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1. Ao longo da construgáo historiográfica da Lisboa muguimana, a existencia de urna
importante comunidade mozárabe, "bastante islamizada, mas de culto cristáo"^, tem sido colo
cada em relevo, dando assim pleno sentido á afirmagáo do príncipe Sigurd, que em 1109 carac-
terizava a cidade como meia paga, meia crista^. Contudo, o melhor conhecimento desta comu
nidade olissiponense só muito recentemente tem vindo a ser conseguido, á medida que o com
plexo conjunto de vestigios materiais altimedievais remascentes na cidade tem sido objecto de
uma radical reavaliagáo.

Na caracteriza^áo social dos mozárabes tem sido constante a alusáo a uma marginalida
de forjada, determinada pelos poderes mugulmanos. O quadro tradicional tragado - aquele
que decorre das informagóes das fontes escritas - acentúa o estatuto secundário e inferior des-
tes grupos autóctonos, sujeitos a um pacto de rendigáo muitas vezes desastroso até para a sua
própria continuidade. A partir da aceitagáo desse pacto os mogárabes passavam a ser conside
rados dhimmis, condigáo jurídica que Ihes conferia protecgao desde que cumprissem um exten
so número de obrigagóes fiscais, patrimoniais, familiares, sociais, religiosas... - numa frase, pro
tegidos desde que submetidos^

Este modelo de caracterizagáo, aplicado de forma generalizada á totalidade temporal e
espacial do dominio mugulmano na península, gerou uma série de teorías historiográficas algo
extremistas. No campo estrito da História da Arte, por exemplo, uma das ideias com maior
sucesso ao longo do século XX sustenta a proibigáo dos mogárabes em construir novos tem
plos ou sequer em modificá-los"^.

As conclusóes mais recentes, longe desse silencio histórico, tém acentuado os numero
sos indicadores de continuidade organizada dessas comunidades cristas. Nao cabe aqui apro-
fundar esta matéria, pelo evidente desvio que tal tarefa significa em relagáo ao que pretendemos

* Bolseiro de invesiiga^áo científica (Programa Praxis XXI), pelo Instituto de História da Arte da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa.

' Cláudio Torres, "O Gharb ai-Andaluz", História de Portugal, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, p.392.
2 Cfr. Gérard Pradalié, Lisboa da Reconquista ao fim do século XIII, Lisboa, Palas Editora, 1975, p.20. O autor

nao identificado responsável pelo texto dedicado a cidade nos Itinerarios culturales de Almorávides y Almohades,
1999, p.238, estima a comunidade mozárabe á data da Reconquista em cerca de 5000 habitantes. Curiosamente,
este cálculo de 5000 pessoas foi avanzado por Luís Adáo da Fonseca, "Lisboa medieval e o seu termo", Lisboa sub
terránea, Lisboa, Museu Nacional de Arqueología, 1994, p.86, para idéntico período mas para a totalidade da popu-
lagáo de Lisboa. Cláudio Torres, "Lisboa musulmana. Um espado urbano e o seu território", Lisboa subterránea,
Lisboa, Museu Nacional de Arqueología, 1994, p.83, refere que a cidade devia contar por esta altura cerca de 20 a
25 000 habitantes.

3 Sao muitas e de várias ordens as limitafóes a que os dhimmis estáo sujeitos. Como Felipe Maíllo Salgado,
Vocabulario de historia árabe e islámica, Madrid, Akal, 1996, pp.63-64, sintetizou, "están sometidos a un imposto
particular y a restricciones de libertad individual (vestidos distintivos, prohibición de monturas nobles), familiar (esta
tuto personal), económica (restricciones sobre los oficios), cultural (procesiones y manifestaciones religiosas) y cívi
ca (prohibición de asumir cargos administrativos, políticos y militares)". Sobre a condifáo social dos mozárabes veja
se, entre muitos autores que se debru^'aram sobre o assunto, P. Chalmeta, "Mozárabe", Encyclopédie de l'Islam, nova
edigao, t. VII, Leiden, E. J. Brill, 1993, pp.248-251.

