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III - A presença árabe na região de Lamego referida em estudos precedentes. 

Enumeração e pequeno estudo crítico das (ou de algumas) fontes. 
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O Douro no Garb al-Ândalus 

A região de Lamego durante a presença árabe 

 

III - A presença árabe na região de Lamego referida em estudos precedentes. 

Enumeração e pequeno estudo crítico das (ou de algumas) fontes. 

[Análise de alguns estudos precedentes sobre a forma como a presença árabe na 

região de Lamego (e mesmo no norte da Península) tem sido vista por variados 

autores. Tentame de estudo crítico das fontes.] 

 

 Uma das principais dificuldades, sentida por quem estuda a época do domínio 

árabe da Península Ibérica, prende-se com a impossibilidade de estudar os textos 

originais.  

Autores como o próprio António Borges Coelho 1, acabam, assim, por compor 

um trabalho não isento de lacunas, sobretudo no aspecto crítico, porque são obrigados a 

traduzir a partir de outras línguas que não a original.  

Por outro lado, não é de todo compreensível como, ainda hoje, obras 

fundamentais da literatura árabe desse período continuem por traduzir na íntegra, como 

sucede por exemplo com a obra Al-Dakhira (O Tesouro) do poeta de Santarém Ibn 

Bassām e que é dedicada precisamente ao Garb al-Ândalus.  

Observemos então alguns dos livros que mencionam a presença árabe/islâmica 

na região de Lamego, e a forma como o fazem. 

 

1. PTOLOMEU 

Parece ser o famoso cosmógrafo alexandrino Ptolomeu, no século II, na sua obra 

intitulada Lusitânia, quem primeiro atribui a Lamego um lugar na História, referindo-

se-lhe como Lama. 

 

2. GEÓGRAFOS E HISTORIADORES ÁRABES  

Os geógrafos e historiadores árabes referem, a norte de Coimbra (Qulumrîya) as 

cidades do Porto (Bortuqal); Braga (Braca) Viseu (Bazeu); Lamego (Lamico); a terra 

natal do conde Sesnando - Lafões (Alafoens); Águeda (Ada) e Oliveira de Azeméis 

(Olibaira). 
 

                                                           
1 BORGES COELHO, António - Portugal na Espanha Árabe, (2 volumes) Lisboa, Caminho, 1989, 2.ª edição 
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3. AL-RASIS 2 

O célebre Al-Rasis, embora não fale directamente sobre Lamego refere a região 

e o próprio rio Douro na sua “DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE AL-ANDALUS”, 

dizendo a determinada altura: 

«(...) [Capítulo XLV: De outro rrio que llaman Duero.] 

El otro rrio es el que llaman Duero; e nasce de la çierra de Montoya, e es muy 

grand rrio e lieua muy grand agua. E entra en la mar al poniente, so vna çibdat a que 

llaman Goya e agora es llamado El Puerto de Portogal. E ha en el seyçientos e diez 

migeros.» 3 

Sem dúvida curiosa é a menção que faz Al-Rasis ao Rei Rodrigo e ao seu 

suposto túmulo em Viseu, dizendo: 

«(...) [Capítulo CXXXIX: De como los moros vencieron e ganaron la tierra.] 

(...) E despues que la lid fue vencida, ajuntaronse todos e contaron los muertos, 

maguer eran tantos que non se pudian contar, e tomaron las armas e los 

caballos e quanto mas tenian, e soterraron los moros que fallaron muertos, e 

nunca podieron fallar a el rrey Rodrigo nin quien digera del caballo a par del 

rrio, e cuidaban se auia hechado a morir en el, mas non fallaron el caballo nin 

outra señal. E decian que muriera en la mar; e otros que fugiera a las montañas 

e que se lo comieran bestias fieras. E non sabian lo cierto fasta que, a cabo de 

gran tiempo, fallaron en Visseo vna sepoltura en que estaban escritas vnas 

letras que dezian ansi: AQVI IACE EL REY DON RODRIGO REY DE LOS 

GODOS, QUE SE PERDIO EN LA BATALLA DE SAGVIBE.» 4 

 

4. FERNANDES, Rui - “Tratado de hum rico panno de fina verdura que há em 

heste Reyno de Portugal de compasso de duas legoas arredor da cidade de 

Lam.º...” 

