
O arqueólogo, especialista em cultura islâmica, desfaz vários mitos.
Defende que não houve invasões muçulmanas, nem Covadonga. E

que D. Afonso Henriques não conquistou Lisboa aos mouros,
mas aos cristãos. Por CarlosTorresftextole Alexandre Azevedo (fotos)

"O islão não foi
imposto à

espadeirada "

CLÁUDIO TORRES

Cláudio

Torres olha para o
buraco no tecto, por onde

entra a pouca luz do sol de

Inverno, e exclama: 'Toi

aqui que tudo começou." 0 "aqui" é a
cisterna medieval, junto ao castelo de
Mértola. Quando cá vim pela pri-
meira vez, em 1976. trazido pelo pre-
sidente da câmara, o Serrão Martins,
meu aluno de 1 listória na Faculdade
de Letras de Lisboa, havia uma

grande figueira junto a este buraco.

Lspreitei lá para dentro, aquilo estava
cheio de lixo, c logo na altura apanhei
vários cacos de cerâmica islâmica."

Senta-se no que resta de uma casa

com 900 anos. "Os miúdos costuma-

vam vir para aqui brincar. I lavia hor-

tas, assavam-se galinhas, namorava-
se às escondidas. Em 40 anos desen

terramos o bairro almóada do século

XII, o baptistério do séc. VI e o palácio

episcopal. Se continuarmos a escavar,

vamos encontrar o fórum romano."
Desde 1976. o arqueólogo, hoje com

78 anos, já passou milhares de horas

cm escavações (instalou-se em defini-

tivo com a mulher e as filhas na vila

alentejana em 1985). Fundador e di-
rector do Campo Arqueológico de Mér-
tola (trabalho que lhe valeu, em 1991. o

O
"Dizer que
vieram os

muçulmanos
a cavalo e

de camelo e
impuseram o
islão, isso é

completamen-
te estúpido"

A Indonésia
é o país corr mais

popu ação is:âni-

ca no mundo.

"Houve militares a

moor lá a religião'
Claro que não. foi

peio comércio"

Prémio Pessoa) é um dos mais concei-
tuados investigadores da civilização
islâmica no Mediterrâneo. Por isso, e

na semana em que a SÁBADO atinge
a edição 711 (o ano, segundo a História,

que marca o início do domínio islâmi-

co na Península Ibérica), falamos com
ele sobre as invasões muçulmanas.

Em 711, os exércitos muçulmanos
que vieram do Norte de África inva-
diram a Península ibérica e cinco
anos depois já dominavam todo o
território peninsular. Como foi pos-
sível essa rápida progressão?
Isso não foi bem assim. A história es-
crita é sempre, ou quase sempre, mcn
tirosa. Só os escribas é que sabiam es

crever, e como eram pagos pelos se-
nhores, escreviam o que eles manda-

vam. A arte do historiador é saber ler

nas entrelinhas. Agora, a arqueologia
fala claro, e por isso ho|e sabemos que
não houve nenhuma invasão em 711.

Mas não é o que se continua a

aprender na escola?

Pois, mas não há prova nenhuma disso.

Mas não houve batalhas?
Sim, mas isso não tem nada a ver com

a expansão de religiões deste tipo. A

religião islâmica veio através do

comércio, através das ligações ao Me-
diterrâneo de cidades como Sevilha,

Málaga, Almeria, Lisboa, Mértola, Ta-
vira É pelo diálogo que se expandem
as ideias, as coisas novas. O islão nãõ
foi imposto à espadeirada. 0 judaís-
mo, o cristianismo, o islão, que vieram
da zona do actual Líbano e de Israel,
são religiões obviamente nunca im-

postas pelas armas, porque são de

salvação. Fstendem-se rapidamente
para os mais pobres, para os domina-
dos. Dizer que vieram os muçulmanos
a cavalo e de camelo, conquistaram
tudo e impuseram o islão, isso é com-

plctamcntc impensável e estúpido.

Não houve ocupação militar feita
pelos muçulmanos em 711?

Só no fim do século XI. Aí é que há o

primeiro império almorávida, que in-
clui o Norte de África e a zona da Tu-



nísia, e apanha o Sul da Península

Ibérica. É um império cujo domínio,
tal como aconteceu com o romano e

outros, é feito por uma série de tribos

e de militares, não tem nada a ver

com religiões. Em 711 pode ter havido

batalhas e escaramuças, mas isso é

normal, porque sempre houve na

zona do estreito de Gibraltar. Ao con-
trário do que se pensa, o estreito ser-

via para unir, só começou a separar
quando aconteceu a primeira invasão

séria na Península Ibérica, feita pelos

cristãos, pelos cavaleiros da Ordem
de Cluny. no século XII. Aí entrou

neste espaço o catolicismo, uma reli-

gião diferente da que estava cá, que
era o cristianismo.

