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Resumo: 
Este artigo visa reconstruir as visões historiográficas predominantes na 
historiografia portuguesa com respeito à captura de Ceuta (1415). Pensado na 
dialéctica início da expansão portuguesa-continuum medieval, o objectivo passará, numa 
primeira fase, por fundamentar, com base em fontes cronísticas hispânicas, a 
individualização da presença portuguesa no Magrebe como um fenómeno específico 
com uma anterioridade medieval dificilmente ignorável. Valorizar-se-ão excertos 
textuais habitualmente desenquadrados do seu significado histórico, em particular a 
consciência coeva da existência do reino do Algarve, sito nos dois lados do Estreito. 
Numa segunda fase, proceder-se-á à análise fina de obras de historiadores 
portugueses com o fim de compreender se as interpretações dominantes passavam 
por integrar a tomada de Ceuta em 1415 nas opções de expansão para o Brasil e 
para a Ásia. 
Palavras-chave: 
Historiografia da Expansão Portuguesa; Reino do Algarve; Tomada de Ceuta. 
 
Abstract: 
This article intends to recapitulate the dominant historiographic views towards 
North-African conquests during the 15th century, particularly Ceuta. Based upon the 
thematic dialectics Portuguese expansion- Middle Ages continuum, the main goal will be to 
support the Portuguese presence in Maghreb as a specific phenomenon with a large 
medieval background, referencing the Hispanic medieval chronicles. Certain textual 
periods shall be considered, especially those stripped of their true historical 
meaning, particularly those who reveal a coeval awareness of the kingdom of 
Algarve, set in both sides of the Strait. After that, we shall thoroughly analyse 
Portuguese historians’ works in order to determine whether the dominant 
interpretations conceive 1415 Ceuta’s conquest as part of the Crown’s expansion 
towards Brazil and Asia. 
Keywords: 
Seaborne Expansion Historiography; Algarve Kingdom; Ceuta’s Conquest. 
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1. Revisitar: contexto e circunstância 
 
 

Em 2015, assinalaram-se os 600 anos da captura de Ceuta. A importância 
histórica do acontecimento justificou a proliferação de eventos científicos de toda a 
ordem, de chancela universitária (Universidade de Lisboa, Universidade Aberta) e 
das mais variadas instituições culturais portuguesas, como o sejam a Academia 
Portuguesa da História, a Academia da Marinha ou a Sociedade Portuguesa de 
Estudos Medievais. Referimo-nos ao assinalar da data e não à sua comemoração, já 
que, como muito acertadamente se questionou Luís Miguel Duarte no seu último 
livro sobre o assunto, “mas comemorar o quê?” (Duarte, 2015: 12). 

 
A questão é mais pertinente do que à primeira vista poderia supor-se, se 

relembrarmos a longa tradição comemorativista iniciada em Oitocentos e que os 
dois séculos seguintes prolongaram (e prolongam). Lembremo-nos do Tricentenário 
da morte de Luís Vaz de Camões (1880) (Braga, 1891) e o IV Centenário da 
descoberta da América (1892) (Silva, 2012); lembremo-nos do V Centenário da 
tomada de Ceuta (1915); lembremo-nos da Exposição do Mundo Português (1940) 
e do V centenário da morte do Infante D. Henrique (1960); lembremo-nos das 
cerimónias comemorativas da implantação da República (5 de Outubro de 1910) e 
das celebrações do 25 de Abril de 1974 (Ramalho, 2015). 

 
Ceuta não poderia fugir a este padrão. Inscreve-se limpidamente nesta 

genealogia que rememora datas historicamente relevantes. O interesse do estudo 
desta temática passará muito pela inserção destas efemérides na moldura mais vasta 
do regime político que as promove conscientemente; dos actores nelas envolvidos; 
das manifestações públicas e privadas dessa rememoração; dos seus resultados mais 
e menos palpáveis; em suma, do seu contexto e circunstância.  

 
Exemplos disto passam, por exemplo, pelo significado ideológico da 

celebração da figura do Infante D. Henrique pelo Estado Novo; ou a legitimação 
política conferida pelo assinalar inquebrantável do 25 de Abril, por parte da 
democracia constitucional. Sobretudo, para o objecto deste estudo, importará mais a 
intersecção de todos estes planos no desenho de grandes coordenadas 
historiográficas. Dois exemplos acabados disto mesmo terão sido a encomenda de 
um livro a Vitorino Magalhães Godinho acerca da expansão quatrocentista 
português e a publicação de fontes respeitantes à expansão portuguesa, ambas no 
contexto do V centenário da morte do Infante D. Henrique, em 1960. 

 
No primeiro caso, de notar que este historiador se exilara em Paris em 1947, 

tendo concluído o seu doutoramento na VI secção da École des Hautes Études, sob a 
influência intelectual da escola dos Annales. Fora destituído do seu cargo de 
professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa por motivos políticos, 
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o que lhe vedou a possibilidade de integrar a docência universitária em Portugal. Em 
1960, regressa ao seu país, aceita a encomenda, redigindo o livro, que lhe é 
prontamente recusado pela comissão encarregada das comemorações, pelo seu 
aparente economicismo (estigma que ecoaria noutras obras deste autor), que se julga 
incompatível com os fins da comissão (Godinho, 2008)2. O passado oposicionista 
do autor, assim como a sua recusa em afinar as conclusões da obra pelo diapasão 
apologético das grandes figuras (Bordieu, 1986), foram as verdadeiras razões da 
exclusão. 

 
Já no segundo caso, as publicações de fontes quatrocentistas resultaram, 

directa ou indirectamente, nos Monumenta Henricina e nos Descobrimentos Portugueses, de 
João Silva Marques. Ao estudo destas compilações deve estar sempre subjacente, 
portanto, este contexto de surgimento: é muito diferente analisar documentação 
coligida com o intuito específico de se fazer a história da expansão portuguesa no 
século XX em contexto de exaltação das glórias pátrias (ainda que à mesma subjaza 
uma preocupação holística e exaustiva) do que de avaliar a aproveitabilidade das 
espécies documentais de um cartulário composto durante a Idade Média, que tinha 
por base a apresentação em juízo de provas documentais irrecusáveis da posse de 
réditos e propriedades, grosso modo (Ramos, 2014: 55-59). Assim, a par das lógicas de 
organização interna, as finalidades díspares de um e de outro são o que revestem 
maior interesse para o historiador. 

 
Toda esta introdução tem como objectivo justificar o propósito central do 

artigo: revisitar. Revisitar, neste momento histórico, é um questionamento feito a 
partir do presente (como toda a História o é), de enunciados historiográficos mais e 
menos longínquos, assente numa coincidência cronológica evidente. Em si, é um 
acto historiável no futuro: sendo certo que não pretende doutrinar, utilizando 
acontecimentos históricos como legitimação de uma determinada visão ideológica, 
seria, todavia, desonesto não entroncar este exercício no conspecto comemorativista 
anteriormente assinalado. 

 
Em contrapartida, não bastaria assumir que não se pretende deformar a 

revisitação apondo-lhe a montante as convicções políticas do autor do estudo. É 
neste sentido que revisitar implicará, neste caso, a geração de um modelo de 
observação com respeito ao Magrebe substantivamente diferente do que são as 
grandes linhas-de-força da historiografia portuguesa acerca da expansão no Norte de 
África, baseado em fontes coevas (a cronística quatrocentista e quinhentista). A 
lógica da revisitação assentará, portanto, numa contraposição entre o que se disse e 
o que se pretende dizer ou, se se preferir, entre a ortodoxia historiográfica, mais ou 
menos consensual, e o estabelecimento de outro padrão de observação. 

