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Com este artigo pretende-se sistematizar as memórias transtemporais dos mitos dos confins, 
numa viagem desde épocas remotas e até à consumação última dos fenómenos assinalados, ou 
seja, a especificidade única do topos sintrense e da sua singular geografia na duplicidade do 
fim do mundo e do fim do Mediterrâneo. 
Procurou-se, também, e no mesmo contexto, acentuar Sintra pelo seu microclima, como uma das 
Ilhas dos Afortunados, cujas maravilhas islâmicas inerentes ao lugar eram afamadas pela sua 
excentricidade, sem olvidar os cavalos como filhos do vento da Romanidade. 

With this article we intend to systematize the transtemporal memories of the confines mythos, in a 
voyage since remote times and until the last consummation of the marked phenomena, being the 
sole specificity of Sintra’s topos and its singular geography the end of the world’s and the end 
of the Mediterranean Sea’s duplicity.
We have also seeked in the same context to stress Sintra foi its microclimate as one of the Fortu-
nate Islands, whose Islamic wonders inherent to the place were famous by its excentricity, without 
forgetting the horses as children of the wind of Romanity.

Mar, Metade da minha alma é feita de maresia.

Sophia de Mello Breyner Andresen, 
«Atlântico», in Mar – Poesia, p. 9
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1. Introdução

Segundo Nuno Simões Rodrigues, será difí-
cil definir-se o conceito de mito, acreditando 
este autor que a fábula possa ter surgido na 
Grécia, onde os poetas levantaram um edifí-
cio alegórico, em cuja procedência dos deuses, 
dos semideuses e dos heróis se firmou o conceito 
de História e este poderá ter sido abeberado 
pelos romanos, que construíram um particular 
posicionamento latino em relação ao Mito/His-
tória (Rodrigues, 2005, pp. 13–14), assim se 
refletindo, sobremaneira, na sua historiografia, 
ainda que isenta de exegese crítica.
Os mitos assumiram também características 
mágico-simbólicas que agiram como catalisa-
dores das comunidades. Estes foram progre-
dindo de acordo com a evolução mental, socio-
cultural, religiosa e económica desses mesmos 
grupos, situação esta que haveria de resultar 
numa mudança intrínseca e de eventual adul-
teração das narrativas primevas em oposi-
ção aos novos discursos correntes, quer adi-
tando novas incidências, quer omitindo partes 
das diegeses, quer, ainda, criando narrações 
complementares. 
Tudo isto ocorre em função contextual do 
momento histórico experienciado pelos seus 
atores, alongando-se desta forma a sua per-
manência na memória coletiva. Alguns mitos 
esgotaram-se neles próprios, outros, no entanto, 
acabaram, em determinado momento, firmados 
por uma elite letrada que 

(...) encontrou, também no topos olisipo-
nense, abençoado por uma farta natu-
reza, inesgotável fonte de inspiração, 
cuja phantasia depressa se sobrepôs 
à objetividade da razão, metamorfo-
seando-a em corpóreas certezas (Cae-
tano, 2007, p. 57).

Por conseguinte, neste texto, iremos abordar 
os principais mitos que povoaram o imaginário 
da finisterra do Ocidente, desde a Proto-His-
tória, quer com base em testemunhos materiais 
que evocam remotas épocas, quer baseando-
-nos em fontes escritas. Na verdade, as idios-
sincrasias do fim do mundo mergulham nas pro-
fundezas do tempo, reportando-se também à 
geografia do lugar, às Ilhas dos Afortunados e 
aos cavalos como filhos do vento numa continui-
dade por vezes sincopada, mas que, apesar de 

tudo, permitiu a elaboração de um trajeto mne-
mónico intercivilizacional de inegável interesse 
sociocultural e religioso.
Este cotejo informativo e a sua natural con-
textualização no espaço e no tempo tendeu a 
alongar-se na História, quando estas memórias, 
sobretudo as clássicas, foram resgatadas ao 
esquecimento e reinterpretadas à luz de outros 
olhares; porém, ainda que esse facto tenha, por 
vezes, adulterado os discursos, não lhes perdeu, 
contudo, a essência. Outras narrativas, desig-
nadamente as medievais (islâmicas e coevas 
da reconquista definitiva de Lisboa em 1147), 
perderam-se nas brumas da memória, contudo, 
o seu registo documental escrito possibilitou 
um reencontro nos séculos XIX e XX, quando a 
transcrição paleográfica e a crítica diplomática 
obedeciam já a cânones de rigor histórico isen-
tos das fantasias ainda muito arreigadas à his-
toriografia quinhentista e seiscentista. 

2. A geografia do lugar

2.1. Sol, Lua e Oceano ou o postremo terreal

Existia naturalmente a noção de fim do mundo, 
da finisterra ocidental, da qual terá derivado 
uma peculiaridade única deste topos. Este fenó-
meno alusivo ao ager sintrense, à sua Serra e 
ao seu Promontório, assumiu particular impor-
tância, não só como documentos exegéticos, 
mas, sobretudo, no que concerne à perceção 
do “mito dos confins” e, concretamente, aos 
cultos astrais pré e proto-históricos e, depois, 
romanos. Consequentemente, o primeiro “docu-
mento” que se poderá elencar remonta, sem 
dúvida, à Proto-História: trata-se, pois, do con-
junto de gravuras da Lage Erguida, descoberto 
nas proximidades da Praia do Magoito, junto à 
orla costeira, cujos estudos entretanto realiza-
dos situam-no cronologicamente entre o Bronze 
final e o início da Idade do Ferro. 
O monólito principal ostenta, gravada na pró-
pria pedra, uma interessante deuotio solar, pois 
um orante, visto de frente, encontra-se junto a 
um sulco profundamente escavado na rocha e, 
sobre ele, mas em sentido descendente, três cir-
cunferências raiadas identificadas com o disco 
solar, indiciando, pelo seu posicionamento, o 
mergulho no mar sempre revolto — mostrado 
por ondeantes linhas perpendiculares à cena 
votiva —, mas também o mar do ocaso que 
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anuncia o breu da noite turva, ansiando pelo 
regresso da luz que ilumina e dá a vida. Algu-
mas pedras menores, que se encontravam junto 
do bloco principal, ostentam bem visíveis outros 
círculos raiados. Parece tratar-se de um san-
tuário — ou mero locus sacer rupestre —, mas 
de inequívoco culto sideral, aberto ao Oceano 
e, obviamente, ao pôr-do-sol (Sousa, 1990, 
pp. 363–369). 
Distintos vestígios arqueológicos sugerem 
outro culto astral, porém, de sinal contrário, 
ou seja, lunar. No território hoje correspon-
dente ao Município de Sintra e, em especial, 
na serra homónima que mergulha abrupta-
mente no Oceano, na sua imponente extremi-
dade rochosa, são relativamente abundantes 
os crescentes lunares, mas que vão escasseando 
nas suas fímbrias. Constituem pequenos obje-
tos rituais de contexto funerário, lúnulas, ídolos 
cilíndricos e bétilos em calcário, decorados com 
crescentes lunares, datáveis do III milénio a.C. 
(cf., v.g., Ribeiro, 1995–2007) e que indiciam 
também naqueles tempos remotos, a existência 
de um culto lunar, cujo epicentro se localizaria 
na serra, mais tarde, apropriadamente deno-
minada Mons Lunæ. Acerca da sacralização 
deste lugar, Leite de Vasconcellos afirmou que 

(...) não há razão para attribuir aos 
Romanos a origem da santificação do 
logar. Esta deve ser mais antiga; os Roma-
nos (...) continuaram um uso que vigorava 
antes deles chegarem (...). Se o culto da 
Lua na serra de Sintra provém já de epo-
chas mais remotas o que aquella que estou 
tratando, ou se ha de ver-se nelle influen-
cia phenicia, eis o que não posso decidir 
(Vasconcellos, 1905, p. 218). 

Neste contexto, não será igualmente de estra-
nhar que o fim do mundo ou o fim da paisagem, 
gerasse a sua própria especificidade e uma 
dinâmica singular e maravilhosa, pelo menos 
desde o III milénio a.C., e, já em plena romani-
dade, acreditava-se também numa conotação 
sagrada dos confins da Terra. Por conseguinte, 
se os vestígios pré e proto-históricos devem 
ser compreendidos ao nível de uma microes-
cala, escavações recentes realizadas no tem-
plo dedicado ao Sol e à Lua (e, como novidade, 
igualmente devotado a Oceanus e erigido na 
transição do século I para o II) permitiram veri-
ficá-lo, já no âmbito da macro-escala imperial 

romana, com uma dimensão e uma consciência 
do fenómeno a um nível bastante diferenciado, 
ainda que talvez se possam evidenciar interpe-
netrações locais que Cardim Ribeiro considerou 
poderem tratar-se de «um caso complexo de 
sincretismo» entre as religiosidades indígena 
local e romana ecuménica, designadamente 
aquela relacionada com o culto imperial (cf., 
v.g., Ribeiro, 1995–2007)1.

