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O Douro no Garb al-Ândalus 

A região de Lamego durante a presença árabe 

 

 

VII. Conclusão geral 

 

O Douro enquanto território de fronteira do Garb al-Ândalus. 

[Prevalece a ideia de que o Douro constituiu, de facto, durante o período árabe, 

uma importante linha de fronteira, sucessivamente povoada em locais 

estratégicos (“ribats”; castelos; antigos castros romanizados e as mais 

importantes cidades), que foi herdando aspectos da sua cultura que se foram 

esvanecendo e modificando ao longo do tempo, mas que após quase sete séculos 

se fazem notar ainda nas mais variadas formas. A importância do Douro, em 

termos de território de fronteira, é tal que existem indícios, tal como defende 

Picard, de que poderá ser o único local onde foi construída uma linha de defesa 

constituída por uma série de fortificações (“ribats”), como o de Boassas e que 

são sugeridas também pela toponímia.]  
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VII. Conclusão geral 

 

 

“(...) recuerdo de una civilización en que la belleza era también qibla o 

dirección de las miradas y las intenciones.» 1 
 

Os múltiplos indícios do domínio árabe-islâmico ao longo do rio Douro, no norte 

do Garb al-Ândalus e, sobretudo, na região de Lamego, são bem o indicador de quão 

vincada foi a sua presença e quão profunda foi a sua influência, constituindo um valioso 

legado cultural que, de forma alguma, se pode continuar a olvidar.  

Lamego era já uma cidade importante no norte da península aquando da chegada 

massiva dos novos povos do Oriente e Norte de África. 

As vias romanas que ligavam o sul da Península com cidades importantes do 

norte, verdadeira espinha dorsal da realidade ibérica, foram os caminhos pelos quais o 

Islão inicialmente se expandiu. Esses caminhos iriam permitir a troca e o comércio dos 

metais preciosos, do estanho e das especiarias, mas também dos afectos, dos saberes e 

das culturas.  

Nesta rede viária ganhou especial preponderância a chamada Estrada da Beira 

que ligava Lamego a Mérida, Alcântara e Sevilha, pelo Sul e a Braga e Santiago de 

Compostela pelo Norte. 

 Vários factores se conjugaram para que Lamego e a sua região acabassem por se 

tornar um importante pólo no norte da Península. À barreira natural formada pelo 

caudaloso rio Douro juntava-se uma outra, montanhosa, composta pela Serra das 

Meadas e pelo Monte Geronzo (depois Montemouro), que permitia sucessivos postos de 

vigia e que os romanos e os povos bárbaros haviam já anteriormente utilizado, deixando 

no terreno acessos, povoados e fortificações.  

 Estes novos povoadores viram aí a possibilidade de estabelecer uma linha de 

fronteira, complementando estas fortificações, melhorando-as e, inclusive, fazendo 

outras novas. Castelos (hisn’s); torres (burj); atalaias e ribats (ou rábitas), pontuam e 

bordejam a margem sul do Douro, abrigando os guerreiros da fé, que cumprem o seu 

dever de jhiad. 2 

                                                           
1 RUBIERA, María Jesús, in EPALZA, Míkel de, et al - Agua y Poblamiento Musulman, pág. 12 
2 Ver: PICARD, Christophe - Le Portugal musulman (VIII – XIII siécle), pág. 118 e PICARD, Christophe - Les Ribats au Portugal 

à l’époque musulmane: sources et définitions, in Mil anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500): Actas 
do Simpósio Internacional sobre Castelos,págs. 203 a 212 
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A juntar a todas estas “vantagens” estes povos, provenientes do sul, descobriram 

uma terra fértil e vicejante; um microclima excepcional, onde as suas culturas 

características se desenvolviam de forma esplêndida. Os romanos haviam aportado e 

desenvolvido a cultura da oliveira, mas também da vinha, e os exímios construtores de 

socalcos que eram os povos berberes começaram, desde então a alterar profundamente a 

fisionomia das encostas do Douro.  

Ondas de comerciantes e almocreves começam também a percorrer a “espinha 

dorsal” da Península Ibérica”. Estes irão ser, na realidade, os verdadeiros 

“conquistadores”. Para além dos produtos que comercializam, trazem a cultura, os usos, 

os costumes, a religião e, sobretudo, a língua 3. 

Por outro lado, enquanto que em cidades tão importantes como o Porto a 

presença árabe-islâmica vai ser, aparentemente, de curta duração, em Lamego esta irá 

perdurar mais de quatro séculos, em que, mesmo nos períodos de aparente domínio 

cristão, há uma flagrante continuidade.  

