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through travel narratives since the 12th century. It also analyses the way
Anglophone authors, such as Alexander Pope (16881744), William Morgan
Kinsey (17881851) and Derek Walcott (1930), have creatively updated the
literarymyth.
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Icannotrestfromtravel[…]
Come,myfriends,
Tisnottoolatetoseekanewerworld.
Pushoff,andsittingwellinordersmite
Thesoundingfurrows;formypurposeholds
Tosailbeyondthesunset,andthebaths
Ofallthewesternstars,untilIdie.
Alfred,LordTennyson,Ulysses,1842,vv.6, 56-61

Se as relações diplomáticas entre Portugal e Inglaterra,
formalizadas através dos tratados de Tagilde e de Windsor no
século XIV, são as mais antigas do mundo ocidental, o início da
colaboração lusoinglesa data do momento da formação de Por
tugal através do apoio dado pelos cruzados ingleses a D. Afonso
Henriques durante a Conquista de Lisboa em 1147. Como
veremos, é num documento desse mesmo ano, a famosa missiva
do cruzado inglês, que encontramosa primeira referência inglesa
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ao mito2 da fundação de Lisboa por Ulisses. Tornase, portanto,
claro que as relações culturais angloportuguesas se estabelecem
também desde cedo, paralelamente às relações políticas e
comerciais,eesseintercâmbioacabaporabrangertambémalenda
dequenosocuparemosaolongodesteestudo.
Com o aumento do número de turistas e de viajantes
britânicos a partir do século XVIII, Portugal tornase local de
passagem e de residência para: jovens durante o Grand Tour,
missionários,turistaseviajantesacaminhodosvárioscontinentes,
espiões, membros de expedições militares, diplomáticas e cientí
ficas, comerciantes e produtores de vinho,bem como doentes em
recuperação, entre outros contextos. A partir da segunda metade
do século XVIII aumentam os relatos de viagem ingleses sobre
Portugal,juntandoselhesapartirdofinaldacentúriaseguinteos
norteamericanos. Essas obras transferem gradualmente para as
literaturasanglófonastemáticas,histórias,paisagenseestereótipos
lusos, como acontece com o mito da fundação de Lisboa por
Ulisses. A origem e a reformulação do mito até à actualidade na
literaturaportuguesa,bemcomoaetimologiadotopónimoforam
já satisfatoriamente estudadas,3 pelo que não nos detemos nessas

2

 Utilizamos os termos ‘mito’ e ‘lenda’ de forma indistinta com as
devidas ressalvas feitas num estudo sobreo mito fundacional de Lisboa por
Aires A. Nascimento, “Os Epónimos Míticos de Lisboa: Ulisses, Hércules e
Outros: Títulos de Nobilitação”: António Ventura (ed.), Presença de Victor
Jabouille(Lisboa2003)31.
3

Raul Miguel Rosado Fernandes, “Ulisses em Lisboa”: Euphrosyne.
13 (1985) 139-161, Justino Mendes de Almeida, De Olisipo a Lisboa (Lisboa
1992), Maria Helena da Rocha Pereira, “Ulysses e a Mensagem”: José
Augusto Seabra (ed.), Fernando Pessoa. Mensagem, Poemas Esotéricos
(Nanterre 1993) 303-313, Aires A. Nascimento, “Os Epónimos Míticos de
Lisboa”: 31-53, idem, “Ulisses em Lisboa: Mito e Memória”, comunicação à
Academia das Ciências de Lisboa em Setembro de 2006: http://cultura
classica.blogspot.com/2006/10/conferncia-ulisses-em-lisboa-mito-e_13. html,
idem, “Do Mediterrâneo ao Atlântico: Os Errores de Ulisses até Olisipona,
no Ocidente”: http://www.ulisseweb.eu/pdf/malta_convention_2006/Aires
_Nascimento.pdf, idem, “Centro e Periferia: Nos Errores de Ulisses em
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questões,massimnosecosquealendaencontranasliteraturasde
línguainglesaaoestendersegradualmenteaouniversoeaoima
ginárioanglófonos.
Oprocessodetextualizaçãodoespaçoportuguêspelosvia
jantes protestantes revela topoi e estratégias literárias recorrentes
como as referências ao mito da fundação/reedificação de Lisboa
pelo herói grego e o recurso à comparação de realidades quer
familiares quer desconhecidas para que o leitor de língua inglesa
possavisualizarouentenderessarealidadeOutra,nocasoportu
guesa. As narrativas de viagem de que nos ocupamos são redi
gidasporviajantesletradosqueespelhamasuaeducaçãoeosseus
conhecimentos sobre a Antiguidade Clássica através de artifícios
literários como a alusão, a comparação ou a referência directa.
Osautores recuperam e dão assim a conhecer ao leitor um ele
mentodoimaginário4mitológicoeliterárioassociadoàsorigense
àhistóriadacapitalportuguesa,àqualonomelatinodeUlissesé
desde cedo associado. Não é, portanto, de estranhar que o nome
do herói tenha sido atribuído a uma das torres do castelo de São
Jorge, que uma representação do seu busto adorne o jardim do
miradouro de São Pedro de Alcântara e que, no Parque das
Nações,opasseioeaavenidadeUlissesmarquempresençanuma


Busca da Identidade”: Grazer Beiträge-Supplementband XI (Viena 2007)
168-183, idem, “Nomina, Numina: A Invenção de Ulisses, a Ocidente”:
Gregório Hinojo Andrés e José Carlos Fernández Corte (eds.), Munus
quaesitum meritis: Homenaje a Cármen Codoñer (Salamanca 2007) 655-664,
Leonor Santa Bárbara, “Ulysse et Lisbonne. Le Mythe et la Fondation de la
Cité”: Évelyne Hanquart-Turner (dir.), Exils, Migrations, Création 1:
Perspectives Transculturelles (Créteil 2008) e a tese de doutoramento em
curso de Carla Sofia Oliveira Silva, “No Rasto de Ulisses: de Tróia a
Ulissipo (Reconfigurações de um Mito)”, sob orientação de Maria Fernanda
Brasete e Carlos Manuel Morais, na Universidade de Aveiro.
4

 Seguimos de perto o conceito de imaginário de Gilbert Durand,
L’Imagination Symbolique (Paris 1964) xvi e de Yves Durand, L’ Exploration de
l’Imaginaire(Paris1988)15.
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zona onde as figuras históricas nacionais se misturam com
personagensdamitologiaclássica.
Se,comoStanforddemonstra,5oheróihoméricoéfacilmente
adaptávelemdiferentesculturas,atradiçãodafundaçãodeLisboa
poressapersonagemnasliteraturasdelínguainglesaremontaao
século XII, fenómeno que se deve sobretudo à literatura de
viagens, e desde o século XVIII autores como Alexander Pope
(16881744), William Morgan Kinsey (17881851) e Derek Walcott
(1930)utilizamessemitocomopontodepartidaparanovasvia
gens ficcionais e criam, como veremos, variantes literárias do
mesmo. Através da leitura de obras portuguesas, sobretudo
OsLusíadas, e das versões parafraseadas por informantes lusos a
lenda tornase um tema recorrente na literatura de viagens
anglófona. Ulisses é representado quer enquanto herói sucessiva
menteatrasadonoseuregresso,quer,comoPieroBoitani6recorda,
enquanto metáfora da formação do homem moderno, dando
origemainúmerasobrasliteráriaselendas.7Aolongodostempos
a personagem funciona também como símbolo da antiguidade e
da riqueza histórica de Lisboa, e, através de um processo
metonímico, do país em geral, servindo inicialmente o propósito


5

 W. B. Stanford, The Ulysses Theme: A Study in the Adaptability of a
Traditional Hero (Dallas 1992) 17 estuda o constante reavivar de inúmeras
variantesdomitonaculturaocidental(assimilaçãohistórica)eabordaasim
bologia de Ulisses como político, engenhoso viajante (polutropos) e herói
reintegrado.
6

 Piero Boitani, The Shadow of Ulysses: Figures of a Myth (Nova Iorque
1994).NasendadeBoitani,E.S.Shaffer(ed.),ComparativeCriticism21:Myth
adMythologies(Cambridge1999)xvi,afirma:“Ulysses—theprimarymythof
theexileinWesternliterature—returnsandreturnsagain”.
7

