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Historiadores
mundos

e arqueólogos
diferentes?

vivem em

diferentes. As inforda
arqueologia nunca coincidiam
mações
com as informações da grande história,
que eram dadas pelo mundo livresco, pelo
mundo intelectual, das bibliotecas. Agora começamos a sentir necessidade de
olhar uns para os outros e de fazer uma
simbiose das informações. Cada um esteve no seu "buraco" durante muitos anos.
A arqueologia, de uma certa forma, é recente. Por outro lado, quando começou a
haver uma viragem ideológica - e os historiadores começaram a necessitar de
olhar melhor tudo o que não estava nos livros, como por exemplo para a mulher e
o mundo da cozinha, os camponeses... todos esses mundos para os quais nunca

Completamente

ninguém tinha olhado -, a arqueologia
permitiu abrir alguns "postigos" para esses

num pinhal nos arredores de Aveiro. Eramos uns cinco ou seis e o funcionário do
PC era o João Honrado. Aí é que aconteceu a descoberta da política.
0 seu pai nunca falou de política em
casa?
Falava muito. Mas só de política, não diretamente do partido.
várias vezes que se lembra de,
em criança, ser chamado "o filho do comunista".
Sim, no colégio chamavam-me isso

Já contou

quando havia problemas. Os meus colegas
iam todos à missa, porque era obrigatório.
Eu não ia. Ficava sozinho no pátio, chateado, à espera que eles viessem. O meu pai era
professor nesse colégio, em Tondela, por
isso ninguém me obrigava a ir.
Sentiu que isso foi estigmatizante?
Bastante. Nos eventos festivos do colé-

temas.
Curiosamente, é filho de um historiador,
Flausino Torres (1906-1974).

Sim, mas o meu pai foi principalmente um político. Foi um lutador contra o
fascismo.

gio que tinham qualquer coisa que ver com
a Igreja eu tambémnunca ia. E os outros diziam: "Ah, esse é o filho do comunista." Não
era agradável. Mas a partir de certa altura

começou a ser motivo de orgulho.

do Partido Comu-

Por que razão foi trabalhar para a tal fábrica em Aveiro?

Mas foi uma luta inglória. Eleja não

Queria trabalhar, irpara fora, fazer coidas que fazia naquele colégio.
O meu pai disse-me: "Se queres ir, vai." Eu
tinha um amigo em Aveiro que mais tarde
foi também membro da célula do PC e eu
fui para lá pintar pratos.

Foi um dos fundadores

nista Português.
teve nenhumbenefício,

só teve problemas.

Foi o seu pai que lhe passou

o interesse

pela história?
Contra vontade. Eu é que fui "roubando", como podia, a informação. Não era do
interesse dele que eu seguisse esta área. Teria preferido que eu seguisse outro caminho, mais seguro, mais "perfumado".
Filiou-se no PCP por influência

dele?

Não, ele não teve nada que ver com
isso. Aliás, eu não sabia sequer que havia

uma coisa chamada Partido Comunista
Português. Saí de casa dos meus pais, em
Tondela, com 17 ou 18 anos, para ir trabalhar em Aveiro numa fábrica onde se produziam chávenas e pratos. E só aí é que alguém lá de dentro me contactou. Disse-me: "Tu és filho de fulano, portanto és
boa rês." E lá fui a uma primeira reunião,

sas diferentes

Essa experiência em Aveiro foi um ponto de viragem para si?
Foi. Todas as noites fazia trabalho polí-

tico, pichagens, fugia à polícia Junto aos canais da ria, as paredes caiadas estão viradas
para dentro. E essas é que são boas para pichar. Só era possível fazê-lo pendurado de
cabeça parabaixo com alguém a segurar nos
pés cá em cima. (Risos)
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Nunca caiu?

Não, nunca aconteceu.

Historiadores
e arqueólogos

começam a ter
necessidade de olhar
uns para os outros

e

fazer uma simbiose
das informações.
Cada um esteve
no seu "buraco"

durante

muitos

anos.

Depois foi para o Porto estudar Belas
Artes.

