes, op.cit, p. 42 
98 É frequente este tipo de profecia acerca dos santos e do nascimento destes, veja-se o exemplo do 

importantíssimo São Bernardo de Claraval, cuja mãe sonhou que estava grávida de um grande cão que 

defenderia a fé cristã. Cf. Adrian H. Bredero, “Saint Bernard: The origin of his cult in the Cistercian Order 

and His Canonization”, Bernard Of Clairvaux. Between Cult and History, Edinburgh, A&C Black, 2004, 

p. 29 
99 Vide Aires A. Nascimento, op. cit. p. 9 
100 Vide Aires A. Nascimento, op. cit. pp. 10-11 
101 Infere-se isto das diversas fontes referentes a Brandão, incluindo a Nauegatio Brendani. Cf. Aires A. 

Nascimento, op. cit. p. 11 
102 Aires A. Nascimento, op. cit. p. 11 
103 Existem evidências arqueológicas de presença romana na Irlanda, pelo que possivelmente haveriam 

trocas comerciais. No sentido da exploração da presença romana no território irlandês veja-se Richard 

Warner, “Yes, the Romans did invade Ireland” in British Archeology 14, Maio de 1996, artigo disponível 

online em http://www.archaeologyuk.org/ba/ba14/BA14FEAT.HTML [consultado em 25.03.2015]  
104 Aqui termina a porção de terra habitada e habitável, para além deste território, desta última fronteira, 

existe apenas o imenso Oceano, onde, de resto, já os Romanos, ecoando mitos mais antigos, acreditavam 

http://www.archaeologyuk.org/ba/ba14/BA14FEAT.HTML
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religião cristã, com franca aceitação por parte dos povos locais. Esta aceitação do 

Cristianismo poderá ter que ver com a cultura celta e o próprio culto dos druidas, na 

medida em que este tipo de Cristianismo, de matriz celta/irlandesa, está organizado de 

modo tribal; é a figura do abade que regula toda a comunidade. Este é um Cristianismo 

muito singular e o seu monaquismo caracteriza-se por uma vida contemplativa, pelo rigor 

penitencial, jejuns, vigílias e mortificações. Apesar de poder transparecer a ideia de uma 

prática religiosa assente na lógica do castigo corporal como retribuição pelo pecado, tal 

não podia estar mais longe da realidade: na verdade estas práticas austeras eram 

executadas no sentido da libertação do sofrimento, como maneira de superação do corpo, 

uma filosofia não muito diferente daquela que associamos a outra religião, o Budismo. É 

pela entrega aos elementos e, por conseguinte, a Deus, que o monge eventualmente se 

liberta do sofrimento terreno. Isto inclui claramente um corte com a sua tribo105 ou 

família, abrangendo um exílio voluntário para territórios isolados (como é o exemplo das 

ilhas). Este seria o maior dos sacríficos para um indivíduo que, devido à sua cultura, 

estaria intimamente dependente da sua comunidade106. É, neste contexto, não muito 

tempo depois da cristianização de grande parte da Irlanda, que se encaixa a figura de 

Brandão.  

A história da Navegação de São Brandão foi profusamente divulgada no contexto 

da medievalidade e, por diversas razões, diz-nos algo acerca do Homem medieval e a sua 

relação com o universo imaginário. Assim, surge-nos também na Nauegatio Brendani um 

motivo claro que opõe o Homem ao mar Oceano, mais especificamente ao Atlântico. 

Neste largo território marítimo que é o Oceano Atlântico, lugar onde se passam os eventos 

descritos em pormenor na Nauegatio Brendani, é sempre possível o encontro com o 

divino e com as várias facetas do maravilhoso107. O elemento aquático remete-nos, desde 

já, para uma ideia geral de instabilidade, sendo que quanto maior a sua dimensão mais 

                                                 
ser lugar de imensos mistérios: ilhas encantadas, monstros, etc. Neste sentido vide Paulo Lopes, op.cit., p. 

24-33; Paul Butel,op. cit., pp. 19-28 
105 No sentido da organização celta da Irlanda à data dos acontecimentos referentes à vida de Brandão e 

seus predecessores.   
106 “O abandono do mundo praticado (…) como renúncia e como estratégia de contemplação adaptava-se 

na Irlanda ao ambiente físico e inseria-se também nas tradições locais.” in Aires A. Nascimento, op. cit., p. 

13 
107 Aires A. Nascimento recorda-nos que “(…) a diferença fundamental entre as categorias de “estranho” e 

de “maravilhoso” estabelecida por T. Todorov[…]” certifica-nos que  “(…) o primeiro pode superar-se pela 

reflexão, enquanto que o segundo mantém sempre um resíduo de encantamento que aceita uma acção 

superior. O homem medieval tem no cristianismo a possibilidade de admitir não só o milagroso (…) mas 

também o maravilhoso […]” vide Aires A. Nascimento, op. cit., p. 53-54, nota 127 
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instável seria o corpo de água108. É neste mar imenso que surge a oportunidade, como já 

se referiu anteriormente, de encontrar monstros, lugares encantados, milagres, a perdição 

eterna ou, de igual modo, o encontro direto com o divino. Tentaremos, o mais possível, 

resumi-la nos parágrafos seguintes.  

A viagem de São Brandão descrita na Nauegatio Brendani começa pela 

construção de um barco de modo a que Brandão e os companheiros escolhidos possam 

embarcar na aventura da procura da Terra da Promissão no mar. Depois de escolhidos os 

companheiros, quando o grupo se prepara para partir chegam três intrusos que insistem 

em segui-los: logo é vaticinado que os seus destinos não serão os melhores109. Os 

companheiros fazem-se ao mar, porém quinze dias depois perdem o vento, sendo que 

quarenta dias depois esgotam por completo os mantimentos e encontram uma ilha 

pedregosa. Nesta ilha deparam-se com um cão e seguem-no a um castelo onde encontram 

comida; neste castelo um dos monges intrusos entra em tentação e lá perece. Entretanto, 

chegam a outra ilha repleta de fontes, águas cheias de peixes e muitas ovelhas110. 

Posteriormente, voltam a navegar e encalham numa outra ilha enorme e sem areia ou 

vegetação. Ao tentarem cozinhar algo nesta ilha logo descobrem que ela não é ilha mas 

um ‘peixe’, ou seja uma baleia (Iascónio)111. Este animal não surge como uma força do 

mal, mas quase como figura benevolente. De seguida, Brandão e seus irmãos chegam a 

uma outra ilha muito verde e com muitas flores; há nesta ilha uma árvore cheia de 

pássaros. Logo se descobre que estas aves não são outras criaturas que não anjos caídos 

aquando da revolta de Lúcifer. Um destes anjos diz que ainda navegarão durante mais 

seis anos, passando todos os anos por ali112. O grupo segue com a sua viagem passando 

três meses até que finalmente chegam a uma outra ilha com duas fontes, uma turva e outra 

límpida. Nesta ilha encontram um ancião que os leva um mosteiro que tem vinte e quatro 

monges. Estes vivem em silêncio, pois nesta ilha tudo lhes é providenciado por obra de 

Deus: o pão, água, as condições climatéricas, etc. Seguidamente, navegam até uma outra 

ilha onde encontram uma fonte de água de que bebem, uns mais (contra conselho do 

abade) e outros menos. Como consequência abate-se sobre eles uma forte sonolência, 

                                                 
108 “(…) o mar era sobretudo conceptualizado como caos e desordem. Era o antimundo por definição, 

estatuto legitimado pelos seres monstruosos que nele viviam […]” in Paulo Lopes, op. cit., p. 35 
109 NB I, p. 87  
110 Vemos uma clara semelhança com a ilha encontrada pelos Aventureiros e que será abordada no capítulo 

seguinte. 
111 NB I, p. 91 
112 NB I, pp. 91-95 
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ficando neste estado durante três dias113. Assim que possível evadem-se dela. No decorrer 

da viagem encontram duas grandes bestas no mar, uma das quais avança sobre o barco; a 

outra imediatamente intervém, havendo assim uma grande luta entre os monstros. 

Consequentemente, o primeiro monstro acaba por morrer. Este interessante episódio 

ilustra exatamente o que já foi mencionado neste trabalho acerca do maravilhoso e a 

ocorrência deste no Oceano: neste território tudo pode ocorrer, tanto de positivo quanto 

de negativo e a possibilidade de intervenção do divino está sempre presente (como é 

evidente em relação a este segundo monstro compassivo). Os viajantes alimentaram-se 

dos restos mortais do monstro durante três meses até que chegam a uma ilha com escaltas 

(scaltis)114 cor de púrpura; nesta ilha existem três coros. De seguida, o grupo faz-se 

novamente ao mar e um pássaro traz-lhes um ramo com uvas. Estas uvas servem de 

alimento aos monges por doze dias até que se aproximam de uma ilha cujo aroma fazia 

lembrar a romã. Quarenta dias depois da chegada à ilha das uvas, carregaram o barco com 

fruta e prepararam-se para sair, porém, subitamente, são atacados por um grifo. De novo 

um animal vem em seu auxílio, o pássaro que antes lhes trouxe as uvas. Na sua viagem o 

grupo encontra uma grande coluna no mar com cor de prata e ar de cristal, porém, apesar 

de tentarem por três dias, não conseguiram aportar. Oito dias depois avistam uma ilha 

agreste com muitas forjas de ferreiros. Os ventos levam-nos para lá e Brandão vê os 

habitantes tenebrosos à distância; estes tentam afugentá-los. Entretanto, aparece um 

monte no meio do mar a fumegar. Um monge sai imprudentemente do barco, sendo que 

logo é apanhado por demónios115. O barco é novamente levado pelos ventos em direção 

a uma rocha no mar. Sentado nesta pedra estava um homem com um ar miserável, 

fustigado pelo mar e pelo vento. Este homem era Judas, que desde logo lhes conta dos 

tormentos do inferno e revela que Deus lhe concede um alívio neste lugar aos domingos 

até ao pôr-do-sol, durante o Natal e a Páscoa116. Brandão tenta interceder pelo condenado, 

poupando-lhe uma noite no inferno, porém na manhã seguinte Judas é carregado pelos 

demónios até o inferno. Posteriormente, o grupo faz-se novamente ao mar e encontra uma 

pequena ilha onde vive um ancião, Paulo, o eremita. Como têm feito todos os anos, os 

monges voltam a visitar algumas das ilhas já encontradas. Quanto saem da ilha dos 

                                                 
113 NB I, p. 97 
114 Segundo Aires Nascimento a palavra, que aqui deixamos como ocorre no texto da Nauegatio Brendani, 

pode significar tanto um fruto como uma planta comestível. Cf. Aires A. Nascimento, op. cit., p.131, nota 

53 
115 NB I, p. 105 
116 NB I, p. 109-111 



48 

 

pássaros têm um guia que os levará à Terra da Promissão117. Assim sendo, passam 

quarenta dias a navegar em direção a Oriente até que se deparam com uma neblina que 

cerca uma ilha. O barco atraca na praia e os companheiros saem e caminham pela ilha, 

sem chegar ao fim desta, durante mais quarenta dias. Posteriormente, decidem que é 

tempo de voltar para a embarcação, levando frutas e gemas desta terra fabulosa. Passam 

de novo pela bruma cerrada e chegam às Ilhas das Delícias onde recebem hospitalidade118.  

Assim termina o relato da maravilhosa viagem de São Brandão e seus 

companheiros pelas ilhas do Oceano. O aspeto simbólico e imaginário de todas estas ilhas 

será abordado de forma mas eloquente no nosso próximo e último capítulo. 

É necessário, ainda assim, dar uma palavra acerca de outros navegadores assíduos 

também presentes no Norte europeu, ou seja, os Vikings. Estes foram, em grande parte, 

um povo que ficou conhecido pelos ataques feitos a outros territórios que não o seu e pela 

violência perpetrada durante estes mesmos ataques. Estes Vikings eram piratas, 

mercadores, exploradores e guerreiros que do século VIII ao século XI aterrorizaram as 

costas europeias, e não só. O próprio termo viking é desde já problemático na sua origem; 

sem entrar em grandes discussões de cariz etimológico, é possível que origine “with the 

Scandinavians themselves, in the Old Norse nouns viking (a pirate raid) and víkingr (a 

pirate) (…)”119. Muito provavelmente pressões de cariz demográfico e político obrigaram 

os primeiros nórdicos a saírem da Escandinávia e fazerem-se ao mar. Estes navegadores 

guerreiros chegaram a colonizar a Islândia e Gronelândia, tendo também uma temporária 

pequena colónia em território americano (Vinland). Os feitos destes guerreiros nórdicos 

em termos de exploração do Atlântico Norte estão bem documentados nas suas sagas e 

também em vestígios arqueológicos (nomeadamente no continente americano).  

Por fim, é importante mencionar o contributo dos navegadores que à beira da 

época dos Descobrimentos contribuíram para o conhecimento (real e imaginário) do 

Oceano Atlântico. Em particular a trágica história dos irmãos Vivaldi teve algum impacto 

na imaginação popular ligada com o Atlântico. Os irmãos Vivaldi, navegadores genoeses, 

em 1291 tentaram fazer a circunavegação africana, indo nas passadas de Hanno o 

cartaginês. A sua expedição não foi, no entanto, bem-sucedida; os irmãos Vivaldi 

                                                 
117 NB I, p.113 
118 NB I, p. 115 
119 vide Jonathan Clemens, A Brief History of the Vikings, London, Robinson, 2005, p. 7 
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provavelmente passaram pelo arquipélago das Canárias, tendo posteriormente naufragado 

ao longo do Golfo da Guiné120.   

A partir do século XV dá-se no território Atlântico a chamada redescoberta dos 

arquipélagos do ‘Atlântico Mediterrâneo’. Gradualmente começam a aparecer nas várias 

cartas náuticas, atlas e planisférios indícios das ilhas destes arquipélagos, mesmo antes 

da sua oficial descoberta. Entre estes estão o famoso portulano de Dulcert de 1339, em 

que aparecem já as ilhas pertencentes ao arquipélago das Canárias; o planisfério de 1375 

de Cresques, onde também figura a totalidade das Canárias; o Atlas de Medici de 1370, 

em que aparecem já perfeitamente situadas as ilhas da Madeira, Porto Santo e uma das 

Desertas; e o Portulano Veneziano de 1351, onde também surge a Madeira representada 

e possivelmente algumas das ilhas dos Açores. Estes conhecimentos prévios de algumas 

das ilhas destes arquipélagos atlânticos são devidos maioritariamente à informação que 

já viria desde a antiguidade (na sua dimensão real e também imaginária) e às aventuras 

dos navegadores e comerciantes genoeses e venezianos por este ‘Atlântico Mediterrâneo’ 

e pela costa africana (veja-se novamente o caso trágico dos irmãos Vivaldi). Estes homens 

terão sido maioritariamente motivados por razões económicas e comerciais, como a busca 

de novas riquezas e novos produtos para depois vender na Europa. Posteriormente, estas 

ilhas que se irão redescobrindo no Atlântico terão um fundamental papel a nível comercial 

e até, mais tarde, militar (na medida em que são pontos de apoio às rotas comerciais e a 

conflitos desenvolvidos também, por exemplo, nas praças africanas pelos portugueses). 