Veja-se, entre outros, Isidro Bango Torviso, El arte mozárabe, Madrid, Historia 16, 1991, pp.12-13.
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tratar neste texto^. Mas é absolutamente necessário ter em conta que os limites da conquista
musulmana foram determinantes para a sobrevivencia das comunidades mozárabes. Limites
espaciáis, dado que o poder mugulmano nao se estendeu de forma uniforme por todo o terri
torio. E limites temporais, variando o grau de autoridade do Estado, de cumplicidade e de
repressáo, de hispanidade, de arabiza^ao e de islamiza^áo, consoante as fases civilizacionais
dessa longa presenta.

Vem esta reflexáo a propósito da situagáo de Lisboa no contexto peninsular entre os sácu
los VIH e XII. Durante este período, a cidade segue uma trajectória de claro crescimento, impon-
do-se definitivamente como "a maior cidade do extremo ocidente" no sáculo XI. No entanto,
de um ponto de vista político, Lisboa nunca desempenhou qualquer papel de especial rele
vancia no contexto do ai-Andaluz*^. Em 1034, integrada na taifa de Badajoz e numa altura de
apogeu comercial, as forgas da cidade revoltam-se e passam a gozar de total autonomía^.
E António Borges Coelho refere-se-lhe como uma verdadeira cidade-estado altimedieval^.

Perante estes dados, foi possível florescer aqui uma importante comunidade mozára
be, cu jo grau de importancia é hoje difícil de averiguar, mas que vai sendo paulatinamente
conhecida, grabas ao contributo de arqueólogos e de historiadores da arte. Os vestigios
materiais identificados na cidade assumem-se, hoje, como única via de conhecimento da
comunidade mozárabe e, por conseguinte, da importancia do seu grupo social. Por outras
palavras, as linhas de investigazáo enunciadas por Humberto Baquero Moreno sobre a mar-
ginalidade medieval^ encontram no estudo da cultura material mozárabe um campo inteira-
mente operativo e um recurso fiável perante a necessidade de ir mais além do que nos dizem
as fontes escritas.

2. Nos vários estudos sobre a arte da Alta Idade Média em Portugal que temos efec
tuado, tem sido constante o nosso reconhecimento pelo trabalho de Manuel Luís Real, de
Cláudio Torres e de Luis Caballero Zoreda, no que respeita á visibilidade histórica das
comunidades mozárabes sob dominio islámico. Aqui voltamos a fazer a devida homenagem
a estes autores, a quem devemos a recusa do modelo visigotista aplicado ás pezas altime-
dievais de Lisboa - estabelecido por Vergílio Correia, ampliado por Fernando de Almeida e
continuado, ñas suas linhas essenciais, por Carlos Alberto Ferreira de Almeida^*^ -, e sua

5 Sao múltiplos os indicios de resisténcia (permanencia) dos mozárabes. Para o territorio hoje portugués, veja-
-sejosé Mattoso, "Os mozárabes", Revista Lusitana, nova série, n^'ó, 1985, pp.5-24, republ. Fragmentos de uma com-
posigáo medieval, 2^eá., Lisboa, Estampa, 1990, pp.25-29, Manuel Luís Real, "Os Mozárabes do Gharb portugués",
Portugal Islámico, Catálogo de Exposifáo, Lisboa, Museu Nacional de Arqueología, 1998, pp.35-38, Joaquim Chorao
Lavajo, "Isláo e Cristianismo: entre a tolerancia e a guerra santa". Historia religiosa de Portugal (dir. Carlos Moreira
Azevedo), vol. I (coord. Ana María Jorge e Ana María Rodrigues), Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp.96-99.

^ Esta incongruéncia é justamente colocada em relevo por Cláudio Torres, "Lisboa - a maior cidade do extremo
ocidente", Memoria de Portugal. O milénioportugués, coord. Roberto Cameiro, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, p.29.

^ José Mattoso, "Portugal no Reino Asturiano-Leonés", Historia de Portugal, dir. José Mattoso, vol.I, Lisboa,
Círculo de Leitores, 1992, p.562.

8 António Borges Coelho, O Tempo e os Homens - Questionar a Historia III, Lisboa, Caminho, 1996 p.276.
9 As ideias fundamentáis do autor encontram-se ñas duas colectáneas de textos: Marginalidade e conjlitos sociais

em Portugal nos sáculos XIV e XV: estudos de Historia, Lisboa, Presenta, 1985 e Exilados, margináis e contestatarios
na sociedadeportuguesa medieval: estudos de Historia, Lisboa: Presenta, 1990. Sobre a continuidade musulmana no
reino de Portugal, que se liga indirectamente ao assunto aqui tratado, veja-se do autor Os mudéjares no Portugal
medievo. Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1994.