Esta descrição de Lamego e seus arredores por um personagem da própria 

cidade, que nela vivia e trabalhava em pleno século XVI (1532) é um verdadeiro 

achado. Uma verdadeira arca de surpresas que, logo no primeiro parágrafo nos 

surpreende, ao referir que:  

                                                           
2 AL-RAZI, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Musà - Cronica del Moro Rasis, Madrid, Seminario Menéndez Pidal y Editorial Gredos, 

1975 
3 AL-RAZI, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Musà - Cronica del Moro Rasis, pág. 116  
4 AL-RAZI, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Musà - Cronica del Moro Rasis, págs. 350/351 
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“(...) as mais coisas dele (do território de Lamego) são feitas de mouros, e têm 

alguns nomes arábicos, como é uma Igreja nesta cidade, a que chamam Almacave, que 

é nome arábico, e há muitos edifícios antigos em quintas de redor mouriscos.” 5 

Trata-se de uma descrição bastante séria e minuciosa da vida da época, da cidade 

e seus arredores, numa altura em que o seu esplendor já se havia extinguido, que vivia 

agora com sérias dificuldades, as quais Ruy Fernandes não deixa de mencionar, 

sobretudo nos aspectos relacionados com o seu trabalho na indústria dos tecidos.   

É um relato pungente, em que se pode ler nas entrelinhas as dificuldades a 

enfrentar pela extinção da indústria da região. Refere Ruy Fernandes: “Até agora se 

comia nesta cidade oitocentos mil réis de lonas, que se faziam para El-rei Nosso 

Senhor, que saía das sisas do dito compasso, e se repartia por fiadeiras, e tascadeiras, 

e dobadeiras, tudo pelo miúdo, que é regateiras e panadeiras, até os presos nisto 

ganhavam de comer em dobar, e almocreves em carretos, e homens pobres que não 

tinham ofícios aprenderam a tecelões das ditas lonas, com que até agora se 

mantinham; e este ano passado que não houve contrato, pelas pazes de França, ficam 

desbaratados, e se as obras que Vossa Senhoria mandou fazer não foram, muitos 

perecer(i)am pela terra ser muito pobre de dinheiro, e os mais dos anos lhe levam os 

mantimentos para Lisboa e para outras partes.” 6 

 Já vimos a importância que dava Ruy Fernandes aos «mouros», pois começa o 

seu livro mencionando a herança cultural legada a Lamego por estes. No entanto não se 

quedou por aí. Ruy Fernandes havia-se já apercebido da importância que os mouros 

haviam tido no desenvolvimento da região e o afastamento destes destas paragens não 

podia augurar nada de bom.  

Os mouros já não vinham “de Sevilha e de Granada”, como chega a referir, e a 

própria feira se extinguiu, aproveitando ele a deixa para pedir ao próprio rei que a 

“reformasse”, pois que esta era “enobrecimento da terra, porque esta feira era do 

melhor sítio da terra, por todas as mercadorias haver neste compasso”. 

 

5. HERCULANO, Alexandre - História de Portugal, 1846 

 A obra de Alexandre Herculano, ao fazer a resenha dos tempos da pré-

nacionalidade, cita variadas vezes a cidade de Lamego, sem que, porém, o autor, em 

algum momento, disso tenha tirado qualquer ilação. 

                                                           
5 DIAS, Augusto - Lamego do Século XVI, pág. 3 
6 DIAS, Augusto - Lamego do Século XVI, págs. 33 e 34 
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 A importância da cidade, na época torna-se evidente e por lá passam alguns dos 

momentos históricos mais relevantes da história desse período. 

 A narrativa de Alexandre Herculano, num português exemplar, é cativante ainda 

hoje, passados tantos anos e, parece-nos, bastante bem sustentada em termos de 

investigação e documentação. 

 Parece mesmo ser Alexandre Herculano, não só o primeiro autor a utilizar as 

próprias fontes dos historiadores árabes (lamentavelmente, o facto de não saber árabe, 

acabou por aportar alguns erros), como a demolir algumas das barreiras e falsos mitos 

efabulados por muitos autores e historiadores precedentes, como as polémicas e mui 

discutidas cortes de Lamego.  

Acabaria por pagar caro essa originalidade.  

 

6. DOZY, Reinhart P. - Historia de la España Muçulmana, 1861 

Esta é uma obra fundamental para a compreensão da História do domínio 

muçulmano da Península Ibérica.  