  

                                                 
120 Cf. Paul Butel, op. cit., p.45 
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IV. As Ilhas 
 

4.1. A visão dos intelectuais islâmicos e cristãos  

 

 

Ao olharmos para o universo medieval e para o Homem medieval em particular 

apercebemo-nos que a sua visão tanto do mundo quanto dos seus elementos primordiais 

está imbuída de valores que lhe são de facto anteriores e que cujas raízes são muito mais 

antigas. O nosso objetivo, no entanto, não é o de apenas olhar o mundo cristão medieval 

ou só o mundo islâmico medieval, o que pretendemos é construir pontes de um para o 

outro, observando as suas semelhanças mais do que sublinhar as suas diferenças. Visto 

que este é um exercício sobre o imaginário comum entre dois tipos de culturas que muitas 

vezes são dadas como radicalmente diferentes, ao longo deste trabalho temos vindo a 

tentar olhar os pontos em que elas se cruzam efetivamente. Interessa-nos, claro está, o 

mar na encarnação do Oceano Atlântico a que já dedicamos um capítulo.  

A visão geral do Oceano Atlântico, tanto do lado cristão quanto do lado 

muçulmano é uma visão de um território de Caos primordial. Desta maneira as ilhas 

aparecem-nos como expressões do maravilhoso neste território de Caos121. A visão do 

mundo e em particular do Oceano em que se encapsulam estas ilhas tem sido transmitida 

por diversos pensadores e obras (até de cariz anónimo). Da mesma maneira, também os 

relatos dos variados viajantes contribuem para alimentar o imaginário do mar e das ilhas. 

Tentaremos de seguida abordar brevemente alguns nomes que contribuíram para 

esta conceção do mundo, do mar e das ilhas. Não é o nosso objetivo discorrer sobre todos 

os intelectuais que, de uma ou outra forma, escreveram ou relataram sobre o mar e as 

ilhas, pelo que nos ficaremos por alguns autores e obras que consideramos importantes e 

que pela sua natureza demonstram ter bastante influência na maneira como se olhava o 

Atlântico e as ilhas, mais ou menos míticas, nele contidas. 

A primeira personagem a que devemos prestar bastante atenção é a de Santo 

Isidoro de Sevilha. Santo Isidoro, bispo de Sevilha nascido no século VI, escreveu o que 

                                                 
121 “[…] ilha é um universo fechado sobre si próprio, voltado para dentro, que escapa às leis correntes das 

terras continentais. Um lugar onde podemos encontrar, confinado, o maravilhoso” in Pedro Gomes 

Barbosa, op. cit., p. 60 
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pode ser considerado como “[…] o texto mais lido em toda a alta Idade Média ocidental 

depois da Bíblia: as Etimologias (…)”122. Esta obra deixa claro que o elemento aquático 

na forma do enorme Oceano não é de todo favorável ao Homem, nas palavras do 

historiador José Mattoso, a água “[…] onde se encontra (…) isolada dos restantes 

elementos (…)é, pelo contrário, esterilizante, perturbadora e mortal”123. A imagem do 

Oceano, aplicada desde sempre ao Atlântico, não podia ser mais negra. Este Oceano é 

descrito como um mundo indomável, onde as águas podem ser tanto paradas e 

indistinguíveis, como imensas e violentas, com ondas enormíssimas que a qualquer 

momento podem engolir o que quer que seja e também de cor tão negra quanto azul. 

Isidoro mostra-nos a orbe terrestre rodeada deste Okeanos, como que por ele sequestrada, 

deste modo a própria Terra é-nos apresentada como uma ilha. As ideias apresentadas por 

Isidoro de Sevilha e tão transmitidas na medievalidade europeia não são única e 

exclusivamente fabricação do santo, pelo contrário, elas reciclam conceitos vindos da 

Antiguidade clássica de autores como Platão, Pompónio Mela e, sobretudo, Plínio o 

Antigo124. Aliado a estas ideias clássicas do mundo e do mar estão, também, as ideias 

vindas da Bíblia que, como já se abordou, são bastante ambíguas acerca do elemento 

aquático, sendo que tanto se apresenta como espaço de criação quanto se apresenta como 

força de destruição suprema (veja-se o episódio do Dilúvio125, em que as águas surgem 

como assoladoras). As ilhas, portanto, ao estarem inseridas neste elemento que tem 

tendência a ser olhado com muita desconfiança são, igualmente, pequenos universos 

caóticos em que as diversas forças deste mundo se podem manifestar.  

Outro texto que gozou de uma ampla divulgação na Idade Média foi a já referida 

Navegatio Brendani. Embora se possa situar a origem do texto na Irlanda, especialmente 

se olharmos para elementos linguísticos e a própria forma da narrativa que, como já se 

referiu, está em grande parte baseada no modelo das narrativas de viagens tipicamente 

irlandesas, esta origem nem sempre é absolutamente clara e o seu autor também não o é. 

O texto está geralmente datado de antes de 786, como refere Aires A. De Nascimento, “ 

                                                 
122 José Mattoso, op. cit., p. 224 
123 Idem, ibidem, p. 224 
124 “[…] cuyas Etimologias del siglo VII han transmitido a la Edad Media la mayor parte de su herancia 

clásica y cuya obra es un auténtico depósito dde conocimentos, sistematicamente utilizados por autores  

posteriores.” In Margaret W. Labarge, Viajeros Medievales: los ricos y los insatisfechos, [s.l], Nerea, 1992, 

p. 24 
125 O tema do Dilúvio é bastante antigo, sendo que aparece como tema em diversas civilizações. O motivo 

do Dilúvio surge claramente não só ligado ao conceito de destruição, mas, acima de tudo, ao conceito de 

renovação, renascimento. Um novo mundo, geralmente melhor, aparece para substituir o antigo; as águas 

acabam por ‘lavar’ as antigas transgressões, à semelhança do batismo.  
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[…] os acontecimentos políticos obrigariam a colocar o texto antes de 786.” 126 A história 

de Brandão foi, como já se disse, muito divulgada durante o período medieval (e não só), 

o que fez com que a narrativa chegasse ao Continente Europeu, onde porventura sofreria 

alterações e influências presentes nos meios monásticos continentais. A migração do texto 

para o continente teria acontecido muito provavelmente devido à própria migração de 

monges irlandeses, primeiramente em missão evangelizadora e depois fugidos de 

situações mais instáveis nos seus lugares de origem. Neste texto, importantíssimo para o 

tema do imaginário ligado ao mar e acima de tudo às ilhas, assistimos a uma aventura 

marítima repleta das peripécias mais variadas, como já foi amplamente referido 

anteriormente. Nesta obra o Oceano Atlântico continua a ser visualizado como território 

caótico (e esta visão não mudará muito durante esta época), mas ao mesmo tempo, é nele 

que surge a possibilidade de encontro com Deus e especificamente com o Paraíso 

Terrestre. É com este importante texto medieval que se cimenta a ideia de que o Paraíso 

Terrestre (que não era confundido com o Paraíso Celeste) poderá ser encontrado numa 

ilha (ou ilhas) e que esta está situada no Okeanos que é, efetivamente, o Oceano Atlântico. 

Estas ilhas presentes no relato de Brandão ficam no imaginário medieval ligadas a umas 

outras já herdadas da época Clássica, ou seja, as famosas Ilhas Afortunadas ou dos Bem-

aventurados127.  

Os diversos relatos de viagens tiveram um enorme peso na construção de um 

imaginário medieval marítimo. Desta maneira os chamados livros de viagem ou literatura 

de viagem têm um grande impacto nas ideias associadas ao mar e às ilhas do Oceano. 

Obras como o Livro das Maravilhas de Marco Polo, que nos dá acesso a um outro 

universo, mais oriental, também alimentam o imaginário marítimo a Ocidente, pois há 

por vezes uma clara transferência de elementos do fantástico de uma região para outra. 

Do mesmo modo, também relatos como os presentes em textos como o Livro das 

Maravilhas do Mundo de Jean de Mandeville contribuem para as ideias que se têm acerca 

do mar no Ocidente. Outro texto que parece ter tido um impacto no imaginário ligado à 

viagem e ao mar foi o Libro del conocimiento de autor anónimo e que aborda, uma vez 

mais, o tema da viagem, do mar e também das ilhas128. Podemos, portanto, verificar que 

que os viajantes, independentemente do debate sobre se realmente visitaram as terras 

                                                 
126 Aires A. Nascimento, Op. Cit, p. 21 
127 Da mesma forma aparece a Tír na nÓg irlandesa que tende também a ser equiparada ao Além e, 

naturalmente, ao Paraíso. 
128 Cf. Vitorinho Magalhães Godinho, op. cit., p. 228 
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descritas nos seus relatos ou não, influenciaram especialmente o imaginário medieval. 

Esta influência vê-se a nível das mentalidades, com uma maior curiosidade e ‘abertura’ 

em relação ao ato da viagem por territórios desconhecidos. Podemos, também, ver 

nomeadamente nos mapas uma clara contribuição dos relatos de viagem de aventureiros 

como Marco Polo129, entre outros. Estes mapas seriam também depois estudados e 

serviram, de igual forma, de inspiração a futuros navegadores, como é o caso de Cristóvão 

Colombo. Estes mapas mostram-nos constantemente um misto de realidade e mito130. O 

mapa surge como um instrumento que serve para representar o mundo conhecido (ou a 

parte do mundo que se pretende representar) e, embora também possa ter um objeto mais 

prático, nele revela-se, e muito, detalhes sobre as ideias e as mentalidades da época em 

que se insere131. Por isso, vemos representações do mundo como aquela presente no Mapa 

Mundi de Hereford, orientado com o Leste por cima, onde fica a ilha do Paraíso Terreal 

e, ao centro, naturalmente, está Jerusalém; também as Colunas de Hércules estão bastante 

bem representadas, marcando o limite mais ocidental do mundo habitado e ao longo do 

que será a costa africana (este continente parece estar imbuído do fantástico já que estão 

representados monstros como basiliscos e homens com caras no peito, os Blemmyes) 

vêem-se algumas ilhas. Este mapa pretende talvez ser uma personificação das ideias de 

raiz clássica e cristãs acerca da Terra e não tanto um utensílio para orientação geográfica, 

na medida em que dá primazia às ideias do mundo anteriormente transmitidas pelos 

autores clássicos e adotadas também pelos cristãos, em vez de se centrar unicamente em 

informações puramente geográficas acerca das características do território. Já os 

portulanos, que começam a aparecer um pouco mais tarde e principalmente aqueles que 

escolhemos como fontes, o Portulano de Pizzigano e o Portulano de Dulcert, tendem a 

ter uma índole mais prática através da representação das zonas costeiras que se pretende 

navegar. Ainda assim, não estão de maneira alguma desprovidos de elementos preciosos 

acerca do imaginário. No caso do Portulano de Zuane Pizzigano, a nosso ver o mais 

interessante, surgem no Atlântico, que ocupa uma grande parte do mapa, diversas ilhas, 

entre as quais Antilla e Brasil, entre outras, que estão claramente ligadas não só às antigas 

Afortunadas como, logicamente, às ilhas presentes no périplo de São Brandão. Já no 

Portulano de Dulcert assistimos à já referida identificação de uma das Ilhas Canárias 

(Lanzarote) e no local onde hoje sabemos estar a Madeira aparecem mais duas ilhas, cujos 

                                                 
129 Marco Polo aparece, inclusive, no Atlas Catalão acompanhando uma caravana. 
130 Cf. Margaret W. Labarge, op. cit, p. 21 
131 Cf. Idem, Ibidem, pp. 33-34 
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nomes nos remetem de novo para as Ilhas Afortunadas. Um outro mapa tem, de igual 

forma, interesse no sentido da contribuição para as ideias acerca do Atlântico e das suas 

ilhas: o famoso Atlas Catalão atribuído a Cresques. Este mapa é bastante extensivo e 

detalhado, sendo que mostra detalhes fabulosos tanto a oriente (com os três Reis Magos 

por exemplo) como a ocidente (veja-se o caso de uma lenda relacionada com uma ilha da 

Irlanda em que não se morre132); conseguimos de novo ver, perfeitamente colocadas, o 

que seriam as Ilhas Canárias.  

A verdade é que existem muitos mais mapas que efetivamente mostram esta 

miscelânea de realidade e mito que temos tentado ilustrar e, por isso mesmo, ficamo-nos 

apenas por estes mapas (europeus de matriz cristã). O importante é reter a ideia que tanto 

nas mentalidades da época quanto nos seus mapas e textos o que é real, tal como nós hoje 

o compreendemos, e o que é fantasioso são, muitas vezes, a mesma coisa133: é impossível 

dissociar esses dois planos. 

Já vimos que o peso da cultura clássica na Idade Média nos autores e obras cristãos 

é bastante grande, porém é igualmente importante perceber se isto também se verifica do 

‘outro lado da muralha, ou seja, do lado muçulmano.  