2.2. O derradeiro ancoradouro 
 do Mediterrâneo ocidental

No período orientalizante, havia já a cons-
ciência de que o mar não era o Mediterrâneo 
greco-romano, mas, 

(...) na perspectiva em que nos posicio-
namos (...) aquele só faz sentido em arti-
culação com o Atlântico. Mediterrâneo e 
Atlântico, Atlântico e Mediterrâneo, con-
vergindo no Ocidente peninsular, colo-
cam-no, a este, numa posição angular 
única, simultaneamente atlântica e medi-
terrânea (Arruda & Vilaça, 2006, p. 31). 

Refira-se, a propósito, que as primeiras ocupa-
ções fenícias na Península Ibérica derivaram da 
pressão demográfica sentida em plena Idade 
do Ferro, ou, numa cronologia revista, datando 
esse fenómeno ainda de finais da Idade do 
Bronze, tendo sido estimulado pela própria 
Casa Real de Tiro e obedecendo a uma sua 
estratégia socioeconómica consolidada que 
evoluiu para além da instalação de meros 
entrepostos comerciais, radicando por isso num 
caráter urbano inicial entre os Rios Segura 
e Tejo, e sugerindo assim a existência de um 
padrão urbano (cf., v.g., González, 2005). 
Na verdade, a Arqueologia revelou a existên-
cia de vestígios orientalizantes no ópido de Oli-
sipo e, para além dos testemunhos recolhidos 
no litoral, estes prolongam-se para o interior 
da Península Ibérica, rico em minérios, uma vez 
que os cursos fluviais corriam, genericamente, 
perpendiculares à fachada ocidental (Vilaça, 
2007, p. 137). Em Lisboa, os vestígios arqueo-
lógicos exumados apontam para a existência, 
no morro do Castelo de São Jorge, de uma 
ocupação indígena da Idade do Bronze Final 
(decerto antecedida de ocupações neolítica 
e paleolítica, tal como os materiais recolhidos 

1 A mesma interven-
ção arqueológica 
provou também que, 
mais tarde, aquele 
espaço foi ocupado 
por um ribat islâ-
mico — cujo micro-
topónimo, Alto da 
Vigia, resguardou a 
memória do lugar —
alcandorado sobre 
o Oceano, à beira 
do fim da paisagem 
com vista sobre o 
promontório e a sua 
montanha.
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o denunciam). As primeiras influências fenícias 
— hoje conhecidas naquele oppidum — pode-
rão, no entanto, abranger um arco cronológico 
datado entre a segunda metade do século 
VIII a.C. e a primeira metade do evo seguinte 
(Pimenta, Calado & Leitão, 2005, p. 733). 
No entanto, algumas estruturas hoje conhe-
cidas já de génese púnica remontarão aos 
séculos V–IV a.C., e foram detetadas na 
atual Rua dos Correeiros, numa praia fluvial 
que desembocava no amplo estuário do Tejo 
(Sousa & Pimenta, 2014, p. 303). Este fenó-
meno de colonização proto-histórica terá 
tido origem, para além de inequívocos fato-
res geoestratégicos determinantes, na abun-
dante produção de sal, na extração de miné-
rio, na pesca e na sequente transformação 
de peixe, bem como de todos os processos 
“industriais” inerentes à obtenção e ao trans-
porte dos produtos resultantes, em que nos 
parece lícito contemplar, já então, a barga-
nha de cavalos. 
Nesse sentido, impôs-se em Olisipo e no ter-
ritório adjacente, desde o século VIII a.C. 
(Arruda, 2014, p. 530), uma cultura medi-
terrânica, concretamente fenícia (e depois 
grega, púnica e latina), atestada ainda 
em várias estações arqueológicas disper-
sas pelos agri, como na Quinta do Almaraz 
(Almada), na Pedrada e em Cacilhas, no 
Moinho da Atalaia (Amadora), em Outurela 
(Oeiras) e, já mais para dentro, em Santa-
rém e na bacia do Mondego (Arruda, 1994, 
pp. 54–55). Estes contactos prolongaram-
-se pelos séculos subsequentes, com vestígios 
gregos e depois púnicos, estando estes últi-
mos relativamente bem testemunhados em 
toda a região da chamada “Península de 
Lisboa”, designadamente na Amadora (cf., 
v.g., Ribeiro, 1989–1990), em São Marcos 
(Pimenta, 1982–1983, pp. 120–122), em 
Santa Eufémia da Serra de Sintra (Marques, 
1982–1983, pp. 59–88; Fabião, 1993, p. 
144) e, como já vimos, na própria cidade de 
Lisboa (Amaro, 1995, pp. 10–12)2.
Mais tarde, Catulo (84–52? a.C.) e, depois, 
Ovídio (43 a.C.–17/18 d.C.), nas suas Meta-
morfoses (2, 251), exaltaram as fabulosas 
riquezas do Tejo, designadamente a copio-
sidade de ouro no grande estuário do rio 
(sobretudo na sua margem direita) — (...) e 
o ouro que o Tejo arrasta no seu leito flui der-
retido pelas chamas (...) — e considerando 

Amílcar Guerra que o topónimo Oeiras 
poderá derivar do latim Aurarias, um local 
de garimpagem, pelo menos, desde a Época 
Romana (Guerra, 2010, p. 210). Plínio-o-
-Velho (23–79 d.C.) mencionou, na sua His-
tória Natural (37, 97), as pedreiras do Suímo 
(Belas), com base no texto perdido de Lucius 
Cornelius Bocchus, natural de Salácia (Car-
doso, Guerra & Fabião, 2011, p. 171), onde 
se extraía o carbúnculo

Boco escreveu que no termo de Olisipo 
também se extrai (carbunculum), mas com 
grande dificuldade, por causa da argila 
do solo ressequido (Cardoso, Guerra & 
Fabião, 2011, p. 179). 

Mais tarde, Solino, por volta do ano 200, men-
cionou, na Collectanea rerum memorabilium, 
que, na costa lusitana, se recolhiam pedras cor 
de fogo que tinham a virtude de proteger das 
trovoadas (Cachão & alii, 2010, p. 3)3. 

2.3. Navegações escritas do Mediterrâneo 
 ao Promontorium Lunæ

Mais tarde, Himilcão, um explorador cartagi-
nês que navegou pelas costas mediterrânicas e 
atlânticas no século VI a.C.4, a mando dos Sufe-
tas de Cartago (Velozo, 2001, p. 218), redigiu 
um roteiro que viria a inspirar a Ora Marítima de 
Avieno (século IV), revelando que existia, já então, 
um conhecimento pormenorizado da navegação 
atlântica, da orientação náutica, dos ventos e das 
correntes marítimas, pelo menos desde o I milé-
nio a.C. (Arruda & Vilaça, 2006, p. 33), também 
para se entrar na barra do Tejo, designadamente 
sobre a passagem do Cabo da Roca: 

Surge então nos ares, saliente, o cabo de 
Ofiúsa, / E do cabo Arvio a estas para-
gens o percurso é de dois dias. / O golfo 
que aí nasce recua a partir desse lugar. / 
Não de todo facilmente navegável com um 
só vento, / Percorrê-lo-ás até meio levado 
pelo Zéfiro / E o restante com o noto. / 
(Ora Marítima, 22).

O Cabo da Roca, onde, segundo a Geogra-
fia antiga, se iniciava a fachada Ocidental 
da Hispânia, foi descrito, no século I d.C., por 
Plínio-o-Velho:

2 Sobre a coloniza-
ção fenícia, as suas 

relações com Társis/
Tartessos e a influên-

cia turdetana em 
Olisipo, vide, tam-
bém, Torres, 2014.

3 Sobre estas minas e, 
em plena época islâ-
mica, concretamente 
entre os séculos X e 
XII, diversos autores 

referiram Ossumo 
ou Munt Assum ou 

Axyum, onde se 
extraíam as tais 

pedras fosforescentes 
que brilhavam à noite 
(Cachão & alii, 2010, 

p. 3).

4 Os fenícios usavam 
barcos que os gregos 
batizaram de hippoi, 
porquanto as proas 
eram ornamentadas 

com cabeças de cava-
los, e Fernand Braudel 

(2001, p. 105), no 
âmbito da antropolo-
gia histórica, recordou 

que, ainda no século 
XX, os pescadores de 
Cádis tinham o hábito 

de esculpir cavalos 
nas proas dos seus 

barcos.

Maria Teresa Caetano

Revista Portuguesa de Arqueologia –  volume 19 | 2016 | pp. 175–194



179

Estende-se depois um promontório para 
o mar alto, com uma desmesurada saliên-
cia, que alguns chamam Ártabro, outros 
Magno, muitos, devido ao ópido olisipo-
nense, dividindo as terras, os mares, o 
céu. Com ele finda um lado da Hispânia 
e uma vez contornado começa o seu lado 
frontal (Naturalis Historia, IV, 113, apud 
Maciel, 2008, p. 22).