10 Vergílio Correia, "Arte visigótica". Historia de Portugal, dir. Damiáo Peres, Barcelos, Portucalense Editora, 1928,
p.387; Fernando de Almeida, "Pedras visigodas de Lisboa", Revista de Guimaráes, vol. LXVIII, Guimaráes, 1958, pp.8-
13; Idem, Arte visigótica em Portugal, Lisboa, Dissertagáo de Doutoramento apresentada á Faculdade d? Letras da
Universidade de Lisboa, 1962, pp.229-231; Carlos Alberto Ferreira de Almeida, "Arte da Alta Idade Média", Historia
da Arte em Portugal, vol. 2, Lisboa, Alfa, 1986, pp.55-60.



PAULO ALMEIDA FERNANDES 1233

substituigáo por um cutre, mogarabista^^, cu o que preferimos designar como "segunda arte
mozárabe"

Nos últimos anos, os contributos dados pela Arqueología e pela Historia da Arte tém-se
revelado decisivos para o melhor conhecimento da historia dos mozárabes de Lisboa. Através
destes deis métodos de abordagem histórica foi possível estabelecer, com alguma seguranza, as
principáis zonas de povoamento mozárabe na malha urbana da cidade entre os séculos IX e
XII; por outro lado, as múltiplas analogías estilísticas e iconográficas que as pe^as deste núcleo
apresentam em relagáo ao mundo mediterránico, permite-nos caracterizar o grau de eruditismo
e de qualidade artística a que chegaram algumas constru^oes desta comunidade.

Sobre a localiza^áo das almo^aravias, podemos considerar a existencia de cinco núcleos
fundamentáis. O principal situava-se a ocidente do castelo, concentrado em torno da igreja de
Santa Maria de Alcami (antiga sede diocesana mozárabe e actual igreja de Sao Cristóváo), e
abrangendo ainda as igrejas de Santas Justa e Rufina e de Sao Mamede^^. Este bairro situava-se
fora das muralhas e terá mesmo sido incendiado pelos cruzados aquando da conquista da cida
de em 11471^^. Um segundo núcleo, mais antigo e de onde a comunidade crista autóctone terá
eventualmente sido desalojada em consequéncia da constru^áo da mesquita maior, pelos ini
cios ou meados do século X, ou ainda mais tarde segundo as conclusóes de José Luís de Matos,
situava-se em torno da Sé-Catedral, onde foram identificadas várias pegas datáveis de contexto
mogárabe, entre as quais a célebre Placa do Paratso^^. A Norte do Castelo situava-se um ter-
ceiro núcleo, concentrado em redor da igreja de Santa Cruz do Castelo^^ e estendendo-se em
colina pelo arrabalde, até perto do local onde D. Afonso Henriques estabeleceu o seu acam-
pamento^^. Os dois restantes pólos constituiam arrabaldes periféricos da cidade, junto dos
Mosteiros de Santos e de Chelas, respectivamente a ocidente e a oriente.

É precisamente do antigo Mosteiro de Sao Félix e de Santo Adriáo de Chelas que proce
de o principal conjunto artístico mogárabe da regiáo, actualmente exposto no Museu
Arqueológico do Carmo, em Lisboa. Comp5e-se de tres pegas fragmentadas - dois pilares e um
friso -, provavelmente procedentes da antiga cabeceira do templo, e que ostentam uma deco-
ragao enigmática, relacionável com o mundo islámico, pelas características escultóricas, mas
simultáneamente afastando-se do Isláo, pelo conteúdo simbólico da sua iconografía. Ñas faces dos
pilares, inseridos em medalhoes de folhagem, representam-se Simorghs (pássaro divino sassánida

Sao vários os trabalhos destes autores que poderíamos citar. Os principáis artigos dos dois investigadores por
tugueses encontram-se citados ao longo do texto. Da abundante produgao científica de Caballero Zoreda citamos o
título fundamental para a afirmagáo das pegas lisboetas em contexto mogárabe: "Sobre Santa Comba de Bande
(Cúrense) y las placas de Saamasas (Lugo). Algunos problemas de historiografía, análisis estructural y estilístico y
atribuición cronológico-cultural", Galicia no Tempo, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Consellería de
Cultura e Xuventude, Arcebispado de Galicia, 1991, pp.77-110.

