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Introdução
O presente estudo visa sensibilizar e desenvolver competências para
as questões relacionadas com a História dos (Re)Descobrimentos
Portugueses, à luz de uma perspetiva mais abrangente e dinâmica que
inclua, na discussão, elementos relativos à Cooperação entre povos e
culturas, Direitos Humanos e Interculturalidade.
O estudo foi cofinanciado pelo Camões – Instituto da Cooperação e
da Língua, I.P., no âmbito do projeto “Educar para Cooperar – Porto
Santo e Madeira”, iniciativa que teve como parceiros o Município do
Porto Santo, a Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira e o
Centro de Formação do Sindicato de Professores da Madeira.
Relembrar o lugar pioneiro do Porto Santo e da Madeira, embriões da
gesta Atlântica iniciada pelos Portugueses de Quinhentos, é missão
de todos. Assim sendo e conscientes da complementaridade inerente
ao estudo das ilhas e das suas gentes, com este projeto, pretendemos
contribuir para a desconstrução de conceitos e preconceitos e
promover a Cidadania Global.
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1.1. Contexto histórico da

frades franciscanos, nas embarcações de reconhecimento e ocupação

Expansão Ultramarina Portuguesa

fazia-se através da ereção da primeira cruz e da celebração da primeira

dos novos territórios é disso exemplo. O ato de apropriação do território

missa. O novo território, encarnando o éden, oferecia-se assim aos
cristãos que tinham aceitado o desafio da viagem e/ou do desconhecido.

A expansão portuguesa acontece de facto a partir de 1415, com a conquista
de Ceuta, seguindo-se depois o processo de “descobrimento” que começa
com a ilha do Porto Santo, e que terá tido lugar entre 1418 e 1419.

a sua apropriação pelos portugueses. Alguns textos anotam a presença
de uns náufragos no local que ficou conhecido como “porto dos
frades”: seriam frades franciscanos que, na viagem para as Canárias, ali

Que fatores terão propiciado esta mobilidade, que começa de forma

teriam naufragado, sendo salvos pelos portugueses. Apesar de revelar

esporádica no século XIV, mas que, no seguinte, se torna uma realidade

vestígios de utilização humana, este território foi facilmente apropriado,

com continuidade? Se olharmos, por um lado, para o processo que

já que sem a presença de um outro “incivilizado”, as atenções dos

levou à ocupação da ilha do Porto Santo e, por outro lado, para a forma

conquistadores se concentraram em tornar o chão habitável.

de apropriação (económica e social), veremos que há múltiplos fatores
que interferiram e condicionam os acontecimentos. Importa notar que
a navegação rumo à costa africana tinha, ainda, o objetivo de barrar
o caminho aos muçulmanos que assolavam a costa algarvia. Esta
situação, porém, não ficou solucionada, porque estes povos virão, mais
tarde, a exercer represália sobre as ilhas, como sucedeu, no século XVII,
gerando instabilidade nos territórios litorais e nos mares próximos.
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O Porto Santo não era uma ilha ocupada, pelo que se tornou muito fácil

Há um outro fator que impele a chegada de muitos colonos para dar
começo ao povoamento: é a possibilidade de se poderem assumir
como proprietários de terra, direito que lhes era negado no continente,
por força do direito de sucessão na casa e família. Daí certamente a
expetativa que gerou no reino o reconhecimento da ilha e a atenção
desses filhos-segundos na busca deste caminho. A nobreza do
porto-santense vai buscar, certamente aqui, o seu fundamento.

Um dos objetivos da expansão é a divulgação da fé que se expressa pela

Será o Porto Santo terra de gente nobre, recrutada entre as velhas

cristianização dos povos indígenas, não-cristãos, como aconteceu, por

genealogias peninsulares dos filhos-segundos disponíveis para

exemplo, nas Canárias e em outros espaços continentais. A presença de

lançar nova vida e genealogia no meio do oceano?