SobreafundaçãodecidadeseuropeiasporUlisses,vejamseSharon
Turner, The History of the AngloSaxons from the Earliest Period to the Norman
Conquest 1 (Londres 1828) 6465, Arthur Murphy (ed.), Cornelius Tacitus.
TheWorksofCorneliusTacitus(Filadélfia1836)533eTheUlyssesTheme:258.
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8

de“legitimaçãohistórica” dopassadonacionalportuguês,sobre
tudo nas obras de autores medievais e quinhentistas. Como re
corda Maria de Fátima Rambaud, os autores renascentistas
recuperam a lenda para reforçar as glórias marítimas lusas,
enquantoasemelhançafonéticaentreonomelatinodeUlisseseo
topónimo Olisipo fortalece essa convicção: “Lisbonne est l’espace
de la rencontre entre mythe et réalité. Et, en dernière analyse,
UlysseetLisbonnesonttributairesl’undel’autre;carc’estgrâceà
9
Lisbonnequ’Ulysseputdescendredeslimbesmythiques”. Recor
demos,apropósitodessautilizaçãodomitonasliteraturasportu
guesaeanglófonas,aformacomoosautorescriamasuaprópria
mitopoética ao combinar elementos da mitologia antiga com as
10
suas próprias criações literárias  para rentabilizar uma elaborada
rede de simbologias que tem como ponto de partida mitos e
vivências da Antiguidade Clássica textualizados ao longo dos
séculos.
Interculturais e cronotópicas por natureza, as narrativas de
viagem,aorepresentaremumexpediçãotalcomooautorafiltrou,
contêmimprecisõeshistóricasoupormenoresescolhidospelosvia
jantes, aquilo a que Hayden White chama “ficções da represen


8

 Expressão de Claude LéviStrauss, Antropologia Estrutural Dois (Rio
de Janeiro 1993), que, ao analisar a questão da morte dos mitos, identifica
duas formas de este se reactualizar ao longo dos tempos:através da lenda e
da(re)elaboraçãoliterária,deixandodeserapenasnarrativafundadora para
assumiroutrasfunções,comoadalegitimaçãohistórica.
9
 Maria de Fátima Antunes Rambaud, “LisiponaLisbonne: Le Tribut
dUlysse”: Bertrand Westphal (ed.), Le Rivage des Mythes: Une Géocritique
Méditerranéenne.LeLieuetsonMythe(Limoges2001)377.AiresA.Nascimento,
“OsEpónimosMíticosdeLisboa”:3153e“UlissesemLisboa”:119,analisaa
formacomooepónimoétomadocomoemblemadeumahistóriaprimitivade
fundaçãoparaglorificaramemóriaeaidentidadeportuguesas.
10
EleazarM.Mielietinski,APoéticadoMito(RiodeJaneiro1987).
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tação factual”,11 enquanto para Patrick e Huggan esses textos,
àpartida factuais, surgem quando o viajanteautor plasma a
viagem de forma subjectiva juntamente com mitos e elementos
culturaisquedemonstramosseusconhecimentosacercadopaísa
descobrir:“they[travelwriters]claimvalidity—ormakeasifto
claim it — by referring to actual events and places, but then
assimilate those events and places to a highly personal vision.
Travel writing thus charts the tension between the writers’
compulsiontoreporttheworldtheyseeandtheiroftenrepressed
desire to make the world conform to their preconception of it.”12
OmitofundacionaldeLisboatornasepartedabagagemcultural
do viajante anglófono em Portugal, e, como veremos, a partir do
séculoXVIIIessemitoéencaradocomoficçãoportodososautores
de língua inglesa que o utilizam para enriquecer o universo
estéticosimbólico das suas obras. Por exemplo, em 1913 Ruth
Kedzie Wood referese à lenda como uma possível falácia
histórica: “It is related that Ulysses was the first to establish a
settlement on the harbour shore. Though this may be historical
fallacy”.13Woodlocalizaaindaaactividadedoheróifundadorno
porto da cidade, talcomo acontece noincipit do relato de Ada C.
InchboldLisbon&Cintra(1907).14
AprimeirareferênciaàfundaçãodeLisboaporUlissesque
conhecemos em língua inglesa é a da carta do suposto cruzado
15
inglês R.[aul]  a Osb.[erto] de Baldreseia. Raul encontrase inte

11

 Hayden Whyte, “As Ficções da Representação Factual”: Manuela
R.Sanches(org.),DeslocalizaraEuropa.Antropologia,Arte,LiteraturaeHistória
naPósColonialidade(Lisboa2005)4361.
12

HollandPatrickeGrahamHuggan,TouristswithTypewriters:Critical
ReflectionsonContemporaryTravelWriting(Michigan2007)10.
13

 Ruth Kedzie Wood, The Tourist’s Spain and Portugal (Nova Iorque
1913)249.
14

AdaC.Inchbold,Lisbon&Cintra(Londres1907)1.
CharlesWendellDavid,DeExpugnationeLyxbonensi.TheConquestof
Lisbon (Nova Iorque 1936) 150, Ruy de Azevedo, “A Carta ou Memória do
15
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grado na Segunda Cruzada a caminho da Terra Santa e auxilia,
16
como planeado desde o início da expedição militar,  D. Afonso
Henriques a tomar Lisboa aos Mouros, participando assim no
projecto cristão da Reconquista Peninsular. O militar franco ou
anglonormando descreve a localização geográfica da cidade e
menciona a ‘crença’ da sua fundação por Ulisses: “[Lisboa] Está
situada no Monte Ártabro […] delimitando aí também o Oceano
AtlânticoeoOcidente.PorquedeUlissesvemonomedeLisboa,
17
crêse que a cidade foi fundada por ele.”  O cruzado seria um
presbítero com ligações aos meios premonstratenses ingleses que
permanece em Portugal para além da conquista de Lisboa e que
em1148legaaomosteirodeSantaCruzdeCoimbraaermidaque
fundaraapósatomadadacapitaleondeseencontramsepultados
soldadosingleses.Noestudoemqueavançaapossívelidentidade
do autor do relato, Harold Livermore sugere que o texto poderá
serintegradonatradiçãoliteráriaehistoriográficacrúziadeexal
18
taçãodafiguradomonarcadosanos80doséculoXII, nocasoo
rei português, caracterizado como moderado, justo e empenhado
19
na reconquista.  O contexto político em que a pormenorizada
narrativa é produzida, ou seja, as origens de Portugal, é assim
associado ao mito fundacional da cidade em que o cruzado e o

CruzadoInglêsR.paraOsbertodeBawdseysobreaConquistadeLisboaem
1147”: Revista Portuguesa de História 7 (1957) 343370, Joshiah Cox Russell,
“Ranulf de Glanville”: Speculum 45 (1970) 6979, Harold Livermore, “The
‘ConquestofLisbon’anditsAuthor”,PortugueseStudies6(1990)116,Maria
JoãoV.Branco,“Introdução”:AiresA.Nascimento(ed.),AConquistadeLisboa
aosMouros:RelatodeumMouro(Lisboa2007)10,2839.
16
JonathanPhillips,“St.BernardofClairvaux,theLowCountriesand
the Lisbon Letter of the Second Cruzade”: Journal of Ecclesiastical History 48
(1997)495496.
17
 Raul, “A Conquista de Lisboa aos Mouros: Relato de um Mouro.
DeExpugnatione Lyxbonensi”: Aires A. Nascimento (ed.), A Conquista de
LisboaaosMouros:77.
18
“The‘ConquestofLisbon’anditsAuthor”:116.
19
“Introdução”:28.
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primeiroreidePortugalseencontram.Otextode1147mencionaa
lendária fundação da urbe, que acabara de ser capturada aos
infiéisporD.AfonsoHenriquesereedificada,talcomoacontecera
quandodachegadadeUlissesaoestuáriodoTejo.
Existemaindaoutrastrêscartasdecruzadosgermânicosque
participam na conquista de Lisboa: Vinando, Duodequino e
Arnulfo, que, na epístola que dirige a Milão, bispo dos Morinos,
menciona, tal como os demais autores, a lenda nos seguintes
termos: “Esta cidade [Lisboa], conforme contam as histórias dos
sarracenos, foi edificada por Ulisses depois da destruição de
20
Tróia”. Osautoresdasmissivasassociamassimaorigemdaurbe
aomitohoméricoeàtradiçãoculturalocidentalnummomentode
guerracontraasforçasislâmicas,encontrandosealendapresente
quernamemóriacolectivamedievalportuguesa,quertambém,de
acordo com a missiva de Arnulfo, no imaginário islâmico.
Oscruzados baseiamse certamente na tradição dos errores de
Ulisses pela Ibéria nos escritos de Solino (Colectânea de Factos
Memoráveis),deMarcianoCapela(NúpciasdeMercúrioedeFilologia)
edeIsidorodeSevilha(Etimologias),quereferemomonteÁrtabro
eafundaçãodeLisboapeloheróigrego,combasenasubversãode
21
afirmaçõesdaGeografiadeEstrabão. 
Comoveremos,sãováriasasobrasanglófonasquereferema
relação amorosa de Ulisses e Calipso em Lisboa e assim ecoam
diversos textos portugueses que integraram esse episódio român
tico na lenda fundacional e deram origem a uma nova versão da
mesma, nomeadamente: Ulissseia, ou Lisboa Edificada (1636), de
22
Gabriel Pereira de Castro,  História Insulana das Ilhas a Portugal

20

“CartadeArnulfoaMilãobispodosMorinos”:JúlioCastilho,Lisboa
Antiga2ConquistadeLisboaaosMouros(1147)(Lisboa1936)114.
21
“UlissesemLisboa”:142.
22
 Gabriel Pereira de Castro, Ulisseia ou Lisboa Edificada: Poema Heróico
(Lisboa 1827): V, ciiiciv; VII; X, lxi, xcix, ci, cxxviii [vejase J. A. Segurado e
Campos (ed.), Gabriel Pereira de Castro, Ulisseia ou Lisboa Edificada 2: Estudo
HistóricoLiterário(Lisboa2000)239].