Os autores muçulmanos foram responsáveis por grande parte da conservação de 

alguns textos greco-romanos, nomeadamente em áreas como a geografia: veja-se o caso 

da conservação da obra de Ptolomeu, que em muito influenciou os vários mapas 

muçulmanos a que ainda hoje temos acesso134. Como já se disse anteriormente, os autores 

islâmicos nas áreas da ciência, da geografia (entre outras), foram buscar ideias aos autores 

clássicos; de certa forma pode afirmar-se que tanto cristãos como muçulmanos constroem 

um imaginário em certos aspetos comum em relação ao Atlântico, pois ‘bebem’ das 

mesmas fontes clássicas135. Isto é particularmente óbvio quando vemos, como acontece 

com autores cristãos medievais, a noção do mundo rodeado por todos os lados pelo 

Okeanos e a própria identificação desse Okeanos com o Oceano Atlântico que depois é 

                                                 
132 Este relato aparece numa das legendas do Atlas Catalão, referente à Hibernia (Irlanda). 
133 “ Nos mapas do mundo (…) confluem com a herança da geografia clássica – ptolomaica – as ideias 

fabulosas da decadência romana (…)” in Vitorino Magalhães Godinho, op. cit., p. 225 
134 A Geografia de Ptolomeu aparece no mundo cristão somente no início do século XV, sendo que antes 

disso haveriam manuscritos em árabe.  
135 “ Indeed, crucial components of Western intellectual history may not be Western in any meaningful 

sense at all (…)” in Roxanne L. Eubert, Journeys to the other shore: Muslim and Western travelers in 

search of knowledge, Princeton, Princeton University Press, 2006, p. 4 
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dotado de características geralmente negras. Para estes autores o Okeanos é o Atlântico e 

o Atlântico é o Mar Tenebroso.  

O primeiro intelectual que mencionaremos é o já referido al-Masudi, historiador 

do século X e cuja história do mundo até ao Califado Abássida, Meadows of Gold and 

Mines of Gems, dá-nos uma imagem do Atlântico, já discutida no capítulo referente ao 

Oceano Atlântico, claramente imbuída das velhas noções greco-romanas. É o próprio al-

Masudi que diz ter baseado parte dos seus dados geográficos na Geografia de Ptolomeu. 

Desta maneira não é de todo de admirar, como também vemos nos autores cristãos, a 

menção às Colunas de Hércules como limite a partir do qual não se pode (ou deve) 

navegar, às Ilhas Eternas ou Afortunadas136 e ao Atlântico como território sombrio e 

revestido de perigos137. É, no entanto, nessa mesma obra que o historiador refere a já 

citada viagem de Khashkhāsh, marinheiro que navega em direção a Ocidente, claramente 

no Atlântico, e volta após um tempo indeterminado com vastas riquezas. No meio da 

visão mais negra do Atlântico há, evidentemente, possibilidade não só de navegar como 

de encontrar novas terras e novos mundos. Este relato parece contraditório tendo em conta 

a maneira como al-Masudi caracteriza o Oceano Atlântico, mas o imaginário marítimo da 

altura está caracterizado também, e sobretudo, por contradições: no oceano esconde-se o 

perigo e as piores tentações, mas ao mesmo tempo é no Oceano que se encontram ilhas 

paradisíacas.  

Um autor um pouco posterior a al-Masudi é al-Idrisi, autor que escreve no século 

XII na corte do normando Rei Rogério II. Idrisi produz para o soberano um famoso mapa, 

a Tabula rogeriana, e a par deste mapa uma Geografia, cujo único volume traduzido para 

francês é o correspondente à sua descrição da Hispânia (Península Ibérica) e África. O 

mapa, claramente influenciado pelo mapa de Ptolomeu, mostra-nos um mundo circular 

rodeado, novamente, por um Okeanos e orientado com o Sul para cima. Ao longo da costa 

africana, no limite ocidental da Terra, é possível observar várias ilhas. É desta maneira 

possível notar que todas as noções clássicas de que já falamos anteriormente repetem-se 

uma vez mais.  

Tal como acontece com o seu mapa circular da Tabula Rogeriana, o texto de 

Idrissi análogo a Description de L'Afrique Et de L'Espagne revela-nos uma visão 

                                                 
136 Al-Masudi, op. cit., pp. 195-196 
137 Al-masudi, op. cit., p. 282 
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claramente impregnada de noções clássicas. Idrisi descreve o Oceano Atlântico de forma 

umbrosa, claramente povoado por monstros, é, tal como já referia Isidoro de Sevilha, um 

elemento altamente instável sujeito aos piores ventos, a ondas de fabuloso tamanho. 

Parece bastante perentório que não é possível nele navegar e, contudo, no mesmo texto, 

tal como al-Masudi, conta-nos a história dos Aventureiros de Lisboa e como estes se 

aventuraram no Atlântico, encontraram nele ilhas e até outros povos. É certo que partes 

do périplo dos Aventureiros não são de todo positivas e até reforçam a ideia inicial acerca 

do Atlântico, no entanto conseguem provar que é possível navegá-lo e que nele existem 

outras terras.  

Dois séculos depois de Idrisi conceber a sua Tabula Rogeriana  e a sua Geografia, 

Ibn Battuta, que viria a ser conhecido por muitos como o Marco Polo do Islão, relata as 

suas viagens pela  totalidade do mundo islâmico da sua altura, assim sendo a sua narração 

é vastíssima e faz dele um dos viajantes mais reconhecidos. É o viajante por excelência, 

na medida em que essa é quase que a sua razão de ser: estar em constante movimento, 

conhecer novos povos, fazer peregrinação e dar a conhecer o mundo unido pelo Islão. 

Voyages ou Rihla de Ibn Battuta, dividida em três volumes na tradução francesa de C. 

Defremery e B.R. Sanguinetti de 1858, é um relato detalhado das viagens de Ibn Battuta, 

o famoso viajante e explorador de Tânger. O autor da obra, ou seja, quem efetivamente 

escreveu o relato das viagens de Ibn Battuta foi Ibn Juzayy, intelectual e poeta andaluz, 

que teria travado conhecimento com o viajante de Tangêr em Granada aquando de uma 

das etapas finais das suas viagens. É a partir de este encontro que Ibn Juzayy escreve 

todos os detalhes relatados das muitas viagens de Ibn Battuta. É importante fazer um 

parenteses acerca do simbolismo das viagens no contexto islâmico: a rihla é algo místico, 

com traços do fantástico, sendo que qualquer viagem real é coincidente com a viagem 

fantástica138. A rihla é também o conhecer da casa de Deus (Dar al-Islam), do seu mundo, 

é uma aproximação ao divino. Aqui é possível encontrarmos alguns paralelismos com o 

pensamento cristão, já que as viagens, sobretudo aquelas que envolviam territórios 

inexplorados e selvagens (como florestas, mares e desertos – por entre os quais Ibn 

Battuta também se aventurou), são oportunidades de encontro ou ocorrência tanto do 

fantástico, como do divino ou até monstruoso.  

                                                 
138 Vide “Imaginaire du Monde et de la Création”, in Malek Chebel, L’imaginaire arabo-musulman, Paris, 

Quadrige/PUF, 1993, p. 193 
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Esta sede de conhecimento do mundo fica especialmente presente nos relatos de 

viagens e este é um tipo de literatura que claramente atravessa estas duas culturas que, 

por vezes, nos parecem bastante dissonantes mas que, na realidade, como temos vindo a 

demonstrar, têm diversos pontos em comum. 
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4.2. Ilhas reais e imaginárias  

 

Nesta secção final do nosso trabalho abordaremos mais diretamente o tema das 

ilhas presentes nas nossas fontes escolhidas, o imaginário que as envolves e quais são as 

pontes que se podem fazer neste sentido entre fontes europeias/cristãs e fontes 

muçulmanas.   

A presença de ilhas, mesmo sem sabermos com certeza, no Oceano Atlântico, esse 

mar imenso e cheio de perigos, torna-o navegável e dá ao navegante possíveis portos de 

abrigo. Todavia, encontrar uma ilha é deparar-se com um sem número de possibilidades, 

nem sempre positivas. A ilha é, então, um cosmos próprio e para poder aceder a este 

mundo o Homem tem de passar por uma provação, ou seja, a própria viagem/navegação 

sobre o mar. Nesta viagem abrem-se, como já se referiu, as mais ínfimas possibilidades. 

A ilha é mística, um centro de espiritualidade, algo de absolutamente primordial. No que 

toca ao imaginário vivido pelos Homens da Idade Média em relação às ilhas presentes 

neste enorme Atlântico, a ilha é vista como um território que pode ser tanto real quanto 

completamente imaginário, sendo importante frisar que estas duas categorias não se 

excluem, muito pelo contrário, na maioria das vezes elas coexistem. As ilhas 

‘imaginárias’ para nós, Homens modernos, não seriam de todo imaginárias para os 

homens medievais, tanto cristãos como muçulmanos, já que a sua realidade estaria sempre 

impregnada por elementos míticos. Na verdade vemos relatos de ilhas que mudam de 

sítio, ilhas que só podem ser vistas ou mesmo acedidas pelos puros, ilhas inóspitas onde 

o gelo impera ou onde a água ferve à sua volta, ilhas povoadas de seres fantásticos ou por 

homens com aspeto e costumes diferentes. Desta forma, surgem relatos, posteriormente 

ecoados em obras de literatura de viagem, atlas, portulanos, entre outros, sobre ilhas de 

dimensão fabulosa como são por exemplo as famosas Ilhas Afortunadas ou as ilhas que 

aparecem narradas na Navigatio Sancti Brendani, ambas por vezes relacionadas com as 

Canárias ou até com a Madeira. A maioria destas ilhas vem a ser já relatada desde a 

antiguidade, em especial as Ilhas Afortunadas, por autores tão diversos como Hesíodo, 

Plutarco ou até Homero. Existe, nos relatos sobre ilhas maravilhosas no Atlântico, um 

motivo comum da procura do outro mundo. Esta é uma ideia com raízes já na antiguidade. 

Há, então, muitas vezes uma clara agregação de mitos de origem celta, clássica ou árabe 

dentro do universo cristão (veja-se uma vez mais o exemplo da navegação de são 
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Brandão).139 Motivos de inspiração asiática penetram no imaginário europeu com 

facilidade devido também à ação divulgadora de autores árabes e judeus.140 As ilhas 

fantásticas são na generalidade colocadas em espaços limite: à medida que nos afastamos 

do mundo conhecido os seres e o território tornam-se cada vez mais ‘fantasiosos’, são 

fruto desse caos primordial encarnado no grande Oceano.  

A Ilha, para o Homem medieval, aparece na mesma categoria que o Oceano (onde 

está situada), o Deserto ou a Floresta, já que todos estes espaços são lugares do caos, no 

sentido em que já mencionamos anteriormente. Existe nela, como em todos os outros 

lugares que referimos, a possibilidade da manifestação do divino, do maravilhoso ou até 

do monstruoso, é isso que caracteriza os locais de caos. É precisamente por esta razão que 

as ermidas são tradicionalmente instituídas nestes territórios (no deserto, no meio de 

florestas ou em ilhas isoladas), existe a necessidade de passar por provações de forma a 

alcançar a paz de espírito (veja-se mais uma vez o exemplo dos monges irlandeses como 

Brandão). Estas ermidas serviriam também como forma de sacralizar ou organizar, se 

preferirmos o termo, estes espaços de caos. Contudo, é curioso verificar que é 

precisamente no território do caos que se dá a busca pelo paraíso. Algumas das ilhas 

seriam até o que se pode chamar de resquícios do Paraíso Terreal141, ideia muito antiga: 

vemos novamente o surgir das Ilhas Afortunadas, a ilha Brasil da mitologia celta ou a ilha 

das Sete Cidades, que aparecem nas cartas náuticas e atlas durante muito tempo até por 

fim serem colocadas gradualmente em partes mais distantes do mapa. As Ilhas 

Afortunadas, em particular, estariam algures localizadas no Atlântico africano, sendo que 

teriam um fabuloso clima, sem Inverno e uma abundância marcante. Por esta descrição 

foram posteriormente muitas vezes identificadas com as Canárias ou até a Madeira. 

Comecemos, portanto, pelas fontes de matriz europeia/cristã. A primeira e uma 

das mais importantes fontes é, logicamente, a Navegatio Brendani, a Navegação de São 

Brandão. 

O relato da viagem de São Brandão centra-se, na nossa opinião, nas ilhas visitadas, 

o que nos remete de imediato para o próprio papel da ilha no seio do imaginário medieval. 

A lenda de uma ilha (ou ilhas) ligada a São Brandão e seus companheiros é bastante 

                                                 
139 Vide Paulo Lopes, op. cit., p. 141 
140 Vide Paulo Lopes, op. cit., p. 145 
141 Vide Felicitas Schmieder, “Paradise Islands in the East and West – Tradition and meaning in some 

cartographical places on the medieval rim of the world”, Isolated Islands in Medieval Nature, Culture and 

Mind, CEU medievalia, volume 14, Budapeste, Central European University Press, 2011, p. 9 
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abundante na cartografia desde o período medieval até um período bastante tardio (século 

XIX). De facto começa por aparecer, em pleno século XIII, no Mapa de Ebstorf (1270) 

como Ilha Perdida de São Brandão. Mais tarde, no Mapa Mundi de Hereford (1275-1330) 

o nome de Brandão aparece associado às Ilhas Afortunadas, localizadas sensivelmente no 

posicionamento geográfico das atuais Canárias. Já no Portulano de Dulcert de 1339 surge 

uma vez mais a ilha de são Brandão na latitude atribuída à Madeira. Poucos anos depois, 

em 1362-67 e 1380-85, respetivamente, o Mapa dos irmãos Pizzigani e de igual modo o 

Mapa de Soleri, voltam a mostrar as Ilhas Afortunadas e de São Brandão. Já no século 

XV, encontramos novamente as Ilhas Afortunadas na latitude aproximada dos Açores na 

Carta de Beccario (1426). Na Carta de Paretto de 1455 há uma Ilha de São Brandão que 

é equiparada à Antilla. No Mapa de Toscanelli é evidente uma Ilha de São Brandão de 

novo na posição da atual ilha da Madeira. No Globo de Martim Behaim de 1492 esta Ilha 

de São Brandão é colocada no meio do Atlântico142.  

As Ilhas de São Brandão são situadas progressivamente a meio do Oceano 

Atlântico Norte e do lugar onde posteriormente surgiu o Continente Americano143, ou 

seja, são remetidas cada vez mais para zonas-limite do conhecimento conforme o tempo 

avança. 

É frequente encontrar a ilha ou ilhas de São Brandão associada com a ilha 

flutuante (ilha baleia – assunto que abordaremos em mais detalhe mais adiante), à ilha 

perdida ou encantada e, como já ficou claro, às ilhas Afortunadas da Antiguidade.   