Em menor escala estarão, sem dúvida, aqueles que desafiam pela

O Padre António Vieira dizia em 1664 que “Umas cousas faz novas o

primeira vez o mar, para servir o senhor Infante D. Henrique, ou o rei,

esquecimento, porque se não lembram; outras a escuridade, porque se não

na esperança de poderem ser recompensados, com títulos e cargos,

veem; outras a ignorância, porque se não sabem; outras a distância, porque se

que pudessem abrir perspetivas de afirmação ou nobilitação, neste

não alcançam; outras a negligência, porque se não buscam.” Ora nada disto

novo mundo que começa a tornar-se realidade.

sucedeu com as ilhas de Porto Santo e Madeira. Datar os acontecimentos
facilita o discurso e a memória histórica, mas a falta de registos precisos e
a diversidade das versões apresentadas nas fontes narrativas não facilitam

1.2. Desconstrução da palavra
“Descobrimentos”

esta missão. Uma tradição assenta o “descobrimento” português em 1418,
a que se terá seguido a ocupação e povoamento, no ano seguinte. Todavia,
as informações das fontes narrativas, discordam: Francisco Alcoforado, na
sua Relação, refere o “descobrimento” dois anos antes da chegada dos
portugueses pelos castelhanos; Azurara afirma que terá seguido no verão

A tradição Historiográfica revela que as ilhas atlânticas já eram conhecidas

seguinte, após o descerco de Ceuta, portanto em 1419, sendo seguido por

no século XV, no momento de abordagem dos portugueses e, portanto não

António Galvão; Valentim Fernandes, Jerónimo Dias e Gaspar Frutuoso

poderiam ser os portugueses os seus descobridores, mas antes aqueles que

oscilam entre os anos de 1418 e 1419. Mas afinal como podemos definir

procederam ao seu reconhecimento, apropriação territorial e valorização

aquilo que terá acontecido, entre 1418 e 1419, por iniciativa dos portugueses?

económica, fazendo-as entrar na órbita da Cristandade. Por outro lado,

Foi descobrimento, achamento ou reconhecimento/redescobrimento da

o conceito “descobrir” é muito posterior ao momento da chegada dos

ilha do Porto Santo?

portugueses e só começa a generalizar-se a partir de 1460. Daí a indicação
da ação de descobrir não esteja presente no vocabulário da primeira fase

Descobrimento não terá sido, se entendermos que este ato resulta

daquilo que se define como expansão portuguesa. As ilhas da Madeira e

da exploração sistemática do que nada se sabe. O que não foi o caso,

Porto Santo já eram conhecidas e estavam documentadas na cartografia e

pois quase todos os cronistas, que escrevem depois de 1460, nos

nas memórias descritivas de viagens, fruto de múltiplas viagens, anteriores

levam a afirmar que o que realmente aconteceu foi um processo de

à chegada dos portugueses em princípios do século XV.

reconhecimento do território, no sentido da sua apropriação.
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Achamento acontece quando se encontra por acaso algo que se

A questão ecológica é tardia e o resultado desta preocupação dominadora.

ignorava. Ora, em todos os textos dos séculos XV e XVI, que descrevem

O pousio dos terrenos acontece porque as terras estão esgotadas ou o

este processo, embora o conceito achar fosse já conhecido e usado,

uso de alguns recursos, como o esterco de animal como combustível,

acabam por confirmar um conhecimento anterior que terá motivado a

deriva da falta de lenhas. Em qualquer das situações, o homem europeu

viagem dos portugueses, que teriam uma intenção de reconhecer ou

assume esta atitude dominadora e atentadora da harmonia do universo.

tornar descoberto aquilo que se tinha como certo por fontes dispersas.
Não sendo nem descobrimento, nem achamento significa que aquilo

com a preservação do pouco manto florestal existente e da recuperação

que aconteceu com os primeiros portugueses que aportaram à ilha,

dos espaços ermos eram acompanhadas da crítica impiedosa aos seus

no século XV, em 1418 ou 1419, terá que ser definido como um processo

responsáveis. Mas o território insular, limitado em espaço e recursos, foi

de redescobrimento, no sentido de estabelecer as possibilidades ou

dos primeiros a sentir as consequências dos efeitos devastadores da

não de ocupação humana do espaço, que acontece no ano seguinte.

ação humana e a ser impelido pelas preocupações ambientalistas que

Hoje, depois de termos ultrapassado a senda dos seiscentos anos,
poderemos afirmar que a missão foi cumprida e que as esperanças
que o mar acalentou foram logradas com sucesso?
Do princípio de tudo isto, ficou apenas a esperança da reconquista do
Éden maculado. A atual resiliência vai buscar força a essa experiência.
O Homem, contudo, sofreu percalços, alguns previsíveis, fruto de
desatenção e da intenção sôfrega de tudo aproveitar, em benefício
próprio. A ocupação e valorização do solo gera conflitos e problemas
e a inadequação do europeu a uma realidade insular trava a harmonia
do ecossistema, sucedendo a questão da praga dos coelhos, o
esgotamento dos solos e o desaparecimento quase total da floresta.
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O século XX anuncia-se como o momento ecológico. As preocupações

vão no sentido de estabelecer um equilíbrio do quadro natural e travar
o impulso devastador.
O novo éden acabou por se transformar num pesadelo para
povoadores e para a coroa. Mas, sem dúvida, que o Porto Santo ficará
para a História do mundo atlântico como a primeira experiência de

mobilidade e assentamento humano, na senda da definição de uma
nova sociedade, governo e economia, que mobilizou a aventura
atlântica portuguesa. Aqui chegaram navegadores, aventureiros, aptos
aos desafios da nova sociedade, que mobilizou o reino e despertou a
atenção de estrangeiros, como Colombo. Daqui partiram os fermentos
desta nova sociedade, economia e governo atlânticos, que ajudaram

