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Atlântida e Poseidia [sic]; a Entidade viajou […] primeiro para os Pirinéus e Portugal e depois para o
Egipto […]”].
CORDEIRO, António
►História Insulana das Ilhas a Portugal sujeitas no Oceano Ocidental, Lisboa Ocidental, António
Pedroso Galrão, 1717
CORREA, A. Mendes
[Na década de trinta realizou conferência sobre o tema em apreço, na Sala dos Capelos da
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e os problemas da Atlântida, na qual concluiu "que o solo do Oceano Atlântico sofreu alterações nos
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ardentes, que tudo consumiam por onde passavam, crescendo sempre, até à costa, como se quisessem
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que a havia suposto no Golfo de Gádir, são falhas do pensamento da Continentalidade, e, por tal, não
se podem manter. A posição no Grande-Mar até então conhecido, o Mar Mediterrâneo, aquém do
Continente envolvente, é a única que serve por ser a única que condiz com o relato do sacerdote
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acenar-lhe dum ponto enigmático que flutua à flor das ondas e se some com os cerraceiros? É a
lembrança poética do primitivo berço perdido. Já Artur dormia em Avalon, a ilha florida dos bardos.
Numa ilha que é a um tempo purgatório e paraíso, El-rei D. Sebastião aguarda que se cumpram o ano
e o dia das promessas de Deus. Sabe-se o valor dos mitos, como a filosofia hoje os interpreta, vendo
neles materializações da vontade duma raça”.]
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►Os Atlantes de Diodoro Sículo, in Revista das Sciencias Naturaes e Sociaes, v. 1, n. 1 (Porto, 1889),
p. 61-74
[Reeditado in Dispersos: colectânea de artigos publicados, desde 1876 a 1899, sobre Arqueologia,
Etnologia, Mitologia, Epigrafia e Arte pré-histórica, Coimbra, 1933, p. 328-335. Lê-se logo no
primeiro parágrafo deste ensaio: “Os Atlantes de Diodoro não têm nada a ver com os habitantes da
famosa Atlântida, de que nos falam Platão, Teopompo e outros, e que um cataclismo teria devorado;
eram os povos estabelecidos pelas costas do Atlântico, desde o Mar do Norte ao Atlas, e que para o
nosso historiador tinham uma existência tão real e verdadeira, como qualquer outro povo seu
contemporâneo”.]
SILVA, Augusto de Vasconcelos Azevedo e
►De um Choque de Planetas aos Discos Voadores, Luanda, 1967
[Merece realce o capítulo XII: Afundamento da Atlântida, inclinação do Eixo da Terra, origem de
propagação da Onda Maré, p. 227-244. Atribui a destruição da Atlântida à colisão com a Terra de um
satélite desse planeta ou de Vénus]
SILVA JÚNIOR, A. R.
►A Atlântida: subsídio para a sua reconstituição histórica, geográfica, etnológica e política, in A
Arquitectura Portuguesa (Lisboa, Jan. 1930 – Mai. 1933)
[O mais original estudo produzido pelo engenho nacional sobre a matéria, designadamente mercê da
iconografia que, na sua qualidade de arquitecto visionário, projectou para ele; constitui o texto de
uma série de cinco conferências realizadas na Sociedade Teosófica Portuguesa pelo seu autor, então
Secretário Geral da instituição, no ano de 1928; o v. 7 (p. 122-127) de Isis – Revista da Sociedade
Teosófica Portuguesa publicou um Extracto dele. A perspectiva teosofista do autor fica cabalmente
expressa na seguinte passagem: “Este continente ocupava, antes da primeira catástrofe produzida há
cerca de 800.000 anos, uma grande parte do que é hoje o Oceano Atlântico, desde a Inglaterra até à
América do Norte e do Sul. Nele se continha, além da parte que desapareceu e é presentemente mar,
as seguintes regiões do mapa actual da Terra: ao Norte, a parte das ilhas Britânicas constituída pela

Irlanda, Escócia e uma parcela da Inglaterra propriamente dita e, alcançava até às proximidades da
Islândia. Ao Sul compreendia parte da América incluindo o Brasil, Bolívia, Equador, Perú, Venezuela
e a América Central até meio do México que constituía uma grande ilha adjacente. Ao poente incluía
parte dos Estados Unidos da América, Canadá até às costas do Labrador, compreendendo a Terra
Nova; ao Nascente as costas da Atlântida eram no recinto do Oceano, aproximando-se muito da África
perto da Libéria e avançando deste lado até à Inglaterra. O arquipélago dos Açores fazia parte do
continente Atlante e bem assim as ilhas Bermudas, as Antilhas e a ilha de Fernando de Noronha. A
superfície deste continente, nessa época remotíssima, era muito aproximadamente igual às superfícies
reunidas da América do Norte e do Sul. A catástrofe de há 800.000 anos modificou
consideravelmente a configuração deste continente reduzindo-lhe um pouco a sua superfície e
dividindo-o em duas partes. No cataclismo de há 200.000 anos ficaram, por assim dizer, fixadas a
América do Norte e parte da do Sul, ao passo que o que era propriamente o continente Atlante passou
a ser dividido em duas partes: Ruta e Daitia. Após o terceiro cataclismo sucedido há 800.000 anos a
Atlântida ficou reduzida à ilha de Poseidonis, redução considerável da parte Ruta, ao passo que a
parte Daitia quase desapareceu reduzindo-se a uma ilha afastada de Poseidonis e situada ao largo em
frente da Libéria, na costa africana. Finalmente no ano 9.564 antes de Cristo, um quarto cataclismo
fez sumir tudo que restava da Atlântida, no fundo do Oceano Atlântico, ficando apenas como baliza,
como memória, o arquipélago dos Açores, terras que há 1.000.000 de anos parece que já existiam,
que jamais se submergiram, sendo pois duma respeitável e veneranda antiguidade. Mas outras partes
da primitiva Atlântida existem ainda hoje, mas que já dela se haviam separado há 800.000 anos, são
elas: parte da América do Norte, Central e do Sul, compreendendo quase todo o Brasil, Bolívia, Perú,
Equador e Colômbia. Na Europa temos ainda, como restos da Atlântida, a Irlanda, Escócia e uma
pequena parte da Inglaterra, propriamente dita. A península Hispânica existia já há 800.000 anos
evidentemente sem a configuração que tem hoje mas englobada numa extensa superfície que
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