Sim, porque entretanto a repressão
caiu-nos em cima e o meu companheiro
de célula foi preso. Escapei porque não
estava lá dessa vez. Então, voltei para
Tondela. Não podia voltar para Aveiro,
porque já era conhecido da PIDE. Por
outro lado, queria estudar Belas Artes,
desenho. Sempre desenhei muito. A minha irmã também tinha acabado o liceu
e viemos os dois para o Porto. Ela foi para
Ciências e eu para Belas Artes. Entretanto, o funcionário do PC João Honrado
também foi para o Porto, por outras raacélulacom ouzões, eláreconstituímos
tras pessoas. Recomecei todo o trabalho
político no Porto.
0 seu pai, nessa altura, já sabia que
estava filiado no PC?
Ele sabia tudo.
Como foram esses tempos no Porto?

A PIDE tinha feito uma grande operação no Porto. "Limpou" todas as células na cidade, portanto, quando cheguei
não havia ninguém do PC. Fomos constituindo tudo quase do zero. Fizemos
duas células. Dividimos

o Porto ao meio

e eu fiquei responsável por uma delas. Fiquei com a parte do lado do mar. Reunía-

mo-nos e depois fazíamos a ação política de rua. Para mim, foi fantástico porque conheci todo o Porto. Aparte ocidental da cidade estava cheia de bairros perfeitamente desconhecidos
e pobres.
Eram zonas marginais que eu não fazia a
mínima ideia que existiam. As casas estavam cheias de gente. Eram famílias
enormes e muitas vezes vivia mais do que
uma família na mesma casa. Nas noites
de verão, as portas ficavam abertas por
causa do calor e a gente passava e via muitos pés. As pessoas dormiam no chão, em
colchões. Muitas vezes tínhamos de meter os panfletos com cuidado por baixo
dos pezinhos. Enchíamos as casas de propaganda e depois as paredes eram pichadas do lado de fora. Eles, muitas vezes,
acordavam e vinham ajudar-nos a pôr o
papel. Eu passava a noite toda nisto e de-

pois, de dia, tinha de
meio a dormir.

ir

às aulas.

Andava

altura que conheceu a sua
mulher, a Manuela.
Conhecemo-nos nas aulas de pinFoi nessa

tura. Ela tinha deixado Arquitetura e
veio para Pintura. Estávamos juntos
numa sala grande, em que cada aluno
tinha o seu cavalete à frente para fazer
retrato, com um homem ou mulher a
servir-nos de modelo. Ela fazia muito
bem os narizes. Fomos pondo os cavaletes cada vez mais perto um do outro.
Ela desenhava melhor do que eu, e eu
copiava por ela.
a namorar consigo,
ela sabia que fazia parte do PCP?
Não. Ninguém sabia.
Quando começou

Mas acabou por ser presa pela PIDE
juntamente consigo.
Foi presa para me obrigar a falar. Fizeram chantagem comigo. Levaram-me
lá acima e mostraram-me
a Manuela,
cá
baixo
da PIDE,
em
nos
jardins
presa
no Porto. Isso foi o mais doloroso e eles
sabiam isso. Depois faziam-me a tortura
da estátua e diziam-me que tinham passado a noite com ela, como é que tinha
sido... Não foi fácil.

Apanhei

no

chão, junto às
muralhas do

castelo, cacos
cerâmicos
da época

islâmica
e pensei:

não

é possível!

Comecei a

perguntar:

barco, já com a Manuela grávida da

de onde é que
isto veio? Os

vossa primeira filha, a Nádia, que nasceu em Marrocos.

putos diziam

Acabaram depois por fugir para o exílio com outras pessoas num pequeno

Foi um período difícil. Passámos
A Manuela estava já visivelmente
grávida íamos muitas vezes ao mercado
emßabate, naquela sociedade, todos ajudam as grávidas. Então, os mais pobres
do mercado davam-lhe sempre coisas
para comer. Isso foi fundamental para
perceber aquela sociedade. E foi uma
fome.

aprendizagem.
Como é que saíram dessa situação?