1.3. Relevância dos
(re)descobrimentos no contexto
do Porto Santo e da Madeira

a construir esta sociedade diferente marcada pela distância e pelo

A ideia de que os portugueses criaram um império anfíbio, dominado

marulhar das ondas. Essa esperança de partida jamais se perdeu no

pelas ilhas, está presente no discurso da expansão portuguesa, que

tempo e continuará a marcar a capacidade do porto-santense em

atribui um relevo significativo às ilhas. Primeiro o Porto Santo e a

deixar bem visível a marca da sua presença neste novo mundo, que se

Madeira, depois os Açores, Cabo Verde e S. Tomé.

quer e se afirma como global, de todos e para todos.

O mar está presente na História portuguesa e das ilhas, a partir do

Foi no Porto Santo o princípio deste arco-íris de culturas, que é o

século XV. Daí o provérbio chinês: os portugueses são como peixes, que

Atlântico, e que faz da atlanticidade algo nosso e primevo. Somos

morrem quando se lhes tira a água. A ilha será o território adequado

herdeiros da cultura e tradição europeia, mas também o fermento

para atender a esta realidade e, quando desabitada, propicia uma

dessa outra realidade que se forja e que conduz ao encontro do outro.

imediata a ocupação e apropriação e foi isso que aconteceu com o

A disponibilidade de água, a riqueza ou não do solo para a agricultura e

Porto Santo e a Madeira.

a mais valia dos recursos naturais, com aproveitamento na alimentação

A História das ilhas e do mundo atlântico desde o século XV é um momento

e economia, lançam os alicerces daquilo que será este novo mundo.

importante e significativo para o território-mundo atlântico e não tem sido

O povoamento é resultado desta segunda descoberta e o corolário

devidamente valorizado quanto ao protagonismo do mundo insular. E é isso

da nova sociedade, economia e política, que fazem do Porto Santo o

que pretendemos equacionar, afirmando o papel das ilhas, a partir do Porto

modelo para tudo o mais que acontecerá a seguir.

Santo e Madeira. Tudo isto porque, no arquipélago, se experimentaram
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múltiplas mobilidades e mudanças, em termos sociais, económicos, culturais

O conhecimento do mundo atlântico acontece para os portugueses a

e botânicos, que lançaram os alicerces da modernidade e de um mundo

partir do século XV, com outra realidade territorial das ilhas. O facto

diferente, global, de que todos nós fazemos parte.

de estarem despovoadas (Porto Santo e Madeira) favoreceu a sua

Os arquipélagos da Madeira e das Canárias afirmam-se pelo
pioneirismo da ocupação, que fez com que se projetassem no espaço
atlântico. Para nós, as ilhas desempenharam um papel fundamental
na estratégia de afirmação colonial no “novo mundo”, pois foram
pilares destacados do complexo que começou a construir-se a partir
do século XV. O arquipélago surgiu, nos alvores do século XV, como
a primeira experiência de ocupação em que se ensaiaram produtos,

como aconteceu nas Canárias. É precisamente aqui, onde também
se manifesta o interesse português na ocupação, em campanhas
que aconteceram nos séculos XIV e XV, que estes se debatem com
população, que tentam dominar à força ou escravizar, baseados no
facto de não serem cristãos. Desta forma, a cultura desse outro não
é respeitada e abre-se o caminho para uma situação de escravatura.

técnicas e estruturas institucionais, que depois foram utilizados, em

Há a ideia de uma república cristã que legitima esta realidade e que

larga escala, noutras ilhas e litoral africano e americano.

torna os portugueses como os eleitos para esta missão. Assim o outro

As ilhas são um espaço aberto, sem fronteiras, de mediação e
interculturalidade, abraçando, sem conflito, os múltiplos caminhos da
globalização. São encruzilhadas e são pontes. Há uma força telúrica insular
que imprime este movimento de abertura, acionando esse movimento
centrífugo, porque o Atlântico é um arco-íris de culturas e a atlanticidade
é construída com fortes pilares, em que as ilhas são a sua expressão.
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fixação e não obrigou a um confronto com populações autóctones

parece que não existe e não tem qualquer direito, sendo escravo.
O discurso marcadamente etnocêntrico e europeu, que usurpa
o território, as riquezas do solo até à exaustão, sem ter qualquer
preocupação de respeito ou de valorização do meio, parte desta ideia
hegemónica de homem e de europeu que se considera dono de tudo.