 
152 RogérioMiguelPuga


Ágora.EstudosClássicosemDebate13(2011)
23

SujeitasnoOceanoOcidental(1866),deAntónioCordeiro, Emíliae
Leonido,ou,osAmantesSuevos:Poema(1836),deJoséMariadaCosta
24
e Silva,  e Os Portugueses Perante o Mundo (1856), de Alexandre
Melo Morais. Este último autor descreve a forma como Ulisses
chega a Portugal, funda Lisboa e manda construir um templo
dedicado a Minerva, enquanto o rei Gorgóris lhe oferece a sua
filha Calipso. De acordo com esse texto, os gregos que acom
panham o herói fundam várias províncias de Portugal, por
exemplo,DiomedespovoaoMinho,atéqueem1081a.C.ogrupo
de argonautas regressa à Grécia, dois anos antes de o sogro de
Ulissesfalecer,sendosubstituídopelonetoAbidis,filhodeUlisses
tambémreferidocomoÁbisouÁbide,que,porsuavez,fundaria
25
Santarém.  Relativamente à radicação familiar nas diversas
variantesdomito,édereferirqueaversãoportuguesadaCrónica
GeraldeEspanhade1344atribuiaUlissesumneto,seuhomónimo,
26
e uma filha, Boa, que viajam até Lisboa,  elementos até então
inéditosnomito.AconstruçãodotemplodeMinerva,bemcomoa
tempestadequelevaoheróiparaacidadesãopontosdecontacto
intertextuaisqueexistemtambémemOsLusíadas(III:5758,IV:84,
27
VIII:45)enopoema“Vincentius,LevitaetMartyr”, deAndréde
Resende (1545). De acordo com Rosado Fernandes, é na Crónica
Geral de Espanha que encontramos acrescentos ao primeiro núcleo
dalenda,comvariantessignificativas“quemostramumatentativa
deracionalizaçãodomito,comotantasvezesacontecia,quandoa
28
lenda era necessária para explicar o que era real”.  Por sua vez,


23

AntónioCordeiro,HistóriaInsulana1(Lisboa1866)32.
 José Maria da Costa e Silva, Emília e Leonido (Lisboa 1836) secção
final“NotasdoPoema”:xvi.
25
 Alexandre Melo Morais, Os Portugueses Perante o Mundo 1 (Rio de
Janeiro1856)1415.
26
CrónicaGeraldeEspanhade13442(Lisboa1954)22.
27
“UlissesemLisboa”:145e“UlissesemLisboa:MitoeMemória”:10.
28
“UlissesemLisboa”:143.
24
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osautoresanglófonosespelhamaevoluçãodomitofundacionale
dosenredosefigurasquelhevãosendoadicionados.
São vários os escritoresportugueses(e espanhóis) que revi
sitam a lenda fundacional de Ulisses nos séculos XVIXVII
sobretudoparalegitimaraindependêncialusafaceaopaísvizinho
29
(literatura autonomista),  versões das quais não nos ocupamos
neste estudo: Diogo Mendes de Vasconcelos (Partida de Évora,
1572), Luís de Camões (Os Lusíadas, 1572), Juan de Mariana
(DeRebus Hispaniae, 1592), Frei Bernardo de Brito (Monarquia
30
Lusitana, 1597),  António de Sousa Macedo (Ulyssipo: Poema
Heróico, 1640), Luís Marinho de Azevedo (Primeira Parte da
Fundação,AntiguidadeseGrandezadaInsigneCidadedeLisboaeseus
VarõesIlustres,1652),ManuelSeverimdeFaria(NotíciasdePortugal,
1655, obra acrescentada pelo Padre D. José Barbosa em 1740) e
Inácio da Piedade e Vasconcelos (História de Santarém Edificada,
1740), entre outras já referidas. Algumas dessas obras cantam
figuras como Viriato, Ulisses e D. Sebastião, rei português que
31
encontra na literatura inglesa  uma fama muito superior à do
UlissesfundadordeLisboa.
Aacumulaçãodefigurasedemicroepisódiosassociadosao
mito em questão vai aumentando, e a propósito desse fenómeno
AiresA.Nascimentoafirmaquetaiselementossãocaleidoscópicos
edispersos,pois,enquantonarrativa,omitorenovaseconstante

29

 Vejase Hernâni Cidade, A Literatura Autonomista sob os Filipes
(Lisboa1948)6972.
30
 Por exemplo, em 1597 Frei Bernardo de Brito [Monarquia Lusitana
parte 1 (Lisboa1973) cap. 22, fl. 65v] afirma que Ulisses esquece Ítaca de tão
feliz que está em Lisboa, onde restaura as embarcações, pesca e se envolve
comCalipsoatéquePenélopelheescreveeeleregressa,igualmenteforçado
pelo desagrado do povo nativo face aos saques dos demais gregos que o
acompanham.TalcomoopoemaépicodeGabrielPereiradeCastro,estaobra
refereoconventodeChelas.
31
 Maria Leonor Machado de Sousa (dir.), D. Sebastião na Literatura
Inglesa(Lisboa1985).


 
154 RogérioMiguelPuga


Ágora.EstudosClássicosemDebate13(2011)

mente e não exige coerência, mas apenas que a sequência integre
ossegmentosessenciais:
a tradição tem a sua deriva e a sua recuperação; cíclicos
sãoosrespectivosrelançamentos.Nãosãolíquidostodososseus
momentos;nãoparecefácilreconstituílanemclaroreconheceras
suas oscilações de regresso e de mudanças. Haverá pelo menos
que não lhe perder as cintilações, cientes de que nisso passa um
32
fiodeidentidadequenosredimedoanonimato. 

NãoéportantodeadmirarqueaolongodosséculosLisboa
sejareferidacomo“cidadedeUlisses”porinúmerosautoreseuro
33
peus,  tal como acontece em 1866 num artigo da revista norte
americana Harper’s New Monthly Magazine, que refere a tempes
tade que leva o herói grego a Lisboa, bem como a efabulação
poética que está na origem da lenda: “The City of Ulysses, who,
issaid, was carried into the Tagus in the course of a stormy and
dangerous voyage. Without resorting to poetic fable, authentic
34
history establish its many centuries”.  Já em 1952, oautor ameri
cano Sidney Clark chama à capital lusa “a cidade dramática de
35
Ulisses”. Ateoriaqueassociaotopónimoaonomelatinodoherói
36
éavançadainclusiveemestudosmaisrecentes apesardetersido
refutada desde cedo, nomeadamente pelo humanista italiano
Lourenço Vala na Historiarum Fernandi Regis Aragoniae Libri Tres
(História de Fernando de Aragão, redigida entre 14451446 e publi
37
cada em Paris em 1521),  pelo humanista português Fernando