Esta era a conceção geográfica que, nos mea-
dos do século IV, Solino também registou, pois 
no lugar onde findava o pôr-do-sol, no Promon-
tório Ártabro, o Oceano Atlântico dividia-se:

In Lusitania promunturium est quod Artra-
bum alii, alii Olisiponense dicunt. Hoc 
caelum terras maria distinguit: terris His-
paniae latus finit: caelum et maria hoc 
modo dividit, quod a circuitu eius incipiunt 
Oceanus Gallicus et frons septentrionalis, 
Oceano, Atlantico et occasu terminatis (...) 
(De Mirabilibus Mundi, XXIV, www.thela-
tinlibrary.com).

Em relação ao espigão que se alonga mar 
adentro, desde o “abismo sem fim” de 
Avieno, passando pelo camoniano “Onde a 
terra acaba e o mar começa”, até ao “mais 
belo adeus da Europa” de Virgílio Ferreira, 
este assumiu-se sempre como uma excentri-
cidade geográfica onde, em sentido oposto, 
se ergue vigorosa e dominante, a monta-
nha, que, desde épocas bastante remotas, 
radicou o seu próprio mistério nesta duali-
dade. Todavia, se o topos serrano cedo se 
assumiu como um espaço lunar, as dúvidas 
onomásticas relativamente ao seu promon-
tório são, sem dúvida, mais esquivas. Plínio-
-o-Velho, que serviu militarmente na Provín-
cia Tarraconense, chamou-lhe Olisiponense; já 
antes, em pleno reinado de Cláudio, Pompó-
nio Mela disse-o Magnum, associando-o ao 
Mons Sacer; e Justino Maciel dissertou sobre 
a possibilidade de Plínio poder tê-lo escrito 
Sacrum, ou seja:

A designação de Sagrado atribuída ao 
Cabo Olisiponense não parece total-
mente descabida na Antiguidade, face 
às características mítico-religiosas em que 
se enquadrava então o território olisipo-
nense (...). Todavia, esta questão é insolú-

vel, pelo menos hoje, dados os problemas 
levantados com a transmissão dos textos 
e com a impossibilidade de verificar refe-
rências a autores cujas obras se perde-
ram (Maciel, 2008, p. 24).

Contudo, a ligação entre a Serra e o Cabo era, 
pelo menos, no século II d.C., uma evidência para 
Cláudio Ptolomeu (III, 5.3): Σεληνης ορος ακρον, 
ou seja, “Monte da Lua, Promontório”. 
Apesar de esclarecida a geografia do lugar, 
este manteve o seu carácter paradisíaco asso-
ciado às Ilhas dos Afortunados, espaços totali-
zantes onde ocorriam inexplicáveis prodígios, 
como no caso vertente, o avistamento, na sua 
gruta, de um Tritão — que, em plena época 
clássica, granjeou o estatuto de divindade e 
passou a integrar, como um dos protagonistas, 
os cortejos marinhos ou thiasos (cf., v.g., Neira, 
2014) —, filho de Poseídon e da nereida Anfi-
trite (que habitava o Oceano e tinha o poder de 
mover ilhas e rochedos, de desencadear a tem-
pestade ou a bonança), soprando o seu búzio: 

Uma legação de Olisiponenses, enviada 
propositadamente, anunciou ao imperador 
Tibério ter visto e ouvido, em certa gruta, 
um Tritão, de que se conhece a forma, 
tocando buzina. E também não é irreal a 
forma das Nereides, com o corpo reves-
tido de escamas, mesmo onde apresentam 
uma configuração humana. Pois no mesmo 
litoral foi observada uma delas, da qual, 
morrendo, os habitantes ouviram também 
ao longe um canto triste (Naturalis Historia, 
IV, 113, apud Maciel, 2008, p. 20). 

Este trajeto fantástico iniciado na Proto-História 
prolongou-se pelo menos até à Idade Média, 
tendo sido, mais tarde, parcialmente resga-
tado pelo humanismo luso, designadamente por 
Damião de Góis (1502–1574) na sua Descrição 
da Cidade de Lisboa, publicada em 15545.

2.4. As montanhas erguidas das águas

Na verdade, o lugar foi interpretado, num 
cotejo intercultural mediterrânico como ilha, 
sendo que, em grego ático, o substantivo νησος 
tinha o duplo sentido de “ilha” e de “penín-
sula” e, mais tarde, existiu a necessidade de 
diferenciar estas duas realidades geográfi-

5  Sem pretensão 
de estabelecer um 
nexo causal, refira-
-se a curiosa lenda 
acerca da origem 
do topónimo Almo-
çageme, a aldeia 
mais próxima da 
putativa localização 
da gruta do Tritão. 
Estavam, por conse-
guinte, dois homens 
na praia quando uma 
rapariga deu à costa, 
um deles debruçou-
-se sobre ela e o 
outro perguntou-lhe 
se a moça estava 
morta; o amigo ter-
-lhe-á respondido: 
não, a moça geme, 
A[l]-moça-geme.
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cas, tendo sido introduzida, no vocabulário, a 
palavra composta χερσονησος (“península”). 
Do mesmo modo, os latinos possuíam o étimo 
insula (ilha) — de origem obscura, mas certa-
mente arcaica — tendo igualmente que dis-
tinguir com exatidão estas geomorfologias 
diferentes através da interposição do prefixo 
pæne, “quase”, insula, “ilha”, ou seja, pænin-
sula (Velozo, 2001, pp. 217–218). 
Importa igualmente aqui mencionar a relevân-
cia, para o nosso estudo, do conjunto de ilhas 
próximas umas das outras, como uma mais valia 
diferenciadora da insula isolada que os gregos 
apelidaram de αρχιπελαγος, de onde derivam 
os étimos latino archipelagus e português “arqui-
pélago”. Esta denominação é composta pelo 
prefixo αρχη (“principal”, “maior”, “primeiro”, 
de “altura elevada”) e o substantivo πελαγος 
(“mar”, mas poderá ser também “longe das 
costas”, “mar profundo”, “imensidade”). Inicial-
mente, esta designação era restrita às ilhas do 
Mar Egeu, mas, com o tempo, o uso generali-
zou-se analogamente a todos os arquipélagos. 
No interior do território do Peloponeso — que 
deriva do nome do herói Pélope (Πελοψ), que 
terá dominado aquele território, e o de “ilha” 
(νησος), ou seja, a Ilha de Pélope —, existe uma 
pequena aldeia, cujo topónimo Πελαγος, apa-
rentemente uma excentricidade, poderá, talvez, 
identificar-se com um dos significados atribuídos 
a “pelagos”, “longe das costas”.

3. O paradeisos do ocaso 

3.1. Em demanda das ilhas encantadas

Conceptualmente, pelo menos desde a Proto-
-História, a Península Ibérica era considerada 
uma ilha, uma das Fortunatorum Insulæ, para 
onde iam os homens justos viver a sua eterni-
dade, era o locus amœnus que congregava tam-
bém o mito da Idade de Ouro, pois a ilha era 

(...) um mundo em pequeno formato, uma 
imagem do cosmos, completa e perfeita, 
porque ela representa um valor sagrado 
condensado. A noção aproxima-se assim 
da do templo e do santuário. A ilha é, sim-
bolicamente, um lugar de eleição, de ciên-
cia e de paz, no meio da ignorância e da 
agitação do mundo profano” (Chevalier & 
Gheerbrant, 1994, p. 374),

tal como se indiciasse o caminho propiciatório 
do Paradeisos, que poderia, também, coincidir 
com os grandes campos persas onde abunda-
vam animais de todas as espécies, na tradição 
assíria dos aristoi semidivinos, tal como narrou 
Xenofonte (século IV a.C.). Mais tarde, os roma-
nos assimilaram estes espaços através do agon 
helénico (Caetano, 2014, pp. 1–2). Os Campos 
Elísios mencionados na homérica Odisseia loca-
lizavam-se na Ilha dos Bem Aventurados regida 
por Radamanto, expulso de Creta pelo seu 
irmão Minos. Refira-se, ainda a propósito, que 
o Jardim das Hespérides, qual Éden de abun-
dância e felicidade, foi descrito pelo poeta 
grego arcaico Hesíodo (nascido cerca de 778 
a.C.) e pode situar-se em diversos lugares, fre-
quentemente numa ilha ou num arquipélago: 

(...) / E são eles que habitam de coração 
tranquilo / a Ilha dos Bem-Aventurados, 

Fig. 1 – Oceano 
Atlântico, Praia das 

Maçãs (fotografia da 
autora).

Fig. 2 – Promontó-
rio da Roca, visto de 
norte (fotografia da 

autora).

Fig. 3 – Entrada da 
gruta do Tritão, Praia 
da Adraga (fotogra-

fia da autora).
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junto ao oceano profundo, / heróis afor-
tunados, a quem doce fruto / traz três 
vezes ao ano a terra nutriz. / (Hesíodo, 
Os Trabalhos e os Dias, pp. 169–172). 