Lamego vinha crescendo em termos de importância já desde os tempos de 

Sisebuto, o qual chegou mesmo aí a cunhar moeda. A cidade passa também, nessa altura 

a ter bispo próprio, elementos que sugerem já a importância do território e lhe atribuem 

o mérito de passar a ser uma das mais antigas, e célebres, cidades episcopais da 

Península.  

Lamego, para o que muito devem ter contribuído os muçulmanos, torna-se 

agora, rapidamente, uma cidade comercial, na charneira das principais rotas ibéricas. Aí 

se encontram comerciantes vindos de todo o lado. Desenvolvem-se algumas indústrias 

(curtumes; cerâmica; tecelagem; latoaria; etc.) e exportam-se vários produtos para toda 

                                                           
3 Ver: GOMES, Josué Pinharanda - "Na Origem dos Modernos Estudos Luso-Arábicos. Três Arabistas Menores Desconhecidos”, 

in  SIDARUS, Adel - Islão e Arabismo na Península Ibérica, Actas do XI Congresso da União Europeia de Arabistas e 
Islamólogos, pág. 153. 
Pinharanda Gomes cita António Ribeiro dos Santos, da seguinte forma:  
(...) os nativos acabaram por aprender a língua arábica, «fosse (por) necessidade de conversar e commerciar com os Arabes, 
fosse moda em affectar a linguagem dos vencedores e senhores da terra, fosse affeição a huã lingua mais rica e sabia» (B.N.L., 
cód. 4647, fl. 4.) 
Ribeiro dos Santos verifica, portanto a existência de um contributo arábico para a língua portuguesa, mais patente a sul do que a 
norte, e não se limita a tomar uma só causa. A seu ver, as causas da implantação do árabe na língua portuguesa foram seis: (1) 
habitantes obrigados à aprendizagem do árabe para poderem, domesticamente, comunicar com eles; (2) além de vitoriosa, o 
árabe era uma língua culta, o que levava os moçárabes ao seu estudo, dados os contributos gramaticais, poéticos, científicos e 
filosóficos aportados pelos vencedores; (3) a literatura arábica foi um poderoso motivo que convidava e levava os nossos a 
estudar «huã lingua, que era entaõ como a mais sabia de todas as vulgares»; (4) desejo de traduzir do árabe para as línguas 
hispânicas vários livros dos árabes, e vice-versa, a pontos de haver tradutores de mourisco para hispânico e de hispânico para 
mourisco. Nesta causa acresce a causa pastoral: os bispos e padres cristãos tinham necessidade de estudar o árabe para 
tentarem converter as comunidades islâmicas ao cristianismo; (5) o método progressivo de introdução do árabe pelos invasores: 
primeiro, obrigando à língua Árabe nas escrituras públicas, segundo, impondo a sua cultura; (6) na reconquista, apesar dela, 
muitos mouros ficaram encastelados na sociedade hispânica e, através deles, e dos «moiros de paz», que exerciam profissões e 
comunicavam na sua língua, muitas palavras ficaram sedimentadas na língua nativa. (B.N.L., cód. 4647, fl. 6-13 v.) 
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a península. Às suas importantes feiras, que chegarão a durar todo um mês, acorrem  os 

comerciantes “mouros” de Granada e de Sevilha. 

O domínio árabe/islâmico encontra-se documentado e perduraram os nomes de 

alguns dos governadores do território lamecense que, tudo indica, terá chegado a formar 

um núcleo administrativo próprio (kuwar) 4.  

A própria toponímia é de tal modo expressiva que frequentemente sugere a 

presença árabe/islâmica na região. 

Lamego seria seguramente, a norte do Garb al-Ândalus, a cidade mais segura, 

mais importante e mais islamizada em finais do século X, pois é aí que, no regresso,  se 

estabelece Almansor aquando da sua famosa campanha a Santiago de Compostela. É 

também aí que divide o saque pelos condes moçárabes da região que o acompanharam 

nessa sua célebre expedição. 5  

Dozy refere que o relato desta célebre campanha é escrito pelo próprio 

Almançor e dirigido à corte cordovesa e que o próprio texto (ao qual infelizmente não 

tivemos acesso) terá sido conservado na íntegra, ou quase, pelos historiadores árabes. 6 

Curiosamente, embora alvo regular de assédios e lutas, Lamego floresce durante 

os cerca de quatro séculos de domínio muçulmano, começando imediata e lentamente a 

declinar assim que se dá a conquista definitiva do território, em 1056. Facto que iria 

culminar durante a época dos descobrimentos, como muito bem documenta Rui 

Fernandes. 7 

Estamos em crer que estes factos estarão relacionados com a acentuada presença 

árabe/islâmica na cidade e na região. Tal facto explicará, por sua vez, o próprio motivo 

porque após o domínio cristão a cidade permanece vasto tempo sem bispo. 