 

                                                           
2A edição mais recente desta obra contém documentação apensa que detalha todo o processo, como as cartas 
de recusa e o recurso interposto pelo Autor. 
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Revisitar, por consequência, não significa recapitulação, reprodução passiva 
das opiniões especializadas alheias, nem sequer fixação de trends genéricas de 
investigação, mas reavaliação crítica do que foi dito como ponto de partida de um 
modelo que se reputa como mais operativo para entender a presença portuguesa no 
Magrebe. Ignorar o acontecido antes do tentame actual não seria nunca uma opção, 
mas a ideia também não será a constituição de um estado da arte no sentido clássico 
do termo, antes um despiste da crítica especializada. 

 
Em suma, inserindo-se conscientemente numa óptica revisionista comum na 

historiografia portuguesa e estrangeira, coincidente com efemérides da história 
portuguesa (e mais correctamente da história da presença portuguesa no mundo), 
revisitar implicará verificar os eixos temáticos daquela com respeito a Ceuta e 
demais praças magrebinas sob ocupação portuguesa com o fim de esboçar uma 
viragem metodológica dissonante. 

 
 
2. Expansão que não o foi e medievalidade que ainda o era: uma viragem 
metodológica 
 
 

A viragem metodológica define-se rapidamente como a recusa (ainda que não 
liminar) em considerar 1415 como o início oficial da expansão portuguesa, 
relacionando-a, ao invés, com o lastro da história andaluza que a antecede 
largamente. Em termos cronológicos, Ceuta é assim encarada porquanto se situa 
como o começo evidente de uma exploração mais sistemática das opções 
ultramarinas por parte da Coroa Portuguesa: a (re)descoberta dos arquipélagos 
atlânticos, a exploração ao longo da costa africana ocidental, a inauguração da rota 
do Cabo, a descoberta do Brasil, situam-se todos a jusante deste aparente momento 
fundacional. Muitas vezes, a anterioridade deste processo expansionista e 
multicontinental é colocada na disputa pelas Canárias nos anos ’30 do século XIV, 
entre as coroas portuguesa e castelhana, ignorando-se os sete séculos de história 
andaluza que colocaram frente-a-frente ambas as margens do Estreito. 

 
No entanto, esta asserção enferma de um vício recorrente na historiografia 

que pretende inscrever o já acontecido no que ainda não acontecera, estruturando 
cadeias causais sitas a montante de um determinado evento, encaminhando-as, 
teleológica e inapelavelmente, para aquele acontecimento concreto. Como se a 
História fosse uma progressão geométrica malthusiana. O próprio autor destas 
linhas não está, evidentemente, isento desta distorção comum no raciocínio 
historiográfico. É o problema de o historiador possuir o futuro e a anterioridade do 
que narra, porque todos esses momentos estão já irremediavelmente passados e a 
tentação de estabelecer nexos necessários entre eventos que, muitas vezes, são 
irrelacionados, é demasiado grande. Cada vez mais nos apercebemos de que o 
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processo histórico é marcadamente contingente: de resto, num dado momento 
histórico, por norma abrem-se uma série de probabilidades acontecimentais que 
podem ou não suceder. Tal não deverá, contudo, abrir a porta à metodologia 
contrafactual que, essencialmente, constrói cenários alternativos ao curso da 
História o que, sendo um exercício útil na oficina do Historiador, nos parece espúria 
no decurso de um trabalho científico que, tendo de lidar com o ocorrido, complica 
desnecessariamente as variáveis, já de si complexas, incluindo o não-acontecido ou o 
apenas intuído. Em suma, ter consciência de que o que aconteceu poderia não ter 
acontecido (a contingência), não nos autoriza a ficcionar conjunturas jamais existentes. 
É o que podemos designar, com propriedade, o ídolo das raízes (Veyne, 2009). 

 
Vem este raciocínio a talhe de foice em relação à tomada de Ceuta. É 

indesmentível que este acontecimento significou o redimensionamento 
demográfico, financeiro e naval de um reino periférico em relação aos grandes 
centros decisores das monarquias europeias politicamente dominantes, para outros 
teatros políticos de maiores dimensões. Este processo motivou inovações 
institucionais, modificou profundamente a vivência do Reino; marcou 
indelevelmente as coordenadas políticas da Coroa portuguesa ao longo de todo o 
século XV. Por outro lado, a historiografia mais recente sobre o assunto (Duarte, 
2015) tem cada vez mais abraçado a ideia de que a monarquia portuguesa, sob os 
Avis, recém-legitimada política e militarmente pela batalha de Aljubarrota (1385), 
necessitava da encenação de um grande acontecimento militar que a colocasse no 
centro da concertação das monarquias coevas. Algo que a redimisse do sangue 
cristão vertido na manutenção da autonomia portuguesa; algo que a direccionasse 
para o verdadeiro inimigo da Christianitas: o Islão3. Neste sentido, Ceuta é subjugada, 
como o poderia ter sido Granada, não fora a delicadíssima trégua de 1411 assinada 
com Castela, que pusera termo a uma série de correrias e escaramuças que 
persistiram endemicamente nos 26 anos subsequentes a Aljubarrota. 

 
No entanto, a individualização dos fenómenos e a recusa de estabelecimento 

de nexos causais necessários entre acontecimentos e conjunturas, não desmerece do 
contexto, da estrutura e do pano de fundo dos mesmos. Contexto entendido num 
sentido mais imediatista e que, no caso de Ceuta, já o explicitámos acima. Estrutura 
no sentido braudeliano, na consideração do tempo lento e pouco mutável que, sob 
as alterações políticas, desenha um substrato que se vai modificando, desenhando 
vários panos de fundo, nos quais diversos fenómenos mais localizados ganham 
pleno sentido. 

 
No caso particular de Ceuta, parece-nos que se tem dado excessiva 

importância ao que sucedeu nas décadas subsequentes, dando-se alguma atenção ao 

                                                           
3Seguimos, pari passu, a interpretação mais recente da lavra de Luís Miguel Duarte que, longe de considerar o 
zelo religioso como manto diáfano das motivações económicas e sociais, o eleva a factor decisivo da 
expedição. 
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contexto, mas descurando-se fortemente a estrutura e o pano de fundo. É nossa 
convicção, pelo exame da historiografia que depois apresentaremos, que tal se deve 
à coincidência cronológica entre a expansão e a intervenção no Magrebe e as opções 
asiática e brasileira. Note-se que não nos parece inteiramente incorrecto encarar 
Ceuta como o momento fundacional da expansão portuguesa: parece-nos, contudo, 
que limitar essa acção ao plano simbólico e genesíaco empobrece seguramente a 
análise da presença portuguesa no Magrebe. 

 
Excessiva atenção dada ao contexto mais imediato resulta no desligamento 

da anterioridade medieval, independentemente do consabido refrão do espírito de 
Cruzada (que se invoca amiúde sem lhe explorar a verdadeira dimensão psicológica) 
e dos movimentos neo-senhorializantes do Portugal quatrocentista, com a adscrição 
das ordens militares aos infantes da Ínclita Geração e à preponderância de Nuno 
Álvares Pereira, bem como a integração preferencial da expansão no Norte de 
África nos movimentos meridionais mais vastos, ao longo da costa ocidental 
africana. Todos estes factores são importantes e actuantes. Mas ignorar i) a 
existência de uma consciência coeva da indissociabilidade geográfica entre os dois 
lados do Estreito, materializadas de resto numa unidade a que sói chamar-se “reino 
do Algarve” (provém do árabe Al- Ġarb, que significa literalmente “o ocidente”, 
pelo que este reino seria a junção, em continuidade ecológica, dos extremos mais 
ocidentais do mundo conhecido, verdadeiras marcas, fines terrae) e ii) os 
circunstancialismos do mediterrâneo quatrocentista e quinhentista, no contexto do 
expansionismo otomano e das medidas reactivas das potências ocidentais, 
materializadas na edificação de estruturas fortificadas de grande dimensão, como a 
que ainda hoje se pode observar em Malta, onde se aquartelou a Ordem de S. João 
do Hospital, que susteve o ímpeto turco, em 1565, bem como da pirataria berbere, e 
das ingerências dos Habsburgos e das monarquias inglesa e francesa no Magrebe, 
parece-nos redutor. 