32

“OsEpónimosMíticosdeLisboa”:38.
 Victor Alexandre Chretien, Le Plat du Temple, La Nouvelle Énéide:
PoemeHeroiComique2(Offenbach1810)350,BiographieUniverselle,Ancienneet
Moderne55(Paris1833)587eAmericanNotesandQueries5/7(14071890)83.
34
“ALookatLisbon”:Harper’sMagazine33/194(1866)171.
35
 Sidney Clark, All the Best in the Mediterranean (Nova Iorque 1952)
8788, nossa tradução. Vejase também Peter Conrad, Where I Fell to Earth:
ALifeinFourCities(NovaIorque1991)1819.
36
 Irad Malkin, The Return of Odysseus: Colonization and Ethnicity
(Berkeley1998)170.
37
“UlissesemLisboa”:144e“UlissesemLisboa:MitoeMemória”:9.
33
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OliveiranaprimeiraHistóriadePortugal(c.1580) redigidaempor
tuguêse,atécertoponto,porManueldeFariaeSousaatravésdas
39
dúvidasquelevantanosseuscomentáriosaOsLusíadas(1639). 
A História de Fernando de Oliveira tem como objectivo a
nobilitaçãodosfeitosdosheróisportugueses,eoautor,aorefutar
omitodafundaçãodeLisboaporUlisses,resumeoselementosdo
mesmo, que, por seu lado, serão parafraseados nas obras angló
fonas de que nos ocupamos. O historiador quinhentista esclarece
asafirmaçõesdeEstrabãoedeoutrosautorescomoSolinoemque
os portugueses se baseiam para tentar fundamentar o mito e
avançaumafunçãopolíticaparaessahistóriaqueé,segundoele,
renovada de forma premeditada pelos autores seus conterrâneos.
Oliveira afirma que esses “letradores” lusos não conseguem
provar que Ulisses viera a Lisboa e inventam outra “mentira
40
pior”, adequeumnetodoheróifundaraacidadeequetrouxera
consigoafilhaBoa,dandoosnomesdessasduasfigurasorigemao
topónimo Lisboa “Ulisses e Boa”. O historiador desmente a
41
“invenção” popularsegundoaqualosdoisUlissesforamsepul
tados na Porta de Ferro de Lisboa e Aquiles foi criado e encon
trado no convento de Chelas. No entanto, na obra de Fernando
OliveiraumoutromitofundacionalsubstituiodeUlisses.Oautor
afirma que a fundação da capital poderá ter sido obra de Tubal
muito antes que Ulisses o pudesse vir a fazer e também que não
seria provável que Gorgóris autorizasse um “estrangeiro fugitivo
comquatrocompanheiros”apovoaromelhorportodoseureino,
concluindo que não há “escritor antigo de crédito que afirme ser

38

 A História de Portugal, de Fernando Oliveira, é publicada por José
Eduardo Franco, O Mito de Portugal: A Primeira História de Portugal e a sua
FunçãoPolítica(Lisboa2000)349494.
39
LuísdeCamões,Lusíadas2,comentadosporManueldeFariaeSousa
(Lisboa1972):VIII,381382.
40
HistóriadePortugal:359360.
41
HistóriadePortugal:360.
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42

Lisboa fundada por Ulisses”.  Para sustentar a sua posição,
ohistoriadorcitaumdosprimeirosrefutadoresdomito,ojárefe
rido Lourenço Vala, bem como outros autores não identificados.
ÉcuriosoofactodeohumanistanegaromitodeUlissesquandoa
suaobra,redigidaporvoltade1580,pretendeserum“testamento
patriótico” e mitificante após a perda da independência do seu
paísaoprofetizaraRestauraçãofaceaCastelaeaocriarummito
da origem de Portugal. Um dos objectivos dessa História anti
castelhanaénobilitareenaltecerosheróisportuguesesfaceàpre
sença negativa dos castelhanos no reino inexpugnável de Por
43
44
tugal. Aspalavrasdeautores“deboaerudiçãoeentendimento” 
como Lourenço Vala falam mais alto que o valor simbólico e pa
trióticodomitodafundaçãodeLisboaporUlisses,atéporqueesse
herói mitológico é substituído por uma figura bíblica. O maravi
lhosocristãoganha,então,primaziafaceaomaravilhosopagão.
Não obstante estas posições, o mito continua a ser recriado
nasliteraturasportuguesaedelínguainglesa,emboraobviamente
os autores mais tardios utilizem cadavez menos a tradição como
sendo real, mas sobretudo como um elemento mítico e simbólico
queenriqueceasdescriçõesliteráriasdacapitalportuguesa,como
veremos de seguida. Em 1795, o arquitecto James Murphy, que
visitara Portugal entre 1789 e 1790, publica Travels in Portugal,
relatoquemencionaasorigensobscurasdeLisboaeacrençagene
ralizada da sua fundação por Ulisses após a “destruição de
Tróia”.Ao transcrever a terceira e quarta estrofes do canto oitavo
45

de OsLusíadas  Murphy tornase um dos primeiros escritores a
estabelecer diálogo intertextual com uma obra portuguesa que
evoca o mito fundacional, o épico camoniano que muitos outros

42

HistóriadePortugal:361.
OMitodePortugal:239297.
44
HistóriadePortugal:361.
45
 James Murphy, Travels in Portugal (Londres 1795) 134135, nossa
tradução.
43
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irão referir. Em 1796 Robert Southey visita Portugal e no ano
seguintepublicaLettersWrittenduringaJourneyinSpainandaShort
Residence in Portugal, que seria aumentada e corrigida após uma
segundavisitaem18001801.Oviajanteinsereomitodafundação
da cidade nas tradições literárias portuguesa e inglesa através de
um interessante exercício literário de cariz comparatista que
enalteceaantiguidadedePortugal:
Its great antiquity is as boldly asserted, and as clearly
proved. The foundation of Lisbon by Ulysses was designed by
Pope for an episode in his projected epic poem, and forms the
subject of the Ulysseia of Gabriel Pereira de Castro, and the
UlyssipaofAntoniodeSouzadeMacedo,butthisbelongstothe
poets,andtemptingasistheetymologyofLisbonfromUlysses,
theantiquarianrejectsit.ItwasfoundedbyElisatheeldestsonof
46
Java, saysLuisMarinhodeAzevedo,hecalleditEliseon,thence
Elisbon, Lisbon. Nothing can be plainer. If however, the honour
offoundingthemetropolisofPortugalbecontestedbetweenElisa
andUlysses,thereisnocontroversyconcerningtheestablishment
47
ofSetuval[sic.]byTubal. 

Oexcertoabordaváriostópicosdeinteresse,nomeadamente
a utilização do mito nas literaturas portuguesa e inglesa, neste
últimocasoatravésdeumesboçodeumpoemaépicoqueopoeta
satíricoinglêsAlexanderPope(16881744)planearaescreversobre
Bruto,obisnetodeEneiasque,deacordocommaisummitome
dieval fundacional que remete para a Antiguidade Clássica, fun
48
dara Inglaterra e fora o seu primeiro rei.  Após traduzir a Ilíada

46

ReferênciaàpersonagembíblicaElisa,filhodeJavan,bisnetodeNoé
etetranetodeMatusalém.
47
 Robert Southey, Letters Written during a Journey in Spain and a Short
Residence in Portugal 1 (Londres 1808) 57, texto também publicado na revista
de Boston The New England Quarterly Magazine; Comprehending Literature,
MoralsandAmusement2(1802):166.
48
 A lenda é referida pela primeira vez na Historia Brittonum (c. 830),
compilaçãohistóricaatribuídaaomongegalêsNennius,deacordocomaqual
onomedailha(Britain)temorigemnonomedoheróiromano(Bruto).Omito
é popularizado a partir do século XII por Geoffrey of Monmouth através da
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entre 1715 e1720 ea Odisseia entre 1725 e 1726, com o auxílio de
William Broome e Elijah Fenton, Pope planeia o referido poema,
noqualafundaçãodeLisboaporUlissesconstituiriaumepisódio.
Em 1806 o reverendo William Lisle Bowles e outros estudiosos
publicamovolumequartodasObrasCompletasdePope,composto
por poemas e outros escritos inéditos, entre os quais se encontra
“ThePlanofanEpicPoemtoHaveBeenWritteninBlankVerse,
andIntitled,Brutus”,quesumariaoenredodaepopeiadasaven
turasmarítimasdeBrutodeTróia:
ThevesselatlengthtouchedatLisbonorUlyssipont[sic.],
where he [Brutus] meets with the son of a Trojan, captive of
Ulysses. This gives occasion for an episode; and, among other
things, furnishes an account of Ulysses settling there, and
buildingofLisbon;withadetailofthewickedprinciplesofpolicy
and superstition he had established, and of his being at length
49
drivenawaybythediscontentedpeoplehehadenslaved. 

