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Nao conhego pessoalmente o historiador Humberto Baquero Moreno, mas os seus
escritos revelaram-me neles uma paixao pela humanidade, ou por aqueia sec^ao da huma-
nidade que mais precisa déla. Estou a referir-me ao seu interesse pelos exilados, margináis e
contestatários, esses "maus da fita", que também contribuíram, e substancialmente, para a his
toria de Portugal e a sua presenta no mundo que "descobriu". Fernáo Mendes Pinto já nos
deixou o seu testemunho contemporáneo e sofreu na pele por té-lo feito. Mais recentemen-
te, a historiadora portuguesa, María Augusta Lima Cruz^ e Timothy Coates ̂  tém-se dedicado
a revelar a importancia dessa secgáo da humanidade portuguesa no Oriente e no império
portugués em geral, mas há muito mais por fazer, para Ihes fazer justiga, mesmo que seja
tarde^. Senti que eu tinha encontrado nesse historiador hoje homenageado uma alma gémea
e é o que me leva a testemunhar isso nestas breves reflexóes no livro de homenagem que
Ihe val ser dedicado.

Quando fui convidado pelos Jesuítas de Goa para instalar o "Centro Xavier de
Investigagoes Históricas" em 1978, a minha grande preocupagáo foi a de justificar essa activi-
dade. Achei que os Jesuítas deviam muitas explicagóes históricas ao povo goés que se tinha
"libertado" do regime colonial portugués. A história de Goa tinha que ser refeita, mas sem se
limitar aos testemunhos históricos oficiáis, tanto estatais como religiosos. Era importante ouvir
os "silenciados" da história. Foi assim que percorri os arquivos das paróquias de Goa, bem
como os arquivos do Pago Patriarcal da Arquidiocese de Goa, para descobrir esses "calados"
da história. Por ocasiáo do prímeiro seminário internacional de história indo-portuguesa reali
zado em Goa em 27-29 de Novembro de 1978, realizou-se também o langamento da pedra de
alicerce do novo Centro Xavier de Investigagoes Históricas. Apresentei nesse seminário uma
comunicagáo intitulada "The Voiceless in Goan Historiography: a case for the source-value of
the Church Records in Goa"^. Seria uma declaragáo de intengoes acerca do rumo que orien
taría as actividades do novo Instituto. Era uma chamada de atengáo para a necessidade de rein-
terpretar o passado colonial e de dar voz aos goeses "silenciados". Goa nao podia continuar
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a ser alimentada com o mito de "Goa dourada", um mito que a historiografía colonial portuguesa
sustentava, e nao somente como integrada na política do seu Estado Novo.

Por ocasiáo da inaugura^áo das actividades académicas do Centro Xavier de Investiga^óes
Históricas, em 4 de Novembro 1979, que tive o privilégio de fundar e dirigir durante uma deze-
na e meia de anos, foi feito o lan^amento da minha tese de doutoramento, intitulada Medieval
Goa: A socio-economic study^ em que eu investigava o passado de Goa durante o século XVII.
Quando decidi recuperar a minha cidadania portuguesa e vir estabelecer-me em Portugal em
1994, saiu uma versáo portuguesa dessa obra, com o título Goa Medieval: A cidade e o interior
no século XVIL^

Logo após o langamento da edigáo em Goa, o diário local O Heraldo^, que se publica-
va aínda em portugués na altura, o médico-historiador goés e redactor desse jornal levantava a
questáo sobre a datagáo de "medieval" no título e sobre o período a que a minha obra se refe
ria. Escrevia Carmo Azevedo: "A Idade Média, como se sabe, é o longo período que se esten-
de do sec. V, com a queda do Império Romano do Ocidente, ao sec. XV, com o fim do Império
do Oriente, ou, mais precisamente, do ano 476, em que foi deposto o imperador Rómulo
Augustulo e sentou-se no trono o bárbaro Odoacro, até o ano 1453, em que Constantinopla foi
tomada pelos Turcos. Podera Teotónio de Souza argumentar que esta divisao da história da
Europa se nao aplica á da India, mas a verdade é que, se divergem as opinióes sobre o come
to do que se poderia chamar a Idade Média na índia, nao há duas opinióes quanto ao seu fim,
que corresponde ao inicio da dominagáo mogol (1526, ano da derrota de Ibrahim Lodi por
Babar e a subida deste ao trono como sultáo de Delhi) se nao ao advento do europeus, a come-
^ar pelos portugueses (1498, ano da chegada de Vasco da Gama a Calecute, na sua viagem de
descobrimento de um caminho marítimo da Europa á índia). Assim, uma Goa do século XVII
nao pode, de modo algum, apelidar-se de Goa Medieval. Outro erro cronológico, mas este de
somenos importancia, é atribuir ao regime colonial portugués nearly four and half centuries
quando a duragáo foi realmente de quatrocentos e cinquenta e um anos".

Nao é de surpreender que o médico-jornalista goés, formado na tradi^áo escolar portu
guesa, nao tenha consciéncia nem conhecimento mais que superficial dos cánones da historio
grafía indiana, incluindo os marcos cronológicos e a periodiza^áo histórica, reconhecidos pelos
historiadores internacionalmente. E reclamar que nearly four hundred and fifty years foram
ultrapassados por mais um ano, parece uma grotesca leviandade, se nao se explica únicamen
te como um fraco conhecimento da língua inglesa.