^2 Explicamos a adopgáo deste termo no nosso artigo "O ajimez mogárabe reaproveitado no castelo de Soure",
Simposio internacional sobre Gástelos, Lisboa, Colibrí / Cámara Municipal de Pálmela, 2001, pp. 795-796.

'3 José Luís de Matos, Lisboa islámica, Lisboa, Instituto Camóes, 1999, pp.32-33.
Gérard Pradalié, Op. CU., p.l7.

15 Uma das pegas fundamentáis para a a existencia de uma arte estritamente mogárabe, definida em primeiro
lugar para o terrítórío boje portugués por Manuel Luís Real, "Inovagáo e resistencia; dados recentes sobre a
Antiguidade tardia no ocidente peninsular", IVReuniáo de Arqueologia crista hispánica, (Lisboa, 1992), Barcelona,
Instituí d'Estudis Catalans, Universitat de Barcelona, Universidade Nova de Lisboa, 1995, pp.58-59. Recentemente,
José Luís de Matos, Op. CU., p.ll, identifica a mesquita no claustro da Sé, proposta que ainda encaramos com algu
mas reservas.

1^ De acordo com as recentes investigagóes de Manuel Luís Real, apresentadas ao Coloquio Lisboa: encruzilha-
da de mugulmanos, judeus e cristáos (inédito), a Igreja de Santa Cruz do Castelo terá sido a prímeira Matriz da cida
de (Cfr. María Joao Violante Branco, "Reis, bispos e cabidos: a diocese de Lisboa durante o primeiro século da sua
restauragáo", Lusitánia Sacra, 2® série, t. X, Lisboa, Centro de Estudos de Historia Religiosa da Universidade Católica
Portuguesa, 1998, p.57).

1^ José Luís de Matos, Op. CU., pp.33-34.
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que vive no topo da áruore da vida, físicamente com aspecto de pavao, mas com garras de leáo
e cabera canina ou, por vezes, humana). No friso, dois leoes protegem a árvoreda vida no Paraíso.

Com a Placa do Paraíso da Sé de Lisboa, estas pegas constituem um núcleo artístico mozá
rabe relativamente homogéneo e sem paralelo no contexto da arte ocidental altimedieval. Perante
os enormes silencios da documentagáo, a simples existencia destes testemunhos materiais, e a sua
definitiva atribuigáo criativa aos mogárabes de Lisboa, basta para provar a evidente vitalidade
desta comunidade durante os últimos anos do século IX e a primeira metade do século X.

Mas o que este fragmentadíssimo espolio vem aínda confirmar é a excepcionalidade des-
tas realizagoes em relagáo as fórmulas artísticas que entáo se verificaram no espago peninsular
e mesmo em relagáo as correntes artísticas mediterránicas contemporáneas. Tendo como deno
minador iconológico comum o Paraíso, estas quatro pegas sao o fruto da erudigáo temática dos
seus promotores e da qualidade técnica escultórica dos seus artífices. Na Placa do Paraíso da
Sé o elemento decorativista omíada, decorrente da técnica miniatura! que caracteriza os marfins
cordoveses, prevalece sobre a tendencia iconográfica crista, esta radicada numa linha de conti-
nuidade paleocristá^®. Já os fragmentos de pilares e o friso do Mosteiro de Chelas apresentam
enormes novidades, especialmente pela proximidade estilística com os tecidos bizantinos, pro-
dutos que chegaram a este extremo ocidental do mundo conhecido através da ampia rede de
contactos comerciáis proporcionados pelo Mediterráneo islamizado ̂ 9.