E que chegou quando?
Nos séculos V e VI havia na Penínsu

Ia Ibérica dois tipos de cristianismo.

Na zona de Toledo era um cristianis

mo ariano, da classe dirigente, dos

visigodos. Mais a sul havia outro, li-

gado à Tunísia, a Alexandria, que era

o donatismo, um cristianismo mono-
fisita, de um só Deus, que ia contra a
trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo.

Havia na altura uma guerra entre o

Sul do Mediterrâneo, donatista e mo-
nofisita. com Bizâncio e Roma. que
eram católicos. Em 711, em Mértola
ainda havia uma grande importância
das comunidades cristãs monoteís-
tas. Encontrámos aqui dois baptisté-
rios e um deles era monoteísta. E te-
mos na basilica paleocristã lápides
funerárias. E quem é que eles ali en-
terravam? Os eutiquers. Eutíquio é o

fundador do monofisimo na zona da

I.íbia e do F.gipto, e aqui estão enter-
rados três representantes, uma espé-
cie de bispos. Não temos dúvidas:

houve aqui, no século VI. uma im-

portante comunidade donatista. A

questão é: como é que essa comuni-
dade se converte ao islão?

O
Cláudio Torres em
frente ao castelo
de Mértola, no que
resta do bairro
almóada do século
XII. "Já havia uma
estrutura urbana,
até tinha esgotos"

O
"Os cavaleiros
dos senhores

feudais iam
saquear as
cidades do
Sul, roubar
mulheres e

crianças para
escravizar"

E como foi?
Durante os séculos IX, X e XI há uma
lenta e pacífica evolução na direc-

ção do islão. Talvez no século XI já

haja uma maioria muçulmana. Mas

aqui na cidade, porque nas aldeias

os camponeses, que são teimosos,

continuam cristãos. O árabe impôs
-se como língua na cidade, mas nas

aldeias mantiveram-se os dialectos

latinos, pré-islâmicos. que são dos

mais arcaicos do País. Por exemplo,
não temos uma única prova de que
tenha existido uma mesquita nas zo-
nas rurais. Temos sim igrejinhas que
nalguns casos foram repartidas por
cristãos e muçulmanos.

Como era Mértola em 711?

Era uma grande cidade cristã de tra-

dição romana, que já era importante
como cidade fenícia no século VII
a.C. E porquê? Porque toda a zona
da serra iinha ouro. Nessa altura Q



O houve uma corrida ao ouro aqui em
Mértola, veio gente até do Oriente.

E foi a partir do século VII a.C.

que se tornou importante?
Precisamente, por causa dos metais.

Os barcos chegavam cá facilmente

porque o Guadiana era navegável des

de Vila Real de Santo António, as ma-
rés subiam até aqui, a 70 km do mar.

A batalha de Covadonga, em 720,
em que Pelágio derrota os exér-
citos muçulmanos, é um mito?
0 Norte da Península Ibérica faz parte
de outro território. Há uma fronteira a

meio, as serras da Estrela, de Gredos,
de Guadarrama. E tudo é diferente do

Sul para o Norte, as rodas dos carros,

as técnicas de construção. O Norte

tem uma forte ligação além-Pirenéus
desde Carlos Magno. Já o Sul, sempre
esteve mais ligado ao Mediterrâneo.

O que aconteceu em Covadonga?
Só começa a haver invasões e ataques
mais tarde. Os bandos do Sul iam ao

Norte saquear, em especial Santiago
de Compostela, que a partir do século X

começou a tornar-se importante devi
do às peregrinações. Mas muitas da-

quelas razias a Santiago eram feitas

também pelos grupos armados dos

senhores das Beiras. Tal como havia
cavaleiros ligados aos senhores feudais
do Norte que iam saquear as cidades do

Sul, roubar mulheres e crianças para
escravizar, gado. cereais e riquezas, o

que apanhavam. Toda a Idade Média

é feita disso: grupos armados a cavalo

que vão atacar e saquear as cidades.