Neste percurso, os homens justos eram acompa-
nhados por golfinhos psicopompos e regenera-
dores (cf., v.g., Mourão, 2008) que os condu-
ziam até este Éden de felicidade, de harmonia 
e de abundância: 

Dizem que os homens justos habitam umas 
terras no Oceano, a que chamam Ilha dos 
Afortunados, porque nelas os cereais nas-
cem no solo sem arado. Os pendores das 
colinas se enchem naturalmente de videiras, 
as árvores se enchem espontaneamente de 
fruto e os legumes substituem por toda a 
parte as ervas (Panegírico ao Imperador 
Juliano, apud Maciel, 2008, p. 17, n. 1).

3.2. As brumas primordiais do Cristianismo ibérico

Esta alusão inteiramente pagã transmudou-
-se no século IV, em plena Antiguidade Tardia, 
numa referência sacralizada no contexto de um 
cristianismo crescente, tendo Potâmio — o pri-
meiro bispo conhecido de Lisboa —, mencio-
nado o Paraíso, ou seja, a Ilha dos Afortunados, 
mas já no sentido bíblico cristão (Maciel, 2008, 
p. 17). Autores visigóticos como Paulo, diácono 
da antiga Colonia Augusta Emerita, que viveu 
no século VII, e São Valério de Bierzo narra-
ram também as suas “visões do outro mundo” 
(o primeiro descreveu-o como um viçoso prado 
pejado de flores onde deambulavam jovens 
pajens durante a preparação de lauto ban-
quete; o segundo autor dissertou sobre magní-
ficos bosques, prados e flores e frescos odores, 
onde os “sempre jovens” falavam com Deus) ou, 
ainda, a descrição de São Valério acerca de 
um monge que, às portas da morte — e numa 
perspetiva escatológica de matriz diferen-
ciada —, terá visitado um lugar maravilhoso 
de muitas flores e um rio cujas margens areno-
sas eram de prata (Lucas, 1986, p. 17).
Nos começos do século VIII e na fuga perante 
a horda invasora islâmico-semita, um bispo cris-
tão refugiou-se numa ilha ao largo da costa 
e que se cobriu de neblina. Outra narrativa 
menciona sete bispos cristãos que, também 
aquando das invasões mouras, se fizeram ao 

Atlântico, navegando em direção ao Ocidente 
na demanda do espaço-ilha edénico-escato-
lógico e, depois de terem aportado ao lugar 
separado do mundo, ali fundaram sete cidades 
e, tal como na narrativa anterior, foi envolvido 
num espesso manto de nevoeiro, tornando-se 
invisível e inacessível (Tomás, 2013, p. 24)6.

3.3. Reminiscências paradisíacas da Ibéria islâmica

Não será, pois, de estranhar que, no extremo 
Ocidente — complexo nos sincretismos enuncia-
dos ao longo do texto —, surgissem narrativas 
singulares, e até mesmo conexões com o mito 
platónico do continente desaparecido e que os 
islâmicos identificaram depois com a Andaluzia, 
cujo topónimo provém de Jazirat-al-Andaluz, 
significando Ilha do Atlântico ou Atlântida, pois, 
de facto, segundo Jorge de Matos, o 

(...) profeta Maomé vaticinava o advento 
progressivo e expansivo do Islão num 
fértil território edénico sito no Ocidente, 
designando-se “Al-Andaluz” esta Terra 
Prometida de futura prosperidade civi-
lizacional (...) visionada como Ilha atlân-
tica desde a costa norte-africana, assu-
mindo o estatuto de Pátria das ninfas 
do Poente, Jardim dos Pomos de Ouro 
e Terra Prometida para todo o Oriente 
mediterrânico pré-clássico, enquanto ter-
ritório guardião das Ilhas encantadas do 
Ocidente (Matos, 2006, p. 31). 

Os islamitas, quando invadiram a Península Ibé-
rica, ficaram arrebatados pelos campos e jar-
dins verdejantes que contrastavam, sobrema-
neira, com a aridez do deserto de onde pro-
vinham. O vizir e poeta Ibn-al-Himara, por sua 
vez, comparou-o com o Paraíso terreal, cer-
cado a norte pelo “Mar dos Ingleses”, a oeste 
pelo Oceano Atlântico e a sul pelo Mar Medi-
terrâneo: “(...) os seus lugares entre as árvores 
parecem pérolas desirmanadas engastadas em 
leito de esmeraldas (...)” (citado por Ibn Abd-al-
-Munim-al-Himiari, apud Coelho, 1989, p. 78). 
Por outro lado, o geógrafo magrebino Ibn-
-Said-al-Magrheb referiu-se ao Andaluz como 
um território cercado por mar, de natureza fér-
til e rica, ou seja, acentuou os fenómenos que se 
viviam na maravilhosa ínsua dos confins: 

6 Segundo o texto de 
viagens de Eustache 
Delafosse, datado 
do início do século 
XIV e referindo-se 
aos pescadores que 
navegavam o Oceano 
estes terão visto 
“(...) várias aves a 
esvoaçar, e os nossos 
marinheiros diziam 
que elas vinham das 
ilhas encantadas, 
ilhas essas que não 
se deixavam ver (...) 
enquanto as Espanhas 
todas não forem resti-
tuídas à nossa boa-fé 
católica” (apud Nasci-
mento, 1998).
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Quando falei em dar uma adequada e 
justa descrição do Andaluz, quis dizer 
que é um país cercado pelo mar, abun-
dante em frutos e produções de todo o 
género, com muitas cidades e vilas (...) 
(apud Coelho, 1989, p. 77).

O Andaluz islâmico avocou uma construção reli-
giosa e cultural, cujos antecedentes mergulham 
nas mais remotas memórias proto-históricas, 
tal como escreveu, no século XII, o poeta Ibn 
Hajaja:

Oh, Andaluzes! Como sois felizes! Tendes 
água, sombra, rios e arvoredo. O Paraíso 
eterno está nas vossas moradas. Pudesse 
eu escolher, este seria o que escolhia. 
Não receeis o Inferno. Depois de se ter 
estado no Paraíso, não se pode ir mais 
para o fogo (apud Alves, 1987, p. 32).

Na verdade, o Alcorão contém a descrição 
arquetípica do Éden luxuriante que os muçul-
manos identificaram a occídua ocidental como 
a sua Ilha dos Afortunados. Neste contexto, o 
território sintrense, que integrara o ager olisipo-
nense, revelou outras maravilhas mais ou menos 
fantásticas, mas apontando, todas elas, para 
a idiossincrasia do extremo Ocidente, pois, de 
facto, “(...) ajuntou em si as bondades do mar e 
da terra”, como escreveu, no século X, o “histo-
riador” Ahmad Al-Razi7. Yaqut al-Hamawi, nas-
cido na Ásia Menor em cerca de 1179, no seu 
Dicionário Geográfico mencionou que o melhor 
mel do al-Andaluz, o al-ladharnî, que se con-
servava embrulhado em panos, cujo sabor era 
semelhante ao do açúcar, era produzido nos 
montanhas dos arredores de Lashbûna (cf., v.g. 
Rei, 2005). Al-Mumin al-Himyari antologiou os 
textos de vários escritores que o precederam, 
tais como Al-Bakri (século XI) e Al-Idrisi (século 
XII), onde se encontram referências fabulosas a 
Shintara e ao seu termo. Al-Himyari mencionou que:

[Sintra] está permanentemente mergu-
lhada numa bruma que se não dissipa. 
O seu clima é são e os habitantes vivem 
longo tempo (apud Coelho, 1989, I, p. 
63).

O mesmo autor reportou-se à geografia — 
próxima do mar — e à bondade do seu clima, 
pois: 

(...) é uma das regiões onde as maçãs são 
mais abundantes. Esses frutos atingem 
uma tal espessura que alguns chegam 
a ter quatro palmos de circunferência. 
Acontece o mesmo com as pêras (apud 
Coelho, 1989, I, p. 63).

Este “facto” admirável foi repetido e, natu-
ralmente ampliado, como se pode ver em Ibn 
Alisa:

E as maçãs de lá, o diâmetro de cada 
uma é de três palmos [?] e mais (...). Entre 
as suas especificidades, está a de que o 
trigo e a cevada semeadas nas suas ter-
ras, são ceifadas quando passam qua-
renta dias da sua sementeira (apud Kem-
nitz, 2008, p. 59).

Com tal expressão atribuída ao território — e 
na tradição das suas maravilhas — a extraor-
dinária dimensão dos seus frutos emprestou-
-lhe um cunho supranatural que tendia para a 
consumação do mito da abundância na finis-
terra Ocidental, junto ao Oceano tenebroso do 
geógrafo Al-Idrisi, de certa forma coincidente 
com a νησος mediterrânica arcaica. Ou seja, a 
envolvente nebulosa transgeográfica da Serra 
de Sintra e o microclima predominante isolam 
o território sintrense da (paen)ínsula, consti-
tuindo, também, ele próprio, uma das Fortuna-
rum Insulæ (Matos, 2007, pp. 20–39).