O programa artístico da igreja mogárabe de Chelas mais nao reflecte que a crescente
orientalizagáo a que a sociedade peninsular foi exposta a partir da instituigáo do Califado omeia.
Nao será demais lembrar as fortes ligagóes artísticas de Abd al-Rahmann III com a arte irania
na, herdeira das tradigoes sassánidas^O. E nao será igualmente demais evidenciar que o corte
religioso entre as igrejas peninsulares, provocado pela querela do Adopcionismo, certamente
fomentou uma maior aproximagáo dos mogárabes á igreja bizantina, realidade religiosa com a
qual a tradigáo hispánica tinha fortes relagóes desde a época visigótica^i e na qual baseava
grande parte da sua liturgia específica.

Desconhece-se aínda largamente como os mogárabes reagiram a esta nova situagáo. Uma
linha de interpretagao tradicional, que recua a Simonet, sustenta que a populagáo mogárabe
mais intransigente reagiu de forma drástica, encerrando-se em torno das suas próprias orienta-
góes e dando inicio ao violento fenómeno de martirios voluntários de fináis do século IX. Este
quadro geral de reacgáo contra a introdugáo de fórmulas civilizacionais orientáis encontra uma
flagrante incongruencia no programa artístico da nossa igreja de Chelas, na medida em que é
precisamente neste período de martirios que a comunidade mogárabe ai residente escolhe um
programa baseado em concepgoes estilísticas nítidamente orientáis.

Sem pretender questionar aqui o quadro geral de revolta mogárabe contra a crescente
orientalizagáo - até que novos dados venham esclarecer melhor a conturbada conjuntura social
e artística deste período, tomamos o caso da campanha mogárabe da igreja de Chelas como

Manuel Luís Real, "286. Baixo-relevo ornamental", Lisboa subtetránea, 1994, p.233. A linha de continiiida-
de iconográfica paleocristá foi por nós realzada em "O sitio da Sé antes da Reconquista", Cadernos de Históría
da Arte, nova série, n°l, Lisboa, Instituto de Historia da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
2002, no prelo.

^9 Sobre as ligagóes deste núcleo a pegas bizantinas, veja-se o nosso trabalho, "Visigótico ou mogárabe? O núcleo
de arte da alta Idade Média da cidade de Lisboa no Museu Arqueológico do Carmo", Musen Arqueológico do Carino
- Catálogo de exposigáopermanente, Lisboa, Associagao dos Arqueólogos Portugueses, 2002, no prelo.

20 Veja-se, entre outros que poderíamos citar, Richard Ettinghausen e Oleg Grabar, Arte y arquitectura del Islam.
650-1250, Madrid, Cátedra, 1996, pp.29-30 e 429-430, nota 28.

21 De entre os aspectos que provam essa proximidade, salientamos a adopgao do ritual bizantino pela corte visi
gótica (Cfr. José Orlandis, Historia de España - época visigoda (409-711), Madrid, Gredos, 1987, p.l84. Também
María Cruz Villalón, Mérida visigoda - la escultura arquitectónica y litúrgica, Badajoz, Diputación Provincial de
Badajoz, 1985, p.31).
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urna notável excep^áo^^ pensamos que existe uma razáo multo forte para que este progra
ma fosse escolhido: a permanencia da liturgia hispánica.

O espago religioso compartimentado das igrejas pré-románicas hispánicas - por oposigáo
ao espago románico aberto, fomentado pela nova ordem romano-cluniacense - funciona como
um verdadeiro microcosmos. A hierarquia social é evidente e a existencia de uma ou várias
eikonostasis, verdadeiras barreiras ópticas em determinados passos das cerimónias, acentúa o
carácter místico e misterioso de toda a celebragáo. A capela-mor, ocupada únicamente por
membros do clero, inundada de luz vinda de nascente e multas vezes oculta, é o equivalente
ao Paraíso, cuja permissáo de acesso se circunscreve á permissáo visual.

Tendo em conta estes dados, nao restam dúvidas sobre a complexidade dos programas
decorativos das campanhas mogárabes de Chelas e da Sé-Catedral. Trata-se de uma iconografía
para uma liturgia, multo provavelmente enraizada ñas observagóes coincidentes de Santo
Agostinho e de Santo Isidoro sobre a corporalidade do Paraíso terrestre, e ñas conclusoes deste
último sobre a existencia das Ilhas Afortunadas a ocidente da península.