Quando é que a fé entra na
reconquista? Com as cruzadas?
Antes de irem para o Oriente, as cru-
zadas começam na Península Ibérica,

com a Ordem de Cluny, que depois
vai dar a grande Ordem de Cister,

sediada em Alcobaça. E onde se dá o

grande choque é em Coimbra. É aí a
fronteira do Mediterrâneo. Nos sécu-

los XI e XII a cidade ainda tinha um

cristianismo moçárabe, de tradição
monoteísta, não estavam ligados a

Roma. Em 1111 dá-se ali uma grande
batalha e os moçárabes perdem. A ci-
dade é conquistada pelo D. Henrique,
o pai do D. Afonso Henriques, que fa-
lava francês. Aquilo era gente de fora.

nem tinham ideia que havia aqui ou-
tro cristianismo. Depois, pouco a pou-
co foram andando para sul. D. Afonso

Henriques não conquistou Lisboa aos

mouros, mas aos cristãos, a maioria da

população era cristã. Há documentos
de um cruzado inglês que refere que
as pessoas na rua gritavam, antes de se

rem mortas: "Valha-me Santa Maria!"

A reconquista cristã foi também
uma oportunidade para os povos
guerreiros do Norte saquearem
as cidades ricas do Sul?
Foi sempre assim. Vejam-se os

vikings, que vinham saquear os portos
do Sul. Chegaram até à actual Sicília.

E entre os povos da Península?
É diferente. O Norte era uma zona

feudalizada, nem sequer tinha cida-
des. Eram ninhos de águia, um castelo

isolado dominado pelo senhor feudal

e o seu exército de 30, 50 homens,

bem armados, que dominavam a

região. Tinham poderes sobre os al-
deões, que viviam da terra ali à volta,

e tinham de pagar ao senhor, que ti-
nha direitos, como ir lá tornar-lhes as

mulheres. No Norte, as cidades só co-

meçam a surgir nos séculos XIII e XIV.

Muito antes já havia grandes cidades

no Mediterrâneo, ligadas ao comércio.

Eram fortificadas, para proteger os

habitantes. No Norte, a única cidade

fortificada era a de Braga, que ficou

com a muralha da época romana. O

Porto, por exemplo, era um nucleozi-
nho ligado ao comércio marítimo.

O que pretendia D. Afonso

Henriques: formar um reino e
ser rei, expandir o cristianismo?
Quando começam as cruzadas, o

mundo feudal do Norte avança sobre

as cidades e as riquezas do Sul, os

seus palácios, os seus portos. Esse é

um mundo desconhecido para os

povos do Norte. Nessa altura, Lon-
dres ou Paris são cidades em madei-
ra, com chão em lama. Paris ficava
ali à volta da catedral de Notre-Da-
me. Não há ruas nem esgotos, só uns

passadiços de madeira. Aqui, no bair-
ro almóada de Mértola, todas aque-
las ruas já têm esgotos. Em Paris, sa-
bem como é que eram os esgotos?

"Água vai"! E das janelas atiravam
tudo para a rua. Essas cidades do

Norte eram um mundo perfeitamen-
te inimaginável de porcaria. No Sul,

Córdova era uma cidade enorme em

pleno século IX ou X, era a grande
capital, com a gigantesca mesquita,
podia ter entre 3 e 4 milhões de pes-
soas. Lisboa teria 500 mil.

Qual foi a descoberta mais

importante que fez em Mértola?
É difícil, são 40 anos de trabalho. O

mais importante foi a descoberta do

que estivemos a falar, que não há

islão nenhum, que não há árabes

aqui. Desde o princípio que andámos

à procura de vestígios das invasões,

mas não há nada disso, a grande des-

coberta é o fenómeno da continuida-
de, de uma população cristã que se

converteu lentamente ao islão. Por-

que todo este território do Sul de Por-

tugal e do Norte de África pertencia
à mesma cultura. Somos os mesmos.

Houve gente que veio para cá. claro,

mas sempre houve a mesma cultura,

os mesmos saberes, até a mesma lín-

gua berbere, porque o tamazightera
falado aqui antes da romanização.
Temos uma relação muito mais pró-
xima ao Rife e à Cabília do que aos

alemães e companhia. O

O
O arqueólogo
na cisterna
medieval, debaixo
do buraco "onde
tudo começou",
em 1976

e XI. as cidades mais

importantes no Sul

do actual território

português eram
Mértola (6 mit habi-

tantes). Faro (10 mil)

e Lisboa (500 mil)