3.4. A reconquista medieval das origens

Quando os cruzados — vindos do Norte feudal 
e depois de terem ultrapassado a situação-limite 
na dobragem do Cabo da Roca — atracaram 
defronte das muralhas de Lisboa, em outubro de 
1147, assombraram-se porque tinham entrado 
no Paraíso em vida — a Ilha dos Afortunados 
que não existe “no espaço geográfico mas ape-
nas no domínio do pensamento” (Tomás, 2013, 
p. 25) —, sem a passagem pela morte de matriz 
judaico-cristã e consequente revelação escato-
lógica, compreendendo-se assim, neste contexto 
específico, a surpresa do cruzado inglês perante 
aquele Éden de riqueza e abundância:

(…) o mais opulento centro comercial de 
toda a África e duma grande parte da 
Europa (...). Os seus terrenos, bem como 

7 O texto de Ahmad 
Al-Razi ficou conhe-
cido como a Crónica 

do Mouro Razi e cons-
tam fragmentos da 

sua obra na Crónica 
Geral de Espanha, de 

1344.
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os campos adjacentes, podem comparar-
-se aos melhores, e a nenhum são inferio-
res, pela abundância do solo fértil, quer se 
atenda à produtividade das árvores, quer 
à das vinhas. É abundante de todas as mer-
cadorias, ou sejam de elevado preço ou de 
uso corrente; tem ouro e prata. Não faltam 
ferreiros. Prospera ali a oliveira. Nada há 
nela inculto ou estéril; antes os seus campos 
são bons para toda a cultura. Não fabri-
cam o sal: escavam-no. É de tal modo abun-
dante de figos, que nós a custo pudemos 
consumir uma parte deles. Até nas pra-
ças vicejam os pastos. É notável por muitos 
géneros de caça: não tem lebres, mas tem 
aves de várias espécies (pseudo-Osberno, 
apud Oliveira 1936, p. 59).

4. A partenogénese dos cavalos do vento

4.1. A diáspora dos ginetes aéreos

O cariz único professo dos cavalos gerados 
pelo vento foi transversal a diversas civiliza-
ções, remontando a sua origem, igualmente, à 
Proto-História do Médio Oriente, e encontra-se 
intrinsecamente associado aos fenómenos cir-
cunscritos à ideia de ilha. A origem deste pro-
dígio, com percurso possivelmente iniciado no 
II milénio a.C., terá estabelecido interdepen-
dências com os universos anatólio, hitita e indo-
-iraniano, antes de se incluir inteiramente nas 
culturas fenícia, grega e latina (cf., v.g., Gangu-
tia, 2002). Este fenómeno foi igualmente viven-
ciado na Península Ibérica, porquanto o 

(…) hecho de que la epopeya celta 
remita a una sociedad guerrera de la 
época del hierro, con notables pareci-
dos con la tradición heroica de los poe-
mas homéricos, muy dependientes de 
la cultura del caballo, es lo que habría 
permitido que se mantuvieran relevantes 
arcaísmos comunes en el ambito indoeu-
ropeo. También en otra región extremo 
occidental, en la Península Ibérica, se dan 
testimonios en muchos casos muy antiguos 
y con notables coincidencias con lo visto 
hasta ahora (Gangutia, 2002, p. 33).

Na homérica Ilíada, concretamente na descri-
ção da corrida de cavalos que se aliou aos 
ritos incinerários em honra de Pátroclo, morto 
na Guerra de Tróia e constituirá, com toda a 
verosimilhança, a primordial alusão aos ginetes 
do ocaso hoje conhecida: 

Xanto e Balio “(...) corcéis velozes, / (...) 
que voavam rápidos como os ventos: / 
gerara-os para o vento Zéfiro a harpia 
Podarga, / quando pastava nas prada-
rias perto da corrente do Oceano” (Ilíada 
XVI, 149–151). 

Por conseguinte, poder-se-á inferir que os cava-
los filhos de Zephyrus, que se criavam na Ilha do 
Extremo Ocidente, seriam, pois, dos mais apre-
ciados para as corridas e a sua eventual escas-
sez no universo arcaico poderá ter contribuído, 
outrossim, para a construção de um edifício sim-
bólico em seu redor que perdurou no tempo e 
no fim da geografia então conhecida.

Fig. 4 – Perspetiva da 
paisagem nublada na 
Serra de Sintra (foto-

grafia da autora).
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O fenómeno das éguas fecundadas pelo vento 
com origem no Mediterrâneo oriental encon-
trou a sua fonte nas ilhas, lugares completos e 
complexos nas suas idiossincrasias, onde a par-
tenogénese se assumiu como um dos prodígios 
primordiais. Estas características firmaram-se 
ainda na aceção da vida e da continuidade, 
o vento e, neste sentido, Bóreas transmudou-se 
em cavalo e seduziu as éguas de Erictónio, o 
primeiro rei mítico de Atenas — localizada em 
plena ilha (Península Ática) —, emprenhando-
-as, dando à luz 

(...) doze potros, tão rápidos que as espi-
gas não se curvavam sob o seu peso, e, 
quando corriam sobre a superfície do 
mar não o encrespavam” (Grimal, 2004, 
p. 62).

Pseudo-Opiano, um tratadista cinegético do 
século III d.C., por sua vez, deixou entrever 
na sua descrição eventuais resquícios do mito 
arcaico das éguas de Erictónio: 

(...) houve um cavalo que correu com velo-
zes pés sobre as espigas; outro correu 
sobre o mar e não molhou os quartos (...)” 
(De la Caza, I, 160–215, tradução livre 
da versão em castelhano pela autora).

Também na Córsega, com ocupação humana 
atestada desde a Proto-História (Braudel, 2001, 
p. 39, n. 1), subsistem cavalos cujo conhecimento 
remonta, pelo menos, a 500 anos antes da Era, 
os quais pelo isolamento a que estiveram votados 
adaptaram-se ao habitat, adquirindo caracterís-
ticas endógenas que os diferenciam dos demais 
equídeos, sendo designados em corso por cavallu 
corse ou paganacce (“pagão” ou “rebelde”)8. 
Além do mais, os vestígios arqueológicos indi-
ciam a existência de uma cultura do cavalo de 
forte índole religiosa e sociocultural no Medi-
terrâneo arcaico, e, recorde-se, aqui, que, ao 
largo da Sardenha, existe, qual topónimo fossi-
lizado, uma Ilha do Cavalo; e a atual Gavdhos, 
a ínsula mais meridional da Grécia e a sul 
de Creta, já no Mar da Líbia, terá sido, de 
acordo com a vulgata tratadística, desig-
nada pelo geógrafo romano Pompónio Mela, 
como Ilha do Cavalo, tal como a mnésica do 
tempo nos legou alguns outros fragmentos, 
designadamente a menção às éguas creten-
ses (também indicadas na Ilíada, XX, 224, tal 

como Pseudo-Opiano se lhes referiu, no seu 
tratado cinegético, como uma das melhores 
raças de equídeos). As éguas eram fecunda-
das por Bóreas — deus do norte que habi-
tava a Trácia e trazia o vento frio, sendo, por 
isso, representado como um endemoninhado e 
robusto ser alado (Grimal, 2004, p. 62) —, 
cujos potros, assim nascidos, permaneciam ino-
minados, conquanto esse estado identitário 
anónimo se refletisse, sobretudo, no âmbito da 
zoologia aristotélica, no interesse em realçar 
o seu carácter ímpar, sendo conhecidos pelas 
suas crinas azuis ou negras. No contexto de 
Bóreas fecundante, encontra-se, decerto, por 
um não acaso, numa ilha, o mito das éguas 
inominadas de Creta — um potentado marí-
timo proto-histórico —, como, aliás, relatou 
Aristóteles (384–322 a.C.): 

De entre as fêmeas, as mais fogosas para 
a cópula são sobretudo a égua e depois 
a vaca. As éguas são o tipo de fêmea 
em delírio. Daí que se lhes use o nome e 
é o único animal com que isto acontece 
— num sentido injurioso, para aludir às 
mulheres que são descomedidas no pra-
zer sexual. Diz-se também que as éguas 
são fecundadas pelo vento na época do 
cio. Por isso, em Creta, não se separam os 
garanhões das fêmeas, porque elas pró-
prias, quando ficam com o cio, se afas-
tam dos outros cavalos (…). As éguas não 
correm então nem para nascente nem 
para poente, mas na direção norte ou sul. 
Quando sentem o cio, não permitem que 
ninguém se aproxime, até ficarem esgo-
tadas de cansaço ou até atingirem o mar 
(História dos animais, pp. 286–287).