Esta iconografía para uma liturgia pode ser encarada como uma iconografía de perma
nencia das dominantes simbólicas de época visigótica, onde a liturgia hispánica radica a sua ori-
gem. Disto mesmo parece dar conta a banda representando bastes de uma videira que ocupa
a parte inferior do friso do Paraíso, um elemento eucarístico da máxima importáncia em con
texto visigótico mas que, paradoxalmente, nao foi multo representado em pegas mogárabes.

Falamos de uma iconografía de permanencia e nao de resistencia. Na Lisboa mugulmana,
encontramos indicios para uma certa marginalidade social por parte dos mogárabes - bastaría terem
o estatudo de dhimmis para que essa marginalidade existisse -. Mas o que temos dito até agora
acerca das especificidades da cidade, da dimensáo da sua comunidade e da qualidade das pegas
artísticas que chegaram até nós, prova a evidente liberdade religiosa de que gozavam. Infelizmente,
nao temos qualquer noticia das condigóes estabelecidas pelos poderes islámicos aquando da con
quista da cidade, mas pensamos que aos mogárabes foi possível manter um elevado grau de liber
dade, situagáo que se terá prolongado até á Reconquista sem grandes alteragoes.

3. E chegamos ao insólito assassinato do bispo mogárabe de Lisboa. "Insólito", á luz de
uma linearidade historiográfica cristianocéntrica, que inevitavelmente maniqueiza os lados
opostos da contenda civilizacional no espago peninsular medieval a que se convencionou cha
mar "Reconquista".

Alguns autores defenderam que o assassinato nao teria sido cometido por portugueses,
mas sim pelos cruzados do Norte europeu, que no afá conquistador, e na perspectiva da pilha-
gem próxima, mataram indiscriminadamente quem quer que Ihes aparecesse pela frente23.

Uma corrente historiográfica mais recente, ainda nao completamente aceite pelas longas
resistencias de uma historiografía firmada na ideia de uma sociedade medieval peninsular tri
partida (um grupo cristáo dominante e duas minorías significativas, judeus e mugulmanos), atri-
buiu já o assassinato do bispo mogárabe á contenda litúrgica que opós os partidários da nova
ordem romano-cluniacense aos adeptos da velha liturgia hispánica^"^.

Esta versáo dos factos, ainda que longe de totalmente esclarecida, é fundamental para que

22 Talvez atribuida áquele grande grupo de mogárabes «instalados», "cristaos dos diversos estratos culturáis e reli
giosos, e até uma boa parte dos bispos (...), que nao queriam perder os dividendos económicos e sociais que advi-
nham dos pactos celebrados", de que nos fala Joaquim Chorao Lavajo, Cristianismo e islamismo na Península
Ibérica, 3 vols., Évora, Dissertagáo de Doutoramento apresentada á Universidade de Évora, 1988, vol. I, p.l04, e que
certamente existiam também em Lisboa.

23 É esta a versáo do cronista R.: "Contra o direito e o lícito [os coloneses e os flamengos] matam até o bispo da

cidade, já muito idoso, cortando-lhe o pescogo".
24 Manuel Luís Real, "Inovagáo e resistencia...", Op. Cit., 1995, pp.19-20, a que se seguiram outros autores.
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possamos identificar a verdadeira posigáo da comunidade mozárabe face aos acontecimentos
de 1147. O texto cronístico nao autoriza esta leitura, mas a base romano-ciuniacense em que
assentou a organizagáo da cidade reconquistada, assim como alguns outros acontecimentos
anteriores em solo peninsular (designadamente em Toledo e em Coimbra) levam-nos a subs-
crever, por inteiro, esta posigáo.

Em Toledo, o "problema mozárabe" colocou-se de forma clara entre D. Afonso VI,
senhor de um reino onde a liturgia hispánica (aliada ao ideal neovisigotista reconquistador)
constituirá um pilar fundamental da sua sobrevivencia enquanto estrutura autónoma de
poder e da sua afirmagáo no espago peninsular, e o bispo francés Bernard, homem próxi
mo de Sao Hugo e que teve como primeira missáo a reforma cluniacense do grande mos-
teiro de Sahágun.