Ao falarmos do tema da ilha neste contexto’ brandiano’, que é o mesmo que dizer 

no contexto alto-medieval, não podemos deixar de refletir sobre a dimensão claramente 

imaginária que a envolve. A ilha, como já se referiu, aparece diversas vezes como porto 

de abrigo e território do sobrenatural. Este motivo tem sido repetido por várias culturas, 

nomeadamente se olharmos para exemplos tão distintos como Avalon das lendas 

arturianas, as Hespérides da Antiguidade, a famosa Ilha das Sete Cidades da 

medievalidade peninsular ou Tír na nÓg da cultura celto-irlandesa. É importante recordar 

que, frequentemente, a ilha, pelo seu lugar no Oceano, está, na mentalidade medieval, 

ligada a mais diversas manifestações do sobrenatural, incluindo e sobretudo, o Além. 

                                                 
142 Cf. Marcos Martinez, “El mito de la isla perdida y su tradición en la historia, cartografía, literatura y 

arte”, Revista de filología de la Universidad de La Laguna, 16, 1998, p. 159 
143 Se estamos a olhar para ‘prelúdios’ deste mesmo continente não podemos certamente precisar, mas 

existe claramente a possibilidade de tal.  
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Desta forma vamos abordar cada uma das ilhas visitadas pelo monge irlandês no 

sentido do imaginário que as envolve.   

Ilha Deserta 

A primeira ilha de interesse é a Ilha Deserta. Nesta ilha os companheiros 

encontram um castelo sem ninguém, sendo para lá guiados por um cão. O cão, 

simbolicamente, pode ser associado à lealdade e à devoção; na tradição vinda da 

Antiguidade aparece como guardião e guia do submundo, função esta que retém nesta 

narrativa. Este animal, na sua forma mais tenebrosa, pode também ser associado a 

Satanás; parece-nos, no entanto, pouco provável no que toca a esta parte da história de 

Brandão, uma vez que o animal se apresenta de maneira prestável e benigna. Podemos, 

de igual modo, interpretar o cão como metáfora para o clero144. Já a cultura celta (imbuída 

de uma maneira ou de outra na cultura cristã irlandesa de Brandão) associa o cão à figura 

do guerreiro e ao poder de cura145. Na verdade, ao guiar o grupo até ao castelo, o cão teve 

um papel crucial ao levá-los a um sítio de reconforto e onde se poderiam alimentar (o que 

de facto, depois de tanto tempo em mar, seria o mesmo que dizer curar).  

É nesta ilha, porém, que se dá o episódio do roubo do colar. Encontramos, a nosso 

ver, uma clara referência à figura de Judas Iscariotes, unicamente na medida em que um 

suposto fiel companheiro é tentado pelo demónio e cede à tentação roubando um colar de 

prata (no caso de Judas este teria efetivamente vendido Jesus por trinta moedas de prata, 

o mesmo metal agora mencionado). Uma vez mais é evidente a possibilidade da 

ocorrência do divino (na figura do cão e do provisor no fim da estadia) e do maligno (o 

demónio que tenta o monge).  

 

Ilha das Ovelhas 

Os companheiros foram dar com uma ilha cheia de ovelhas brancas, fontes e águas 

com muito peixe. Esta parece ser uma ilha completamente benigna. A presença das 

ovelhas (especialmente por serem brancas) é claramente uma referência à comunidade 

cristã, tantas vezes equiparada ao rebanho com as ovelhas obedientes que seguem o pastor 

(Cristo) e com as ovelhas negras que se afastam do caminho da retidão. Por outro lado, 

                                                 
144 Lembremo-nos da história já referida de Bernardo de Claraval.  
145 Cf. Jack Tresidder, “Dog”, The complete dictionary of symbols in myth, art and literature, Direção Geral 

de Jack Tresidder, London, Duncan Baird Publishers Ltd., 2004, p. 153  
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há dois outros elementos simbólicos importantes, as águas cheias de peixe e as fontes. 

Em relação ao peixe, este tende a ser um símbolo primordial de Cristo (atesta isto o uso 

deste, por exemplo, no anel do pescador usado até hoje pelo papa, principal representante 

do Catolicismo), mas, de igual maneira, representa um estado de fecundidade por vezes 

associado com o elemento lunar e a figura da deusa-mãe146. No que toca à fonte, esta 

surge ligada à força vital, à pureza e à redenção no universo cristão. É de notar que tanto 

no Cristianismo quanto no Islão a fonte aparece no centro do Paraíso147. Este episódio da 

ilha das Ovelhas ocorrido na navegação de Brandão pelo Oceano faz-nos lembrar um 

outro, a ser discutido mais adiante nesta secção do nosso trabalho: a ocorrência de uma 

outra ilha das ovelhas, encontrada também no Oceano Atlântico pelos Aventureiros de 

Lisboa. De que maneira poderá haver algum eco de um relato no outro não sabemos de 

fato; o que se pode sublinhar é apenas a semelhança das ovelhas e também da fonte, que 

igualmente aparece na ilha das ovelhas visitada pelos Aventureiros. É apenas de notar 

que este episódio na história de Brandão é inteiramente benigno enquanto, como veremos, 

o episódio dos Aventureiros tem alguns traços mais sombrios.  

 

Ilha Iascónio 

Esta ilha na verdade não é ilha nenhuma, pois é, na realidade, uma baleia (ou peixe 

como se referiam os homens medievais a estes animais). A baleia tem, no geral, um papel 

simbólico um pouco dúbio: por um lado é um símbolo sobrenatural, de regeneração (veja-

se a história bíblica de Jonas), representativo do tesouro oculto ou da viagem 

misteriosa148; por outro lado está, igualmente, ligada à ideia do Leviatã, o monstro 

marinho maligno. Parece-nos, contudo, que esta baleia em particular, como já se referiu, 

é uma entidade inteiramente benigna, algo que demonstra a Brandão e aos companheiros 

deste a extensão do poder divino: até as bestas mais temíveis se vergam perante a vontade 

de Deus149. Este episódio muito curioso tende inclusive a aparecer retratado em alguns 

mapas, mas é a sua semelhança com um outro episódio que nos interessa 

verdadeiramente: na primeira viagem de Sinbad, o marinheiro também se vê numa ilha-

baleia e também ele tenta atear uma fogueira do dorso desta baleia.  

                                                 
146 Jack Tresidder, op. cit., p. 185 
147 Jack Tresidder, op. cit., p.191 
148 Cf. Cristina Brito, op. cit., pp. 10-13 
149 Um tema retomado também no episódio da luta entre os monstros marinhos. 
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Ilha das Aves 

A próxima ilha de interesse é a Ilha das aves. Aqui Brandão encontra um rio, uma 

fonte e uma árvore cheia de pássaros, que são na realidade anjos caídos. A simbologia da 

fonte foi já discutida, pelo que não nos debruçaremos mais acerca desta por agora. Em 

relação à árvore, esta simboliza crescimento, morte e regeneração, ou seja, poder-se-á 

dizer o ciclo da vida e a ascensão da alma. A árvore é também, para diversas culturas, um 

axis mundis, um elo de ligação com um plano superior, uma ligação do natural com o 

sobrenatural. Assim, podemos relembrar a árvore do conhecimento, presente no 

Paraíso150. Um ponto de curiosidade é o facto de, nas culturas pré-islâmicas, os jinn 

estarem associados a certas árvores. Mas esta árvore está pejada de aves (os anjos caídos), 

um motivo de origem oriental151, mas que de alguma forma penetrou também a nível da 

cultura celto-irlandesa. As aves representam o humano e o divino, podem entrar em 

contacto com os deuses. Esta visão era particularmente prevalente entre os celtas152. Já o 

rio, poderá simbolizar novamente a passagem do tempo, sendo visto como fronteira 

(muitas vezes entre este e o outro mundo) e como sinal de fertilidade (lembremo-nos por 

exemplo do Nilo)153. O rio está também presente nos quatro rios do Paraíso, referência 

importante para um público cristão (e islâmico). 

 

Ilha Albeu 

Neste lugar o grupo encontra duas fontes, uma turva e uma clara. Um velho leva-

os ao mosteiro desta ilha, onde se descobre que os monges não cultivam nada e que tudo 

o que precisam lhes é providenciado pela graça divina. De novo surge a figura da fonte 

que, como já se disse, é associada à pureza e à redenção, um tema recorrente em toda esta 

viagem. A figura do ancião é, a nosso ver, uma figura inteiramente benigna, podendo 

representar a sabedoria que impregna este lugar isolado em que vive uma comunidade 

monástica que, pela fé, sobrevive num sítio que de outra maneira poderia ser inóspito. Os 

monges vivem entregues literalmente a Deus e pelo amor deste vivem plenamente.  

                                                 
150 Jack Tresidder, op. cit., p.485 
151 “A lenda irlandesa da árvore dos gansos, de origem asiática, penetrou no Ocidente.” In Paulo Lopes, op. 

cit., p. 145  

152 Jack Tresidder, op. cit., p.71 
153 Jack Tresidder, op. cit., p.444 
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Ilha da Fonte do Sono 

O grupo chega a uma ilha onde há uma fonte e os monges, por estarem tomados 

de cansaço, decidem tomar água dessa mesma fonte que lá se encontra. Todavia, a água 

desta fonte tem um efeito pouco desejado: provoca-lhes um grande sono. A fonte, símbolo 

geralmente positivo até este ponto, torna-se algo negativo. Brandão apercebe-se disto e 

adverte os seus companheiros. Aqui podemos ver possivelmente paralelos com as fontes 

à entrada do Hades grego, nomeadamente o Lethes, rio (que pode também ser equiparado 

a fonte) do esquecimento. A referência não é de modo algum direta, contudo o efeito do 

sono (que se pode também chamar de uma espécie de esquecimento) provocado pelo ato 

de beber dessa água inevitavelmente remete-nos para o clássico Lethes. Os irmãos 

simplesmente adormecem, porém os que bebem mais quantidade ficam três dias a dormir, 

o que poderia ser bastante mais quanto mais quantidade de água bebessem, podendo cair, 

assim, numa espécie de ‘esquecimento’154. Este motivo clássico poderia facilmente ter 

penetrado neste texto de raiz cristã. A questão do número de dias parece ser também 

relevante, na medida em que o número três carrega um importante simbolismo. Este 

número tem vindo a ser conotado com o divino, sendo que nos remete primeiramente para 

a Trindade Cristã, mas também para outros contextos religiosos e culturais: veja-se o 

exemplo das divindades clássicas em tríades, como é o exemplo de Zeus, Hades e Posídon 

ou até o caso dos Mistérios de Elêusis centrados em Deméter, Perséfone e Triptólemo, 

entre muitos outros exemplos vindos de diferentes culturas.  

 

Ilha dos três Coros 

Nesta ilha o grupo encontra três coros, um de crianças, outro de jovens e outro 

ainda de adultos. Parece-nos óbvio o motivo da evolução do homem, ou seja, do seu ciclo 

de vida. Contudo, também as cores que estes envergam podem ser de alguma importância: 

as crianças usam branco, cor associada com a pureza de corpo e espírito, com a inocência; 

os jovens vestem de cor de jacinto, ou seja, rosado, cor que poderá estar ligada com a 

transformação e regeneração (atendendo à história clássica de Jacinto, transformado em 

flor aquando da sua morte)155; os adultos usam a cor púrpura, associada com a realeza e 

                                                 
154 Jack Tresidder, op. cit., pp.191-192 
155 Jack Tresidder, op. cit., p. 244 
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a dignidade, tendo sido usada profusamente pelas elites reais da antiguidade até à 

medievalidade e posteriormente adotada pela elite religiosa cristã (representará um estado 

de plena maturação, daí ser usada pelos adultos)156.  

 

Ilha das Uvas 

Esta ilha encontra-se recheada de árvores e uvas. A simbologia da uva e, 

obviamente, da vinha é importante. São signos de fecundidade, regeneração (ligados 

também às figuras de Dionísio, Osíris e também de Noé) e, no contexto cristão, da 

ressurreição de Cristo157. O vinho, resultante da transformação do sumo das uvas, é 

importante para os ritos cristãos, que o usam como representação do sangue e vida de 

Jesus Cristo. É também mencionado no texto que esta ilha tem o aroma da romã, que é 

um fruto ligado à abundância, à generosidade e, claro, à imortalidade. De acordo com o 

Corão as romãs crescem nos jardins do Paraíso. A romã aparece conotada igualmente 

com o submundo ou mundo dos mortos; isto está especialmente patente na história de 

Perséfone que, ao consumir seis sementes de romã oferecidas por Hades, ficou condenada 

a passar seis meses no submundo com Hades e os restantes seis meses na Terra com 

Deméter, sua mãe. Desta maneira conseguimos ver o valor de renovação personificado 

na forma (e aroma) da romã. 

 

Coluna no mar 

Esta coluna não nos parece ser tipicamente uma ilha, mas provavelmente será uma 

descrição de um mais real iceberg. A coluna é descrita como sendo quase como um 

castelo de cristal e numa das janelas dele o grupo encontra um cálice. A descrição da 

coluna como um castelo (ou catedral nalgumas versões da história) remete-nos para a 

simbologia tipicamente atribuída ao castelo, ou seja, este encontra-se ligado à ideia de 

desafio e, quando caracterizado como claro (neste caso cor de prata), pode ser 

significativo de uma demanda espiritual158, em tudo de acordo com o objetivo da viagem 

de São Brandão. Este castelo é, no entanto, feito aparentemente de cristal e este material 

tem vindo a representar uma ideia de castidade (inerente também ao papel do monge) e 

                                                 
156 Jack Tresidder, op. cit., p. 400 
157 Jack Tresidder, op. cit., p. 504 
158 Jack Tresidder, op. cit., p. 88 
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perfeição espiritual. Outro elemento de destaque é o cálice, objeto largamente associado 

ao sangue de Cristo e ao Graal num contexto cristão. É de igual modo relacionado com o 

caldeirão, símbolo de transformação, renascimento e imortalidade, sempre pressente num 

contexto celta.  

 

Ilha dos Ferreiros do Inferno 

Esta é uma ilha de que o grupo se encontra perto mas não chega mesmo a penetrar. 

Ainda assim, a experiência de Brandão nesta ilha é tudo menos positiva: os habitantes 

dela são hediondos e tentam atacá-los. A ilha é um elemento extremamente negativo e 

pode representar uma ideia reminiscente do Inferno. Está povoada por ferreiros 

medonhos, imagem que nos pode levar ao deus grego Hefesto, o Vulcano romano, sendo 

que este teria também um aspeto que não refletia beleza e era um ferreiro. A imagem do 

ferreiro está ligada ao fogo e aos vulcões, sendo geralmente uma figura benigna. No 

entanto, este não é de todo o caso. Estes ferreiros não são artífices de boa índole, o que 

fica provado quando tentam atacar o grupo do santo159. O ferreiro pode aparecer-nos 

também como manipulador do sagrado, na medida em que na sua arte ele trabalha com 

os quatro elementos naturais: o fogo da forja, a terra do minério, o ar do fole e a água.  