4.2. Os equídeos eólicos do Ocidente

Neste enquadramento, poder-se-á confiar 
que, muito provavelmente, os primeiros cava-
los hispânicos tenham sido negociados, ainda 
em pleno contexto proto-histórico, por comer-
ciantes fenícios e gregos que já então apor-
tavam a estas costas, onde haviam instalado 
entrepostos, fundando cidades e colónias. 
Trata-se, pois, de um sinal inequívoco de que 
os povos mediterrânicos conheciam, desde há 
muito, a linha costeira e o modo de entrar no 
imenso estuário do Tagus em direção ao oppi-

8 Estes cavalos, negros 
ou castanhos, são 

bem proporcionados 
e pouco corpulentos, 
mas possuem cascos 

vigorosos, resistentes 
e bem adaptados à 
difícil morfologia da 
Córsega foram, em 
2011, reconhecidos 

como uma raça autó-
noma: “(...) son patri-

moine génétique et 
culturel” (Assemblée 
de Corse, 3eme Ses-
sion Extraordinaire 

de 2011, n.º 2011/
E3/029).
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dum de Olisipo, que se abria ao Promontório 
Magnum e à montanha vizinha — o Mons Lunæ 
—, onde, segundo a narrativa, corriam livres 
os velozes potros. Nesta perspetiva, apesar do 
longo hiato que separa tanto as éguas de Eric-
tónio como a Ilíada de Homero, a História dos 
Animais de Aristóteles e as primeiras alusões 
romanas aos cavalos hispânicos, e tendo, ainda, 
em atenção que se trata de um considerando 
meramente especulativo, poderemos, talvez, 
considerar que tal efabulação terá perdurado 
também noutras memórias.
Alguns textos latinos, por seu turno, permitem 
constatar a existência de divindades indíge-
nas, cuja interpretatio helenizada acaso reve-
lará alguns ângulos mais obscuros do fenómeno 
mitográfico que contribuiu para que a narra-
ção das éguas fecundadas pelo vento Favó-
nio sobrevivesse no tempo, ainda que Justino 
(100–165), na sua Historiarum Philippicarum 
(XLIV, 3, 1) alongasse o evento até à Galiza:

In Lusitanis iuxta fluvium Tagum vento 
equas concipere multi auctores prodi-
dere. Quae fabulae ex equarum fecun-
ditate et gregum multitudine natae sunt, 
qui tanti in Gallaecia ac Lusitania et 
tam pernices visuntur, ut non inmerito 
vento ipso concepti videantur (www.the-
latinlibrary.com).

Refira-se, inclusivamente, que apesar dos 
cavalos terem desaparecido, desde há muito, 
do território, permanecem, no topos serrano 
sintrense, certos micro-hipotopónimos, o pri-
meiro “Vale de Cavalos”, associado a águas 
com características propiciatórias; e, no lito-
ral, também como possível conotação da 
memória das éguas cretenses, que, segundo 
Aristóteles, eram fecundadas pelo Bóreas 
nas margens daquela ilha e que nos reme-
tem para a mitologia das éguas fecundadas 
pelo vento, designadamente uma pequena 
enseada areada denominada “Praia do 
Cavalo”, a sul da Praia da Adraga, bem como 
entre as praias da Aguda e do Magoito, a 
“Pedra do Cavalo”. A lenda associada à ori-
gem deste microtopónimo radica num naufrá-
gio do qual apenas se salvou um cavalo que 
se refugiou na rocha supra referida.
Ainda acerca dos cavalos petrificados na 
orla marítima, refira-se outra narrativa, esta, 
todavia, alusiva aos cavalos de Fão e do 
Ouro de Ofir, reportando-se ao rei bíblico 
Salomão que, cumprindo um desejo de seu 
pai, mandou erigir um templo em Jerusalém 
de pedra e de madeira, mas faltavam-lhe 
as preciosidades que os fenícios transporta-
vam da Península Ibérica; querendo agra-
dar aos habitantes dos confins, fez embarcar 
magníficos cavalos, porém, chegados a esta 

Fig. 5 – Serra de 
Sintra, ao nascer do 

Sol (fotografia da 
autora)
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costa, medonha tempestade destruiu a frota 
de navios, os cavalos pereceram na água e 
foram petrificados pelos deuses, onde per-
manecem, ainda hoje, cativos. Muito prova-
velmente, esta lenda terá origem bíblica rela-
cionada com uma questão toponomástica: 

E fez Jeosafá navios de Társis para 
irem a Ofir por causa do ouro; porém 
não foram, porque os navios se quebra-
ram em Eziom-Geber” (1 Reis 22:49)]9.

Nas Crónicas encontra-se, mais explícita, uma 
estreita e essencial relação entre o Rei Salo-
mão e Társis:

Porque, indo os navios do rei com os 
servos de Hirão, a Társis, voltavam 
os navios de Társis, uma vez em três 
anos, e traziam ouro e prata, bugios e 
pavões.
Assim excedeu o rei Salomão a todos os 
reis da terra, em riqueza e sabedoria 
(Crónicas 9:21–22). 

As primeiras referências, hoje conhecidas, iden-
tificativas de Társis com Tartessos remontarão 
aos finais do século VII a.C., através do poeta 
Estesícoro (c. 640–556 a.C.) que a localizou 
no Extremo Ocidente, junto ao Oceano, iden-
tificando ainda a ilha mágica de Herytheia ou 
“Ilha Vermelha” do Oeste distante, junto ao 
Oceano, onde habitava Gerião que foi ven-
cido por Hércules, localizando-se, de acordo 
com Estesícoro (Fragmento S17), ao largo de 
Tartessos. Este testemunho foi-nos transmitido, 
entre outros, pelo geógrafo Estrabão (63 a.C. 
ou 64 a.C.–c. 24 d.C.) (cf., v.g., Gonzaléz, 
2005). Refira-se, a propósito, que a influên-
cia mediterrânica na área de Lisboa se fizera 
também sentir pelo comércio marítimo com os 
fenícios e com a orientalizada Tartessos, atra-
vés, não só de contactos oceânicos, mas tam-
bém por uma via terrestre que ligava a foz 
do Tejo a Tartessos (cf. Ribeiro, 1989–1990; 
Fabião, 1992, p. 145), factos estes que refor-
çarão a tese das precoces mediterranização e 
orientalização da “ilha” do Poente. 
Não deveremos, pois, estranhar este posicio-
namento mental romano, intrinsecamente ilhéu 
e, por conseguinte, indissociável das Ilhas dos 
Afortunados [cujo povo era também originá-
rio de uma (paen)ínsula], não só porque cor-

robora de modo coerente a inexplicável parte-
nogénese dos cavalos do poente, como ainda 
acrescenta alguns curiosos apontamentos ao 
apólogo que — como iremos ver — se conver-
terá num dos capítulos da história romana. Isto 
designadamente quando tal efabulação encon-
trou eco em Marco Terêncio Varrão (116–27 
a.C.), o qual, com base noutros eruditos que visi-
taram a Hispânia10, escreveu, a propósito, que, 
num monte próximo do ópido de Olisipo, as 
éguas, fertilizadas pelo vento Favónio davam à 
luz os potros mais velozes que se conheciam, mas 
que não viviam mais do que apenas alguns anos 
(Almeida, 1985, p. 3), tendo ele ainda sido o 
primeiro autor romano a descrever este prodígio 
(vide Maciel, 2007, p. 34):

Na fecundação acontece algo incrível 
na Hispânia, mas verdadeiro, porque 

Fig. 6 – Praia do 
Cavalo, em primeiro 
plano (fotografia da 

autora).
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9 Uma segunda lenda 
refere que, aquando 
das invasões bárba-

ras, as gentes de Fão, 
recorrendo a uma 

artimanha, empurra-
ram os belos cava-

los que os invasores 
montavam para o 
mar, onde morre-

ram afogados; Deus 
apiedando-se, con-

tudo, dos cavalos, 
estes foram, através 
da sua intervenção 
divina, petrificados, 
sendo visíveis ape-

nas durante a maré 
baixa.



187

10 Segundo Blázquez 
(1959, p. 169), Var-
rão terá tido conhe-
cimentos de deter-
minados fenómenos 
históricos, geográficos 
e, até mesmo fanta-
siosos, através de ele-
mentos compilados in 
situ por vários outros 
autores, tais como 
Políbio, 
Possidónio, Artemidoro, 
Asclepíades e Pítias.

na Lusitânia, junto ao Oceano, naquela 
região onde se encontra o ópido de Oli-
sipo, no monte Tagro, algumas éguas 
concebem do vento em determinada 
altura (...). Mas os potros que nascem 
destas éguas não vivem mais do que três 
anos (De Re Rustica, II, 1, 7).

Alguns anos depois, Lúcio Júlio Moderato 
Columela (4 d.C.–c. 70 d.C.), escreveu acerca 
do mesmo fenómeno:

É também conhecidíssimo na Hispânia, no 
monte Sagrado, que se estende para oci-
dente junto ao Oceano, frequentemente 
as éguas emprenharem sem coito e dar à 
luz uma cria, que todavia é inútil, porque 
em três anos, antes que se torne adulta, é 
levada pela morte (De Re Rustica, VI, 27).

Plínio-o-Velho, já nos finais do século I d.C., 
registou, a este propósito, o seguinte:

Consta que na Lusitânia, perto do ópido 
de Olisipo e o rio Tejo, as éguas voltadas 
para o vento favónio absorvem um eflúvio 
vivificante, e assim se origina e nasce uma 
cria velocíssima que, todavia, não excede 
os três anos de vida (Naturalis Historia, 8, 
166, apud Guerra, 1994, p. 36).