Lamego encontrava-se fortemente arabizada, possuía uma significativa 

população moçárabe e detinha bispo residente, o qual seria também moçárabe 8. O facto 

de deixar, a partir de então, de ter bispo, apenas nos faz pensar que este terá ficado 

profundamente desagradado pela forma como foi tomada a cidade e tratados os seus  
 

                                                           
4 Ver: MARQUES, António Henrique de Oliveira - O Portugal islâmico in «Nova História de Portugal», vol. II, pág. 187 
5 Ver: HERCULANO, Alexandre - História de Portugal, vol. I, pág. 154; DOZY, Reinhart P. - História de los Musulmanes de 

España, vol. III, pág. 189/190; SIMONET, Francisco Javier - Historia de los Mozarabes de España, vol. III, cap. XXXII, pág. 
629/630; LÉVI-PROVENÇAL, E. - Histoire de l’Espagne Musulmane, tome 2, págs. 249/250; AZEVEDO, Rui Pinto de - A 
Expedição de Almançor..., pág. 78/79; ALBUQUERQUE, José de Pina Manique e - Lamego, Raízes Históricas, págs. 6/7; etc. 

6 Ver: DOZY, Reinhart P. - História de los Musulmanes de España, vol. III, págs. 189/190  
7 Ver: FERNANDES, Rui - Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego, in DIAS, Augusto - Lamego do Século XVI, 

págs. 33 a 35 
8 Ver: SIMONET, Francisco Javier - Historia de los Mozarabes de España, vol I, pág. 124/125 e vol. III, págs. 630/631; SERRA, 

Pedro Cunha - Alguns Aspectos da Toponímia Lamecense, pág. 12; MARQUES, António Henrique de Oliveira - O Portugal 
islâmico in «Nova História de Portugal», vol. II, pág. 202 
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habitantes, após ser tomada por D. Fernando I «o Magno».  

 Sabendo que parte da população muçulmana da cidade foi chacinada e outro 

tanto reduzida à escravatura, não será difícil entender que o bispo tenha ficado 

desagradado com a situação ou que tenha mesmo lutado ao lado dos habitantes contra 

os invasores, tal como haveria de fazer mais tarde o próprio bispo de Lisboa 9.  

Por outro lado, se mesmo D. Afonso Henriques não conseguia (ou não queria) 

distinguir os moçárabes dos muçulmanos, sendo célebre o episódio em que o próprio 

Papa o manda soltar os prisioneiros moçárabes que havia feito 10, não nos surpreende, 

pois, que o mesmo se passasse quase um século antes com D. Fernando I. 

O facto de muitos prisioneiros muçulmanos, reduzidos à servidão e escravatura,  

serem obrigados a trabalhar no restauro de antigos templos e fortificações 11 explica, em 

grande medida, a proliferação e irradiação de determinadas formas e elementos árabes e 

orientais por toda a região em templos e igrejas de época românica. 

Certo é que esta ferida agora aberta iria custar a sarar e o declínio de Lamego ir-

se-ia acentuar nos próximos séculos.  

O despovoamento sofrido, (em 1350 o bairro do Castelo possuía 200 habitantes 

e em 1450 eram já apenas 30); a perda de grande parte da sua mão-de-obra trabalhadora, 

das indústrias e da agricultura iriam ter um impacto que se revelou de tal forma violento 

que a cidade não mais voltaria a ter o esplendor então alcançado.  

A descoberta do caminho marítimo para a Índia, o recrudescimento da 

importância de Lisboa, a perda de privilégios da própria cidade, a fuga da sua população 

e a expulsão definitiva de judeus e muçulmanos, dariam o golpe de misericórdia nessa 

época de ouro. 

De uma forma geral todo este espólio, herança fabulosa das mil e uma noites, 

legado por estes nossos antepassados do Oriente e do Norte de África, tem sido 

frequentemente olvidado. Salvo raras e honrosas excepções, os árabes/muçulmanos são 

apenas citados como o motivo da chamada “reconquista” ou em lendas, em que 

prevalece sempre a dicotomia nós/outros. 