As forjas presentes em abundância nesta ilha e o fogo que as alimenta servem para 

pintar, uma vez mais, uma imagem que associamos livremente com o Inferno (apesar de 

o elemento fogo nem sempre ser negativo e até ter qualidades purificadoras e divinas)160. 

De facto, estes fogos parecem ser nada mais do que manifestações de uma força 

destruidora mais característica do Diabo do que de Deus.  

 

Monte do Inferno 

Neste lugar o terceiro monge intruso aventura-se ao sair do barco e é levado por 

demónios. A imagem deste monte remete-nos de imediato para o vulcão, força destrutiva 

e ao mesmo tempo criadora. Neste vulcão não nos é possível ver qualquer tipo de 

característica que possa ser considerada positiva ou criadora. Este é um lugar puramente 

associado ao mal. Em conformidade com ilha anterior este é um local semelhante ao 

                                                 
159 Jack Tresidder, op. cit., p. 444 
160 Jack Tresidder, op. cit., p. 183 
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Inferno. O irmão que se atreve a sair contra os conselhos do abade é implacavelmente 

castigado pelos demónios que o levam para as profundezas.  

 

Ilha de Paulo, o Eremita  

Após a provação que foi o encontro com as duas últimas ilhas (e o encontro com 

Judas no seu tormento) os companheiros chegam à ilha de Paulo, um eremita de cento e 

quarenta anos de idade que sobrevive neste lugar do Oceano em solidão e sem 

efetivamente se alimentar fisicamente. Paulo é um ancião, figura ligada à sabedoria, e 

vive entregue literalmente a Deus e Este recompensa-o pela sua inabalável fé ao mantê-

lo vivo e de boa saúde sem necessidade de se nutrir. O tema da fé literalmente ‘cega’ 

parece ser bastante explorado por toda a narrativa. Este espaço é também sacralizado pela 

própria presença do eremita e pelas suas constantes orações. 

 

Terra da Promissão 

Sete anos após o início desta viagem, Brandão e o seu grupo de monges finalmente 

chegam à Terra da Promissão. A simbologia do número sete tem bastante importância 

neste caso em particular: o número sete está diretamente ligado, a nível da religião cristã 

(e não só) a um ciclo de criação, o mundo foi criado por Deus em seis dias, sendo o sétimo 

o dia do descanso divino. Este número está também indubitavelmente conotado com o 

Inferno, que tem sete níveis, e com os sete pecados mortais. A cultura celta atribui 

também significado ao número sete, veja-se o exemplo do famoso Cú Chulainn com sete 

dedos e sete pupilas.  

 Esta é mais uma ilha de proporções enormes, tão grandes que estes não 

conseguem se aperceber do seu fim161. Para acederem à ilha, os companheiros têm de 

atravessar uma bruma e ao fazê-lo apercebem-se que são invadidos por uma luz imensa. 

A neblina tende a ser um símbolo de transição entre planos (físicos e espirituais) e de 

prelúdio de revelação162 (neste caso é efetivamente o prelúdio à revelação do Paraíso). A 

bruma é algo que oculta ou impede o acesso, mas que, ao mesmo tempo, age como meio 

                                                 
161 Ainda hoje há alguma especulação se esta não será uma história de uma eventual visita real ao que é 

hoje em dia o continente americano, explicando esta descrição de uma terra que aparentemente não teria 

fim.    
162 Jack Tresidder, op. cit., p. 320 
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de passagem para um outro lugar. Tentemos clarificar: esta cerração envolve a zona de 

passagem para o Paraíso Terreal e pode não permitir o aceso a esse mesmo Paraíso aos 

não iniciados, ou seja, a aqueles que não são verdadeiramente merecedores. A esses a 

neblina age como elemento de desorientação completa, como uma cortina que não se 

levanta e não permite entrar em terras paradisíacas. Já para os iniciados, como é o caso 

de Brandão e os companheiros, que passaram por sete anos as provações do Mar Oceano, 

o véu é levantado e são convidados a pisar as Terras do Paraíso Terrestre que tanto 

procuraram por tanto tempo.  

Por sua vez, a luz remete-nos de imediato para ideias relacionadas com a verdade, 

a eternidade, a imortalidade e, mais do que tudo, com Deus163. Nesta ilha existe uma 

imensidão de árvores de fruto e gemas (objetos que o grupo leva ao regressar). As árvores 

de fruto, e em especial os próprios frutos, estão ligadas à abundância e à prosperidade, 

recompensas do Paraíso para aqueles que se mostrarem dignos de nele entrar. Já as gemas 

são símbolos de sabedoria e iluminação (as ‘consequências’ de uma aventura deste 

género)164, são simbólicas do tesouro oculto por essa bruma, isto é, da recompensa dada 

aos justos e crentes por um caminho árduo de fé em Deus. Só através de uma atitude de 

persistência da fé em relação às dificuldades e às tentações mundanas é que poderemos 

almejar atingir o Paraíso. Este Paraíso visitado pelos monges é um sítio físico, no entanto 

toda esta viagem tem um importante paralelo espiritual. O objetivo final de toda a vida 

de qualquer cristão (incluindo Brandão e os seus monges) é o acesso ao Paraíso. Porém, 

a recompensa última não é o Paraíso Terrestre, mas o Paraíso Celeste, que está, 

naturalmente, num plano superior.  

 

Ilhas das Delícias  

Os companheiros deixam a Terra da Promissão e, passando por uma cerração, 

chegam até às Ilhas das Delícias. O texto não se alonga numa descrição das ditas ilhas 

nem esclarece se estas fazem parte do paraíso terrestre ou não, pelo que podem ser uma 

projeção deste.  

 

                                                 
163 Jack Tresidder, op. cit., p. 289 
164 Jack Tresidder, op. cit., p. 262 
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É neste contexto muito específico que temos de tomar em conta a viagem de São 

Brandão e seus fiéis companheiros. Já se referiu num dos anteriores pontos deste trabalho 

o carácter da cultura monástica irlandesa associada diretamente com Brandão e como este 

aspeto nos faz olhar para esta viagem de maneira diferente. A viagem de Brandão não é 

uma viagem de aventura, mas sim de peregrinação em busca de Deus165. 

O texto em que estas ilhas se encontram todas presentes, a Navegatio Brendani, 

teve uma larga difusão na Idade Média por toda a Europa, incluindo ao nível da Península 

Ibérica. Nesta viagem de São Brandão podemos observar estas catorze ilhas (tanto quanto 

podemos contar na narrativa), todas com uma dimensão maravilhosa. Não é possível com 

todas as certezas afirmar se esta viagem aconteceu tal qual é descrita neste importante 

texto medieval, podemos apenas especular. Há uma multitude de ilhas no Atlântico que 

podem de uma forma ou de outra corresponder a estas ilhas de São Brandão (ilhas à volta 

das grandes ilhas britânicas, arquipélagos a sul como é o exemplo de lugares como as 

ilhas Canárias, a Madeira, os próprios Açores, Cabo Verde ou até ilhas que hoje 

pertencem à costa norte americana). Tenha esta viagem se passado exatamente desta 

maneira ou não, a verdade é que o motivo das ilhas de São Brandão, e até por vezes a ilha 

de São Brandão, tem sido ligado no pensamento dos intelectuais medievais (e não só) às 

próprias Ilhas Afortunadas da Antiguidade Clássica. Em virtude disto todos esses 

arquipélagos reais já mencionados, situados ao longo dessa costa africana e, inclusive, até 

quase ao meio do Atlântico, como é o caso do açoriano, têm também sido equiparados às 

Ilhas Afortunadas. Estas são um local genericamente identificado como uma forma de 

paraíso para os eleitos desde a Antiguidade até boa parte da Idade Média. Dois outros 

locais, geralmente também a elas associados, são os Campos Elísios e o Jardim das 

Hespérides. Os três locais, todos situados a Oeste no Okeanos, são igualados a uma forma 

do Além, de Paraíso. Este é um motivo que ressoa facilmente na cultura cristã e irlandesa, 

podendo, equitativamente, anexar-se à ideia do Além celta tão presente no seu Além mais 

famoso, Tir na nÓg. Estes conceitos que têm vindo a ligar as Ilhas Afortunadas (ou 

Eternas) com o antigo Paraíso celta e com o próprio Paraíso cristão são importantíssimos, 

na medida em que facilmente penetram o tecido intelectual medieval e passam a ser 

                                                 
165 “Os Irlandeses chamavam à sua prática de viagens religiosas peregrinatio  («viajar para Deus»), 

enquanto os estrangeiros lhes deram o nome de «o modo irlandês de viajar» (…)” in John Haywood, Os 

Celtas da idade do bronze aos nossos dias, Lisboa, Edições 70, 2009, p. 157 
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referências que ressoam a vários níveis e que ‘falam’ a culturas diferentes como é o 

exemplo do que acontecerá com os autores islâmicos. 

 

Após a nossa tentativa de análise das ilhas contida na Navegatio Brendani, 

chegamos firmemente às nossas outras fontes europeias/cristãs, sendo que a primeira a 

ser abordada é o famoso Mapa Mundi de Hereford. Este mapa está datado do início do 

século XIV e foi concebido em Inglaterra; a sua origem, contudo, não é de muita 

relevância. O que se revela de maior interesse neste mapa é a visão de mundo nele contida. 

Esta demonstra não apenas valores e ideias específicas à região onde foi executado, mas 

especialmente noções intelectuais comuns a todo o território europeu (e árabe). 

O mapa, já mostrado na sua totalidade no capítulo dedicado às nossas fontes, é 

circular, refletindo uma tendência clara da época166. Está, de igual modo, orientado com 

o Este na parte de cima e mostra-nos um mundo povoado pelas mais diversas gentes, 

animais e até castelos. Este mapa tem, evidentemente, Jerusalém, cidade de três credos, 

ao centro do mundo (figura 8), perfeitamente circular, e mostra também o Mar 

Mediterrâneo como uma faixa larga de água com inúmeras ilhas, monstros, peixes e 

sereias (figura 9). A zona africana, à semelhança também do que se transmitia desde a 

Antiguidade Clássica, parece estar ligeiramente encurtada e não se estender muito para 

sul, sendo que também aparenta estar diretamente ligada à Ásia. É nesta Africa que vemos 

com frequência monstros167, curiosamente nas latitudes mais a sul e próximas do Oceano 

(figura 10).  

       

                                                 
166 Já se fez neste trabalho o argumento acerca da esfericidade terrestre e se os homens medievais estavam 

ou não cientes dela. Para esse efeito veja-se principalmente as páginas 28-30 do presente trabalho.  
167 “[…] cave dwelling troglodites, a poisonous Basilisk, a race called Blemmyes with mouths and eyes in 

their chest and the Philli who expose their newborns to serpents.” In  Jerry Brotton, op. cit., p. 58 
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Figura 10: monstros em África, perto 

do Oceano. 

                                

 

 

 

 

 

Em relação ao próprio Oceano, este rodeia toda a orbe terrestre e a delimita 

claramente, sendo, ainda assim, apresentado como uma facha estreita (ao contrário do 

Mediterrâneo). Já discorremos sobre o porquê desta representação neste mesmo trabalho, 

mais precisamente na nota 68 do mesmo, no entanto, voltamos a reiterar que o oceano é 

posto na periferia do mundo, age desta forma como um espaço de fronteira e a própria 

ausência visual de vida nele contida no que toca a este mapa (não são observadas nem 

sequer criaturas monstruosas) remete-nos para a ideia da morte e, a nível talvez mais 

subconsciente, para a ideia tão pagã de Além. O autor deste mapa desenhou também o 

local mítico das Colunas de Hércules (figura 11), que agem como portões para esse 

mundo caótico que é o Oceano circundante: a partir daqui termina o mundo habitado e 

habitável. Existem ainda assim ilhas nele presentes ao longo da costa africana. Não nos 

Figura 8: Jerusalém no centro do 

mundo Figura 9: sereia no Mediterrâneo 
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é, porém, dada muita informação. Serão as longínquas Afortunadas? Mais uma ilha 

muitíssimo importante pode ser observada não no Ocidente do mundo, mas no Oriente. 

Com uma forma perfeitamente circular, tal como observamos quando falamos na cidade 

de Jerusalém168, a Leste e rodeada pelo mar de todos os lados, encontra-se o Paraíso 

Terrestre (figura 12). É absolutamente denunciador o facto de o Paraíso Terreal ser uma 

ilha. Isto indica-nos que o conceito estava bem espalhado em plena Idade Média e que ao 

ser representado num mapa poderia realmente existir de alguma forma real e palpável169. 

Depois de um castigo como o Dilúvio, certamente que algo do Paraíso onde estiveram 

Adão e Eva haveria de ter sobrevivido, nem que fosse na forma de uma ilha (ou pequenas 

ilhas) na imensidão das águas. Desta maneira vemos representado aqui (como que preso 

no tempo, no momento do pecado original) esta ilha onde não há tempo, nem dor, nem 

fome, onde há verão eterno. Conseguimos ver ecos disto na já referida viagem de São 

Brandão a diversas ilhas no Oceano ocidental. Chegamos a um ponto importante, também 

já repetido, que é o da busca do Paraíso no Ocidente, mesmo quando diversas fontes 

cristãs o colocam a Oriente. Esta ação é perfeitamente possível na medida em que, para 

estes estudiosos medievais, a Terra está rodeada pelo Okeanos que a banha de todos os 

lados, desta maneira as águas que banham este Paraíso na forma desta ilha a Oriente têm 

de ser as mesmas que o fazem a Ocidente (especialmente se nos lembrar-nos que a Terra 

é esférica). Assim, é não só possível como provável encontrar, algures na direção do 

Ocidente, em mar aberto, pelo menos resquícios do Paraíso.  