Não foram somente os sábios que divulgaram 
esta antiga efabulação como facto inques-
tionável, porquanto foram também fonte de 
inspiração de poetas como Vergílio (70–19 
a.C.), que, retomando o modelo homérico 
presente nas Geórgicas e alusivo às éguas 
frutificadas pelo vento diz que: 

Amor as faz transpor Gárgaro, Ascânio, 
/ passar a nado estrepitosos rios, / gal-
gar montanhas com aquela chama / que 
se acende nas ávidas medulas / logo na 
Primavera quando os ossos / se deixam 
penetrar pelo calor; / sobem aos altos 
cumes e se viram / para o lado de que 
Zéfiro sopra / suas ligeiras brisas que 
as fecundam; / descem então correndo 
pelas fragas / e pelos fundos dos vales 
se dispersam / não para o ponto em que 
tu nasces, Euro, / mas para Bóreas, Cauro 
ou astro negro / com o seu céu de frios 
e de chuvas. / (Geórgicas, III, 272–277).

Vários outros escritores, ao longo do tempo, 
aludiram a este invulgar prodígio que, con-
forme julgavam, sucedia no Extremo Ocidente 
do mundo conhecido, tais como Sílio Itálico 
(25/26–101 d.C.) referindo que no campos 
dos vetões, corria veloz o cavalo Péloro, que 
nascera dos amores de Zephyrus (o Favónio 
latino) e de Harpe, referindo que:

At Vettonum alas Balarus probat aequore 
aperto / hic adeo, cum uer placidum fla-
tusque tepescit, / concubitus seruans taci-
tos grex perstat equarum / et Venerem 
ocultam genitali concipit aura (Punica, III, 
25/26–101, www.lindahall.org).

Solino, autor que viveu no século IV, mencionou 
que existiam também umas éguas concebidas 
pelos ventos marítimos, num monte perto de 
Felicitas Iulia Olisipo, em que:

(...) in proximis Olisiponis equae lasciviunt 
mira fecunditate: nam aspiratae favoniis 
vento concipiunt et sitientes viros aurarum 
spiritu maritantur (De Mirabilibus Mundi, 
XXIV, www.thelatinlibrary.com).

Já no século V, Marciano Capela referiu ainda 
o mito como uma verdade inequívoca, segundo 
o qual:

In ejus quoque confinio equarum fetura 
ventis maritantibus inolescit, volucres proli 
cursos, ipsus spirate Favonio (De Nuptiis, 
VI, 629–630, www.thelatinlibrary.com).

4.3. A partenogénese do hipotexto de Zephyrus

Por outro lado, já numa visão laudatória 
cristã, Lactâncio, no século IV, cujo texto apo-
logético se enquadra ainda modelarmente 
na remota tradição romana de fazer Histó-
ria a partir da não-História interroga:

(...) se todos sabem que não é raro 
alguns animais conceberem do vento 
ou das brisas, causará admiração se 
dissermos que a Virgem concebeu do 
espírito de Deus, a quem tudo é permi-
tido? (A Verdadeira Sabedoria, III, apud 
Almeida, 1985, p. 4). 
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O texto de Lactâncio constituiu objetiva-
mente um (re)aproveitamento de linguagem 
— processo pedagógico-discursivo corrente 
por autores cristãos, sobretudo a partir do 
século IV — que, através do recurso à inter-
textualidade, interpretou os escritos pagãos, 
de forma a poderem ser usados como justi-
ficação irrefutável do milagre biológico do 
nascimento virginal de Jesus Cristo. Nesta 
perspetiva ideológico-conceptual, a obra 
original assumiu-se como hipotexto — a 
obra-mãe — que Lactâncio trabalhou (mani-
pulando, inclusive, o De Re Rustica e outras 
obras de conteúdo similar), produzindo um 
hipertexto que ia ao encontro de um ideário 
religioso, de sinal contrário, ou seja, a obten-
ção da prova incontroversa que a Virgem 
concebeu do espírito de Deus, até porque, 
como se sabe, entre os romanos imperava um 
pragmatismo cultural, porquanto tinham o 
hábito de elencar episódios, assumindo inclu-
sivamente o mito como facto e assim deter-
minante no contexto da sua própria historici-
dade (Rodrigues, 2005, p. 15).

4.4. Galopes medievais da Antiguidade

Ainda segundo a epístola comummente atri-
buída ao cruzado Osberno, hoje bem identifi-
cado com Arnulfo de Glandeville, encontra-se 
uma passagem alusiva às éguas fecundadas 
pelo vento Favónio11, cujo fenómeno idioscó-
pico associado às Ilhas dos Afortunados per-
manecia ainda na memória coletiva. De facto, 
o mito que atravessou séculos de História — 
com todas as convulsões que lhe redefiniram 
os espaços — era afinal ainda tido como uma 
verdade absoluta no universo em que se res-
tringia, sobretudo, ao microcosmos fabuloso 
inerente à complexidade intrínseca própria 
das Ilhas dos Afortunados, como a exemplar 
referência do cruzado às salutíferas águas 
de Sintra (apud Castilho, 1936, pp. 57–58)12, 
mas sobretudo aos ginetes do ocaso13, cuja 
mnemónica só haveria de ser resgatada em 
pleno Humanismo luso: 

Quo ab Ulixe opidum Ulyxibona condi-
tum creditur [et] In cujus pascuis equae 
lasciviunt mura fecunditate nam aspira-
tae favoniis, vento concipiunt es post-
modum sitientes cum maribus coeunt 

(Pseudo-Osberno, apud Castilho, 1936, 
pp. 57–58).

5. Considerações finais

Na verdade, os arquétipos perdidos nos tem-
pos e nos espaços remotos das Ilhas Afor-
tunadas ou do Éden terrestre da felicidade 
almejada edificado in menti pelo Homem 
constituíram antecâmaras da vida futura 
para além da morte (às quais acediam os 
seres predestinados), e percorreram um pro-
piciatório trajeto que distinguiu tanto as cul-
turas orientais (semitas) como as ocidentais 
(indo-europeias) e expressaram-se simboli-
camente em distintos relatos que percorre-
ram todo o Mediterrâneo e se alongaram 
pelo Atlântico. Refira-se, por outro lado, que 
os paraísos terreais se constituíam pela inver-
são simbólica da vida real no desiderato utó-
pico do Jardim das Delícias, ou seja, na dua-
lidade da vida com todas as turbulências que 
nela se perpetuam pela existência “justa” em 
lugares pródigos de beleza, de abundância, 
de riqueza e de águas prodigiosas, porém 
geomorfologicamente similares ao mundo 
físico fenoménico.
A “fortuna” do lugar não se perdeu ao longo 
da Idade Média, designadamente durante a 
ocupação islâmica: 

O Andaluz tem sido comparado por 
muitos autores ao paraíso terreal (...) 
pois é bem conhecido que o paraíso 
perpétuo é aquele país (...) (Coelho, 
1989, p. 79).

Na verdade, parece que a “tradição geo-
gráfica da Antiguidade perdurou entre os 
portugueses através de adaptações árabes”, 
os aventureiros do mar tenebroso de Al-Idrisi, 
que, tendo embarcado em Lisboa, marearam 
Oceano fora na procura dos seus limites e 
das suas maravilhas (ainda que navegá-lo 
consistisse numa viagem iniciática, no sentido 
do despojamento profano e do seu “renas-
cimento” num outro nível de purificação e 
de proximidade com o divino), encontraram 
várias ilhas — ou seja, um arquipélago —, 
umas de melhor temperança do que outras, 
até terem chegado a uma ínsula, cujo rei os 
interpelou e lhes disse que já haviam percor-

12 Na Carta de privi-
légios aos moradores 
de Sintra, concedida 

por D. Duarte, em 
1436, pode ler-se 

que é “Terra de mui 
boõs ares e agoas 
(...) e havermos em 

ella açaz de folgan-
ças, e desenfada-

mentos de montes e 
de caças” (in Espólio 

de Silva Marques, 
Arquivo Histórico de 

Sintra).

13 “A serra [de Sintra] 
tem tal abundância 

de animais selva-
gens e de aves, e é 
de tal forma apro-

priada ao pastio de 
rebanhos, devido à 
especial boa qua-

lidade do solo, que 
não é difícil a qual-

quer um persuadir-se 
que as éguas conce-

biam sem interven-
ção externa” (Góis, 
1988, pp. 34–35). 
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mitológica islâmica, o 
fenómeno dos cava-
los únicos radica nos 

animais selvagens 
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apenas se dirigiam a 
terra nas noites sem 

luar para empre-
nhar as éguas (Tomás, 

2013, p. 17).
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rido o mar, na sua largura, durante um mês, 
até que, faltando-lhes a claridade dos céus, 
tiveram que voltar (Coelho, 1989, p. 69). 
Os oito magrebinos do mar tenebroso retor-
naram, então, ao Andaluz, porém, navega-
das apenas algumas milhas, a ilha cobriu-se 
de por densa bruma e tornando-se invisível, 
podendo tal revelar uma preponderância 
das 

(...) Imrama irlandesas [que] influencia-
ram as sagas escandinavas. De inte-
resse especial é a repetida referência 
aos “demónios”. Nansen encontra tam-
bém relação entre a saga Eyrbyggja da 
viagem de Gudleif e o conto dos “Oito 
Magrurinos de El Edrisi” e julga que a 
saga escandinava foi da Islândia para 
a Irlanda e daqui chegou a Portugal e 
a El Edrisi” (Cortesão, 1975, III, p. 137). 