1.4. Enquadramento da
Educação para o Desenvolvimento
e a Cidadania Global
A Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global (EDCG)
tem o papel de (Plataforma Portuguesa das ONGD, 2018)1:
• “promover a tomada de consciência sobre as desigualdades nas
relações de poder e no acesso ao bem-estar;
• identificar e desconstruir as narrativas incentivadoras de lógicas
políticas e económicas insustentáveis que não atendem ao bem
comum, contribuindo para percorrer novos caminhos de coesão
e equidade social;
• facilitar processos de aprendizagem com base em novas
experiências — individuais e coletivas — suscitando a reflexão
crítica, a ação, o diálogo e a empatia;
• consciencializar as pessoas para a importância da sua condição
intrínseca de sujeitos políticos;

• orientar para a autonomia e responsabilização dos indivíduos
e comunidades no que se refere às suas decisões e ações em
processos de desenvolvimento;
• construir caminhos e mobilizar para a sustentabilidade ambiental,
social, económica e cultural;
• promover processos de influência política junto de diferentes
decisores;
• constituir-se como uma ferramenta de transformação social.”
A EDCG apresenta-se, assim, como uma importante abordagem para
aprender com a História para se fazer melhor no presente e planificar
um futuro no qual crianças, jovens e adultos se mobilizem pelos
Direitos Humanos à escala local e global. Esta leitura crítica contribui
para as metas das Nações Unidas2 que indicam que, até 2030, se deve

1 Plataforma Portuguesa das ONGD (2018). Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global.
Disponível em https://www.plataformaongd.pt/uploads/subcanais2/ficha-tematica-de-edcg.pdf
2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
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garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, no qual se
inclui a dimensão social.
A tabela abaixo apresenta algumas das questões associadas à História
de Portugal nos séc. XV e XVI que podem ser usadas para promover
a Cidadania Global.

HISTÓRIA
Escravatura
Cristianização
Fome e Pobreza
Poucas fontes / registos com a
perspectiva e a “voz” de todos os
povos
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EDCG
Aprender com a História
para promover
uma sociedade atual
mais justa e equitativa,
na qual todos
tenham os mesmos Direitos

Direitos Humanos e Justiça Social
Diversidade Religiosa
Justiça Social

Direitos Humanos; Desenvolvimento

1.5. História e a EDCG - A voz do
“outro”
Quem somos, afinal? De que matéria é feita a nossa identidade? Será

o vinho, os que premiaram a Água Mineromedicinal do Porto Santo,

este o ponto de partida para o interesse pelo conhecimento da (nossa)

os que sofreram às mãos de piratas e corsários, os que permaneceram

História. Será esse também, o ponto de partida para uma Educação

fiéis à terra e ao mar, nos tempos em que a seca durou mais tempo e

que se quer cada mais justa, solidária, inclusiva.

impediu as novidades do tempo das colheitas.

Um olhar sobre a História dos (Re)Descobrimentos e os diversos

Numa terra muitas vezes esquecida, como é o Porto Santo, urge fixar memórias.

momentos de construção de Portugal, no Porto Santo e na Madeira,

A Literatura pode, neste campo, ser uma aliada fundamental. Através dela, são

permite-nos perceber caminhos de globalização. Foi no Porto Santo

construídas outras narrativas alternativas à oficial, problematizando, muitas

que o mundo se abriu e que a aventura de sermos grandes começou.

vezes, as verdades instituídas: a Literatura cumpre uma das suas funções

Nem sempre os porto-santenses têm esta noção da importância da

que é a de criar mundos possíveis, a partir do contemplado, do escutado,

sua terra. Os madeirenses também não, deslumbrados, muitas vezes,

do vivido. De que modo a Literatura sobre o Porto Santo recriou os factos: a

com o facto de serem maiores, de terem produzido mais riquezas, de

chegada dos Portugueses, o nome “Porto Santo” com que a ilha foi batizada,

terem, na sua ilha, a sede da governação.