           

 

                                                 
168 Não é, claro, algo casual: Jerusalém é como que um reflexo do próprio Paraíso Terrestre (e celeste). O 

círculo é de igual modo uma forma de geométrica que nos remete para a perfeição.  
169 O Paraíso aparece ligado à forma da ilha, mas também à forma do jardim; ambos são locais onde impera 

a calma, a natureza, a amenidade  

Figura 11: Colunas de 

Hércules   
Figura 12: Paraíso Terreal 
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De seguida olharemos o Portulano de Dulcert de 1339. Esta peça de cartografia 

insere-se firmemente na Escola de Cartografia de Maiorca que foi nesta altura tão 

prolífera. Este Portulano mostra-nos claramente o Arquipélago das Canárias, descoberto 

em 1312 pelo genoês Lancelloto Malocello, nas suas posições exatas (figura 13). Vemos, 

por isso, Lanzarote (insula de lanzarotus marocelus), Fuerteventura (la forte ventura) e 

Lobos (vegi mari). É possível identificar também uma de Canaria e uma Capraria, mais 

ou menos na latitude do atual Arquipélago da Madeira (figura 14)170.  

                    

 

 

 Estas duas últimas ilhas podem ser facilmente ligadas ao motivo clássico que 

parece surgir constantemente quando discorrendo sobre ilhas nos mapas e nos textos 

sobre o Atlântico: o tema das Ilhas Afortunadas171, que aparecem uma e outra vez 

espalhadas por este Oceano Ocidental e que, como já dissemos, associam-se livremente 

também as ilhas do périplo de Brandão.  

 

Em 1375 surge uma outra obra-mestra da Escola de Cartografia de Maiorca, isto 

é, o famoso Atlas Catalão de Abraham Cresques, cartógrafo judeu que, juntamente com 

o seu filho, aparentemente concluiu este mapa a pedido de Carlos VI de França.  

                                                 
170 Vide http://eldia.es/cultura/2002-02-17/10-Cartografia-atlantica-siglo-XIV-primeros-nombres-actuales-

Islas.htm [consultado em 10.03.2015] 
171 Cf. Kevin Rodriguez Wittmann, “El mar verde de la melancolia. Las islas Canarias en las fuentes 

medievales”, in Medievalismo. Revista de la Sociedad Española de Estudios Medievales, nº23, Madrid, 

Ediciones de la Universidad de Murcia, 2013, p 345-347 

Figura 13: as Canárias 
Figura 14: Capraria  e 

Canaria 

http://eldia.es/cultura/2002-02-17/10-Cartografia-atlantica-siglo-XIV-primeros-nombres-actuales-Islas.htm
http://eldia.es/cultura/2002-02-17/10-Cartografia-atlantica-siglo-XIV-primeros-nombres-actuales-Islas.htm
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Este mapa mostra172, como aliás é recorrente na cartografia desta época, a 

totalidade do mundo conhecido. O painel deste Atlas mais relevante para o nosso estudo 

é o primeiro, que representa a Europa Ocidental e Norte de África. Cresques desenha as 

Canárias nas suas posições mais ou menos corretas a Ocidente do Magrebe, no grande 

Oceano Ocidental e equipara-as às Afortunadas, fazendo delas um determinado tipo de 

limite do conhecido (figura 15). Na legenda destas ilhas há a referência a Isidoro de 

Sevilha, que as descreve como paradisíacas (bom clima, com ausência de inverno, solo 

fértil e dá imensos frutos e cereais, repleto de árvores e pássaros). Os nomes Capraria e 

Canaria aparecem agora relacionados definitivamente com as Canárias e explica-se que a 

primeira é assim chamada devido às cabras que são lá abundantes, enquanto que a 

segunda deve o seu nome aos cães que lá se encontram. Uma e outra vez vemos 

referências a autores clássicos como Plínio, o Antigo que perpetuam as antigas lendas 

greco-romanas atribuídas às Ilhas Afortunadas e às Hespérides, especialmente presentes 

nos relatos de ilhas de abundância imensa beijadas pelos deuses (ou Deus). É claro nesta 

legenda que Cresques olha para tais crenças com algum ceticismo, quando afirma que os 

‘pagãos’ das ‘Índias’ acham que as suas almas para aqui vão quando morrem.  

O mapa apresenta-nos uma imagem de África como uma terra de mistério e 

riquezas, especialmente quando menciona a abundância de marfim e na figura de um rei 

negro, um certo Musse Melly (que será Mansa Musa), que segura uma grande moeda de 

ouro (figura 16).  

Já mais a Norte há uma referência à Irlanda e, em especial, às ilhas que a rodeiam 

(figura 17). Cresques volta a fazer o papel do cético e informa-nos que existe uma ilha 

em que os homens nunca morrem (porque são levados para fora da ilha antes de morrer) 

e uma outra em que as mulheres nunca dão à luz (pelo exato mesmo motivo). Somos de 

igual modo instruídos que na ilha de nome Lacerie não existem sapos, cobras ou aranhas 

venenosas e que existem árvores que atraem pássaros. Apesar de parecer tratar-se de uma 

legenda feita por um observador imparcial, a verdade é que, a nosso ver, estas podem ser 

ideias que passam facilmente para quem executa o mapa, mas que têm raízes muito mais 

antigas. Vejamos a ilha cujos homens não morrem. É muito fácil fazer a ponte entre esta 

descrição e a fabulosa Tir na nÓg (Land of the eternal youth) da mitologia celto-

                                                 
172 As legendas deste atlas podem ser vistas em pormenor em http://www.cresquesproject.net/catalan-atlas-

legends/panel-iii [consultado 04.03.2015] 

http://www.cresquesproject.net/catalan-atlas-legends/panel-iii
http://www.cresquesproject.net/catalan-atlas-legends/panel-iii
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irlandesa173, um mundo do Além em que de facto não se morre. De igual forma 

conseguimos buscar um outro fio do novelo, isto é, podemos talvez liga-la à ilha de Paulo 

o eremita, à Terra da Promissão e às ilhas das Delícias do conto de São Brandão, todas 

ilhas em que aparentemente não se morre, sendo que as duas últimas aparecem 

diretamente relacionadas com o Paraíso Terrestre que, por sua vez, assimila muitas 

características das Afortunadas (ou Eternas) antigas. O motivo das árvores dos pássaros 

presente nesta misteriosa Lacerie (cujo nome não conseguimos efetivamente ligar a 

nenhuma outra ilha conhecida) é, novamente facilmente conotado com o motivo da ilha 

dos pássaros que aparece em São Brandão.  

 

 

 

 

                                                 
173 “In this magical land, time stands still, and disease, old age and death are unknown” in Jack Tresidder, 

op. cit., p. 361 

Figura 15: As Canárias 
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O último portulano que temos para apresentar neste trabalho é o Portulano de 

Pizzigano de 1424. Este curioso mapa foca-se totalmente nas costas da europa ocidental 

e um pouco do Norte de África. Já se referiu que o autor deste mapa costeiro é um tanto 

ao quanto misterioso, sendo este mapa possivelmente a única prova da sua existência 

enquanto cartógrafo. Numa época em que o começo das aventuras náuticas de genoeses, 

portugueses e castelhanos se fazia por um começo de uma clara exploração do Atlântico 

Africano não é de todo de admirar que portulanos como este se foquem nesta parte do 

Ocidente europeu. O que salta à vista desde o início é o seu foco no Atlântico como grande 

massa de água aberta e cheia de ilhas. De facto é a presença dessas ilhas que nos interessa 

mais. Algumas demonstram-se difíceis de decifrar, todavia neste trabalho mencionaremos 

as que mais nos suscitaram curiosidade. Comecemos por arquipélagos já reconhecidos: 

há claramente as Canárias (figura 18) e o arquipélago da Madeira (figura 19). Ambos 

parecem bem representados a nível geográfico, mas entre as Canárias surge uma certa 

ilha cujo nome parece ser claramente Inferno e junto ao arquipélago a sul aparece 

Himadoro (figura 20). A referência a uma ilha do inferno não é de todo a única neste 

interessante mapa, no entanto pode relacionar-se com as ilhas ‘brandianas’, também estas 

ligadas aos infernos (ilha dos ferreiros do inferno e o monte do inferno). Já a Himadoro é 

muito interessante, pois não conseguimos de facto liga-la a uma lenda ou a um motivo 

mitológico. Ela está mais a sul que as Ilhas Canárias, parecendo rodeada de ilhéus e, por 

Figura 16: Mansa Musa Figura 17: Ilhas em redor da Irlanda 
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isso mesmo, pode fazer-nos pensar que possivelmente estamos a ver parte do arquipélago 

real de Cabo Verde; há também a possibilidade do nome querer dizer a ilha do ouro174. 

  

 

  

Outra referência clara, que é o perfeito testemunho do poder das lendas ligadas a 

São Brandão, são as duas ilhas que se seguem: Satanazes (figura 21) e Antilla (figura 22). 

A primeira, Satanazes, é uma referência direta ao nome do Diabo e, por isso mesmo, de 

mau agouro. Ao lado dela está uma enigmática Saya; esta ilha está colocada praticamente 

a meio do Oceano Atlântico, numa zona limite. Vemo-nos novamente obrigados a 

                                                 
174 Cf.  Jerry Brotton, op. cit., p.71 

Figura 19: arquipélago 

da Madeira 

Figura 18: Ilhas Canárias 

Figura 20: Himadoro 
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recorrer à saga de São Brandão pelo Atlântico, que contém alusões claras a ilhas que são 

territórios infernais – as já referidas ilha dos ferreiros do inferno e o monte do inferno. É 

desta forma que podemos comprovar o que já se disse sobre o Atlântico como território 

onde impera o Caos, o não formado. É que neste caos, e temos visto isso ao longo desta 

dissertação de mestrado, tudo é possível: há a possibilidade de encontrar as mais 

fantásticas ilhas, até o próprio Paraíso. Todavia, nele surge igualmente o Inferno e as 

provações. A outra ilha que vem obviamente da tradição relacionada com São Brandão é 

a Antilla. A Antilla não aparece com esse nome na tradição brandiana, mas tem vindo a 

ser constantemente associada com Brandão e, consequentemente, com as Afortunadas. É 

caracterizada como uma ilha fantasma que aparece e desaparece na neblina marítima. 

Neste portulano, a primeira aparição da Antilla175, ela aparece no extremo ocidente do 

Oceano Atlântico e parece ter no seu interior sete cidades, o que nos leva a identifica-la 

com a Ilha das Sete Cidades da tradição Peninsular176. A Antilla tem vindo até a ser 

discutida como uma possível parte do continente americano.  

  

                                                 
175 Cf. Jerry Brotton, op. cit., p. 70 
176 A Ilha das Sete Cidades seria uma ilha para onde sete bispos visigodos teriam fugido aquando da 

conquista muçulmana da Península Ibérica. 

Figura 21: Ilha de 

Satanazes 
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Já olhamos com alguma extensão cada uma das fontes europeias/cristãs que nos 

propusemos analisar no início deste trabalho, pelo que agora seguimos no sentido das 

fontes islâmicas. 

A primeira fonte é o texto de al-Idrisi Description de L'Afrique Et de L'Espagne, 

parte do famoso Livro de Rogério, feito exatamente para o rei normando da Sicília. Os 

Aventureiros saíram de Lisboa, no Gharb al-Andalus, num grupo de oito homens (todos 

com relações de parentesco) com o objetivo de conhecer o Oceano e os seus limites. O 

grupo passou onze dias em mar até que se deparou, como já se revelou neste mesmo 

trabalho, com águas que deitavam um cheiro nauseabundo e que ocultavam recifes. A 

consequência do encontro com tais adversidades foi uma mudança de rumo, para Sul, 

onde encontram uma ilha. Esta estaria povoada por inúmeros carneiros ou ovelhas e os 

companheiros constataram haver uma fonte adjacente uma figueira selvagem. Olhemos 

para esta ilha de outra maneira: é impossível não atribuir significado a esta descrição dos 

elementos da ilha, em particular em relação à presença da figueira. A figueira poderá 

aparecer na narrativa simbolizando um elemento do sagrado ou do caos e, 

especificamente, pode representar a qualidade do paradisíaco. O figo, e a figueira por 

extensão, representa a abundância, a procriação e é na tradição islâmica o fruto proibido 

do Paraíso. No entanto, esta árvore não produz frutos. Tal como a árvore que não dá 

frutos, os carneiros existentes nesta ilha não os alimentam (os Aventureiros tentaram 

comê-los, porém a sua carne não era de todo comestível). É como se toda a ilha fosse 

bravia ou caótica, onde ao mesmo tempo todo o potencial do sagrado está presente (e a 

possibilidade do bem e, simultaneamente, do mal). A ilha mostra indícios positivos se 

Figura 22: Antilla 
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olharmos para elementos como a figueira, a fonte ou os carneiros, contudo estes revelam-

se quase sempre enganadores. É como se fosse voluntariada a imagem de uma ilha 

paradisíaca, no entanto todos estes elementos quase edénicos revelam-se, na realidade, 

obscuros. Seriam os Aventureiros então não merecedores? Seria por este motivo que a 

ilha não lhes serve de porto de abrigo e quase que propositadamente não os alimenta ou 

restitui as forças? A verdade é que ao lermos este relato assim parece ser. No entanto não 

conseguimos chegar a uma conclusão clara, pelo que ficaremos apenas por estas questões. 

No folklore marítimo não nos faltam histórias de ilhas que, por exemplo, só se apresentam 

aos merecedores (e os protegem) e que por isso têm uma dimensão mágica. É este 

maravilhoso que cremos encontrar espelhado nesta narrativa de Idrisi e, especificamente, 

nesta primeira ilha. Não é possível, no entanto, não ver espelhado nesta ilha dos carneiros 

de Idrisi um ponto de comparação com a ilha das Ovelhas de São Brandão. Ao contrário 

da ilha presente na aventura de Brandão, esta ilha dos carneiros/ovelhas a que os 

Aventureiros acedem não parece ser de todo benigna. Esta repele-os ao ponto de eles se 

afastarem o mais depressa possível, como se a qualquer momento algo de maligno 

pudesse acontecer. Sabemos hoje que ambos os relatos ecoam as crenças mitológicas 

greco-romanas das Ilhas Afortunadas, mas não podemos também determinar se houve 

alguma contaminação de uma história para a outra, de que maneira isso possa ter 

acontecido e, sobretudo, o porquê desta ilha ter adquirido uma imagem que não é a mais 

clara.  

Desta maneira, os companheiros levam as peles dos animais e seguem mais 

doze177 dias pelo mar. Na sequência dessa travessia o grupo depara-se com uma outra ilha 

habitada e cultivada, com presença humana. O que se segue é a captura do grupo dos 

Aventureiros pelos homens dessa terra, altos e ruivos; as suas mulheres eram muitíssimo 

belas. Após três178 dias de prisão nesta ilha, o grupo foi levado à presença do rei que quis 

saber o porquê desta viagem, pelo que os Aventureiros o informaram das suas motivações. 