A imram (“viagem” em gaélico arcaico) inte-
gra-se no contexto da literatura irlandesa 
medieval, em que o herói se aventura no mar 
na procura da Ilha Mágica, constituindo tex-
tos já escritos na era cristã que revelam, no 
entanto, reminiscências da mitologia céltica 
irlandesa. Refira-se, ainda a propósito, que, 
nas Sagradas Escrituras, as águas também 
eram benfazejas ou detinham sinal contrário: 

No caso específico das visões celestes, 
pela sua frequência é importante, parece 
poder-se dizer que, de entre os quatro 
elementos, a água obteve a primazia. 
Merece portanto um tratamento especial, 
e a importância que as Escrituras tiveram 
na gestação destes textos hagiográficos 
abriga-nos a procurar aí o sentido que 
estas águas, nas suas diversas formas, 
podem ter (Lucas, 1986, p. 57).

As Imrama eram, pois, viagens iniciáticas 
atlânticas com o intuito de atingir as ilhas 
mágicas, como a de Mael Duin que prece-
deu, no contexto das narrativas lendárias 
continuadas da errância marítima cristã da 
demanda da Ilha das Delícias ou Paraíso ter-
restre, em cuja motivação estaria o conceito 
medieval de peregrinação (de remotas ori-
gens como fomos, aliás, observando ao longo 
deste breve ensaio) como a viagem que o 
monge São Brandão (nascido na costa oci-

14 Acerca das viagens 
de São Brandão vide, 
também, Nascimento, 
2007, pp. 2–14; Reis, 
s.d., pp. 1–16. 

dental da Irlanda, c. 484–577) empreendeu 
juntamente com sessenta monges da sua aba-
dia, inspirado: 

(...) na antiga crença celta na existência 
de um Além numa ilha longínqua, geral-
mente encoberta por um nevoeiro e cujo 
acesso só seria possível com a ajuda 
de entidades sobrenaturais” (Tomás, 
2013, p. 22). 

A ilha encoberta e encantada de São Bran-
dão, e descrita nas Navigatio Sancti Bren-
dani, descoberta algures no Oceano depois 
de percorrido um périplo por várias ilhas, 
perdurou no imaginário medieval, tendo 
sido este texto copiado e bastante divul-
gado, e aquela ilha, inclusivamente, referen-
ciada em diversos portulanos (Lucas, 1986, 
pp. 18–19)14.
De facto, nas palavras de Júlia Tomás: 

O Atlântico [e já não o Mediterrâneo] 
tornou-se subtilmente na via de acesso 
ao Éden. A cartografia da época 
exprime claramente a sacralização do 
oceano: as ilhas descobertas eram sem-
pre acompanhadas por lendas de san-
tos. Estamos, pois, perante a cristiani-
zação do oceano (Tomás, 2013, p. 22),

cuja conversão marítima operou hagioló-
gios, em que o Atlântico não só estava pre-
sente, como era um elemento fundamental, 
conforme, por exemplo, na trasladação das 
relíquias do mártir e diácono valenciano his-
pânico São Vicente (através do Oceano e 
desde o ainda islâmico Cabo de Sagres — o 
Promontorium Sacrum, lugar onde o Sol da 
Antiguidade aumentava de volume e sil-
vava quando mergulhava na água — até 
à recém-conquistada cidade de Lisboa), e 
que, em última instância, podem considerar-
-se: “(...) como símbolo da cristianização defi-
nitiva da cidade” (Mattoso, 2006, p. 246).
Ora, tendo-se, ao longo do tempo “huma-
nizado”, o mare nostrum e os segredos que 
encerrara durante séculos, o Atlântico, ou 
o “mar aberto”, foi igualmente concebido 
à semelhança do Mediterrâneo, pejado de 
ilhas, lugares onde — como nas Ilhas dos 
Afortunados — ocorriam mirabilia e se guar-
davam segredos fantásticos. Isto é, as deman-
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das das ilhas paradisíacas, terras de promis-
são, consistiam, pois, em viagens de purifica-
ção e de ascese, muitas vezes sem qualquer 
retorno possível. 
Tal como, na conceção antiga, nada existia 
para além do Oceano, então considerado 
como um largo rio onde desaguavam todos 
os outros flumes e, por isso, na geografia sim-
bólica da Idade Média, as suas águas ondu-
lantes e revoltas contornavam igualmente 
a terra, numa incontestável epítome entre a 
visão mítica medieval e as culturas pré-clássi-
cas e clássicas. Também por isso, as viagens de 
navegação eram, percursos iniciáticos de pro-
vação e de aproximação ao divino, à seme-
lhança da diáspora de Ulisses — também 
ele monarca da ilha de Ítaca — na homérica 
Odisseia. Os ventos empurraram as embarca-
ções de Ulisses e, ultrapassando as Colunas 
de Hércules, ele encontrou no extremo ociden-
tal da Península Ibérica, a νησος situada nos 
confins do mundo mediterrânico. Rendido ao 
encanto da sua natureza pródiga, fundeou no 
amplo estuário do Tejo e ali edificou, conforme 
a lenda, na margem direita do rio, a sua helé-
nica cidade, Ulisseia, depois a romana Olisipo 
segundo a lenda transmitida, já desde a Anti-
guidade, quer por Gaio Júlio Solino (século 
III), na sua Collectanea rerum memorabilium; 
quer por Marciano Capela (século V); quer, 
ainda, por Santo Isidoro de Sevilha (sécu-
los VI–VII), ao ter escrito nas Etimologias que 
“Olisipo deve a Ulisses a fundação e nome” 
(apud Almeida, 1985, p. 10). Mais tarde, no 
contexto da reconquista cristã de 1147, na 
Carta de Arnulfo a Milão bispo dos Morinos 
escreveu, a propósito:

Conforme contam as histórias dos sarra-
cenos, foi edificada por Ulisses depois da 
destruição de Tróia, construída sobre um 
monte, é pela estructura admirável das 
suas muralhas e das suas torres, inexpug-
nável por forças humanas (apud Oliveira, 
1936, p. 114).

Relembramos, por fim, que o topos serrano 

de Sintra, com o seu cabo e a sua envolvente, 
conteve em si, para além da partenogénese 
dos cavalos velozes, outras efabulações, 
sobretudo os frutos maravilhosos que o Islão 
aqui encontrou e as águas benfazejas do 
cruzado Arnulfo de Glandeville, permitindo-
-nos assim encontrar, no promontório “finis-
térrico” — também mercê do seu microclima 
—, uma νησος enclausurada no extremo oci-
dental da grande (paen)ínsula Ibérica, cujo 
azimute apontou, inequivocamente, para 
o Oceano Atlântico Poente. Este, durante a 
Idade Média, granjeou o estatuto de mare 
nostrum e, nos inícios do século XV, deu-se 
início à diáspora transatlântica portuguesa, 
decidida, talvez não por acaso, em Sintra.
Finalmente, Luís de Camões (c. 1524–1580), 
no seu poema épico Os Lusíadas, reabilitou o 
encantamento das Fortunarum Insulæ na sua 
descrição da Ilha dos Amores, porquanto, no 
primeiro regresso bem-sucedido da armada 
de Vasco da Gama, Vénus solicitou ao seu 
filho Cupido para ferir as nereidas com as 
frechas do amor, como recompensa aos por-
tugueses pelo seu inolvidável feito:

Isto bem resolvido, determina / De 
ter-lhe aparelhada, lá no meio / Das 
águas, algua ínsula divina, / Ornada 
d’esmaltado e verde arreio / (...) // 
Ali, com mil frescos e manjares, / Com 
vinhos odoríferos e rosas, / Em crista-
linos paços singulares, / Fermosos lei-
tos, e elas mais fermosas; / Enfim com 
mil deleites não vulgares, / Os esperem 
as Ninfas amorosas, / D’amor feridas, 
pera lhe entregarem / Quanto delas 
os olhos cobiçarem. / (...) // Já todo o 
belo coro se aparelha / Das Nereidas, 
e junto caminhava / Em coreias gentis, 
usança velha, / Pera a ilha que Vénus 
as guiava. / Ali a fermosa Deusa lhe 
aconselha / O que ela fez mil vezes, 
quando amava; / Elas, que vão do 
doce amor vencidas, / Estão a seu con-
selho oferecidas (Lusíadas, IX, 21, 41, 
50).
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