Na versão ficcional que seria criada por Pope a partir da
lenda portuguesa o tirano fundador de Lisboa escravizaria os
nativoseestabeleceriaumapolíticaesuperstiçõesnegativasnessa
cidade,tendo,portanto,umaimagemnegativa.
Regressando à citação de Southey que já transcrevemos,
oautor inglês, tal como muitos outros, alude ainda à mítica fun
daçãodeLisboaporElisa,deentreoutroslendáriosfundadoresda
capital mencionados em obras lusas como a Primeira Parte da
50
FundaçãodaMuiInsigneCidadedeLisboa, quedescreveomomento
emqueUlissesencontraAquilesescondidonotemplodasVestais,

crónicafantasiosaHistoriaRegumBritanniae(c.1136)eétambémconhecidono
Portugalmedieval(CrónicaGeraldeEspanhade1344:13).
49
AlexanderPope,“ThePlanofanEpicPoemtoHaveBeenWrittenin
Blank Verse, and Intitled, Brutus”: Alexander Pope, The Complete Works 6
(Londres1806)386.
50
LuísMarinhodeAzevedo,PrimeiraPartedaFundação,Antiguidadese
GrandezadaInsigneCidadedeLisboaeseusVarõesIlustres1(Lisboa1652)1012,
102104.
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emChelas, ondeesteforaescondidopelasuamãeTétisparanão
terquelutarnaguerradeTróia.Esseminienredo,arelaçãoamo
rosa de Ulisses e Calipso em Lisboa e a estada de Aquiles em
52
Chelas  são transposições criativas de conhecidos episódios da
literatura grega para a geografia portuguesa. No capítulo décimo
da Fundação o leitor toma conhecimento dos “títulos de nobreza
que Lisboa adquiriu com a fundação de Elisa, e reedificação de
Ulisses”,enocapítuloseguinte“donomequeUlissespôsaLisboa
depois que a fundou, e de várias opiniões, que há nesta matéria,
53
eseus prováveis fundamentos.”  Outras obras portuguesas como
AsCidadeseVilasdaMonarquiaPortuguesaqueTêmBrasõesdeArmas,
54
55
deInácioVilhenaBarbosa, CorografiaPortuguesa, Memóriasparaa
56
História de Portugal, de José Soares da Silva,  e Mapa Breve da
57
Lusitânia Antiga e Galiza Bracarense,  de Francisco do Nascimento
Silveira, referem igualmente a reedificação da capital por Ulisses
apósasuafundaçãoporElisa.
Também em 1877 Marion McMurrough Mulhall menciona
os antigos historiadores lusos que “fingem” que Lisboa foi fun
58
dadaporumnetodeAbraãoouporUlisses, ficandoclaroqueos
fundadoreslendáriosdeumacidadeenaltecemosseusestatutose

51

 Primeira Parte da Fundação: 2325. Em 1639 também Faria e Sousa
referira, ao comentar Os Lusíadas: VIII, 381382, o templo de Minerva, que
afirmaseroconventodeVestaisemChelas.
52
 António Carvalho da Costa, Corografia Portuguesa e Descrição
TopográficadoFamosoReinodePortugal3(Lisboa1712)342.
53
PrimeiraPartedaFundação:123128e148153,respectivamente.
54
 Inácio V. Barbosa, As Cidades e Vilas da Monarquia Portuguesa 1
(Lisboa1860)22.
55
CorografiaPortuguesa:341342.
56
 José Soares da Silva, Memórias para a História de Portugal 3 (Lisboa
1732)10541055.
57
 Francisco N. Silveira, Mapa Breve da Lusitânia Antiga e Galiza
Bracarense1(Lisboa1804)243244.
58
 Marion McMurrough Mulhall, From Europe to Paraguay and Matto
Grosso(Londres1877)2.
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história. O mito faz, portanto, parte da cor local e da memória
colectiva da urbe, pelo que diversos viajantes referem também a
miríade de mitos fundacionais associados a Lisboa, como por
exemploJ.F.Packard,autordorelatodacircumnavegaçãodo18º
presidente norteamericano, o general Ulysses Simpson Grant
(18221885): “There are so many stories about the foundation of
Lisbonthatthereadermaytakehischoice.Ulyssesissaidtohave
made this one of His wanderings and to have in the words of
59
Camoens,bidden“theeternalwallsofLisbon”. Àsemelhançade
outrosvisitantes,PackardcitaOsLusíadas,queé,talcomoaópera
Ulisses em Lisboa (1761), de Francisco José Freire, intertexto de
todas as obras anglófonas que abordamos. Tornase, aliás, óbvio
que o poema de Camões, traduzido para inglês por Richard
60
Fanshawem1655eporWilliamJuliusMickleem1776, éumadas
obrasquemaiscontribuemparaadisseminaçãodomitonaslitera
turasdeexpressãoinglesa.
Em1874ovicecônsulportuguêsemLeedsJoaquimAntónio
deMacedopublica,emLondres,AGuidetoLisbonanditsEnvirons,
Including Cintra and Mafra, em cuja secção “Historical Sketch of
Lisbon” alude às lendas da fundação dessa cidade por Eliza e
Ulisses,talcomoSoutheyfizeraumséculoantes:
TheoriginofLisbonislostamongthenebulae[…].Others
again with no zeal contend that Lisbon owes its origin to Elisa,
Greatgrandson of Noah, and with marvelous precision
determine the exact date to be 2150 B. C. or 278 years after the
deluge. The popular belief, however, is that it was founded by
Ulysses after the destruction of Troy, and though there is no
definite authority in favour of Homer’s astute hero, yet he has
61
beengenerallyadoptedbythepoets. 


59

J.F.Packard,Grant's Tour Around the World(Cincinnati1880)508.
 Consultese Maria Leonor Machado de Sousa (coord.), Camões na
Inglaterra(Lisboa1992).
61
 Joaquim António de Macedo, A Guide to Lisbon and its Environs
(Londres1874)2829.
60
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Maisumavezencontramosoheróigregoeumapersonagem
bíblica a ‘lutar’ pelas honras da fundação de Lisboa. O autor,
àsemelhança de Southey e Dr. Isley, menciona as origens nebu
losas da urbe, avança uma data exacta para a fundação e remete
paraacrençapopularportuguesaeparaasobrasquejálistámos.
Em 1956 Wiliam e Elizabeth Younger recordam, tal como
62
LilaPerlem1971, ainfundadalenda:“itwaspossibletoimagine
Phoeniciantradegalleyscreepingupthecoast,Greekgalleysalso
forthereisalegend(quiteunauthenticated)thatUlyssesfounded
LisboninadditiontotheequallyunauthenticatedstorythatTubal
63
built Setubal”.  O casal imagina as sucessivas chegadas de dife
rentespovosaLisboa,criaumaimagemdiacrónicaepalimpséstica
da história marítima da cidade e compara a lenda de Ulisses à
também conhecida e fictícia tradição segundo a qual Tubal, neto
de Noé, teria fundado Setúbal. Esse exercício de comparação dos
mitos (auto)caracteriza os autores ingleses como informados e
interessados pela cultura que descrevem e tentam descodificar.
Também os escritores portugueses comparam mitos sobre funda
ções de cidades para enfatizar o seu carácter ficcional, como
podemos ver através do poema Emília e Leonido ou, os Amantes
Suevos (1836): “Esta fundação de Santarém por Abides tenho eu
por tão fabulosa como a de Lisboa por Ulisses, a de Setúbal por
64
Tubal[…]comquetantosescritoresnosembalam”. Afundação
de Setúbal e do reino de Portugal por Tubal é, aliás, referida no
século XVI na primeira História de Portugal, bem como no século
XIXemobrasquecontinuamadisseminaressaslendas,comopor
65
exemploaHistóriaInsulanaeOsPortuguesesPeranteoMundo. São,
portanto,jáantigasastradiçõesqueavançamdiversosfundadores

62

LilaPerl,LivinginLisbon(NovaIorque1971)36.
 William Younger e Elizabeth Younger, Blue Moon in Portugal
(Londres1956)24.
64
EmíliaeLeonido“NotasdoPoema”:xvi.
65
HistóriadePortugal:352353,HistóriaInsulana:3236eOsPortugueses
PeranteoMundo:23.
63
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estrangeiros de Lisboa,  e, como vimos, essas versões são conti
nuamente recuperadas e até parodiadas por autores anglófonos
como J. F. Packard, em cuja obra confluem implicitamente todos
essesmitosfundacionais.
67
O artigo “Portuguese Literature”  publicado em 1809 na
LondonQuarterlyReviewafirmaqueosportuguesescantamUlisses
com base em fábulas antigas, por oposição ao que acontece com
Viriato, que é um herói histórico: “in the age of fable they found
Ulysses for a national hero, in ancient history the great Viriatus,
whosememoryitwellbecomesthemtoloveandcherish.Someof
these [poems] are servile imitations of Tasso, others are written
without any model”. Se o mito ocupa uma zona cinzenta entre a
68
literatura, a filosofia e a antropologia,  são vários os campos do
69
saber para os quais a “lenda pitoresca”  de Ulisses se propaga,
marcando em 1844 presença nos Estados Unidos da América
70
através do McCullough’s Universal Gazeteer.  Dez anos depois, na
GrãBretanha, o professor da Universidade de Edimburgo James
Pillans informa, num estudo sobre a geografia europeia, que o
topónimo Olissipo talvez tenha sugerido a “fábula” da fundação
71
dacidadeporUlisses. Em1848ovicepresidentedoColégiodos
Ingleses (Inglesinhos), o reverendo Dr. Isley, publica The Lisbon
Guide,orAnHistoricalandDescriptiveViewoftheCityofLisbonand