 
Para os nossos propósitos, interessar-nos-á mais a exploração do primeiro 

aspecto, que exporemos de seguida e que, no próximo ponto do texto, 
fundamentaremos com exemplos textuais de fontes da época e até tardios. O 
modelo de observação passaria, então, por uma metodologia caracterizada pelo 
entroncamento dos sucessos magrebinos na diacronia da história dos afrontamentos 
entre cristãos e muçulmanos na Hispânia/Al-Ândalus, i.e., no entendimento de tais 
empresas como apenas mais um momento dessa anterioridade andaluza, 
consubstanciada numa consciência ancestral, com consignação administrativa sob 
Diocleciano, da ligação entre os dois lados do Estreito. Sita na longue-durée, a 
expansão portuguesa no Magrebe é aqui encarada menos como o dealbar de um 
processo expansionista global (no qual se incluem as iniciativas no Oriente e no 
Brasil) e mais como um continuum medieval, se nos é permitida esta designação já 
que, nesta óptica, inexiste uma verdadeira separabilidade entre ambos os períodos. 
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No fundo, repescando o lastro de uma história multissecular (711-1249) e 
com a existência política do reino de Granada, somente desaparecido em 1492, será 
mais operativo relacionar esta travessia do Estreito em 1415 e as operações militares 
subsequentes com o passado andaluz do que com o que viria acontecer 
posteriormente, recusando, deste modo, uma concepção historiográfica 
inadvertidamente teleológica, que relaciona o já acontecido com o que era, à época, 
absolutamente insuspeitado. Não será, assim, um problema de periodização, mas 
antes um reposicionamento de um objecto de estudo frequente no seio da 
historiografia portuguesa, que se pretende refrescar metodologicamente com esta 
proposta teórica. 

 
Esta relação com a anterioridade composta pela história da Hispânia/Al-

Ândalus liga-se também ao objecto de estudo da dissertação de doutoramento4, i.e., 
a fronteira luso-marroquina, que obrigará à análise exaustiva dos instrumentos de 
comunicação política entre a Coroa portuguesa e os governadores das praças norte-
africanas, recorrendo para tal às categorias geográficas dos cânones da cultura 
letrada medieval e aos esquemas de representação territorial dos redactores da 
documentação portuguesa e marroquina. Esta proposta bebe, em grande medida, na 
conceptualização definida na dissertação de mestrado do Autor destas linhas 
(Ramos, 2014), que estuda a convivência de formas distintas de delimitar o território 
na Hispânia do século XI, com base na actividade escrita de instituições monásticas. 
Por sua vez, esta assenta em dois modelos de demarcação (Lagazzi, 1991), a saber: o 
linear, que define uma linha abstracta e perimétrica, resultante de um poder político 
centralizado (como os associados aos estados-nação oitocentistas), cujas origens 
remontam à noção clássica do poemerium romano; o zonal, de delimitação 
problemática, derivando de uma sequência de núcleos territoriais, que constituem 
uma região híbrida, em que duas ou mais entidades políticas coexistem, muitas vezes 
de forma antagónica (como os que se associam às terras de ninguém que entremeiam as 
posições fortificadas de dois poderes em confronto). 

 
No entanto, a proposta não pode ser insensível às vicissitudes do tempo em 

que, apesar de tudo, se situa. Por isto mesmo, o binómio início da expansão 
portuguesa/continuum medieval será lido em conexão com a diacronia da política 
portuguesa em relação às praças norte-africanas, seleccionando alguns momentos de 
observação privilegiados, como o sejam 1415-1437 (entre a tomada de Ceuta e o 
desastre de Tânger), 1437-1458 (entre este acontecimento e a campanha de Alcácer-
Ceguer) ou 1458-1471 (entre este evento e a captura de Arzila e a ocupação de 

                                                           
4Que se encontra presentemente em elaboração no quadro do PIUDHist (Programa Interuniversitário de 
Doutoramento em História), que congrega a Faculdade de Letras (FL-ULisboa) e o Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), a Universidade Católica (UC), a Universidade de Évora 
(UÉ) e o Instituto Universitário de Lisboa (ICSTE-IUL). A tese tem o título de Guerra e paz na fronteira luso-
marroquina: representação do espaço e redes de circulação no mediterrâneo ocidental (1415-1578) e conta com a orientação 
principal de Hermenegildo Fernandes (FL-ULisboa/CH-ULisboa) e a co-orientação de Christophe Picard 
(Université Paris I- Panthéon Sorbonne). 
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Tânger). Este seria o sentido mais tradicionalmente aceite na historiografia 
portuguesa. 

 
Poder-se-á obstar a esta caracterização uma aparente contradição do 

raciocínio do autor: se se defende a contingência do processo histórico, por que 
razão se convoca uma anterioridade de longa duração como justificação da 
ocupação portuguesa das praças marroquinas ao longo de Quatrocentos e de 
Quinhentos? A objecção é pertinente, pois parecemos estar a incorrer na falácia 
denunciada do ídolo das raízes. No entanto, contra-argumentamos relembrando os 
conceitos de estrutura e de pano de fundo: a recusa dos automatismos das cadeias 
causais e a individualização dos fenómenos não abdica, jamais, do entorno e do 
substrato sob o qual estes acontecimentos se movem. Ceuta não surge 
espontaneamente: tem antecedentes que, contudo, à época, poderiam ter resultado 
na sua tomada ou na de outra praça ou cidade qualquer; o fulcro da questão está 
aqui: não ser teleológico não nos deve fazer ignorar as anterioridades e as 
vicissitudes históricas que pré-existem a um dado acontecimento. 

 
Para além disso, existe outro aspecto no qual não nos deteremos 

demoradamente (porque extrínseco aos fins deste texto), mas que é essencial nesta 
dinâmica histórica: a consideração das polities muçulmanas, do outro muçulmano e da 
sua historicidade. Este etnocentrismo europeísta é bastante frequente, embora esteja 
já profundamente desactualizado face à literatura que surgiu na sequência do 
emblemático Orientalism, de Edward Saïd, de 1978 (Saïd, 2004). Assim, não ignorar 
as entidades políticas e os clãs com as quais os portugueses mantinham relações é 
outra condição sincrónica que interfere, não só com a periodização, como com as 
anterioridades que aqui nos são tão caras (Duarte, 2015: 24). 

 
Em suma, veremos já de seguida que, longe de constituir um mero postulado 

hermenêutico destinado a clarificar melhor a presença portuguesa no Magrebe, a 
inserção de Ceuta na longa duração possui substanciação heurística; antes de 
revisitarmos as traves-mestras da interpretação historiográfica dominante sobre 
1415, relevaremos o que julgamos ser a verdadeira importância de determinados 
excertos da cronística, comummente subvalorizados, como ponto de partida de uma 
viragem metodológica factualmente autorizada. 
 
 
3. Uma confirmação insuspeita: cronística hispânica medieval e renascentista 

 
 

Antes de passarmos à selecção de trechos cronísticos ilustrativos da ligação 
ecológica entre as duas margens do Estreito, permitimo-nos trazer à colação alguma 
factologia que denota uma preocupação das monarquias hispânicas medievais para 
com o Magrebe. Salientamos o carácter meramente exemplificativo desta recolha 
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que não pretende ser a exposição das raízes de Ceuta, mas tão-só a comprovação da 
existência do elemento magrebino no universo mental e político hispânico. 