Ao fim de quatro séculos, os habitantes da região são, obviamente, todos seus 

habitantes e proprietários legítimos, independentemente do seu credo, usos ou costumes, 

e o que se passou na Península Ibérica a seguir à dita “reconquista”, sobretudo após a 

                                                           
9 Ver: MARQUES, António Henrique de Oliveira - O Portugal islâmico in «Nova História de Portugal», vol. II, pág. 203 
10 Ver: SIMONET, Francisco Javier - Historia de los Mozarabes de España, vol I, pág. 138 
11 Ver: COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego, vol. I, pág. 77 e “MONACHI SILENSIS 

CHRONICON”, citado por Almeida Fernandes in, “Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira”, vol. 14 , pág. 610 
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queda do reino de Granada, em 1492 (quase oito séculos depois da chegada de Tarique) 

foi de uma violência e barbaridade ainda hoje dificilmente compreensíveis. Em vez de 

“reconquista” talvez fosse mais correcto designarmos as lutas de então, entre os vários 

reinos Ibéricos, de “Guerra Civil”.  

Em todo o caso, neste território, que tem por centro Lamego e que foi em 

determinada altura chamado Monte Mouro, é possível encontrar, ainda hoje, imensos 

vestígios dessa época e sobretudo da influência enorme que perdurou até aos tempos 

actuais.  

A herança patrimonial, bem como a própria história, não podem ser 

manipuladas, nem sequer estudadas segundo critérios mais ou menos dúbios ou 

tendenciosos. A cultura árabe/islâmica foi, a partir de determinada altura, não só mal-

vista e ostracizada, como até, de alguma forma...apagada... 

Pelos exemplos apontados, esta época da história necessita não só de ser 

estudada e aprofundada, como reavaliada. 

Os vestígios que conseguimos observar, assim, à vista desarmada, constituem 

um espólio notável e suficientemente rico para que mereça ser conhecido, visitado e  

estudado.  

Estamos ainda em crer que, uma observação mais minuciosa e detalhada, 

complementada com os necessários estudos e prospecções arqueológicas, aliados a uma 

maior protecção do património existente, irão revelar novas e gratas surpresas.  

Parece que em Portugal, tal como no ocidente em geral, “(...) só ocorre falar-se 

do Islão quando se empolgam os ventos das cruzadas ou quando surgem fantasmas dos 

nossos próprios erros de incompreensão, exploração e dominação em relação a outras 

culturas e outros povos.(...)” 12.  

Esta situação tem, obviamente, que mudar. A arqueologia, a arte e a história não 

podem continuar a ignorar toda esta notável herança cultural e este factor preponderante 

da nossa identidade. Por outro lado, convém não esquecer “(...) que faz parte do legado 

português uma contribuição que, (...) tem presença muito valiosa na história do 

encontro de povos e culturas.”  13 

Assim, numa tentativa de colmatar este enorme vazio, propomos a criação de um 

roteiro pela região de turismo do Douro-Sul (chamar-lhe-emos «Rota de Almansor») 

                                                           
12 RODRIGUES, Jacinto - A corrente espiritual sufi no Islão como forma de compreensão em torno da 
universalidade e do diálogo, in: O Islão na África Subsariana, pág. 35 
13 MOREIRA, Adriano - A África útil, in: O Islão na África Subsariana, pág. 21 
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que passará pelos monumentos e sítios mais significativos, onde a herança da presença 

árabe/islâmica é mais notória e acentuada. 14  

Em grande parte este percurso irá coincidir com o próprio roteiro medieval da 

época românica e, por isso, poder-se-á facilmente colmatar alguma deficiência de 

vestígios que haja em alguma região. 

Dois outros percursos complementares são estabelecidos. Um que se centra nos 

Caminhos de Santiago («Rota de Santiago») e que mergulha no interior da Beira Alta e 

um outro que acompanha o rio Douro, percorrendo o alto-Douro vinhateiro (Património 

Mundial) e que culmina na aldeia histórica de Figueira de castelo Rodrigo. 

Esperamos poder, assim, contribuir para um melhor entendimento sobre uma 

época ainda tão esquecida e incompreendida, mas que foi, na realidade um grande 

momento da história da civilização, da Europa e sobretudo da Península Ibérica - aquele 

da época do al-Ândalus.  

Recordamos, em jeito de epitáfio à memória do al-ândalus, as palavras de al-

Zubaydî, preceptor do califa al-Hakam II:  

 

«A terra inteira, na sua diversidade, é una, e os homens são todos irmãos e 

vizinhos». 

                                                           
14 Ver Anexos, Localização dos vestígios de arte islâmica e oriental ao longo do Douro (possibilidades de roteiros turísticos), 
mapa n.º 7, pág. 76 