66

 Vejase Helena de Carlos Villamarín, “Mitos Fundacionales de la
Península Ibérica entre la Historiografia Medieval y la del Temprano
Humanismo”:Euphrosyne23(1995)245258.
67
 Anónimo, “Portuguese Literature”, The London Quarterly Review 1/2
(051809)241.
68
MichaelBell,Literature,ModernismandMyth(Cambridge1997)1.
69
ExpressãoquePeterWhitfield,CitiesoftheWorld:AHistoryinMaps
(Berkeley2005)99,utilizaparareferiralendadequenosocupamos(tradução
nossa).
70
 John R. McCullough e Daniel Haskell, McCullough’s Universal
Gazeteer2/1(NovaIorque1844)191.
71
 James Pillans, Elements of Physical and Classical Geography (Londres
1854)3,nossatradução.
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its Environs (2ª edição 1853), que resume a lenda de que nos
ocupamosnoiníciodasecçãodedicadaàhistóriadeLisboa:
The origin of Lisbon, like that of many other cities, is
involvedinobscurity.Thepopularbeliefonthesubjectisthatit
wasfoundedbyUlyssesafterthedestructionofTroy,andthatit
received from him its name Ulyssippo. It is related, on the
authority of a writer quoted by Strabo, that the hero, after long
contending with the tempestuous ocean, entered the Tagus for
the double purpose of repairing the damage his ship had
sustained in a storm, and of giving an interval of repose to his
wearyfollowers;thatafterconsiderabledelay,whenheproposed
toresumehisvoyage,hefoundfewornonewillingtoexchange
the security of a delightful harbor for the stormy perils of an
unknown ocean; that in this emergency he adapted himself to
circumstances, and in accordance with the wishes of his men,
traced the foundations of a new city, and built a temple to
Minerva; that the predatory habits of these conquerors of Troy
soon drew upon them the hostility of the natives, and that the
prudent chief representing to his followers this opposition as an
insurmountableobstacletotheirplansofpermanentcolonization,
induced them to abandon the place and to sail with him once
72
moreinsearchofIthaca. 

TalcomoMurphyem1795eoutrosautoresposteriormente,
Dr. Isley refere as origens obscuras, porque desconhecidas, da
capitalportuguesaelocalizaasuafundaçãoporUlissesnaviagem
deregressoaÍtaca.Opreladoabordatemáticasquesãoelementos
do mito a que chama “crença popular”, como se este tivesse mi
grado da literatura erudita para as ruas de Lisboa. O vice
presidentedosemináriocatólicoinglêsdeLisboaaludeaEstrabão
comofontedalendaerefereatempestadequelevaoheróigrego
ao rio Tejo para se proteger, descansar e reparar os barcos.
OsrestantesmarinheirospreferemLisboaaomarincertoeestabe
lecemse no porto, atrasando, mais uma vez, o regresso à Grécia

72

Dr.Isley,TheLisbonGuide,orAnHistoricalandDescriptiveViewofthe
City of Lisbon and its Environs (Lisboa 1853) 12; vejase Spain and Portugal:
HandbookforTravellers(Leipzig1901)512.
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parafundaressacidade,ondeconstroemumtemploemhonrade
Minerva. Essa versão da lenda, numa atitude que actualmente
associamosaoparadigmapósmoderno,dáalgumaproeminência
evozaossilenciadosdahistória(mitológica),osgregosqueacom
panhamofamosoUlissesatéLisboa,masqueraramentesãorefe
ridos como seus fundadores. Quando o são é de forma negativa,
poisédevidoaosseussaquesconstantesqueosnativosserevol
tameosforçamapartir.Dessaforma,olídergregonãopodelevar
a cabo os seus planos de colonização permanente, sendo, no
entanto, caracterizado como colonizador, ou seja, precursor dos
Portugueses dos séculos XVXVI. Tal como Murphy e outros via
jantes, o vicepresidente do Colégio dos Ingleses cita ainda um
intertexto da sua obra, a epopeia camoniana, antes de abandonar
as “regiões da ficção” e referir os primeiros episódios compro
váveisdahistóriadeLisboa.
Em 1864, o famoso editor londrino John Murray publica
AHandbookforTravellersinPortugal,que,talcomRobertSouthey,
insereoepisódiomitológiconastradiçõesliteráriaehistoriográfica
portuguesas:
Others [historians] have been content with claiming
Ulysses was its [Lisbon’s] founder, and have given detailed
accountsofHisproceedingshere,bothbeforeandafterthesiege
of Troy. From him they derive the name Olyssipo, by corruption
Lisboa. This tradition is the subject of the epic poem “Ulyssipo”,
the work of Antonio de Sousa Macedo, in the middle of the 17th
century, which in some respect may compare with any
73
Portugueseepic,excepttheLusiad. 

O manual para turistas apresenta um novo elemento, as
estadas do herói em Lisboa antes e depois do cerco de Tróia,


73

 John Murray (ed.), A Handbook for Travellers in Portugal (Londres

1864)5.


Aodisseiadeummito:diálogosintertextuaisemtorno

dafundaçãodeLisboaporUlissesnasliteraturasanglófonas 165


Ágora.EstudosClássicosemDebate13(2011)
74

enquanto autoras como Marion F. Smithes  parafraseiam,
em1931,aversãomaisconhecida,adafundaçãodaurbedurante
a viagem de regresso. Quando as mulheres começam a viajar e a
narrarassuasaventuras,osrelatosdeviagemfemininostambém
ecoam o mito. Em 1891 Harriet Elizabeth Tucker Francis publica,
em Nova Iorque, By Land and Sea: Incidents of Travel with Chats
about History and Legends, cujo título estabelece desde logo um
contrato de leitura baseado na viagem em torno do folclore e da
riquezadatradiçãooraleetnográficadoslocaisvisitados.Oíndice
da obra refere a temática “How Ulysses founded Lisbon”, que é
desenvolvida juntamente com a das fontes portuguesas antigas:
“IfoundinanoldPortuguesebookthefollowingveryinteresting
75
legendrespectingthefoundingofthecityofLisbon”. Jáaescri
tora inglesa Marianne Baillie publica em 1824 uma descrição de
Lisboa que consiste num conjunto de missivas já traduzido para
português (Lisboa nos Anos de 1821, 1822 e 1823, Biblioteca
Nacional, 2002). Na 56ª carta, redigida em Julho de 1823,
aescritoraautocaracterizasecomoexiladanacapitalportuguesa,
onderesidecomomaridoAlexanderBaillieentreJunhode1821e
Outubrode1823,ecomparaseaUlissesemLisboaaolharparaa
76
sua saudosa terra natal,  rentabilizando a temática do regresso,
movimentopeloqualaresidentetambémanseia.Aliás,amissiva
14ª, enviada à mãe de Marianne em Agosto de 1821, contém o
poema “O Lamento da Exilada”, que consiste nos queixumes e
lamentações de uma mulher revoltada a quem a riqueza não
consola no exílio. Tal como o “sábio” Ulisses, a residente inglesa
observaooceanoetentaverparaalémdele,elogoumparalelismo
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 Marion F. Smithes, Things Seen in Portugal: The Garden of the West
(Londres 1931) 19, 28; vejase também Eugene E. Street, A Philosopher in
Portugal(Londres1903)93.
75
HarrietElizabethTuckerFrancis,ByLandandSea:IncidentsofTravel
(NovaIorque1891)9,1415.
76
MarianneBaillie,LisbonintheYearsof1821,1822and18232(Londres
1825)205.
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se estabelece, pois a “sabedoria do homem [Ulisses] e a fraqueza
77
damulher[Marianne]coincidem”. 
Em1828oreverendogalêsWilliamMorganKinseypublica
Portugal Illustrated; in a Series of Letters, obra que parafraseia a
lendadeUlissesapartirdeOsLusíadas,comoacontececommuitos
outrosviajantes:
theoldtraditionis,thatLisbonwasbuiltbyUlysses,and
thencecalledOlyssipolis[sic.],anditisthusnoticedbyCamoens
inhisLusiad:
Andthou,famedLisboa!WhoseEmbattledWall
RosebythehandthatWroughtProudIlion’sFall
Butthisoldtale,consecratedasitisbythedivinepoetof
Portugal, may have equal pretensions to truth with the fable of
the first Alphonso having given, in return for their important
servicesinenablinghimtodefeattheMoors[…],Almada[…]to
78
apartyofEnglishCrusaders. 

