
“Oxalá, pudera conhecer o lugar do meu túmulo
A minha vida  perdeu-se em paragens longínquas
Desfrutando do que há no mar e na terra
E explorando o mau e o bom da gente e do mundo”

Ax-Xarif al-Idrisi

Congresso Internacional Itinerante
Itinerários e Reinos

O Gharb Al-Andalus na obra  do Geógrafo Al-Idrisi 
Homenagem ao geógrafo Al-Idrisi e ao Historiador Mahmud Ismael

Vila Real de Santo António e Cacela Velha
2 e 4 de Maio 2008

Durante as trevas que se estenderam sobre o Magreb com  
o desmembramento do Estado almorávida, e antes da chegada  
dos almoadas, abriram-se ao geógrafo de Ceuta, al-Idrisi, as portas 
para cultivar a sua ciência na Sicília, sob a atenção do Rei Normando 
Rogério II, onde subsistiam algumas luzes da sabedoria e da filosofia. 
Foi em Palermo que al-Idrisi gravou no ano de 1154 a sua Tábua 
Rogeriana realizada sobre prata mediante uma projecção esférica, 
plasmada em 70 secções desenhadas sobre papel, cuja projecção 
original continua hoje em dia fora do alcance dos estudiosos  
que se limitaram a reproduzir exemplares rectangulares. 

Cabe assinalar que o mais antigo mapa do mundo realizado mediante 
uma projecção globular, baseando-se em cálculos matemáticos  
e nas observações geográficas e astronómicas, data da época do califa 
abássida al-Ma’mun  depois da abertura das vias de comunicação 
terrestres, fluviais e marítimas a partir de Bagdad até aos mais distantes 
cantos do mundo. Trata-se de um passo singular na história  
da humanidade que ultrapassa as concepções herdadas  
da Antiguidade, conforme se constata na geografia de Ptolomeu. 
Notam-se as correcções, precisões e contributos incluídos no mapa  
de al-Idrisi ao compará-lo com as obras anteriores, sobretudo  
no que se refere ao Mediterrâneo e Europa. Com antecipação 
se esclareceu, debaixo do sistema califal (séc. X), a configuração 
geográfica do Magreb e al-Andalus conforme as medidas mais 
rigorosas conseguidas mediante os trajectos que se ensaiavam desde 
Córdova até à África sub-saariana e a Europa além-Pirinéus. 

Mais precisa foi a configuração do território à escala local, mediante 
caminhos que se ramificam até às capitais de distrito chegando  
a alcançar as mais longínquas alcarias nas duas extremidades  
do Estreito. Depois de se esgotar a exploração do mundo antigo,  
foi em Lisboa, segundo al-Idrisi, que surgiu a ambição do descobri-
mento de outro mundo para lá do Mar, materializando-se a partir  
do porto de Alfama a mais antiga aventura marítima empreendida  
em águas desconhecidas. Examinada a obra escrita e cartográfica  
de al-Idrisi, nota-se o seu contributo no mundo islâmico para  
a melhoria das concepções das civilizações antigas sobre  
a configuração da Terra. Reconhecem-se também as soluções  
que facultaram aos países europeus lançar-se em novos 
descobrimentos, nos finais da Idade Média.  

Da mesma forma que os escritos  árabes se dedicaram durante  
o período medieval a ressaltar o contributo da geografia de Ptomoleu  
e a herança antiga, cai agora sobre a historiografia contemporânea  
a responsabilidade científica de dar a conhecer as marcas árabes  
na geografia e cartografia modernas.   
 