Foram então informados pelo intérprete do rei, que já escravos desta terra tentaram 

realizar a mesma façanha, mas que se viram obrigados a retornar quando faltou a luz dos 

céus e se abateu sobre eles escuridão. Conclui-se, assim, que é impossível determinar os 

limites do Oceano, já que no seu final reinam as trevas.  

                                                 
177 O número doze tem também uma forte simbologia: é o número dos discípulos de Cristo, das tribos de 

Israel, dos signos do zodíaco e é também o produto da multiplicação do número três, associado ao divino, 

e do número quatro, associado à ordem material (quatro elementos, quatro estações, quatro pontos cardeais). 
178 Surge novamente o número, já referido, do divino. 
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Após esta conversa, os companheiros voltam para a prisão temporariamente com 

a bênção do rei. Pouco depois são colocados numa embarcação, de olhos vendados, e 

durante três dias navegam até que dão à costa numa praia. Nesta praia são encontrados 

por habitantes berberes, que os libertam das amarras que os mantinham presos e os 

informam de que estão a dois meses da sua terra (Lisboa). O líder do grupo dos 

Aventureiros, na sua condição de náufrago abandonado à sorte, lamenta a sua situação 

dizendo repetidamente “wa asafi” (ai de mim). Idrisi informa-nos que o porto Safim ficou 

conhecido por esse nome por causa deste episódio179. 

A história dos Aventureiros (e o tratamento dela pelo geógrafo) é muito 

interessante. O mais provável é que Idrisi tenha travado conhecimento desta aventura 

através de fontes orais, testemunhos adquiridos na cidade de Lisboa ou através de 

viajantes ou navegantes que lá estiveram e os recolheram. 

Do mesmo geógrafo chega-nos um mapa que acompanha este texto, o mapa 

circular da Tabula Rogeriana. Vemos neste a forma redonda da Terra, ideia transmitida 

da Antiguidade Clássica e bem conhecida no mundo culto islâmico. A orientação é clara: 

o sul está por cima e isto deve-se essencialmente ao facto de que Meca, cidade sagrada 

do Islão, se encontrar a sudeste. Este mapa mostra o ponto de vista das comunidades 

convertidas após o avanço do Islão sobre a Europa (nomeadamente no al-Andalus)180. A 

Europa, de maneira geral, está desenhada de maneira um tanto ao quanto indefinida, 

embora se consiga perceber de certa forma a fisionomia da Península Ibérica (figura 23). 

Vemos de igual maneira a ilha da Sicília (figura 24) com um tamanho considerável, não 

fosse o patrono de Idrisi o rei normando da Sicília, Rogério II. Podemos ver uma clara 

influência da geografia de cariz ptolomaico neste mapa de Idrisi, tal como se podia 

também observar noutros mapas islâmicos da altura181. É observável uma África 

‘estendida’ para leste (figura 25), aparentemente sem grandes elementos diferenciadores, 

à parte de umas quantas montanhas; esta extensão do continente africano pode representar 

os próprios antípodas (lembremo-nos de Pompónio Mela que admite uma zona habitável 

a norte e outra a sul, mas com as quais não poderia haver contacto, já que a zona do 

equador seria insuportavelmente quente) ou a noção ptolemaica de uma Terra Australis. 

                                                 
179 Para uma tradução da história em português veja-se António Borges Coelho, Portugal na Espanha 

Árabe, Lisboa, Editorial Caminho, 2008, pp. 54-56 
180 Vide Jerry Brotton, op. cit., p. 47 
181 Relembramos, claro, o conhecimento da Geografia de Ptolomeu entre os intelectuais muçulmanos 

séculos antes de esta ser conhecida em meios cristãos.  
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Chegamos a um ponto interessante e a nosso ver o mais importante: o grande Oceano. 

Este, à semelhança do que acontece com os Mapa Mundi cristãos (inclusive o de Hereford 

já mencionado), envolve todo o mundo conhecido. Ainda assim, neste mapa vemos uma 

característica muitíssimo curiosa, ou seja, a comunicabilidade do Oceano Índico com o 

Okeanos (figura 26). Isto não costuma ser mostrado desta maneira em mapas deste género 

nesta época; fica, porém, não só a ideia da comunicabilidade, mas também a ideia de que 

é de facto o mesmo Oceano que banha as duas margens; existem neste Índico imensas 

ilhas e é possível aceder a elas navegando o mesmo Oceano que vemos nas margens da 

Europa Ocidental e Norte de África. Se olharmos também para o Ocidente, para lá do 

Estreito de Gibraltar, as antigas (e medievais) Colunas de Hércules, vemos uma série de 

ilhas (figura 27), junto dos limites do Oceano (que até parece delimitado por um anel de 

fogo), que serão certamente as Ilhas Afortunadas (al-Khalidat) e que, como temos vindo 

a ver ao longo de este exercício, são conhecidas tanto por muçulmanos como por cristãos. 

Pode-se propor, com algum à vontade, que estas serão uma representação das Ilhas 

Canárias e que possivelmente os famosos Aventureiros chegaram pelo menos a uma 

(senão duas) destas ilhas. O facto de estarem inseridas no mar Tenebroso leva-nos 

evidentemente a liga-las às Afortunadas que, em vários momentos na História, foram 

simultaneamente ligadas ao mundo dos mortos, ao Além e ao Paraíso.  

 

 

 

            

 
Figura 23: al-Andalus Figura 24: Ilha da Sicília 
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Figura 25: Terra Austrális ou África 

Figura 26: O Índico ‘aberto’ 

Figura 27: Ilhas no Mar 

Tenebroso 
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A nossa próxima fonte muçulmana é do historiador iraquiano al-Masudi, Muruj 

adh-dhahab wa ma'adin al-jawahir ou, no inglês, Meadows of Gold and Mines of Gems, 

que já abordamos no capítulo dedicado ao Atlântico e que contribui, e muito, para a ideia 

de um Atlântico igualado ao grande Okeanos grego e caracterizado como um mar de 

Trevas e de Caos onde tudo pode suceder, inclusivamente a ocorrência da morte. Al-

Masudi baseia-se livremente, no que toca à geografia do mundo, em Ptolomeu (algo que 

o próprio al-Masudi admite uma e outra vez). Desta forma, as ideias ptolemaicas acerca 

do mundo penetram facilmente a cultura muçulmana e a imagem de mundo defendida 

pelos intelectuais islâmicos. Sobre os perigos do Atlântico, presentes na impossibilidade 

da sua navegação pelo motivo de não ser possível determinar os seus limites, nem em 

extensão nem em profundidade, já abordamos neste trabalho, mas relembremos apenas o 

que é dito acerca das ilhas desse Oceano: “[…]This sea of darkness also called the green 

sea or surrounding sea (…) some say that these pillars are not on this strait but in some 

islands of the ocean (…)”182. Os pilares, como já se referiu, são as velhas Colunas de 

Hércules, mito clássico constantemente reforçado, sobrevivendo milénios de maneira 

constante. Estas ilhas para além das Colunas de Hércules são mais provavelmente as Ilhas 

Afortunadas, também de origem greco-romana. Aliás, o próprio al-Masudi menciona-as 

pelo nome, chamando-as tanto de Afortunadas quanto de Eternas em vários trechos desta 

obra183, o que mais uma vez atesta a história associada a estas ilhas que têm sido ligadas 

a arquipélagos muito reais como o das Canárias e até a Madeira, mas que têm também 

uma dimensão imaginária francamente pronunciada ao serem ligadas ao Paraíso Terrestre 

e ao Além. Ao serem inseridas no que o próprio Historiador chama de Mar das Trevas é-

lhes prestada uma particularidade imaginária: este é o mar que pela própria admissão do 

autor não se pode navegar, já que não tem fim e é profundíssimo. Não se diz muito mais 

sobre ele, no entanto só pelo facto de se mencionar a vastidão e as profundezas somos 

remetidos imediatamente para pensamentos de monstros, pois o que é profundo é 

caracterizado pela escuridão e é nessa penumbra que se escondem os perigos, é para aí 

que não ousamos olhar e se o fizermos é aí que nos podemos perder. É devida uma breve 

palavra para a aventura de Khashkhāsh, já variadas vezes mencionada por nós ao longo 

deste nosso trabalho. Khashkhāsh aventura-se no Atlântico, o Mar Tenebroso, com uma 

série de companheiros, e volta, pelo que podemos perceber, anos mais tarde carregado de 

                                                 
182 Al-Masudi, op. cit., p. 282 
183 “The cultivated land is considered to from the Eternal Islands (Fortunate Islands), in the Western Ocean 

(…)” in al.Masudi, op. cit., p. 195 
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riquezas (que al-Masudi não especifica exatamente o que são). Já se disse que esta 

pequena passagem tem alimentado algumas narrações do que se pode considerar ‘história 

alternativa’, por falta de melhor termo, sendo que se postula até uma possível chegada a 

terras americanas. Como já se mencionou não há dados que nos possam com certeza 

confirmar uma expedição muçulmana bem-sucedida, pelo que temos, por enquanto, de 

considerar este relato como mais um dos que alimentam o imaginário muçulmano em 

relação ao Atlântico. Será que essa terra rica é uma terra real? Será que estamos a falar 

de uma ilha (ou várias) no Oceano Atlântico? Aí as possibilidades são vastas desde as 

Eternas ou Afortunadas nas suas dimensões mais míticas (como Paraíso, como o Além) 

ou nas suas dimensões mais reais (as Canárias, a Madeira, possivelmente até os Açores, 

ou mesmo Cabo Verde). A verdade é que não sabemos, mas só o facto de existir o relato 

e de ele ter sobrevivido possivelmente até na memória popular (lembremo-nos que al-

Masudi diz que os povos do al-Andalus conhecem bem esta história) é revelador de como 

o Homem medieval (tanto cristão como muçulmano) olha para o grande Atlântico, com 

medo, mas também com uma certa curiosidade que o fará progressivamente aproximar-

se cada vez mais desse reino do Caos e eventualmente aventurar-se nele na esperança de 

encontrar as mais belas riquezas, encontrar-se a si mesmo ou até Deus. O perigo, no 

entanto, está sempre lá, ou seja, ao navegar no grande Oceano o homem, se não for 

merecedor e não ultrapassar todas as provações postas no seu caminho, pode facilmente 

para sempre perder-se. 

 

Chegamos à nossa última fonte, o mapa do The Book of Curiosities of the Sciences 

and Marvels of the Eyes, inserido num tratado escrito em árabe algures no Egipto durante 

a Dinastia Fatimida184. De autor anónimo, foi descoberto há pouco mais de uma década 

(2002) e pertence hoje à Bodleian Library em Oxford185. Como podemos observar, 

também com o mapa de Idrisi, este mapa mundi curiosamente com um formato retangular 

está orientado com o Sul na parte superior. É dado um foco especial à Península Arábica, 

berço do Islão (figura 28), e, do lado europeu é, de igual forma, dado privilégio à 

Península Ibérica (figura 29), sem dúvida por esta ser o território europeu em que o Islão 

está mais presente. À semelhança de Idrisi (e de outros geógrafos desde a Antiguidade), 

este anónimo representa bem o Nilo como tendo origem nos múltiplos rios de uma 

                                                 
184 Cf. Jerry Brotton, op. cit., p.41 
185 http://cosmos.bodley.ox.ac.uk/content.php/boc?expand=732 [consultado 12.03.2015] 

http://cosmos.bodley.ox.ac.uk/content.php/boc?expand=732
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cordilheira de montanhas africana, que fluíam para grandes lagos e por sua vez 

alimentavam o caudal do rio186 (figura 30). Este mapa está claramente influenciado, à 

semelhança de outros da sua época, pelo geógrafo greco-romano Ptolomeu. Por fim, 

chegamos à parte mais interessante deste mapa do mundo conhecido, a Ilha da Joia (Island 

of the Jewel). Esta ilha (figura 31) fica não a Oeste mas no extremo Oriente no mar e é a 

referência a uma ilha do mesmo nome mencionada pelo matemático e geógrafo persa do 

século IX, al-Khwarizmi, que a coloca não ali mas no Mar Tenebroso, ou seja, no 

Atlântico.  

  

 

                                                 
186 Aparentemente este mito só foi desvendado como absolutamente falso já no século XIX. Cf. Jerry 

Brotton, op. cit.p. 43 

Figura 28: Península Arábica 
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Esta ilha misteriosa nos limites do oriente entra, a nosso ver, na mesma dinâmica 

de todas as outras já mencionadas em textos e mapas neste trabalho. A nossa 

argumentação é a seguinte: apesar de estar localizada no Este do globo terrestre, esta é 

uma ilha claramente inspirada num outro autor igualmente islâmico, o já referido al-

Figura 29: Península Ibérica 

Figura 30: Origem do Nilo 

Figura 31: Ilha da Joia 
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Khwarizmi187, que a coloca categoricamente no Bahr al-Zulumât (Mar Tenebroso), que 

é exatamente o mesmo que dizer Oceano Atlântico. O facto de estar colocada no mar a 

Oriente do mundo não é de todo incompatível com o facto de poder ser, simultaneamente, 

uma ilha atlântica se tivermos, uma vez mais, em conta a visão muitíssimo propagada na 

altura de que o mar Okeanos rodeia o mundo por todos os lados, encapsulando-o e 

delimitando-o. A visão é, claro está, proveniente da cultura clássica e adaptada na época 

medieval pelos mais variados estudiosos muçulmanos e cristãos. A verdade é que, como 

já se disse, o Okeanos é nada mais nada menos que o Atlântico que, nesta altura da 

História, ainda era visto como o mesmo Oceano que banhava tanto terras ocidentais como 

orientais. Desta forma podemos argumentar que esta ilha misteriosa e mítica pode ser 

colocada no tal Mar das Trevas dos muçulmanos medievais. Agora que expusemos o 

nosso ponto de vista é fácil vê-la como outra daquelas ilhas fantásticas presentes também 

no derradeiro limite Ocidental do mundo. Assim sendo, esta Ilha da Joia pode ser, 

simultaneamente, equiparada às Ilhas Eternas ou Afortunadas, à ilha ou ilhas de São 

Brandão e a uma ideia tanto cristã como muçulmana de Paraíso Terreal.  