as histórias dos profetas e dos piratas? Por outro lado, será interessante

Será, pois, necessário, num primeiro momento, desencadear o respeito
por aqueles que, ao longo de seis séculos, fizeram da(s) ilha(s) aquilo
que elas são: os navegadores, o Infante D. Henrique, os monarcas,

descobrir (e nisto a educação é essencial) o modo como todos esses
factos históricos influenciaram a literatura, mas sobretudo o modo de ser
porto-santense. Haverá uma identidade porto-santense?

os capitães de donatário, os governadores, mas também, os que

A História não é um lugar fechado. Conhecê-la é construir os

cavaram a terra, os que plantaram os cereais e fizeram o pão, os que

fundamentos para preparar o futuro, promovendo debates, contruindo

construíram as eiras e os moinhos, os que plantaram as uvas e fizeram

pontes com o presente.
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Há temas que requerem reflexão: as versões dos “descobrimentos”, as

A História é feita com todos os que nela participaram. Bartolomeu

atitudes dos donatários, dos senhores de terras e da igreja; o modo

Perestrelo e todos os outros capitães nada poderiam ter feito sem

como o homem (ab)usou dos recursos da natureza. O Porto Santo

os braços dos que fizeram o Porto Santo que chegou até nós e que

tinha plantas tintureiras, minas de cal, barro, terras férteis… E agora? O

fascina o mundo.

que poderão fazer os homens do século XXI para que o que lhe sobra
não se perca: a praia paradisíaca, o clima ameno, mas sobretudo o
sossego, a tranquilidade?
Cristóvão Colombo, o navegador que chegou à América, terá, ali
sonhado, naturalmente com as terras que havia para além da linha
do horizonte daquele mar azul-turquesa; talvez tenha planeado a
sua viagem, a olhar para a grandeza que se abria às portas daquela
ilha pequena onde, um dia, no século XV, os portugueses tinham
chegado, cansados do mar e da procela; talvez tenha inscrito o nome
do Porto Santo no grande mapa da epopeia humana. Conhecer esta
personalidade é entender o valor do sonho, do estudo e do trabalho.
Os (Re)Descobrimentos Portugueses mostraram que é possível ir
mais longe, mesmo quando o ponto de partida parecia defraudar
expetativas: foram os coelhos, as sucessivas secas, a incapacidade
de lutar contra os assaltos; foi a fome e a pobreza que obrigou a
desenvolver uma economia de subsistência e a deixar a terra para
procurar melhores condições de vida; foi o abandono a que a ilha foi
votada, durante séculos.
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Graças ao turismo, sobretudo, esta ilha pequena torna-se global e é
fundamental que se crie uma sociedade mais comprometida, assente
em valores éticos de equidade, de justiça e de inclusão. É este o
desafio dos novos tempos: envolver para transformar.

Conclusões
Há necessidade de desconstruir os discursos sobre os primórdios da

Importa buscar os caminhos que conduziram a esta ilha, que começou

História da ilha, evidenciado que aquilo que aconteceu de verdade

por ser uma esperança para muitos dos europeus que aqui se fixaram

foi algo distinto do que se pretende afirmar. O papel fundamental

e que depois acabou por se enredar pelas situações de abandono,

dos portugueses, não foi o de descobridores, mas acima de tudo

isolamento, quase-esquecimento e pobreza.

de povoadores que souberam adaptar os novos espaços ocupados
às propostas de expansão e de afirmação portuguesa no espaço
atlântico.

Por outro lado, é necessário alterar o discurso eurocêntrico da
História da Expansão e perceber que havia outros, do lado de lá do
mar, com uma cultura, uma religião e uma identidade que acabou por

A preocupação de datar os eventos pode ser um logro, daí que não

ser absorvida pelos povos que chegaram, com mais força, com mais

devemos dar muita importância a esta realidade no discurso histórico

poder.

dos primórdios da ilha, não obstante a cronologia ser a sua ossatura
fundamental. Quando dispomos duma multiplicidade de versões do
discurso historiográfico porto-santense, sem possibilidade de aferir

Será, pois, necessário, alterar a direção do olhar, considerando o outro
como um igual a mim.

a veracidade de cada uma das versões, a nossa tolerância está em
aceitarmos esta não resposta em vez da aceitação da incerteza.
Buscar respostas impossíveis, trilhando o caminho da dúvida pode
ser o caminho para ludibriar o mais importante, que, na verdade, foi
o processo de apropriação do território que conduziu à ocupação
humana, uma esperança no século XV, que a História haveria de revelar
como um pesadelo e um caminho de sofrimento, marcado pela fome,
secas e, mesmo assim, cobiça de piratas e corsários.
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