Profusamente sustentada nos documentos dos historiadores árabes e cristãos da 

época é, ainda hoje, de consulta obrigatória para qualquer trabalho sobre a Espanha 

muçulmana. 

Refere também a região do Douro e mesmo Lamego, a propósito das campanhas 

de Almançor. 

A sua visão da História, de grande rigor e erudição, sem se deixar cair em mitos 

e preconceitos, apresenta-se bastante surpreendente para a época 

 

7. SIMONET, F. Javier - Historia de los mozárabes de España, 1896 

É uma obra póstuma que, lamentavelmente, foi publicada com um atraso de 30 

anos. Trata-se, porém, e no dizer de Pierre Guichard, de uma peça capital e 

fundamental, ainda hoje, na historiografia da Espanha muçulmana.  

É de facto Simonet que, nesta sua História dos Moçárabes, malgrado um anti-

arabismo latente, sugere haver a cultura islâmica no al-Andalus sido também um 

fenómeno espanhol, e que fala, pela primeira vez, dos muçulmanos espanhóis, em vez 

dos «árabes de Espanha», como acontecia até então. 

Esta obra, muito fundamentada nos documentos dos próprios historiadores 

árabes, encontra-se recheada de dados interessantes referentes ao que viria a ser o 

território nacional, acabando por dar também algum destaque a personagens que, de 
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alguma forma estiveram ligados ao nascimento da nacionalidade, como Ibn Meruān; al-

Serumbaqui ou o conde Sesnando. Simonet menciona variadas vezes Dozy e mesmo A. 

Herculano. 

A própria região de Lamego é também citada de quando em vez. 

Esta obra, conjuntamente com a História de Dozy, acabaram por constituir o 

núcleo chave de influência das tendências de investigação que prevaleceram até meados 

dos anos 70 do século XX. 

 

8. ALBUQUERQUE, José de Pina Manique e - Lamego, raízes históricas, 1940 

Talvez acabe por ser o Eng.º José de Pina Manique e Albuquerque o primeiro 

autor recente a fazer alguma justiça à necessária história da cidade e região de Lamego, 

isto já em pleno século XX (cerca de 1940), num pequeno opúsculo intitulado “Lamego 

- raízes históricas”, reeditado em 1986 pela Câmara Municipal de Lamego. 

Embora de forma sumária menciona a presença árabe/islâmica na cidade. 

 

9. CORREIA DE CAMPOS - Arqueologia Árabe em Portugal, 1965 e Monumentos 

da Antiguidade Árabe em Portugal, 1970 

A descoberta dos livros de A. Correia de Campos - Arqueologia Árabe em 

Portugal e Monumentos da Antiguidade Árabe em Portugal - revelou-se uma enorme e 

grata surpresa. Embora, e tal como ele próprio afirma, não se possam considerar todas 

as suas ideias e conclusões como sendo liminares, parece-me que todo o trabalho deste 

autor necessita de um urgente e profundo estudo e reavaliação. Os sintomas disto 

mesmo surgem já, pela inclusão de algumas das suas teorias em recentes estudos e 

investigações, efectuados por historiadores sobre os quais não paira vestígio de qualquer 

suspeição.  

Temos neste caso, por exemplo, A. H. de Oliveira Marques, que na sua Nova 

História de Portugal usa e integra os conhecimentos do citado autor para sedimentar 

alguns estudos e opiniões, sobretudo no capítulo dedicado à época árabe, intitulado 

«Portugal Islâmico». 7 

Embora, em alguns casos Correia de Campos se possa deixar levar um pouco 

pela imaginação ou fique de certa maneira exaltado pelo carácter único dos seus 

estudos, o que é compreensível, e até louvável, pelo que denota de “paixão” pelo 

                                                           
7 MARQUES, António Henrique de Oliveira - O Portugal islâmico in «Nova História de Portugal» (dir. de Joel Serrão e António 

Henrique de Oliveira Marques), vol. II, Lisboa, Editorial Presença, 1993 
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próprio trabalho, não nos parece, de forma alguma, que esse seja o carácter geral dos 

seus estudos, pelo contrário estes encontram-se geralmente bem fundamentados e 

apoiados por uma minuciosa e aprofundada dissecação das obras analisadas, fruto de 

um trabalho de campo bastante sistemático e apurado. 