 
Assim, sublinhamos, ao longo de um período de cerca de 1000 anos, a 

existência sucessiva de unidades políticas que incluem administrativamente os dois 
lados do Estreito, como o sejam a Diœcesis Hispaniarum, sob Diocleciano, nos finais 
do século III; o exarcado bizantino de África (585-698); o Califado de Córdova 
(929-1031); a taifa abádida de Sevilha (1023-1091); o Império Almorávida (1085-
1147); o Império Almôada (1147-1249). Destaque também para as tentativas de 
travessia militar do Estreito operadas pelos sucessores do Almôadas, os Merínidas 
de Fez, que chegaram inclusivamente a ser derrotados, em 1340, na batalha do 
Salado, junto a Cádis, portanto muito próximo do porto de desembarque 
preferencial. Existia, por consequência, a consciência da importância do controlo do 
Estreito e da necessidade de se unificar politicamente as duas margens5. 

 
Por outro lado, destacaríamos, já no período da afirmação plena dos reinos 

cristãos hispânicos, a existência de dois acordos que, embora motivados 
primariamente pela solução de questiúnculas políticas entre reinos habitando a 
mesma unidade civilizacional, não descuram o Magrebe e perspectivam 
inclusivamente a lógica de divisão espacial que nortearia uma futura conquista. 
Referimo-nos, em concreto, ao Acordo de Sahagún de 1158, e ao Tratado de 
Monteagudo, de 1291, este último especialmente eloquente, porquanto consagra um 
desenho longitudinal6 na repartição dos espaços magrebinos centrados no autêntico 
ferrolho fronteiriço composto pelo Rio Muluya, por sua vez limite ancestral das 
antigas províncias romanas da Mauritânia Tingitana e da Mauritânia Cesareia, 
correspondentes respectivamente aos actuais Marrocos e Argélia. 

 
Este lastro político milenar teria que ter consequências ao nível da cultura 

letrada medieval. Vejamos, já de seguida, como esta indissociabilidade geográfica e 
ecológica não só se encontrava presente, como parece configurar uma unidade 
política: o reino do Algarve, dos dois extremos ocidentais. 

 
Comecemos pela crónica geral anónima de 1419. Antes da exposição do 

trecho referente aos direitos sobre o Algarve, convém convocar algumas achegas 
acerca da produção deste texto. A Crónica Geral de Portugal de 1419 configura-se como 

                                                           
5Seria um exercício comparativo de grande utilidade: quais as analogias entre o controlo do Estreito de 
Gibraltar e outros estreitos, como o de Dardanelos, o do Bósforo, o de Magalhães e o de Bering, este último 
particularmente importante no contexto da Guerra Fria, porquanto se encontrava situado como interface 
fronteiriço marítimo entre os EUA e a URSS? Será apenas mais um caminho que desbravaremos no futuro. 
 
6Aqui grafada a itálico porquanto o conceito de longitude somente se cunhou no século XVIII. A sua utilização 
neste contexto traduz apenas um anacronismo metodológico consentido em função da necessidade de 
clarificar a moldura mental de organização do espaço que subjazia ao acordo de Sahagún, de 1158, e ao 
tratado de Monteagudo, de 1291. 
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um dos monumentos cronísticos mais importantes do século XV português, só 
ultrapassado pelo fulgor literário de Fernão Lopes e, em menor escala, de Gomes 
Eanes de Zurara. Em termos de juízos autorais, podemos resumir a questão do 
seguinte modo: ao passo que Lindley Cintra se inclina, decididamente, para Fernão 
Lopes, Adelino Almeida Calado, citando Costa Pimpão e Magalhães Basto, 
“suspende o juízo definitivo” sobre o assunto, considerando que a construção do 
discurso não se enquadra na prosa lopesiana, estando mais directamente conotada 
com a tradição afonsina7, com raízes na Primeira Crónica Geral de Espanha, gizada sob 
o mandado de Afonso X, o Sábio, como parte de um programa político de 
engrandecimento dinástico, a que as Partidas, as Cantigas de Santa Maria e, em última 
análise, a sua candidatura ao trono do Sacro-Império não serão alheias8. Assim, os 
propósitos mais universalizantes da Primeira Crónica, isto é, na consideração mais 
alargada de uma identidade hispânica específica (cuja fragmentação originaria as 
“nações” cristãs decorrentes da “Reconquista”), ainda se encontram presentes na 
Crónica de Portugal de 1419, ainda que em menor escala, o que é mais um argumento a 
favor de uma outra autoria, que não a lopesiana9. 

 
Ganha, pois, pleno sentido, uma perspectiva castelhana, sobretudo 

reportando-se a uma cadeia de eventos como a da conquista do Algarve, querela 
jurídica que o tratado de Badajoz debelaria, mas na qual se jogou, na expressão de 
Borges de Macedo, “o destino de Portugal independente” (Macedo, 1987: 21). Será, 
de igual modo, um indício acerca do ascendente de Afonso X na economia do 
discurso cronístico. 

 
No entanto, dando-nos a crónica, muito claramente, 1419 como o ano de 

começo daquela, por mandado de um infante que permanece anónimo, situamo-
nos, pois, no rescaldo da expedição a Ceuta e no limiar das viagens henriquinas. 
Como se articula esta estratégia discursiva do poder com este contexto 
sociopolítico? Aplicando a noção de contexto já explicitada, lembremo-nos que 
Portugal, resolvido militarmente o diferendo com Castela em 1385, mas com as 
pazes somente assinadas em 1411, e reafirmadas em 1431, diversificou, neste arco 
temporal, a sua política matrimonial, escolhendo os cônjuges do rei, do príncipe 

                                                           
7O que não obsta à vinculação de Fernão Lopes à tradição afonsina. No entanto, as suas crónicas são 
caracteristicamente filtradas pelo próprio, compondo um produto literário que se reporta a uma história 
nacional strictu sensu, resultante do estilhaçamento da identidade hispânica, pedra-angular daquela tradição. As 
narrativas lopesianas serão, se quisermos, uma reinvenção, síncrona da que observamos em Ayala e Froissart. 
 
8Lembre-se, a par disto, a própria centralidade política (mas não geográfica, bem entendido) da Hispânia, 
gizada no século X, com o califado cordovês de Abd ar-Rahman III e que se perpetuará até aos finais de 
Seiscentos (interpretação que colhemos numa intervenção oral do nosso orientador principal de Mestrado e 
de Doutoramento Hermenegildo Fernandes). 
 
9Ainda que a inclusão de Portugal na intitulação da crónica constitua um basculamento para ocidente e já 
releve uma perspectiva proto-nacional. 
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herdeiro e do secundogénito, primeiro em Inglaterra10, e depois em Aragão11, o que 
denota um afastamento estratégico relativamente à órbita castelhana e uma 
consolidação e legitimação de uma dinastia originalmente bastarda. A conjuntura é, 
pois, de ampliação dos horizontes políticos que Zurara consigna, sinteticamente, na 
Crónica da Tomada de Ceuta, na expressão: “Cá nós da uma parte nos cerca o mar e da 
outra temos muro no reino de Castela” (Zurara, 1915: 52). Donde a pertinência da 
perspectiva portuguesa, que pretende assegurar a posse do Algarve para a Coroa 
portuguesa, ao mesmo tempo que omite, deliberadamente os conflitos que 
opuseram, nas décadas de ‘50 e ‘60 do século XIII, Afonso III e Afonso X: 
lembremo-nos que não se estava numa época onde a rememoração de desavenças 
antigas fosse bem-vinda. 
 