Os franceses
de Marrocos

tinham sido expulsos

e os

ministérios

estavam

esvaziados de técnicos. O governo abriu

que aquelas

cerâmicas
estavam na

torre. "A
gente juntou
lá em cima
uns caquitos."

um concurso e eu e a Manuela concorremos para o Ministério do Urbanismo.
Eram para aí uns 40 miúdos marroquinos a concorrer e nós, dois europeus.
Claro, ganhámos. Fomos admitidos
como técnicos de desenho na secção de
arquitetura. Os arquitetos eram dois
italianos e haviaum alemão. A Manuela ficou a trabalhar com um arquiteto
italiano, porque ela tinha feito dois anos
de arquitetura. Eu tinha de copiar por
ela... Fazíamos desenhos de arquitetura, levantamentos. Ela sabia fazer. Eu
nunca tinha visto tal coisa.

Falavam romeno?

Ao fim de cinco ou seis meses, jáestávamos a falar tão bem quanto eles. É a minha segunda língua. Essas coisas não se esquecem. Mas depois foi um drama quando as minhas filhas vieram para Portugal.
Não falavam nada de português. Só falávamos romeno. Elas estavam toda a semana na escola. Só vinham a casa aos fins de
semana e não suportavam o português. Diziam que era uma "língua horrível". Para
elas, vir para Portugal não foi fácil.
Que idade é que elas tinham?
e a Rossana

A Nádia teria uns 9 anos
Como é que saíram do Norte de África para o Leste da Europa?
Estivemos em Marrocos um ano e tal,
quase dois. A Nádia nasceu lá, num hos-

pital pobre. A Manuela queria dar um
nome marroquino à filha e pediu sugestões às enfermeiras que lhe deram o
nome de Nádia, que em árabe popular significa "gota de orvalho". Nós gostámos
ficou esse nome. Ficamos lá até ao sétimo ou oitavo mês da bebé. Foi quando
o PC entrou em contacto connosco através de um irmão do Amílcar Cabral [líder do Partido Africano para a Indepene

dência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC)],
que estava em Marrocos e trouxe um recado de Portugal. Queriam que fôssemos

para a rádio Berlim. Entretanto, fomos
para Praga, onde estivemos com a encarregada do PC português. Ficámos lá talvez um mês e eu disse-lhe que não gostava de alemães. Surgiu então a hipótese de
ir para Bucareste, onde existia outra rádio que fazia emissões em português.
mos para lá.

Fo-

5, ainda não tinha entrado na escola primária. Elas vieram dois anos antes do 25
de Abril. Mandámo-las para casa da minha família em Mosteiro de Fráguas (freguesia do concelho de Tondela).
Porque

é que mandou

as suas filhas

para Portugal?
Precisamente para não perderem completamente a ligação a Portugal.
Teve sempre a ideia de voltar?

E elas tinham de vir deprestudo a começar a deteriorar-se na Roménia, com o [Nicolae] Ceausescu. Elas precisavam urgentemente de
vir, não só para aprender a língua portuguesa como para mergulharem noutra
sociedade. Chegaram ao mundo rural,
perto de Tondela, no Mosteiro de Fráguas, onde os meus tios eram professores primários e tinham uma escola.
Lógico.

sa. Estava

Foi

nessa altura que se desvinculou

do

PC?

Não. Saí em 1968, com a invasão de
Praga.

Fazer rádio era uma coisa nova.

Tudo era novo. Só que eu era profundamente gago. Mas eles disseram: "Isso
não interessa." Tive de "desgagar", para
começar a fazer as emissões. Que remédio! Durante 12 anos, foi esse o meu trabalho e o da Manuela. Mais tarde, ao
mesmo tempo que trabalhava na rádio,
fui estudar História e a Manuela foi tirar
o curso de Linguística Românica.

Deve ter sido difícil ficarem

separados

das filhas.