                                                 
187 Vide Jerry Brotton, op. cit., p. 42 
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V. Conclusão 
 

Quando começamos este trabalho propusemo-nos a olhar o Oceano Atlântico e as 

suas ilhas de uma perspectiva imaginária, tentando sempre que possível cruzar a visão de 

duas culturas, a cultura cristã medieval e a cultura islâmica medieval.  

Admitimos que num primeiro olhar pode ser difícil observar pontos de ligação a 

nível das mentalidades, contudo é exatamente por isso que não podemos ficar apenas por 

um primeiro olhar. Assim sendo, decidimo-nos abordar o assunto muitíssimo relevante 

do imaginário do mar, na forma do Atlântico e das ilhas Atlânticas. Para tal tentámos 

recolher dados de fontes islâmicas e de fontes europeias/cristãs a fim de ver se um 

imaginário comum em relação ao Atlântico e às ilhas deste surgia. Podemos, com alguma 

confiança, sustentar que sim.  

A ideia de Atlântico é antiga e as projeções culturais e míticas em relação ao 

Atlântico também o são. Este vasto e profundo oceano surge como espaço privilegiado 

da manifestação do Caos. O Caos representa o estado primordial do mundo, antes de ser 

sacralizado e ordenado. É esse vazio primordial, onde tudo se pode formar e manifestar. 

Desta forma, o Caos está presente em todas as regiões não sacralizadas deste mundo, 

nomeadamente nos Desertos, nas Florestas, certos Rios e até no Mar. Nestas zonas, o 

divino pode-se manifestar na sua plenitude, embora também outras formas sobrenaturais 

se possam manifestar e estas muitas vezes são tudo menos benignas. É desta forma que 

um grande espaço marítimo aberto, sem fim à vista e onde não se pode esperar 

estabilidade nem de ventos nem de ondas, se apresenta como território por excelência do 

Caos. As Ilhas, por estarem nele irremediavelmente inseridas, ficam impregnadas do 

mesmo imaginário ligado ao grande mar.  

Todas estas noções são, certamente já se disse, muito antigas e chegaram até nós 

através da memória mítica das várias civilizações e culturas que passaram no nosso 

território antes de nós. É desta maneira que o imaginário do Atlântico tem vindo a ser 

pensado e escrito desde a Antiguidade. São mesmo os autores clássicos como Plínio o 

Antigo, Aristóteles, Platão, Ptolomeu, entre outros, que transmitiram grande parte do 

imaginário ligado ao Atlântico aos Homens medievais (crenças sem dúvida também 

herdadas de outra conceções ainda mais antigas). Isto aconteceu de uma forma muito 

curiosa e que contradiz em muito certas ideias ainda defendidas por alguns leigos em 
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relação à Idade Média. Após a queda do Império Romano do Ocidente a Europa entra em 

crise e foi, inclusive, nesta altura que se perderam algumas obras importantes da nossa 

Cultura, todavia foi precisamente devido à ação compiladora e intelectual dos estudiosos 

cristãos e, um pouco mais tarde, muçulmanos que se conservaram muitas obras da 

Antiguidade Clássica. Estas obras, nomeadamente as de Geografia, continham 

informações importantíssimas acerca do Mundo, da sua forma e do seu conteúdo. A 

leitura, cópia e tradução de autores antigos como Platão, Aristóteles, Plínio ou Pompónio 

Mela revelou-se fundamental para alimentar as crenças tanto cristãs como muçulmanas. 

Desta forma, o próprio imaginário medieval no seu todo, mas especialmente em relação 

ao Mar, e ao Atlântico em particular, tem as suas fontes na Antiguidade.  

Já estabelecemos que são as mesmas fontes que alimentam o imaginário cristão e 

o imaginário muçulmano em relação ao Mar. É partir daqui que podemos afirmar que 

definitivamente existem pontes a se fazer entre a visão muçulmana do Atlântico e a sua 

correspondente visão cristã. Ambas as culturas parecem abordar o assunto das águas 

atlânticas com alguma desconfiança, na medida em que não lhes conseguem impor um 

verdadeiro limite observável. A tradição clássica remete-os para um grande mar que 

circunda o mundo (ou um grande rio), o Okeanos. Este é de imediato ligado ao Atlântico; 

tornam-se, portanto, sinónimos, e marcam definitivamente o fim do mundo habitado. 

Neste Okeanos não se pode permanecer por muito tempo, já dizia Santo Isidoro de 

Sevilha, já que repele o Homem e é, portanto, território do sobrenatural e todas as coisas, 

monstros ou até ilhas neste território são também de cariz sobrenatural. Atravessá-lo, 

aventurar-se nele é entrar numa zona de ação em que o Homem já não tem uma palavra 

a dizer no que toca ao seu destino. É entregar-se verdadeiramente às forças divinas e 

arriscar-se nesse meio aquático que dá acesso a outros mundos – veja-se como viajar 

sobre a água é método privilegiado de acesso ao submundo, ao mundo dos mortos e até 

ao Paraíso188. Estas crenças de origem antiga estão bastante presentes na cultura medieval 

cristã e islâmica. 

A ilha encontra-se, desta forma, inserida num universo muito maior e sempre 

caracterizado como maravilhoso, o mar. O mar, como se revelou neste trabalho e como 

                                                 
188 Como acontece com um outro santo das ilhas britânicas, S. Scothinus, que encontra-se com o bispo S. 

Barry no mar entre a Irlanda e a Grã-Bretanha. Scothinus estaria a andar sobre o mar como se de um prado 

de flores se tratasse. O santo chega efetivamente a colher uma flor do próprio mar e a dá-la ao bispo. Este 

é mais um episódio que demonstra como o elemento marítimo pode ser um meio privilegiado para o acesso 

a outros planos, realidades e mundos.  
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inúmeros outros estudiosos também já o demonstraram, é o território do fantástico189 – 

aqui tudo pode acontecer. A ilha apresenta-se, assim, como um outro mundo à parte e 

para a ela chegar é necessário o Homem fazer-se ao mar. Esta é uma viagem sobre o 

Oceano imenso e é, necessariamente, uma viagem de carácter iniciático. Se sobreviver, o 

Homem pode ganhar acesso a um outro plano e a uma outra realidade. No entanto, se se 

perder, a morte e a perdição eternas são possibilidades bem reais. Estes fatores pesavam 

certamente na mente de todos os Homens que, por uma razão ou por outra, decidiram 

fazer-se ao mar aberto. Assim, podemos facilmente ligar o motivo iniciático, ou até 

ritualista, da viagem sobre o mar ao exemplo de alguns dos mareantes ousados que 

abordamos ao longo do nosso trabalho, como é necessariamente o caso de São Brandão, 

dos Aventureiros190 e também do elusivo Khashkhāsh. Todos estes navegadores, de uma 

forma ou de outra, vêem-se ligados a terras (geralmente na forma de ilhas) fabulosas e 

estas tendem a ser, a nível de imaginário marítimo, ligadas indubitavelmente a outras ilhas 

míticas, nomeadamente e em primeiro lugar às Ilhas Afortunadas, às Hespérides também 

greco-latinas (e que muitas vezes se confundem com as próprias Afortunadas) e à Tir na 

nÓg celta. Por sua vez, cada uma destas ilhas maravilhosas de mitologias antigas e que 

penetram através da leitura dos mais variados autores gregos e latinos são constantemente 

identificadas com o Paraíso. O Paraíso, tanto quanto se estabelece na Idade Média, é então 

uma ilha que pode ser fisicamente alcançada, mas que, sobretudo, pode em simultâneo 

ser espiritualmente atingida. 

O conceito de viagem alimenta, como vimos ao longo deste trabalho, o imaginário 

medieval dos dois lados da ‘fronteira’ cultural. Os roteiros e os livros de viagem revelam-

se, deste modo, como recursos muitíssimo ricos: vemo-lo nos relatos de Mandeville, 

Marco Polo, Idrissi, Ibn Battuta e outros tantos. As suas viagens são narrativas de contacto 

com o ‘outro’ e com a própria possibilidade de outros mundos. É através também destas 

obras de autêntica literatura de viagem que conseguimos talvez ver alguma abertura à 

ideia de aventura (também marítima) que alimentará as ideias dos homens que se 

revelaram tão importantes, séculos depois, para a história da exploração marítima. Estas 

viagens traduziram-se também em importantes fontes para a cartografia medieval. Os 

dados nelas recolhidos são vistos nos inúmeros mapas de origem cristã e muçulmana, 

                                                 
189 Cf. Malek Chebel, op. cit., p.198 
190 Lembremo-nos especialmente da primeira ilha visitada pelos Aventureiros de Lisboa que, apesar de 

paradisíaca em aspeto, parece tê-los rejeitado, como se não possuíssem sabedoria suficiente para a ela 

aceder verdadeiramente.  
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alguns dos quais olhamos com algum pormenor neste trabalho. Nestes mapas o que é 

fantástico e o que é ‘real’ misturam-se com facilidade, fazendo parte do mesmo plano.   

A ilha age como um cosmos próprio com personalidade igualmente própria. É, 

em paralelo, curioso o facto de o próprio al-Andalus ser representado inúmeras vezes 

pelos intelectuais árabes como uma ilha, al-djazirâh191. Esta ilha é de cariz claramente 

utópico, um paraíso muçulmano. Há também uma teoria interessante acerca da origem da 

palavra al-Andalus: J. Vallvé propõe que advém do mito platónico da Atlântida. Desta 

maneira, a Península Ibérica é a djazirât-al-Andalus, a ilha do al-Andalus, que é a ilha da 

Atlântida, que por sua vez presta nome ao próprio Atlântico. Assim sendo, “[…] a 

mitologia greco-romana prolonga-se pela historiografia árabe (…) é a sua principal e por 

vezes única herdeira”192. 

A ilha, como já afirmamos, tem vindo a demonstrar-se como símbolo associado 

ao Paraíso, mas para a ela aceder é necessária uma permissão geralmente de uma força 

superior. Podemos perdermo-nos para sempre na ilha, pois nela há magia que pela sua 

natureza não pode ser passível de controlo pelos homens mortais193.  

Conseguimos, desta maneira que temos vindo a explicitar, estabelecer pontes 

entre a cultura cristã e europeia e a cultura islâmica quanto ao tema a que nos propusemos 

explorar, ou seja, o do imaginário das ilhas atlânticas. Tanto muçulmanos como cristãos 

encontram-se, de uma forma geral, a reinventar mitos e expectativas vindas pelo menos 

da Antiguidade Clássica. Têm, portanto, uma herança comum e essa herança, neste aspeto 

do imaginário em particular, acaba por aproximar cristãos e islâmicos mais do que os 

separar. Isto é especialmente verdade em zonas de fronteira, onde surge uma maior 

convivência (mesmo que por vezes forçada), tal como é exemplo da Península Ibérica, 

local de onde mais tarde sairiam os que são tidos como os primeiros exploradores 

europeus do Oceano Atlântico. Todavia, mesmo quando os primeiros barcos da era das 

descobertas se fazem ao grande Atlântico os seus pilotos ainda tinham (e ainda teriam por 

muito tempo) na sua mente as velhas lendas relacionadas com os perigos do mar, os 

monstros e as ilhas, essas em número imenso pelo Atlântico fora e que certamente faziam 

a travessia deste algo um pouco mais apetecível, na medida em que poderiam apresentar-

                                                 
191 Veja-se o exemplo de al-Idrisi que a descreve claramente como uma ilha na Description de L'Afrique 

Et de L'Espagne. 
192 In Cláudio Torres, “O Gharb al-Andalus. A terra e os homens”, História de Portugal, Volume II, 

dircção de José Mattoso, Mem Martins, Círculo de Leitores, 2006, p. 83 
193 Cf. Jack Tresidder, op. cit., p. 253 
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se como possíveis portos de abrigo. Esta ideia fica bem presente na mente destes 

exploradores, mas também conseguimos ver que perdurou para além da época medieval 

e a dos descobrimentos: a ilha ou ilhas de Brandão (na forma de Antilla, entre outras) são 

representadas em mapas até muito tarde (século XIX). E não será também verdade que 

ainda hoje em dia há quem procure a Atlântida? A força do imaginário, dessa herança 

cultural comum é muito forte e é difícil, mesmo actualmente, escapá-la.  
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	Para nos assistir na elaboração deste trabalho debruçamo-nos também sobre um excerto da Description de L'Afrique Et de L'Espagne , tradução francesa do árabe por M. Dozy e M. J. de Goeje e que faz parte do famoso Livro de Rogério, da autoria do geógra...
	Ainda parte deste Livro de Rogério é o mapa circular seguinte, o Mapa Mundi da Tabula Rogeriana (Figura 6), que representa o mundo conhecido, com o sul orientado no topo e com a Terra envolvida pelo Oceano. Este mapa interessa-nos especialmente devido...
	Não só de autores europeus cristãos se constrói este panorama de obras influenciadoras da imagem do mar (e mais concretamente do Oceano Atlântico). Existe também definitivamente um contributo importantíssimo dos autores islâmicos. Um desses autores is...
	Ao lermos o texto deparamo-nos com uma ideia do Oceano Atlântico muito específica e que será repetida várias vezes ao longo da obra: a ideia de um oceano como fonte de desconhecido e de medos infindáveis. O geógrafo começa a sua narrativa a partir do ...
	Idrisi descreve a Península Ibérica ao mesmo tempo como uma ilha e um triângulo e faz a contagem das distâncias dentro desta na forma de jornadas até chegar à maior costa desta ‘ilha’ (“Le côté le plus large (…) ” ), ou seja, a costa ocidental, o Ghar...
	Voltamos a reforçar a ideia de que o Oceano Atlântico, no decorrer da Idade Média, era visto essencialmente como um limite ou uma fronteira do mundo dito habitável e, por isso mesmo, ‘regrado’, passível de ser controlado.
	Ainda assim, este mar imenso exerce um sem número de medos e crenças por parte dos homens e mulheres habitantes do território europeu (e não só: veja-se também os islâmicos que viveriam na Península e até nos territórios norte-africanos). Estas ideias...
	O mar pode, como certamente já se aludiu, ser igualado com o meio através do qual se pode aceder ao mundo dos mortos. Isto é especialmente verdade na cultura celta, em que o Além está decididamente situado no Oceano; da mesma maneira, no mundo clássic...
	Existindo a conceção da esfericidade da Terra, como já se discutiu neste trabalho, não é de todo de admirar que se pudesse conceber que um mesmo oceano possa banhar tanto as costas europeias e africanas quanto as asiáticas .