Nesta cidade, onde a comunidade mogárabe nao seria muito numerosa e possuía, ao
que tudo indica, níveis sociais e económicos modestos25, mas na qual estava focalizado o
ideal neovisigótico que tanto alimentou a monarquía asturiano-leonesa, a história guardou a
promessa do rei aos mogárabes e aos mugulmanos relativamente as antigás liberdades reli
giosas e respectivos lugares de culto. Entregue a cidade a Bernard, aos seus partidários e á
rainha, D. Constanga de Borgonha, depressa a mesquita passou a catedral e as antigás liber
dades suprimidas^^.

Em Coimbra o caso foi ainda mais dramático. Aqui residía uma comunidade mogárabe
mais activa que em Toledo^^, facto que está na origem da recusa do rito litúrgico romano por
parte do seu governador, D. Sesnando, e do próprio bispo, D. Paterno. Só após a morte do pri-
meiro, em 1092 - doze anos depois do concilio de Burgos - é que a liturgia romano-ciunia
cense chega á cidade e o bispo eleito pelas autoridades leonesas, D. Crescónio de Tul, se ins
tala na catedral.

A história desta resistencia litúrgica, contudo, nao termina com a entrada de Crescónio no
episcopado de Coimbra. Em artigo recente, Maria de Lurdes Rosa caracteriza, com algum deta-
Ihe, esta conjuntura, pelo que remetemos o leitor interessado para essas páginas^^. Importa
acentuar, todavía, que quando o clero mogárabe foi confrontado com a decisiva investida de
impór o rito romano, reagiu de forma violenta e até 1115, data em que o bispo consegue do
Papa uma bula exortando o povo de Coimbra a obedecer ao seu legítimo bispo e a "-corrigir
os seus costumes»", os mogárabes nao cessaram de causar problemas.

Lisboa constituí o terceiro capítulo desta história de resistencia mogárabe. Entre 1115 ou
1116 e a conquista de Lisboa váo cerca de trinta anos. Nesta data, o "problema mogárabe" de
Coimbra estava já certamente resolvido, mas com certeza presente na memória da classe diri
gente do reino. E ñas zonas rurais, menos tocadas pela revolugáo cultural que a substituigáo do

25 Jean Piérre Molénat, "Os Mogárabes: um exemplo de integragao", Toledo - séculos XII-XIII. Mugulmanos,
Cristáos e Judeus:o saber e a tolerancia {X99V>, Lisboa, Terramar, 1996, p.90.

26 María de Lurdes Rosa, "A religiáo no século: vivéncias e devogóes dos lelgos", História religiosa de Portugal
(dir. Carlos Moreira Azevedo), vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p.436, retomando ideias de Menéndez Pidal:
após 1085, o governo de Toledo foi entregue a D. Sesnando. Ora o facto de o seu nome nao aparecer em 1086-87,
faz pensar que tenha renunciado ao cargo, provavelmente na sequéncia das decisóes de Bernard e de D. Constanga.

27 Manuel Gómez Moreno, Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI, (1919), reed. facsimilada
Granada, Univesidad de Granada, 1998, p. 98; Manuel Luís Real, A arte románica de Coimbra, Porto, Dissertagáo de
Licenciatura apresentada á Faculdade de Letras da Universidade do Porto 1974, p.l3 (policopiada); Saúl Antonio
Gomes, "6. Grupos étnico-religiosos e estrangeiros"; Nova História de Portugal, dir. Joel Serrao e A. H. de Oliveira
Marques, vol. III (coord. Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem), Lisboa, Presenga, 1996,
p.342, consideram-na o maior foco de cultura mogárabe no ocidente peninsular, na sequéncia do fenómeno de ara-
bizagao patrocinado por Almangor após a conquista de 987. O número de igrejas recenseadas no século XI, multas
délas com oragos directamente relacionados com a religiosidade mogárabe - casos de Santa Cristina, Sao Cucufate,
Sao Vicente, Santa Justa - revela igualmente a importancia da comunidade.

2® Maria de Lurdes Rosa, "A religiáo no século...", Op. Cit., pp.433-440.
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rito significava, a permanencia terá sido ainda maior e durante muitos anos incontrolada pelo
novo poder religioso^^.