A Manuela veio um ano antes do 25
de Abril. Estava com saudades delas e
queria vir. Mas não correu bem. Foi presa e mandada para Caxias, onde ainda
esteve uns tempos. Ela já tinha vindo a
Portugal com documentação "esquisita"
e não tinha acontecido nada. A PIDE
não descobriu. Depois, na segunda vez,

No exílio em

Marrocos

passámos
fome. A Manuela
estava grávida,
íamos ao mercado
em Rabat e os mais
pobres davam-lhe
coisas para comer.

não correu bem. Esteve presa não chegou a um mês. Depois saiu, com liberdade condicional. Mas foi bom, porque tínhamos conhecido o Lindley Cintra
[uma das figuras principais da linguística portuguesa] em Bucareste quando ele
lá foi a um congresso e a Manuela tinha
estudado linguística. Portanto, quando
ela chegou, ele quis logo que ela fosse

trabalhar para

o

Centro de Linguística

de Lisboa.
Como é que soube do 25 de Abril?

No metro em Paris. Já tinha saído de
Bucareste e estava, há oito meses, a fazer
um doutoramento em Paris. Naquele dia
no metro, entre as cabeças da multidão,
consegui ver um título de um jornal. Saí
logo na estação a seguir para ir comprar
o jornal e ver o que tinha acontecido.
Meti-me logo no primeiro avião.
também Álvaro Cunhal, José Mário Branco...
O Álvaro Cunhal vinha lá para trás.
Só conheci a voz do José Mário Branco
quando, já no ar e ao entrarmos no espaço aéreo nacional, ele começou a cantar. Levantei-me e começámos a encontrarmo-nos todos lá à frente no avião. Vinham muitos conhecidos. Estávamos
cheios de medo. "O que é que vai acontecer em Portugal?" Ainda por cima,
meti-me no avião sem nenhum documento. Quando aterrámos, vieram pedir que o Álvaro Cunhal saísse primeiro
com o seu grupo. Eles saíram todos e depois, quando eu saí, vim para trás e fui
em direção ao outro lado do hangar,
onde havia um muro, e saltei capara fora
do aeroporto. Meti-me no primeiro táxi
e o taxista perguntou: "Você veio naquele avião?". Quando eu disse que sim,
deu-me abraços e beijos, levou-me às
tascas todas e a casa dele e às dos amigos para beber copos. A minha entrada
festiva em Lisboa foi completamente
"borracho".
Onde vinham

Como é que entrou para o mundo da

arqueologia?
Fui para a Faculdade de Letras dar
aulas de História

Medieval.

Gostei

imenso! Foi um período fantástico! Estive lá quase dez anos. Todos os professores da faculdade foram porta fora com
o 25 de Abril. Aqueles primeiros anos
depois da revolução foram muito inte-

ressantes, foram de viragem completa.
do professores veio de fora.

A maioria

Os cursos, as matérias, os modelos... foi
tudo completamente modificado. Só
depois, quando veio uma viragem, voltaram uns quatro ou cinco dos professores saneados. E vieram para os postos diretivos. Aquilo começou a perder
a piada. Na altura, o [António ] Serrão
Martins, que era meu aluno, tinha sido
eleito presidente da Câmara de Mértola. Ele andava a falar-me de Mértola há
muito tempo. Estava sempre a convidar-me para ir à terra dele. Um dia, calhou. Eu e o [António] Borges Coelho
[também professor da Faculdade de Letras de Lisboa] metemo-nos numa carripana que ele tinha e viemos por aí
abaixo. Nesses dois dias que passámos
aqui, apanhei no chão, junto às muralhas do castelo, cacos cerâmicos da época islâmica e pensei: não é possível! O
que é que há aqui? Comecei a perguntar: de onde é que isto veio? Os putos

que vinham todos juntos atrás de nós
diziam que aquelas cerâmicas estavam
na torre. "Agente juntou lá em cima uns
caquitos",

Qualquer
estudante
Portugal

em
que

hoje queira

estudar a Idade

Média, o mundo
medieval e o
mundo do Islão

tem de vir

diziam eles.