Será curioso referir que algumas ideias veiculadas por Correia de Campos na 

época e que parecem ter sido tão mal aceites, são hoje consideradas como ponto assente, 

como é o caso da ideia, por ele defendida, do carácter romano das muralhas do Castelo 

de S. Jorge de Lisboa, contra a noção corrente da sua origem árabe. 

Correia de Campos denuncia abertamente um certo “seguidismo” de ideias 

veiculadas por autores estrangeiros, nomeadamente franceses, por parte dos 

historiadores nacionais que assim acabam por contribuir por uma interpretação errada 

da história, indo ao ponto de datar edifícios com erros de quase cinco séculos. De facto, 

hoje, já alguns autores estrangeiros, como Henri Stierlin, “reclassificaram” a arte 

muçulmana e islâmica, admitindo a antecipação, por vezes enorme, de técnicas e 

aspectos construtivos que só haveriam de chegar à Europa central muitos anos mais 

tarde, como é o caso do palácio fortificado de Ukhaidir, datado de 778 d. C., cujo 

espantoso sistema de abóbadas, apoiadas em colunas cilíndricas incrustadas, antecipa 

em mais de duzentos anos a arte românica Ocidental.8  

Teremos que ter em linha de conta alguns outros aspectos referidos por Correia 

de Campos e que poderão ajudar muito na interpretação de algumas obras e vestígios 

arquitectónicos e arqueológicos, como por exemplo a utilização frequente nos 

monumentos árabes da Alta Idade Média dos arcos de ogiva. Mesmo que nem todos os 

monumentos referidos pelo referido autor sejam de época árabe, independentemente de 

terem concepção diferente, nomeadamente através do fecho de arco, tal facto não 

inviabiliza que muitos sejam de nítida influência árabe. 

Outro dos aspectos curiosos dos estudos de Correia de Campos é a quantidade de 

exemplos arquitectónicos com elementos árabes, de influência árabe ou oriental, que 

refere existir no norte do país e concretamente ao longo da linha do Douro.  

Também neste aspecto o autor acaba por ser secundado por um historiador 

estrangeiro actual, Cristophe Piccard, 9 o qual vem corroborar a sua noção de que 

                                                           
8 Ver: STIERLIN, Henri - Islão, de Bagdade a Córdova (A arquitectura primitiva do século VII ao  século XIII), págs. 122 a 124 
9 PICARD, Christophe - Le Portugal musulman (VIII.e – XIII.e siècle) L’Occident d’al-Andalus sous domination islamique, Paris, 

Maisonneuve & Larose, 2000 
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existiria uma linha de defesa e de fronteira, perfeitamente delineada ao longo do rio 

Douro. 10 

Correia de Campos refere mesmo uma linha de defesa composta por uma série 

de fortificações e castelos ao longo de todo o trajecto do rio Douro, no espaço que é 

hoje o território português.  

«Antes da constituição do reino, o fosso do Douro serviu, (...) num determinado 

período, a linha de fronteira entre a Cruz e o Islão. Uma cortina de fortes ou castelos 

estendia-se por toda essa linha de alturas, começando, também para defesa da costa, 

no castelo da feira, Vila Nova de Gaia, Castelo de Paiva, Cinfães, Cárquere, Lamego, 

Penedono, Numão, Castelo Rodrigo e Pinhel, para só nos referirmos aos principais. 

Ainda existem, na mesma linha de alturas, as ruínas de uma pequena torre ameada na 

referida vila de Cinfães, actualmente adaptada a residência paroquial, junto da igreja 

matriz da vila, que é uma edificação sem carácter, do ano 1758.» 11  

No entanto, nem todos os autores têm esta noção de que os territórios do norte 

estiveram também, durante largo período, submetidos a uma forte presença muçulmana. 

Lamentavelmente, continua a ser frequente ler que nada existe, para além das 

lendas de mouras encantadas, que assinale a presença árabe nestas terras como, por 

exemplo, no texto que segue, retirado de uma página da Internet sobre o concelho de 

Tabuaço e da responsabilidade da própria câmara municipal e que menciona que: “(...) 

as únicas referências que nesta zona se reportam aos Muçulmanos são as lendas, não 

tendo sido identificados quaisquer testemunhos materiais. Com efeito, os únicos 

vestígios presentes encontram-se na imaginação das populações (...)” 12 

 

10 . ROSEIRA, Maria João Queiroz - Lamego, Um Passado Presente, 1981 

Pequeno livro corográfico com algumas informações interessantes ao nível da 

geografia, do desenvolvimento urbano e da sua história.  