Todavía, a crítica e as reclamagóes do médico-jornalista-historiador (nao sei se as com-
peténcias correspondem á mesma ordem) deram-me nessa altura uma oportunidade para expli
car ao público leitor em portugués que nem o inicio cronólogico do império mogol em Delhi,
nem a chegada de Vasco da Gama á índia alteraram a organizagao da economía e sociedade
no subcontinente indiano de qualquer forma decisiva para justificar a sua transigáo para o que
se poderia chamar "idade moderna". Isso acontecen nos fináis do século XVIII, como resulta
do da cessáo de divani de Bengala á Companhia da índia Oriental iEast India Company) dos
ingleses, e segundo outros historiadores, somente após a derrota dos Maratas em Kirkee, em
1818, retirando-os definitivamente do cenário como uma resisténcia séria á implanta^áo do
poder dos ingleses.

A derrota do nawab de Bengala (onde os ingleses tinham a sua sede antes de a transfe-
rirem para Bombaim) em 1757 as máos de Robert Clive em Plassey, foi somente um feito mili
tar, mas seguiu-lhe a cessáo do direito de cobrar as rendas do Estado. Foi este facto que per-
mitiu aos ingleses a partir dessa data financiar as suas operagóes comerciáis na índia á custa da
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própria índia^. Isso nao acontecía desde que os ingleses se estabeleceram em Bengala em 1650.
Foi o que permitiu os ingleses den-otar e excluir da india os rivais franceses. A revolug:áo indus
trial inglesa tinha assim o monopolio do grande mercado indiano para os seus téxteis e outras
exportagóes. Iniciava-se desta forma o império británico que transformaría o subcontinete. Eis o
que escreveu Jawaharlal Nehru, um dos arquitectos políticos da india independente e o seu prí-
meiro Primeiro-Ministro, na sua obra de reflexóes históricas Glimpses ofWorld History." Toda esta
confusáo e os transtornos, as voltas e as revira-voltas, eram somente uma expressáo externa de
uma revolu^áo que fervia debaixo da superficie. A velha ordem económica estava a desfazer-se,
o feudalismo estava em pleno colapso. Já nao podía resistir ás novas condi^óes no país... As con-
digoes na india no século XVIII sao comparáveis até certo ponto ao período da Guerra de Trínta
Anos na Alemanha. Mas nao podemos estender muito a comparagao. Em ambos países notava-
se o colapso económico e a classe feudal perdía terreno. Embora o feudalismo estivesse a enfra-
quecer-se na india, ele perdurou muito mais tempo. Quando desapareceu, manteve-se ñas suas
expressoes externas. Mas na verdade, aínda boje se véem reliquias do feudalismo na india e tam-
bém em algumas partes da Europa" 9. Eu nao tería por isso pesar nenhum em repetir "Coa
Medieval" como título de qualquer nova obra que tratasse dessa ex-colónia portuguesa até á data
da sua integragáo na Uniáo Indiana em 1961. Foi somente a partir dessa data que Goa comegou
a sentir uma verdadeira revolu^áo económica e social, uma transi^ao de "feudalismo" para uma
"modernidade" comparável ao que acontecerá no resto da india nos fináis do século XVIII e ini
cios do século XIX. Mas isso nao é obviamente de agrado aos sentimentos dos cidadaos do país
que se gloria e vangloria com o feito dos "Descobrímentos" e pioneirismo da modernidade. Nao
é de estranhar que quando vim estabelecer-me em Portugal em 1994, e pedí o reconhecimento
do meu doutoramento, foi reconhecido como pertencendo ao "período moderno". Talvez seria
mais correcto distinguir entre medieval tardío, pré-moderno ou "early modern"? Em qualquer dos
casos, sería um historiador dos margináis ou da humanidade em transi^áo. É o que me faz sentir
em boa companhia e realizado como historiador que tem uma missáo para cumplir numa era
"civilizacional" em que os margináis constituem o grosso normal da humanidade.

Há bem poucos anos fui convidado para ser co-coordenador de um volume de homena-
gem ao Prof. Doutor P.M. Joshi, que foi director dos arquivos de Bombaim e um célebre histo
riador que dirigiu da parte da Uniao Indiana no tribunal internacional de Haia a investigagáo
sobre o caso de "Direito de Passagem" contra Portugal. O volume foi publicado como "Medieval
Deccan History" e enquadra-se dentro de limites cronológicos medievais indianosh^ se o Sol
nao nasce e nao se póe ao mesmo tempo em todas as partes do globo terrestre, essa já devia
ser uma razáo suficiente para rejeitarmos a imposi^áo "orientalista" da periodizag:áo histórica^ ̂

.O Professor Humberto Baquero Moreno é tardo-medievalista, mas podía ser especialista
de qualquer outro período. Sao as suas qualidades humanas que o norteiam ñas suas investi-
gagóes históricas que fazem dele um historiador que tem algo para contribuir para o bem-estar
da humanidade, ao contrario de muita investigagáo estéril sobre coroa e nobreza, que neste país
e noutros, nutre talvez e somente, os interesses do próprio investigador, sempre á custa dos
dinheiros públicos, incluindo os poucos recursos dos margináis.
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