Mas eram miúdos da terra que iam
à procura dessas coisas?
Não, calhava. Eu perguntava aos
miúdos: de onde é que vocês tiram isto?
Eles diziam: é ali em baixo num buraco. Era uma clarabóia do criptopórtico.
Eles iam para lá assar e comer as galinhas que roubavam nas capoeiras. E depois ficavam por lá. Os miúdos começaram a fazer buracos ali e saíam cacos
razoáveis, com uma certa volumetria,
que iam pôr na torre de menagem.
Quando eu cheguei aqui, havia muitos
desses cacos, outros eles tinham atirado cá para baixo da torre. Na tal clarabóia, os miúdos indicavam onde é que
iam e eu entrei ali a rastejar para ver o
sítio de onde iam sacando fragmentos

a Mértola.

e pedaços de cerâmica, etc. Isto foi na
primavera em 1976. Depois, no verão
desse ano, vim para cá com os meus alunos da faculdade fazerprospeção, àprocura desses cacos. Durante três ou qua-

tro anos, escavámos esse gigantesco
criptopórtico, que tem cerca de 30 metros de comprimento e seis metros de
altura É hoje um sítio ao qual se pode
ir. Comecei a trabalhar com os meus
alunos, a fazer escavações, a retirar as
peças principais que ainda hoje estão
aqui, no museu. Foi assim que tudo começou, com cacos do século

XI e XII.

to. Imagino

sido olhado

tenha

que ao princípio
com alguma

descon-

da aqui na terra, porque morreu num
desastre de automóvel a caminho de
Lisboa em 1984 ou 1985. Mas foi fundamental para o Campo Arqueológico.
Tivemos sempre o seu apoio.

Que depois cria negócio.
Essas 50 mil pessoas têm de comer.

Mas fez questão de envolver as pessoas.

encontrou?

Foram muitas. Mas há uma peça-

por aqui.

que

-chave, que é aquela lindíssima com as
três figuras, que é o símbolo do campo
arqueológico. Está no museu.
É

difícil viver da arqueologia?

E, porque as mãos ficam sujas. É
chato. No princípio, era complicado
para as raparigas. Os pais não achavam
graça. "Andas a fazer buracos na terra?
Não foi para isso que eu andei a trabalhar." Nessa altura, ainda havia esse pre-

conceito.
Isso foi, de alguma forma, impeditientrarem na ar-

vo para as mulheres

Acha que ajudou a dinamizar
tola?

Mér-

Desde o início que o nosso trabalho
não foi só arqueologia. Ahistória é divulgada através dos textos e da publicação
dos estudos escritos. A arqueologia é di-

vulgada através da museografia Portanto, não pode haver arqueologia sem divulgação nos museus. E preciso criar museus. Desde o princípio, o grande objeto
artefacto fundamental ia para os museus
centrais das grandes cidades e o sítio
onde tinha sido encontrado esse objeto
ficava com buracos feitos na terra

queologia?

Felizmente, não. Desde o princípio
que tivemos aqui uma belíssima equipa de mulheres que ficaram e que só ultimamente foram embora, porque as dificuldades

começaram. Os apoios que
científica recebe e as bolsas de estudo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) começaram a
faltar há quatro ou cinco anos e os investigadores foram saindo. Agora estão
a entrar outros, porque as bolsas voltaram em janeiro. Portanto, a partir de
agora, vamos ter, espero, uma normalia investigação

zação das bolsas e dos investigadores.
Uma preocupação que teve desde o
início foi a de envolver a população
de Mértola no que estava a ser fei-

Mértola tem cerca de 50 mil visitande mil
habitantes. É a mais elevada proporção a nível nacional e internacional.
Um terrinlia com mil habitantes que
chama 50 mil por ano! Isto é uma dinâmica completamente diferente.

fiança.
Anossa sorte foi termos o [António]
Serrão Martins, o presidente da câmara Ele é, até hoje, uma figura mistifica-

Isso passa pela permanência. Ao
deixarmos tudo e virmos para cá. Porque depois toda a equipa veio e fixou-se

Qual foi a peça mais importante

de gente que vinha para ver os museus.
tes por ano, para uma população

Depois começa a segunda fase, que são
as dormidas. Se existem muitos museus,
não há tempo para os visitar todos
numa só tarde. Os visitantes começam
a ficar e a tentar encontrar sítios onde
dormir. Ficar aqui um dia e uma noite
modifica completamente o relacionamento da população com essas pessoas. Esse
diálogo começou a criar-se e trouxe uma
coisa nova à vila

Portanto, além de arqueólogo, foi também dinamizador económico.
Mas isto é, antes de tudo, um trabalho

político, de desenvolvimento

local.