“Como elRey de Castela mandou pedir conselho a elRey de Portugal e 
do que lhe respondeo e da resposta que eles derom aos mensageiros. 
Mas, porque vós temdes muitas gemtes, yso mesmo os reis das 
Espanhas, vosos parçeiros e irmãos, e fostes já per muytas vezes tido em 
pequena conta por leixardes amtre vós viver a amaldiçoada linhagem 
daquestes cães que a sera de Grãda posuem e mais os que são em 
Belamarim, que he conquista d’Espanha e terra a vós comarcam, 
que portanto lhe rogais que lhes praza de começarem em esta terra, e 
que, se o asy fizerem, que a vós apraz e doutra guisa não, qua vos 
pareçeria grande desaguisado ir buscar mouros a terra estranha quando 
na vosa tal preposyto acabar poderes.” [negrito nosso] (Calado, 1998: 
232-233) 

 
 

 Sendo Grãda Granada e Belamarim o reino dos Merínidas de Fez, interessante 
que o cronista quatrocentista, reportando-se a Duzentos, considere como direito de 
conquista castelhana não só o enclave nasrida granadino, como também o reino do 
outro lado do Estreito. Ressonância do tratado de Monteagudo? Em todo o caso, 
nota-se já o desejo de expansão para lá dos horizontes geográficos peninsulares. 
 
 Ceuta parece ser também o limes hispaniarum, i.e., a chave do Estreito. Vejam-
se 3 citações de 2 crónicas temporalmente diferenciadas, a Crónica General de 134412, 
bem com a Crónica de D. João I, de Duarte Nunes do Leão, este último um agente 
régio de alto nível, profundamente instruído, jurista13 e historiador 
caracteristicamente renascentista que espelha nas suas obras um intuito 

                                                           
10Com Filipa de Lencastre, mulher de D. João I. 
 
11Com Leonor de Aragão, mulher de D. Duarte, e Isabel de Urgel, mulher do infante D. Pedro. 
 
12Luís Filipe Lindley Cintra na sua tese de doutoramento seminal sobre este assunto considerou D. Pedro, 
conde de Barcelos, célebre compilador dos livros de linhagens da nobreza portuguesa, como o mais que 
provável autor desta crónica. 
 
13Compilador das Leis Extravagantes, instrumentos jurídicos não incluídos nas Ordenações do reino de Portugal. 
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reconstrutivo comum à intelligentsia do período, que despertava parcialmente para a 
crítica interna e externa dos documentos. 
 
 

“E o seu porto [de Aljazira] he o mais perto pera passarem d’aleem 
mar e parece dhy Cepta” [negrito nosso] (Lindley Cintra, 2009: 73) 
 
“Em esta sazom avia en Cepta huu conde, grande fidalgo, que era 
senhor dos portos do Estreito, assi d’aallem como d’aaquem. E este 
conde avya nome dom Ilham. E avia huã filha muy fremosa e muy bem 
acustumada donzela” (Lindley Cintra, 2009: 304) 

 
“[…] e hirme hei pera Cospi, que he mynha herdade, e pera outros 
castellos que tenho, que forom de meu padre, e daqui lhe farei [a 
Rodrigo] fazer tanto mal que, ante de huu anno, vos teredes por ben 
andantes se em Cepta poderdes guarecer… E desi era de melhor pallavra 
e mais filha d’algo que há de Cepta ataa Marrocos, que filha de rei nõ 
fosse” [negritos nossos] (Lindley Cintra, 2009: 319) 

 
“João Leão [Leão Africano], que escreveo alguns livros da descripção de 
Africa, donde elle era natural …, diz que Ceita foi huma grande 
Cidade, edificada de Romanos: e que já foi taõ habitada, e populosa, 
que lhe chamavaõ Cabeça da Mauritania. Com isto conforma o nome de 
Septa, que parece ser Romano…  Tambem se vê em huma Lei do 
Emperador Justiniano, que he a segunda do Titulo do perfeito Pretorio 
de Africa, na qual manda por em Septa hum Tribuno com alguns 
soldados, e navios ligeiros, pera guarda do Estreito, e para dar aviso 
ao Capitão, que residia na cidade de Cesarea, que era a Cabeça da 
Mauritania (onde Ceita está), do que passasse nas partes da Hespanha, e 
França… Esta cidade de Ceita veio despois a ser dos Godos, e nella 
tinhaõ hum senhor, que a governava, até o tempo del Rey 
Roderico, em qui tomada pelos Mouros, polla injuria que ele fez a 
Cava filha de Juliano Conde da dita Cidade.” [negrito nosso] (Leão, 
1975: 440) 

 
 

 Note-se a riqueza informativa dos trechos: a existência do conde Julião, que 
teria pedido a intervenção dos muçulmanos nos assuntos do Estreito, após a alegada 
injúria que o malogrado rei visigodo Rodrigo havia feito a sua filha. O maior 
interesse dos 3 trechos passa, todavia, pela consideração de Ceuta como cidade-
chave no controlo dos dois lados do Estreito: para tal é eloquente que o governador 
de Ceuta surja designado como “senhor dos portos d’aquém e d’além mar”, 
expressão que se reflectiria na intitulatio de Afonso V, como veremos. 
 
 Entremos agora na delimitação do Reino do Algarve, como a Crónica de 1419, 
a Crónica de Afonso III, de Rui de Pina, a Crónica de Afonso III, de Duarte Nunes do 
Leão, bem como a Quarta Parte da Monarquia Lusitana, de Frei António Brandão, esta 
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última uma obra não especificamente cronística, sendo um dos exemplares mais 
característicos da historiografia alcobacense, nos desenham. 
 
 

“Onde sabede que o reino do Algarve he muito mayor que aquela 
terra que o mestre dom Payo Corea gançou, e elRey, aos mouros, e 
que, segundo contam as estorias, des ho cabo de Sam Viçente ate 
Almeria e todo Belamarim ata Termeçem todo se chama reyno do 
Algarve. E aquela parte que ora tem Portugal he des Odiana ate 
Vasquam, amtre a sera e o Campo d’Orique, pela costa do mar ata 
aguoa do Vasquam, e avya em ela estes lugares que se seguem, 
convem a saber, Estombar e Alvor e Caçela e Paderna e Tavira e 
Farom, e Loulee e Sylves e Albofeyra e Aljezur e Alcoutim e Castro 
Marim e Laguos…” [negrito nosso] (Lindley Cintra, 2009: 160) 

 
 

 Temos como limite ocidental o Cabo de S. Vicente, na ponta ocidental da 
actual província administrativa portuguesa mais meridional, Algarve, e como limite 
oriental Almeria, limite actual da província espanhola da Andaluzia. O excerto é 
especialmente interessante uma vez que, à semelhança do que já disséramos acerca 
do seu carácter nacional, congrega apenas os lugares que se situam já dentro das 
fronteiras do reino português, como Paderne, Tavira, Faro, Loulé, Silves ou 
Albufeira: no contexto da posse definitiva do Algarve por parte deste reino, esta 
circunscrição e a omissão deliberada das localidades castelhanas parece-nos bastante 
coerente. Note-se, também, a inserção do Belamarim e de Termeçem (Tlemecém, na 
actual Argélia), como pontos referenciais respectivamente dos limites oriental e 
ocidental do reino do Algarve no Magrebe. 
 