Kinsey compara a lenda de que nos ocupamos a um outro
episódio considerado histórico, mas que, segundo ele, é igual
mente lendário: a doação de terras na zona de Almada aos cru
zadosinglesesporD.AfonsoHenriquesapósatomadadeLisboa,
o primeiro momento das relações lusobritânicas. O esperado
regresso de Ulisses ao Tejo é cantado pelo autor no seu poema
descritivo“AlmadaHill”atravésdeumasugestivaremissãopara
79
ofuturo:“Beheldth’UlyssesofHisagereturn/ToTago’sbanks”. 
Com a massificação do turismo no século XX, os guias de
viagem tornamse acessórios essenciais para o viajante.
OTravellers Guide to Portugal publicado em 1992 pela Berlitz data
inclusive a visita de Ulisses a Lisboa e mescla, mais uma vez,
episódios mitológicos para os localizar nacidade,nomeadamente
o encontro do herói com Calipso, momento esse datado com
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Lisbon:206,traduçãonossa.
 William Morgan Kinsey, Portugal Illustrated; In a Series of Letters
(Londres1828)100.
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 William Morgan Kinsey, “Almada Hill”: Samuel Johnson (ed.), The
WorksoftheEnglishPoets,fromChaucertoCowper17(Londres1810)540.
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precisão pelo autor: “According to one account, Ulysses visited
Lisbonin1215b.C.,hadanaffairwithPrinceGorgoris’sdaughter
80
Calipso, and left before their son, Abidis, was born”,  relação
amorosa também anteriormente localizada em Portugal por
81
ThomasJamesemTheHistoryoftheHerculeanStraits(1771), entre
outros exemplos que já referimos. A fusão de tradições literárias
marca também presença num recente guia de viagem literário e
cultural sobre Lisboa. Nessa obra publicada em 2003 Paul Buck
sumaria a lenda na secção dedicada à história da urbe, ou seja,
Ulisses inaugura muitos dos textos sobre a capital lusa, e nesta
versão Calipso dá origem às sete colinas de Lisboa: “Legend
suggests that Lisbon identifies Ulysses as its founding father,
strangelyaddingthatitwasevenherethattheseanymphCalypso
fell in love with him, turning herself into a snake whose coils
formed the seven hills. Perhaps the myth has more to do with a
82
similaritytotheplace’slatername,Olissipo”. 
A origem mitológica da capital é ainda associada ao terra
motoqueaassolaem1755.Aoabordarcenáriosapocalípticosno
seu estudo The End of The World: A History (1982), o jornalista
norteamericanoOttoFriedrichremeteparaafundaçãodeLisboa
por Ulisses, cidade que parecia eterna até 1755, ano em que um
dos sete maiores cataclismos de sempre aí se faz sentir: “perched
on seven hills near the mighty Tagus river, Lisbon had seemed
eternal.Ulysseswassaidtohavewanderedhereafterthesackof
83
Troy”. Asideiasdeantiguidadeedaeternidadedaurbeantesdo
terramoto são acentuadas através dos simbólicos passeios de
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 Alan Tucker (ed.), The Berlitz Travellers Guide to Portugal (Oxford
1992)158.
81
 Thomas James, The History of the Herculean Straits: The Straits of
Gibraltar1(Londres1771)5.
82
 Paul Buck, Lisbon: A Cultural and Literary Companion (Oxford 2002)
16.
83
 Otto Friedrich, The End of the World: A History (Nova Iorque 1986)
179.
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Ulisses, sendo a imagem do herói a vaguear (“wandering”) por
Lisboarecorrentenaliteraturainglesadesdecedo,comopodemos
verificar também através do artigo “Old Lisbon and Its
84
Overthrow”(1874)publicadonoMcBride’sMagazine. 
Em 1990 Derek Walcott, romancista das Caraíbas a quem
viriaaseratribuídooPrémioNobeldaLiteraturaem1992,publica
o poema épico pósmoderno Omeros, cujo narrador é um “West
Indian” quereside em Boston e regressa ao contexto póscolonial
de Santa Lúcia para visitar a mãe. O último canto percorre itine
rários pretéritos do protagonista enquanto ele recorda as suas
viagensdeaprendizagempeloVelhoMundo,nomeadamentepor
LisboaeLondres,duasmetrópolescoloniaisdescritascomcargas
85
negativas. Noiníciodocantoquinto“Ulissibona”écaracterizada
86
como um “mudcaked settlement founded by Ulysses”,  tor
nandose o poema também um intertexto de Os Lusíadas através
dessa temática. Em Omeros o castelo de São Jorge é um fantasma
do que fora no passado e a história da capital encontrase
87
cristalizadanosarcosdoaqueduto quenãoéromano,contraria
mente ao que o narrador afirma. O herói grego, ao contrário dos
colonizadores modernos, funda a cidade, mas não a explora,
abandonaa para que terceiros o façam e dela usufruam. É aliás
instantânea a associação de Ulisses aos navegadores e coloni
zadores lusos, como já afirmámos. A urbe por ele fundada seria
maistardeametrópoledoimpérioportuguês,quesetornaassim
tambémumsimbólicolegadodoargonautahomérico.
JánoséculoXXI,JayBrunhouserefere,nasuaobrasobreos
caminhosdeferro europeus, os antigos eléctricos de Lisboa de

84

 Anónimo, “Old Lisbon and Its Overthrow”, McBride’s Magazine 14
(1874)68.
85
MariaCristinaFumagalli,TheFlightoftheVernacular:SeamusHeaney,
DerekWalcottandtheImpressofDante(Amesterdão2001)205206.
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DerekWalcott,Omeros(Londres1990)189.
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 Omeros: 191192. Vejase Lance Callahan, In the Shadow of Divine
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forma hiperbólica, servindose da fundação para datar esses
ruidososepitorescosmeiosdetransporte:“Partoftheexcitement
comesfromridingoncarsthatgroanfromheavyuseandseemto
88
datebacktoshortlyafterUlyssesfoundedLisbon”. Areferência
humorística ao herói da Odisseia é informação ‘de fundo’ e serve
para enriquecer indirectamente a componente cultural da obra e
caracterizaroautorcomoinformadoeinteressadopelopassadoe
pela memória colectiva dos locais que descreve ao leitor angló
fono. As lendárias origens da capital são também ficcionalizadas
pelo romancista norteamericano Tom Gabbay no seu recente
thrillerTheLisbonCrossing(2003),traduzidoparaportuguêscomo
título Encontro em Lisboa (Casa das Letras, 2008). A acção do
romance tem lugar na Lisboa neutral durante a Segunda Guerra
Mundial, onde as “muitas pessoas [que] faziam muitas coisas”
conhecemalenda:“LegendhasitthatUlysseshimselffoundedthe
89
city”. 
A partir do século XVIII a tradição de Ulisses é referida
pelosautoresanglófonoscomoinfundada,emboraorgulheospor
tugueses, sendo utilizada como marca da erudição dos autores e
como referência cultural que faz parte do imaginário da capital
lusa. Ulisses (re)aparece sobretudo no incipit das obras ou das
secçõesdedicadasaLisboa,poisremeteparaasorigensdessaloca
lidade.Temos,portanto,aimagemdeumheróifundador,sempre
emviagemderegressoqueoravagueiaporLisboa,antesedepois
docercodeTróia,oradescansajuntodosseusfiéisseguidores,ora
seenvolvecomCalipsoatédecidirregressaraÍtaca.
O mito penetra na tradição literária anglófona através de
relatos/guias de viagem, de Os Lusíadas, de romances e poemas e
dasparáfrasesdalendafornecidasporinformanteslocais.Asinú
merasreferênciasinglesasàsaventuraseaodescansodoheróiem
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JayBrunhouse,TravellingEurope’sTrains(Londres2001)304.
 Tom Gabbay, The Lisbon Crossing (Nova Iorque 2007) 36, nossa
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Olisipo parafraseiam o mito fundacional que se torna assim um
temaliteráriocadavezmaisconhecidodospúblicosinglêsenorte
americano, adicionandolhes alguns autores anglófonos referên
cias espáciotemporais ao especificar a data da famosa estada.
Comovimos,alendafuncionacomoforçamotoracriativa,embora
sejam poucos os autores anglófonos que, como Pope, Kinsey e
Walcott,seapropriamdomitoliterárioeoenriquecemaoadensar
oenredooriginalcomnovosepisódios.Oprotótipomitológicode
Ulisses enquanto herói fundador de Lisboa na sua viagem de
regresso reaparece nas mais variadas obras de língua inglesa,
havendo pouca oportunidade para (re)configurações elaboradas
desse mito, uma vez que a maioria dos autores ingleses tem um
contacto breve com essa “crença popular”, como alguns lhe
chamam,reproduzindooqueouvemelêem,ouseja,aefabulação
poéticaemtornodalendaérelativamentereduzida,poisosescri
tores limitamse a parafrasear a história das míticas origens da
cidade das sete colinas. Se exceptuarmos o esboço de Pope, que
nãopassadeumprojectodeumpoemaépico,easbrevesreferên
ciaslíricaeépica,respectivamente,deKinseyeWalcott,nãoseve
90
rifica uma ‘remitologização’ dinâmica  da fundação da urbe por
Ulisses nas literaturas anglófonas, mas sim uma ‘apropriação’ do
tempo mítico por parte dos autores para enfatizar a antiguidade
históricadesseespaçourbano.Aliás,comorecordaNorthropFrye,
o interesse dos poetas pelo mito e pela sua actualização data da
91
época de Homero,  estabelecendose entre as obras referida uma
viagem intertextual e mitopoética rumo à Lisboa de Ulisses.
Afraca remitologização anglófona devese ao facto de esse mito
dizerrespeitosobretudoàrelaçãoqueosportuguesesestabelecem
comassuasnarrativasnacionalistas,quenãotêmamesmacarga
simbólicaeimportâncianorestodomundo.