A cidade foi definitivamente entregue ás forjas cristas do Norte a 25 de Outubro, que
entáo solenemente entraram pelas suas portas. Uma semana depois sagrou-se a mesquita como
Sé-Catedral, da invoca^áo de Santa María Maior, por oposigáo á outra Santa María mozárabe ou
de Alcami. Táo curto espado de tempo, se bem que possa ficar a dever-se á vontade real de
constituir uma autoridade religiosa forte e centralizada em torno do bispo inglés Gilberto de
Hastings, nao pode deixar de lado a questáo dos mozárabes e a sua liturgia específica. Em
Toledo, a sagragáo da Catedral de Santa María demorou mais de um ano^®.

Estas atitudes antagónicas do novo poder cristáo, em duas cidades emblemáticas no con
texto reconquistador, e numa questáo da máxima importancia para a afirma^áo das determina-
góes romano-cluniacenses, como é efectivamente a sagra^áo da Catedral, parece-nos sintomá
tico para a condigáo de verdadeira marginalidade a que os mozárabes de Lisboa foram sujeitos
após a conquista de 1147.

É ainda mais. Se durante o período de teórico dominio mugulmano temos razóes para
acreditar numa ampia liberdade por parte dos mozárabes, com os novos senhores vindos do
Norte eles sao sujeitos a uma real marginalidade: a comunidade deixou de ter as suas autori
dades (o bispo morto e o conde certamente suprimido na nova ordem jurídica da cidade); subs-
tituiram-se os oragos dos seus principáis templos, por outros ligados ao tipo de religiosidade
patrocinada por Cluny; atenuaram-se ou até foram suprimidos os limites físicos dos seus bair-
ros específicos (na documenta^áo deixa de haver men^áo a aglomerados populacionais estrita-
mente mozárabes); finalmente, proibiu-se a sua liturgia, em torno da qual se uniram durante
tanto tempo, e extinguiu-se o seu clero (os templos mozárabes foram todos sujeitos a uma nova
campanha románica; assim acontecen em Santos e em Chelas - de que restam noticias e teste-
munhos materiais dessas campanhas).

Todos estes factos atestam o verdadeiro grau de marginalidade a que os mozárabes foram
sujeitos após 1147. Tratou-se de um processo sem paralelo durante o dominio islámico, salvo
pequeños períodos de maior intoleráncia. E se é um facto que durante cinco séculos a igreja
mozárabe permanecen organizada em muitos pontos da península, nao conseguiu resistir á
reforma romano-cluniacense.

Os mozárabes de Lisboa terao permanecido como grupo individualizado ainda durante
algum tempo. Em fináis do século XII "a [sua] identidade etnocultural (...) era suficientemente
personalizada", como o prova o texto da Traslatio et miracula Sancti Vicenta, de Mestre
Estéváo^V E mesmo fundado o Mosteiro de Sao Vicente de Pora, numa atitude de grande sim
bolismo anti-mo^árabe que congregou numa mesma iniciativa a vontade real, os monges crú-
zios de Santa Cruz de Coimbra e os agentes de Cluny e de Roma, as primeiras reliquias do már
tir que aportaram a Lisboa foram depositadas na igreja de Santas Justa e Rufina, um dos anti-
gos templos mozárabes. Mas esta é já uma referencia tardia, muito possivelmente com outras
relagóes que nao as exclusivamente ligadas ao "problema mozárabe". Como será também tar
dia e ligeiramente descontextualizada deste problema o episódio do "bispo negro de Coimbra".
A morte do prelado lisboeta em 1147, a que se seguiu certamente o desmantelamento da orga-
niza^áo eclesiástica autóctone, foi um golpe do qual a comunidade mozárabe parece nao mais
ter-se recomposto.

29 Como já defendeu Armando Maitins, Santa Cruz de Coimbra nos séculos XII e XIII. Aspectos de cultura e for
mas de mentalidade a partir dos seus manuscritos, Lisboa, Provas de aptidáo científica e pedagógica em História
Medieval de Portugal apresentadas á Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1989, p.ll5.

39 Veja-se a este respeito Francisco J. Hernández, "A catedral, instrumento de assimila?áo", Toledo - séculos XII-
-XIII. MuQulmanos, Cristáos e Judeus: o saber e a tolerancia (1991), Lisboa, Terramar, 1996, p.75.

31 Cfr. Saúl Antonio Gomes, "6. Grupos étnico-religiosos...", Op. CU, p.34l.