 

 
Dr. Ahmed Tahiri

Catedrático de História Medieval
e Presidente da Fundação al-Idrisi Hispano-Marroquina
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PROGRAMA
Centro Cultural António Aleixo, Vila Real de Santo António

2 DE MAIO - SEXTA-FEIRA

Manhã
9.00  Recepção dos participantes e entrega da documentação

10.00  Inauguração do Congresso em Portugal

Pausa  Chá e doces de Marrocos

11.00  Al-Idrisi e o imaginário atlântico dos portugueses 
Adalberto Alves (Orientalista e ensaísta, Lisboa, Portugal)

11.30  Estudo analítico da geografia de al-Idrisi. Textos históricos  
e sociais referentes ao Magreb 
Abdelwahid Dunun Taha (Catedrático da Universidade de Mossul, Iraque) 

12.00  O território  do Gharb al-Andalus. Contributo para o estudo  
da terminologia geográfica árabe medieval  
Alejandro Garcia Sanjuán (Professor na Universidade de Huelva, Espanha)

12.30  Tendências filosófico-religiosas na geografia de al-Idrisi 
Mahmud Ismael (Catedrático na Universidade de Ain Chams, Cairo, Egipto)

Tarde
Visita acompanhada ao núcleo histórico pombalino de Vila Real  
de Santo António 
José Eduardo Horta Correia (Catedrático na Universidade do Algarve,  
Faro, Portugal)

Visita acompanhada ao património de Tavira 
Sandra Cavaco (Arqueóloga da Câmara Municipal de Tavira, Portugal)

3 DE MAIO, SÁBADO

Manhã
9.00  O urbanismo entre as fontes jurídicas e geográficas 
Saleh al-Hathloul (Catedrático na Universidade de Riade, Arábia Saudita)

09.30   Al-Idrisi e o diálogo entre civilizações através dos seus escritos  
sobre o Gharb al-Andalus 
M. Kujjeh  (Presidente da ADIYAT,  Associação Arqueológica de Alepo, Síria)

10.00  A imagem da região Kutama na geografia de al-Idrisi 
Bouba Majjani (Professora da Universidade de Constantina, Argélia)

Pausa  Chá e doces de Marrocos

11.00  Contributo de al-Idrisi para a Botânica 
Hicham al-Naasan (Professor na Universidade de Alepo, Síria)

11.30  Al-Idrisi e o arabismo espanhol 
Juan Martos Quesada (Professor na Universidade Complutense  
de Madrid, Espanha)

12.00  Cacela Velha no tempo de al-Idrisi a partir dos dados  
da arqueologia 
Cristina Garcia (Arqueóloga na Direcção Regional de Cultura do Algarve)

Tarde 
Cacela Velha
Ver Programa Cultural 

Visita acompanhada ao património de Cacela Velha

Recital de poesia de Ibn Darraj al-Qastalli

Concerto de música andalusi e de fusão luso-hispano-marroquina

Poesia musicada de Ibn Darraj

4 DE MAIO,  DOMINGO

Manhã
10.00  Cartografia e meio ambiente na geografia de al-Idrisi 
Enrique López Lara (Professor na Universidade de Sevilha, Espanha)

10.30  A vida, a obra e as ideias de al-Idrisi no romance de Tariq Ali 
Nicole Sebbag Serphaty (Professora na Universidade da Sorbonne II,  
Paris, França)

11.00  Imagem da mulher muçulmana em Nuzhat al-Muchtaq 
Salma Mahmoud (Universidade de Almansurah, Egipto)

11.30  Exploração histórica do Gharb al-Andalus e Gharb al-Magreb 
através dos itinerários geográficos 
Ahmed Tahiri (Catedrático na Universidade de Tetuán, Marrocos)

Pausa  Chá e doces de Marrocos

Comunicações

12.00  A vida social a partir do livro Nuzhat al-Muchtaq. 
Turía Zarhoune e Wasima Allouati (Universidade de Tetuán, Marrocos)

12.15  Distâncias e pousadas de al-Idrisi no Gharb al-Andalus. 
Mohamed Laaroussi (Universidade de Sevilha, Espanha)

12.30  Minas e mineralogia na geografia de al-Idrisi. 
Zouhair Ben Hammou (Universidade de Tetuán, Marrocos)

12.45  Estudo comparativo entre al-Idrisi e os geográfos  
da Antiguidade. 
Mohamed El Mhassani e Mohssin Sottou (Universidade de Sevilha, Espanha)

Tarde
Passeio de barco pelo Rio Guadiana.