Mas nunca mais teve nada que ver com
política ativa desde que saiu do PCP?
Sempre tive. Criei novos grupos partidários. Sou um dos criadores do Bloco de
Esquerda.
Ainda é filiado?

Aqui mudou essa lógica.
Começámos a fazer os museus

aqui. Essa foi a parte mais importante
deste trabalho. Neste momento, há 11

museus em Mértola. E "apanham"
uma área grande, porque começámos
a trabalhar à volta, em todo o concelho. Recuperámos três capelinhas, que
estavam em ruínas, a 20, 30, 40 quilómetros da vila. Não só as recuperámos

completamente, para serem repostas
como locais de culto, como as transformámos em pequenos museus. Com
isso, voltaram a repor- se as romarias.
Assim começámos a criar poios em
toda a região, e isso chamou visitantes,
que é o que faz o museu. Começou a
existir uma certa dinâmica de turismo,

Não há filiações. Há trabalho.
Mas está ligado ao partido?
Claro.
0 desenvolvimento

do interior

através

de uma dinâmica cultural pode ser uma
das soluções para a desertificação?
Parahaver desenvolvimento, tem de ha-

ver fixação. Alógica é essa. Em todo o mundo rural há toda uma população estável lià agricultura, cujos
gada tradicionalmente
filhos começam a ser formatados culturalmente de que terão de ir embora. Para terem um desenvolvimento pessoal, têm de
ir para a cidade. Aqueles que chegam à uni-

obrigatoriamente não voltam.
Não têm aqui o que fazer, onde exercer a

versidade

sua formação. Essa dinâmica inevitável em
relação ao interior leva toda a juventude a
ir embora. Para fazer regressar à sua terra

aqueles que já se formataram culturalmente, por exemplo, em universidades, tem de
haver atrativos interessantes, para além do
comerciante, do pequeno desenvolvimento, do pequeno restaurante, da pequena
pensão..., para além desse mundo que começa a girar à volta do visitante e que cria

uma outra dinâmica, que apanha e fixa a
classe média. Para fixar quadros superiores, só encontrando aqui, por exemplo, esta
biblioteca que temos no Campo Arqueológico de Mértola. Qualquer estudante em
Portugal que hoje queira estudar a Idade
Média, o mundo medieval e o mundo do Islão tem de vir a Mértola consultar a biblioteca. Isso é uma coisa nova.

recentemente com a medalha de mérito cultural. Sente que o
seu trabalho é valorizado pelo país?
Temos hoje uma elite universitária a nível nacional que reconhece este polo como
sendo indispensável. Porque não há outro.
Temos, por exemplo, duas universidades uma em Évora e outra em Faro - aqui na
zona que precisam deste espaço, deste repositório cultural para se poder afirmar no
mundo científico atual. Os estudantes de
último ano destas universidades e os seus
professores mais jovens vêm para aqui trabalhar. É um material científico que diz respeito a este território também.
Foi distinguido

Ainda há muita coisa por descobrir

Mértola?
Nunca mais acaba, (risos)

em

que é que o solo nos diz sobre nós enquanto povo?
As camadas sobrepostas de história são
O

muitas. Nós ainda conhecemos

mal o paleolítico, o neolítico, os períodos mais antigos sobre os quais temos muito pouca informação. Agora, para o período romano, já
começa a existir alguma informação razoável. Técnicas construtivas, as habitações
que não são só os palácios e os castelos, os
restos alimentares. O que se comia, como
se comia, quem comia mais ou quem comia
menos. Essa componente histórica, fundamental para perceber hoje a nossa sociedade, começa a ser mais ou menos desvendada lentamente. Passa pelo contacto com os
objetos que vão saindo da terra.

fim de mais de 40 anos aqui, já se
sente alentejano?
Claro. Já não saio de cá. E a gente só se
sente bem alentejano quando já está misAo

turado na terra. Quando já passou a objeto
arqueológico,

w

Quando

soube do 25

de Abril, meti-me
no primeiro

avião.

0 taxista levou-me
às tascas todas.
A minha

entrada

festiva em Lisboa
foi completamente

"borracho".