90

EleazarM.Mielietinski,APoéticadoMito(RiodeJaneiro1987).
 Northrop Frye, Fables of Identity: Studies in Poetic Mythology (Nova
Iorque1963)2137.
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Osdiálogosintertextuaispornósanalisadossurgemdopro
cessoderecriaçãoliteráriadomitoaolongodosséculos.Asrefe
rências sucessivas à lenda adensam o cariz lírico e simbólico das
obras estudadas e remetem para a presença da (herança da)
culturaclássicanaconstruçãodaidentidadenacionalenamemó
riacolectivaportuguesas,sobretudonasuadimensãoimaginária.
Osmotivosliteráriosdaviagem,doregressoacasa,dodescanso,
dodesafio,datempestade,doconforto,dodesconhecido,doamor,
da fundação e dos descendentes deixados no extremo ocidente
europeufazemassimpartedarededesignificaçõesdomitofunda
cional que tem como objectivo inicial fortalecer a identidade
nacionaleaindependênciasimbólicadeumpaíspequenoeperi
férico,cujoúnicovizinhorepresentavaumaameaçamilitar.Como
vimos,alendatemummotordecarizetimológico,aidentificação
deOlisipocomonomelatinodeUlisses,bemcomoumoutrode
cariz nacionalista ou político que tenta enobrecer as origens de
Portugal e os míticos descendentes lusos do herói homérico.
Ambas as dimensões se encontram presentes nas referências ao
episódio nas literaturas de língua inglesa, embora mais esbatidas
poisUlisses éutilizadosobretudocomoheróiclássicoeelemento
simbólicoqueenriqueceacomponenteculturaldasobraspornós
analisadas.Assimsendo,emtermosdofenómenodarecepçãolite
ráriadalendanasliteraturasanglófonas,podemosconcluirquese
trata, no geral, de uma paráfrase relativamente passiva, uma vez
queamaioriadosautoresapenasecoaassuasleiturasouasinfor
mações que ouve, fenómeno que também se prende com a natu
rezamiméticaerealistadaliteraturadeviagens.
A rede de intertextos que estudámos tem valor não apenas
comoexemplodasreapropriaçõesourevivescênciassignificativas
do mito, mas também como espelho dessa ‘narrativa’ e dos
diferentes estádios da sua disseminação pelo mundo anglófono,
tendo autores como Alexander Pope planeado reescrever a lenda
de forma criativa e inovadora, enquanto os autores de relatos de
viagem e Derek Walcott parafraseiam as diferentes variantes
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(re)criadasaolongodosséculos.Atransformaçãoeatransmissão
do mito em geral assumese como um fenómeno não apenas
literário, mas também históricocultural, e, como afirma Manuel
dos Santos ao estudar as representações do herói grego na litera
tura portuguesa, “a sombra de Ulisses tem pairado obsessiva
mentenoimaginárioocidental”eessemito“ultrapassouoslimites
geográficos da cultura e da civilização mediterrânicas, de que
constitui, porventura, a mais importante configuração sim
92
bólica”.  Sobre o mesmo tema, e ao elaborar a sua ‘geocrítica’da
capitallusa,BertrandWestphalconclui:“Lisbonneestfilleduplus
méditerranéendetousleshomes.Ulysse.LisbonnefutOulisipona.
Oulisi a certes marqué le pas face à Lisipona, mais le roman des
93

originesnes’effacejamais”. Alendafundacionalquetransporta
oheróihoméricoparaforadoMediterrâneopermitenosanalisara
recepção, a transformação e a apropriação do mito odisseico em
Portugal,ondeosmundosatlânticoemediterrânicoseencontram.
Comovimos,oepisódioabandonaouniversodaliteraturaerudita
ereactualizasesucessivamente,poisoturistadoséculoXXpassa
a ter um contacto mais fácil com a lenda da fundação da cidade
quevisitacomoguiadeviagemdebaixodobraço.
Concluímos já que nas literaturas anglófonas não existem
inovações temáticas ou formais significativas em torno da
fundaçãodeLisboa,massimecosdeummitoportuguêsquetem
comobaseummitohomérico,numprocessodemiseenabyme,pois
a partir das errâncias de Ulisses imaginamse as origens da urbe.
Tal como o sebastianismo, o milagre de Ourique e até o Ada
mastor,entreoutrossímbolos,temasefigurasportuguesasjárefe
ridos, a fundação de Lisboa pelo herói grego faz parte da mito

92

 Manuel dos Santos Alves, “O Mito de Ulises ou a Queda na
História”: M.L. Losa, I. deSousa e G. VilasBoas (ed.),Literatura Comparada,
OsNovosParadigmas(Porto1996)569.
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poéticanacional,ouseja,damemória(imaginária)colectiva,como
Fernando Pessoa demonstra liricamente no poema “Ulisses” da
Mensagem;aliás,RosadoFernandesrecordaqueUlisseséumherói
94
“por adopção dos Lusitanos”.  Ao (d)escrever Lisboa, o escritor
viajante anglófono identificase, como acontece a Marianne
Baillie,comofundador,tambémeleumviajanteeumestrangeiro
que a visitara milhares de anos antes, a caminho de Ítaca.
SeUlisseséoparadigmaouarquétipoocidentaldoviajanteenge
nhososempreemviasderegressara casa,acapitalportuguesaé
um dos seus feitos míticos. A tradição literária de que nos
ocupámosé,portanto,umasimbólicaextensãogeográficaehistó
rica do mito odisseico, ao qual vão sendo adicionados gradual
mente novos elementos, processo que nos recorda, tal como
95
diversos estudos de Victor Jabouille,  que a mitologia clássica
continuaaseragrandefontereferencialdonossouniversomítico.
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*********
Resumo: O presente estudo aborda o processo intertextual de transmissão e
disseminaçãodomitodafundaçãodeLisboaporUlissesdaliteraturaportu
guesa para as literaturas inglesa e norteamericana a partir sobretudo de
relatosdeviagemdesdeoséculoXIIateàactualidade.Analisamosaindade
que forma autores anglófonos como Alexander Pope (16881744), William
Morgan Kinsey (17881851) e Derek Walcott (1930) se apropriam
criativamentedomitoeoactualizam.
Palavraschave: Ulisses; Lisboa; mito; literatura de viagens inglesa e norte
americana;intertextualidade.
Resumen:Elpresentetrabajoseproponeexaminarelprocesointertextualde
la transmisión y difusión del mito de la fundación de Lisboa por Ulises.
Tomamoscomopuntodepartidalaliteraturaportuguesaparaanalizarcomo
seharepresentadoelmitodesdeelsigloXIIenlasliteraturasinglesaenorte
americana, sobre todo en relatos de viajes. También veremos cómo se
apropian del mito autores anglófonos como Alexander Pope (16881744),
William Morgan Kinsey (17881851) y Derek Walcott (1930) y cómo lo
actualizandeformacreativa.
Palabras clave: Ulises; Lisboa; mito; literatura de viajes inglesa y norte
americana;intertextualidad.
Résumé: Cette étude aborde le processus intertextuel de transmission et
disséminationdumythedelafondationdeLisbonneparUlysse.Elleprendra
comme point de départ la littérature portugaise, puis s’intéressera au
traitement de ce même thème dans les littératures anglaise et nord
américaine, principalement dans les récits de voyage depuis le XIIe siècle
jusqu’à nos jours. Nous verrons également la façon dont les auteurs
anglophones, comme Alexander Pope (16881744), William Morgan Kinsey
(17881851) et Derek Walcott (1930), se sont appropriés le mythe et l’ont
actualisé.
Motsclé: Ulysse; Lisbonne; mythe; littérature de voyage anglaise et nord
américaine;intertextualité.
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