 

“E por estes Luguares, que dos Mouros se tomarom se acabou de 
conquistar toda ha terra, que nós hos Portugueses chamamos 
Alguarve, mas para deste nome nom virem duvidas, e confuzam ahos 
que has Estorias antiguas Dafriqua e Despanha lerem, hee de saber, 
que Alguarve hee nome Arabico, e ho Reyno, e Senhorio, que hos 
Mouros chamavam do Algarve era muy grande, e de grandes 
potencias, porque começava no Cabo de Saõ Vicente, e seguia pela 
costa Despanha até Almiria, e pela banda Dafriqua se estendia 
atée Tremecem, em que entravam Fez, e Cepta, e Tangere, que 
dizião de Benamerim, porque hos uguares, que hos Reys de 
Portugual atée aguora tem na parte do Alguarve daquem maar, 
que hee em Espanha sam estes, ha saber, Estombar, Alvor, Villa 
nova de Portimaõ, Cacella, Paderne, Tavilla, Farão, e Loulee, 
Sylves, e Albofeyra e Aljazur, e Alcoutim, e Castro Marim e 
Laguos. … E destes Lugares do Alguarve depois que hos ElRe Dom 
Affonso ouve há seu poder, e Senhorio se acha, que com suas Gualees, e 
outros muitos navios fez sempre de cõtinuo crua guerra ahos Mouros 
Dafriqua…” [negrito nosso] (Pina, 1907: 193) 
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 Mantendo a mesma toada do excerto anterior, destaque para a 
particularização de Fez, de Ceuta e de Tânger como parte do reino merínida e a 
consciência evidenciada de que o designativo Algarve possuía origem árabe. A 
especificação explica-se, por certo, pela importância política de Fez como caput regni 
dos Merínidas e pelo controlo político exercido pela Coroa portuguesa sobre as duas 
restantes cidades. Não é surpreendente que estas menções sirvam o propósito 
implícito de reforçar, na economia do discurso, precisamente, o poderio português 
no Magrebe. 
 

“Por estes lugares se acabou de tirar da mão dos Mouros o reino do 
Algarue, que chamão de aquem do mar, na parte que he da 
Lusitania. Porque o Reino dos Algarues ambos de aquem & de 
alem do mar, da maneira que antigamente andauão unidos em 
hum soo senhorio, era mui grande stado, que da banda de 
Hespanha, que sta de fronteira a Africa, começaua no Cabo que 
agora se chama de Sam Vicente, & acabaua na cidade de Almeria, 
que he no reino de Granada, em que entrauão da parte 
correspondente aa Lusitania, Sagres, Lagos, Aluor, Villa noua de 
Portimão, Estombar, Albufeira, Faro, Moncarapacho, Tauila, 
Sylves, Loulee, Aljezur, Alcoutim, Castro Marim, & outros mais. E 
entrando pelo reino de Castella, na parte da Betica, Aiamonte, 
Cartaia, Sam Miguel, Holua, Palos, Moguer, Figuera, San Lucar, 
Chipiona, Rota, Porto de Santa Maria, Porto Real, Conil, Barbate, 
Bellonha, Tarifa, Aljezira, Gibaltar, Estapona, Marbelha, 
Fongirona, Malaga, Mezmelliana, Vellez, Almunhecar, Salobrenha, 
Motril, Castel de Ferro, Bunhol, Berja, Adra, Roquetas, Almeria. E 
não soomente eram senhores os Reis do Algarue de aquem e de 
alem do mar destes lugares, que ião ao longo da costa, mas de 
outros, que ao longo destes entrauão no sertão, que stauão na 
planicie. Donde procedeo este nome Algarue, que dizem quer dizer 
terra chãa. O Algarue de alem mar, he aquella terra, que stá da 
outra banda do mar, na parte de Africa fronteira a Hespanha, que 
corre da bocca do estreito, ate Tremecem, em que entra o reino de 
Fez, Septa, Tangere, que antigamente chamauão Benamarim. E 
por isso se chamão os reis de Portugal em seu titulo Reis dos 
Algarues de aquem & de alem mar em Africa, por as cidades & 
lugares que em Africa tem.” [negrito nosso] (Leão, 1975: 183) 

  
 

 De muito longe, a mais pormenorizada e detalhada descrição do Reino do 
Algarve que possuímos. Mantendo Fez, Ceuta e Tânger como as cidades 
explicitadas no Magrebe, o autor vai muito mais além do apontamento dos lugares 
sob administração portuguesa, especificando exaustivamente14 os portos sob 
dominação castelhana e, fundamentalmente, relacionando esta enumeração com a 

                                                           
14Coerente com a supracitada dinâmica reconstrutiva do conhecimento, típica da Renascença, mesmo a tardia. 
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titulatura dos reis portugueses: “Rei de Portugal e dos Algarves d’aquém e d’além 
mar em África!”. 
 

O carácter único do excerto mereceu-nos uma breve exposição cartográfica 
que seguidamente reproduzimos15. 
 

 
 
 

“He pois de saber que o Reyno dos Algarues da maneira que 
antigamente andauaõ unidos em hum so senhorio, era muy grande 
estado, & comprehendia muitas terras de Africa & Espanha. Da 
banda de Espanha continha toda a costa maritima desdo Cabo de 
Saõ Vicente até a Cidade de Almeria em que se comprehendiaõ 
muitas Villas & Cidades da costa da Lusitania, & Andaluzia. Na 
parte de Africa fronteira a Espanha, comprehendia tudo o que 
corre da boca do Estreito de Tremecem em que entra o Reyno de 
Fez, Ceita, Tangere, que antigamente chamauaõ Reyno de 
Benamerim, chamauase esta terra Alarue, que quer dizer, terra cham, 
como de ordinario são as que ficão a costa do mar, posto que pello 

                                                           
15Queremos deixar aqui expresso o nosso agradecimento penhorado a Luís Ribeiro Gonçalves, licenciado em 
Arqueologia e mestre em História Medieval pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pela geração 
deste mapa em SIG (Sistemas de Informação Geográfica) a partir das coordenadas latitudinais e longitudinais 
que o Autor deste estudo e André de Oliveira-Leitão lhe forneceram após o isolamento de todos os 
topónimos nele constantes. 
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sertam compreendia tambem alguãs terras moutuosas, que ficauão fora 
daquella planície” [negrito nosso] (Brandão, 1974: fls. 183-183 v.) 

 
 
 Finalmente, frei António Brandão mantém a mesma toada anterior, mas bem 
mais parco em pormenores. No geral, notável a consistência de apresentação dos 
topónimos Fez, Ceuta, Tânger e Tlemecém associados às cidades magrebinas 
englobadas no reino do Algarve. 
 

Interessantemente, a titulatura dos reis portugueses dava também grande 
importância a esta apresentação das cidades magrebinas sob controlo português: se, 
em 1416, um ano após a tomada de Ceuta, D. João I passa a ser “Dom Joham per 
graça de Deos Rey de Portugual, e do Algarve, Senhor de Cepta”, atestando a 
importância estratégica e simbólica da cidade, em 1458 D. Afonso V acrescenta o 
senhorio de Alcácer-Ceguer, após a captura desta praça marroquina menor nesse 
mesmo ano; no entanto, em 1471, D. Afonso V pluraliza o designativo “Algarve” 
em “Algarves”, quando considerou ter presença suficientemente importante no 
“Algarve d’além-Mar”, leia-se no Magrebe ocidental, na região marroquina actual 
(Leitão, 2007: 103), i.e., quando conquistou Arzila e ocupou Tânger, passando a 
intitular-se “Dom Afonso per graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algarves, 
daaquem e daalém mar em África”. Não existirá porventura melhor indício não só 
da consciência da existência dessa mesma macro-unidade geográfica que abarcava as 
duas margens do Estreito, como da importância simbólica e política no delinear da 
estratégia magrebina. 

 
Perante isto, cremos que o postulado hermenêutico central neste ponto da 

abordagem se encontra, deste modo, justificado pelas fontes, confirmado pela 
profundidade memorialística de um registo que, com todos os perigos de ser 
tomado literalmente, tem a como virtualidade a inegável proximidade do poder 
central e a própria construção da sua memória. Parece-nos, por consequência, um 
caminho ainda com muito a desbravar. 