Pena é que a parte referente à Idade Média se fique por alguns curtos parágrafos 

iniciais sem grande desenvolvimento e algo inconclusivos. 

A presença árabe é praticamente omitida. 

 

                                                           
10 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, Lisboa, Edições Colibri / Câmara 
Municipal de Palmela, 2001 

11 CAMPOS, José A. Correia de - Monumentos da antiguidade árabe em Portugal, págs. 112/113 
12 www.cm-tabuaço.espigueiro.pt  
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11. MONTEREY, Guido de - Lamego, Terras ao Léu, 1986 

Talvez seja esta a mais conhecida monografia de Lamego, sendo provavelmente  

a única construída dessa forma. Trata-se de um livro honesto, embora algo desconexo, 

em que a principal virtude reside na grande recolha de elementos sobre a cidade, 

embora de forma avulsa e desordenada. 

Sobre a época em estudo pouco ou nada adianta, caindo nos lugares comuns e 

estereótipos habituais, e mantendo a usual dicotomia nós/outros, em que ao nós 

corresponde cristãos e ao outros, muçulmanos... 

 

12. TORRES, Cláudio e MACÍAS, Santiago - O Legado Islâmico em Portugal, 1998 

Esta, sem dúvida, uma das obra que mais nos despertou a atenção e curiosidade 

para a “questão da região de Lamego”.  

De facto os autores já aí pressentem que a região é de suma importância para o 

contexto do al-Ândalus, nomeadamente ao frisar o triângulo Lamego - Balsemão - S. 

Martinho de Mouros, chegando mesmo a aludir ao território como sendo um dos pólos 

principais do próprio Garb al-Ândalus. 

 Uma belíssima edição, muito cuidada e profusamente ilustrada, que deita mão, 

não só dos mais recentes estudos sobre o al-Ândalus, como, inclusive, as mais recentes 

descobertas e achados arqueológicos, ou não estivéssemos em presença do arqueólogo 

Cláudio Torres, um dos personagens que mais tem contribuído, nos últimos tempos, 

para o estudo dessa época, nomeadamente, no Campo Arqueológico de Mértola, do qual 

é director. 

 

13. GUICHARD, Pierre - Al-Andalus, 711-1492, 2000 

 Pierre Guichard, professor de História Medieval na Universidade Lumière-Lyon 

II é, actualmente, um dos maiores e brilhantes especialistas de História da Espanha 

Muçulmana.  

 Neste livro, que se lê de uma penada, de tal maneira surge cativante a sua escrita 

e a sua visão da história que, embora não possua grandes elementos acerca do território 

hoje português, fazendo apenas uma fugaz menção a Lamego e à sua região, não 

pudemos de deixar de lhe fazer referência. 

 Será, talvez, a forma ideal de alguém começar a familiarizar-se com o que foi 

este período da história e sobretudo do al-Ândalus.  

 Um livro iniciático, pois. 
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14. PICARD, Christophe, Le Portugal Musulman (VIII.e-XIII.e siécle), L’Occident 

d’al-Andalus sous domination islamique, 2000 

 No mesmo ano, dois livros fundamentais. Depois de Guichard, outro francês - 

Christophe Picard. Também ele professor de História Medieval, desta feita na 

Universidade de Toulouse-Le Mirail e especialista em História do Ocidente Islâmico. 

 Oferece-nos, de facto, uma obra chave para a compreensão da evolução do 

território até se tornar Portugal. O título elucidativo, “Portugal Muçulmano” reflecte a 

própria visão acutilante, precisa e de grande rigor, com que nos presenteia neste 

brilhante ensaio. Revela um Portugal que até hoje tem persistido em se manter 

escondido, mas que constitui indubitavelmente uma parte importante da sua história, 

cultura e identidade. 

 Picard abre, com esta obra, pistas para um melhor conhecimento da própria 

região de Lamego e sobretudo do Douro, a qual terá sido durante largo tempo um 

território muito importante, pois aí se terá tentado estabelecer a fronteira entre os reinos 

cristãos do norte e o al-Ândalus, o que de facto aconteceu, praticamente ao longo de 

quatrocentos anos. 

  