 
 

4. Enunciados historiográficos: nova ou velha história? 
 
 
Os enunciados historiográficos que sumariaremos de seguida não se espraiam 

por toda a produção historiográfica acerca das empresas portuguesas no Magrebe, 
desiderato que seria irrealista num artigo destes moldes, mas somente na produção, 
mais e menos remota, que nos parece enfermar do vício teleológico do ídolo das raízes 
e de outras obras que não o fazem e onde já perpassa a consciência metodológica 
central deste breve estudo. 
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Antes de passarmos à revisão dos enunciados, há que destacar um aparente 
paradoxo: toda a historiografia seguidamente compulsada, para lá das fontes 
diplomáticas, usou também as crónicas supracitadas, que utilizámos como ponto de 
partida de uma viragem metodológica. As informações que nortearam as 
interpretações provêm das mesmas fontes. No entanto, parece-nos que insuficiente 
atenção foi dada às citações que demonstravam uma inequívoca consciência da 
existência de uma unidade macro-geográfica, composta pelos ocidentes extremos, 
conhecido como “reino do Algarve”. Como tal, não questionando a concepção 
apriorística de Ceuta como génese da expansão europeia, os trechos seleccionados 
não foram, por consequência, devidamente integrados nesta moldura teórica mais 
vasta, de longa duração, que nos parece ser um modelo operativo para abordar a 
presença portuguesa no Magrebe em Quatrocentos. Pelo contrário, mesmo a 
intitulatio do rei não parece ter sido suficientemente relacionada com este aspecto. 
Pelo contrário, as crónicas medievais foram abordadas para responder a diferentes 
problemas históricos, que não os que protagonizassem uma viragem metodológica 
de fundo: tal justifica, portanto, que tenhamos começado por aquelas, valorizando 
períodos textuais insuficientemente explorados, antes de revisitarmos as 
interpretações historiográficas dominantes sobre o período. 

 
A consciência crescente de Ceuta como o momento genesíaco da expansão 

portuguesa está, de resto, bem expressa no título do livro de Luís Filipe Thomaz De 
Ceuta a Timor: poderia ser intenção do autor simplesmente salientar o carácter global 
da diáspora portuguesa; todavia o que se depreende pela leitura do mesmo é a 
ligação umbilical e inseparável entre o estabelecimento de guarnições portuguesas 
no Norte de África, a política manuelina relativamente à Ásia e às características da 
presença portuguesa no Extremo Oriente, com especial destaque para as políticas de 
miscigenação (Thomaz,1998). É precisamente aqui que reside a crítica: a junção de 
dois momentos tão diferentes da política ultramarina da Coroa portuguesa parece-
nos incorrecta: as dinâmicas de construção de ambos são substancialmente 
diferentes e obedecem claramente a desígnios distintos; talvez seja uma 
consequência do facto de o livro ser uma manta de retalhos que tenta coser o 
domínio preferencial de investigação do autor (a Índia e o Extremo Oriente) com o 
que o próprio considera serem os antecedentes dessa política. O autor recorda até 
no final do volume a origem de grande parte dos textos, para além de que apenas 
um breve relance pela estrutura do livro no índice denota um tremendo 
desequilíbrio entre a primeira metade de quatrocentos e a política joanina por um 
lado, e a política portuguesa em relação a Timor, por outro. 

 
Apercebemo-nos igualmente de que o debate acerca das motivações 

relacionadas com a tomada de Ceuta é simplesmente interminável, sobretudo se 
estivermos insertos num contexto comemorativista, como o que se viveu em 2015, 
por ocasião da evocação dos 600 anos do acontecimento. Em todo o caso, neste 
contexto (do qual o presente estudo é produto, como já reconhecemos), convém 
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individualizar duas das obras que surgiram neste contexto: o livro mais recente de 
Luís Miguel Duarte (Duarte, 2015) e a obra de João Gouveia Monteiro e de António 
Martins Costa (Costa e Monteiro, 2015). 

 
Abordando o mesmo assunto, resultaram bastante diferentes. Do ponto de 

vista do nosso argumento, a obra de Luís Miguel Duarte é inegavelmente mais 
pertinente e interessante, uma vez que não se restringe ao estudo strictu sensu da 
história militar como a obra de Costa e de Monteiro, abarcando uma crítica muito 
aturada e rigorosa às crónicas de Zurara (a da tomada de Ceuta e a de D. Pedro 
Meneses, a primeira referente aos antecedentes e à própria captura da cidade, a 
segunda direccionada para a governação daquele fidalgo, pai fundador da casa de 
Vila Real, que seria uma das mais poderosas casas nobiliárquicas do Reino nas 
centúrias posteriores), à descrição apologética de Ceuta de 1422, por Al-Ansari16 
(Lévi-Provençal, 1931), (Figanier, 1947), (Vallvé Bermejo, 1962) um dos seus 
habitantes que teve de abandonar a cidade em 1415 e à obra de um cavaleiro francês 
Antoine de la Salle, que escreve 35 anos após a operação. O alargamento às fontes 
muçulmanas (Lévi-Provençal, 1922), não sendo inédito na historiografia portuguesa, 
é, com efeito, ainda hoje demasiado episódico: esta obra não se limita a fazer isso, 
antes alarga a sua atenção às vicissitudes políticas dos reinos e clãs magrebinas, 
interrelacionando muito habilmente esta factologia e conjunturas geralmente 
ignoradas com factos celebérrimos da prosa zurariana. Aparte a indiscutível argúcia 
hermenêutica de Luís Miguel Duarte, de notar o seu estilo interessantíssimo de 
narração dos factos, adoptando um registo humorístico que torna o livro ainda mais 
apelativo ao público generalista. 

 
A segunda obra, pelo contrário, constitui-se como uma obra de história 

militar, a que a contextualização das motivações não escapa (destaque para o realce 
dado à legitimação definitiva da dinastia de Avis, removendo para sempre o espectro 
da bastardia do horizonte político de então), chamando a atenção para a importância 
da economia do resgate de cativos, frequentemente negligenciada, e para a 
tecnologia militar ao alcance dos portugueses e dos magrebinos. A utilidade desta 
obra baseia-se, portanto, na consideração de aspectos até agora secundarizados ou, 
ainda que celebérrimos, ainda não olhados na perspectiva dos autores de ambas as 
obras. No entanto, deve também dizer-se que, se a segunda parte nos parece 
extremamente proveitosa, porque nos traz os inputs acima referidos, não 
entendemos propriamente a necessidade da primeira parte que consiste basicamente 
na modernização linguística do português de Zurara, falando os autores como este 
cronista português na primeira pessoa, seguindo pari passu toda a discursividade e 
sucessos já expressos na crónica original. Não vemos qualquer utilidade neste 
exercício: se a ideia fosse a de comentar excertos de Zurara, à maneira de Vitorino 
Magalhães Godinho em Documentos para a Expansão Quatrocentista Portuguesa 
(Godinho, 1944), a ideia seria aceitável e até constituiria a retoma de uma boa 

                                                           
16Sucessivamente as traduções francesa, portuguesa e espanhola da descrição de Al-Ansari. 
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prática: nestes moldes, escapa à nossa compreensão, embora possa ser 
eventualmente ser justificada por imperativos editoriais. 

 
Por outro lado, destaque para as reflexões de David Lopes acerca da 

Expansão no Norte de África (tomo individualizado da História de Barcelos dirigida 
por Damião Peres nos anos ‘20 e ‘30 do século passado) que, fruto da formação-
base de arabista do famoso linguista, faz alguns comentários acerca das vicissitudes 
políticas do outro lado do Estreito (Lopes, 1989), à semelhança do que já havia feito 
na célebre obra Os Árabes nas obras de Alexandre Herculano, onde, sob o pretexto de 
rever as informações providenciadas pelo historiador oitocentista sobre a ocupação 
árabe e islâmica na Península Ibérica, ensaia uma síntese completa dos 
conhecimentos acerca daquela, à época de redacção do texto. Cumpre salientar que, 
até aos trabalhos de Dias Farinha nos anos ‘80, não existia até então (e continuam a 
inexistir verdadeiros continuadores desta tendência historiográfica) qualquer 
preocupação pelo outro lado, pela percepção dos muçulmanos, pela análise das 
fontes do mosaico de poderes muçulmanos que conviveram sucessivamente com os 
portugueses, com a já mencionada excepção de Luís Miguel Duarte e, mais 
remotamente, de Joaquim Figanier, que chega a citar algumas obras árabes do 
período (Figanier, 1945). 

 
Longe de se constituir como uma novidade absoluta neste ramo 

historiográfico, sublinhemos a obra de António Dias Farinha, Portugal e Marrocos no 
século XV, que retoma muitos dos topoi já sinalizados anteriormente, mas tem o 
mérito de ter assestado o coup de grâce definitivo na tese cerealífera que António 
Sérgio defendeu nos seus Ensaios, expondo documentalmente que Portugal 
exportara cereais para Ceuta antes de 1415, não necessitando, por isso, de expandir 
o seu mercado no espaço magrebino (Farinha, 1990). Em todo o caso, dado o 
contributo deste Autor para os estudos árabes e islâmicos em Portugal, teria sido 
talvez útil, não só a publicação do próprio texto da tese, como a inclusão de espécies 
heurísticas de origem árabe e não apenas portuguesas, como é o caso (a despeito de 
ocuparem 2 volumes dos 3 originais da dissertação). 

 
Finalmente, não esquecer as aportações de Vitorino Magalhães Godinho não 

só na sua obra magna Os Descobrimentos e a Economia Mundial (Godinho, 1984), mas 
de igual modo nos seus Ensaios e sobretudo em Mediterrâneo Saariano (Godinho, 
1956) e em Mito e Utopia (Godinho, 1990), onde o autor se detém demoradamente, 
por um lado, no universo mental prévio ao início das viagens de exploração 
marítima e, por outro, nas rotas do ouro pré-existentes num espaço que se estende, 
no limite, entre o Magrebe Ocidental, passando pelo Alto Níger, e estendendo-se até 
à foz do Nilo. Podemos, inclusivamente, dizer que, para além deste autor e de Luís 
de Albuquerque, não temos conhecimento de mais nenhum autor que tenha 
integrado tão harmoniosamente a anterioridade medieval nos movimentos de 
expansão oceânica (Albuquerque, 2001). De resto, este último historiador, com 
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formação na área da Geografia e da Matemática, traz um contributo inestimável 
para a história da Náutica e da Cartografia, tendo construído uma obra vastíssima e 
influente, onde perpassa o rigor na análise das fontes e, sobretudo, a repescagem de 
um lastro histórico anterior, onde se inclui ineditamente o Tratado de Monteagudo. 
Finalmente, Luís Adão da Fonseca introduz também outro elemento de grande 
importância na abordagem a este período, que é a ideia de espaço político descontínuo 
(Fonseca, 2002) que, em vez de verticalizar o olhar sobre o Magrebe (entre as duas 
margens do Estreito), o olha em cruz, a partir da matriz argelina ocidental 
(correspondente à Mauritânia Cesareia, acrescentaríamos nós marginalmente), 
matizando e enriquecendo o conceito original de mediterrâneo saariano de Godinho.  

 
No fundo, estes três autores (Godinho, Albuquerque e Adão da Fonseca), 

um com a assunção dos conceitos de mediterrâneo saariano e de complexo histórico-
geográfico, e as chamadas de atenção para eventos anteriores que colocavam na ordem 
do dia a expansão para o Magrebe, bem como a noção supracitada de espaço político 
descontínuo, cumpriram cabalmente o preenchimento da estrutura e do pano de fundo, a 
que fizemos referência atrás, embora recorrendo pontualmente à história andaluza. 
São, neste sentido, a par de Luís Miguel Duarte, as forças motrizes do nosso 
projecto de doutoramento (outra das derivações deste estudo, a par do conspecto 
comemorativista). 

 
Em certo sentido, todos os historiadores citados são fruto do seu contexto e 

das circunstâncias nas quais viram as respectivas obras verem a luz do dia, 
apresentando diferenciadamente limites no ataque hermenêutico à presença 
portuguesa no Magrebe, mas também potencialidades que estruturaram a viragem 
metodológica, cuja exposição, justificação e contraponto à perspectiva maioritária 
sobre Ceuta já se explicitou. 

 
 

5. Perspectivação final: limites e potencialidades 
 
 

Entramos agora na fase derradeira do artigo, aquele onde cabem o que sói 
designar-se as conclusões principais do breve estudo que ensaiámos. É costume 
caberem aqui as habituais cautelas metodológicas acerca da revisibilidade e 
provisoriedade dos enunciados. Se bem que conscientes disto mesmo, arriscamos 
dizer que a conjugação dos esforços de alguns dos autores, mais a sensibilidade para 
a história andaluza e para a longa duração que aqui ficam expressos, têm como 
objectivo final ambicioso o estabelecimento de um padrão de observação da 
presença portuguesa no Magrebe, que franqueie os velhos topoi da historiografia 
portuguesa que se escreveram e continuam a escrever até hoje (como as causas de 
Ceuta), individualizando o fenómeno, tornando-o parte de um programa da Coroa 
portuguesa, com profundas raízes medievais e menos como o começo de um 
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movimento expansionista ulterior que era, em 1415, absolutamente impossível de 
prever. 

 
A primeira conclusão vai precisamente neste sentido: faz mais sentido 

encarar Ceuta como uma opção política continuada e sedimentada ou como incipit 
de um processo insuspeitado? Cremos que esta visão, ainda que não inteiramente 
incorrecta, parece-nos antes uma construção historiográfica (fundada na 
coincidência cronológica com outras deambulações marítimas dos portugueses e na 
aparente sucessão geométrica dos acontecimentos), uma perspectiva de um 
historiador que, possuindo o futuro, lê o passado retrospectivamente, justificando a 
contrario o que deve ser lido de trás para a frente. A teleologia e o finalismo aplicados 
ao processo histórico empobrecem-no e distorcem-no: o próprio Autor destas 
linhas está sujeito a ambos: no entanto, a melhor forma de o contrariar é 
consciencializar-se de ambos: nunca será demasiado, portanto, insistir neste ponto. 

 
A segunda irá no sentido de reafirmar a consciência coeva da macro-unidade 

geográfica conhecida como reino do Algarve e no facto, amplamente 
fundamentado, de que a posse e, a montante disso, o direito de conquista, do 
Magrebe se encontrava consagrado consuetudinariamente pelas monarquias 
hispânicas, numa espécie de salvaguarda que reservava aquele espaço. De resto, por 
decorrência disto mesmo, mostra também que estas entidades políticas cristãs 
possuíam uma noção mais clara do que seria de supor das vicissitudes dos reinos e 
dos sistemas clânicos magrebinos, tal como o conhecimento das crónicas árabes e 
muçulmanas por parte dos cronistas cristãos, ainda que não explicitamente admitida, 
perpassa evanescentemente. 

 
Disto mesmo decorre outra conclusão: no estado actual dos conhecimentos, 

já não se concebe uma análise a este período que não contemple as fontes 
muçulmanas. O panorama de publicação das mesmas pode não ser o mais 
adequado, mas ignorar ostensivamente o que o outro lado (designação profundamente 
etnocêntrica, mas também espelho da posição do observador deste texto) não pode 
ser uma opção. A compaginação de todas as fontes, à semelhança do que Luís 
Miguel Duarte fez no seu livro, parece-nos o procedimento mais adequado. 

 
Finalmente, de relevar que a operatividade do modelo terá ainda de ser 

tentada em face de problemas históricos concretos com respeito ao Magrebe pelo 
que, a despeito da sua sedução, a sua testabilidade está ainda por concretizar. 
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