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INTRODUÇÃO 

 

Como é do conhecimento geral, no ano de 711, regista-se o início da conquista da 

Península Ibérica, com o desembarque de Tariq em Algeciras. Esta expedição, seguida 

de outras, ao que parece, com mero intuito inicial de obtenção de saque, resultaria num 

domínio de mais de sete séculos sobre a parte do território ibérico a que designariam de 

al-Andalus. 

Muito se tem discutido a respeito do impacto que os «invasores» tiveram sobre as 

estruturas – políticas, económicas, sociais e culturais – romano-visigóticas. Durante 

décadas imperou uma perspectiva assaz condicionada pelo contexto político ibérico, que 

tendia a negligenciar ou mesmo negativizar a presença muçulmana na Hispânia. Nas 

últimas décadas têm-se assistido a um crescente interesse em torno deste item, sendo 

cada vez mais os investigadores que se preocupam em fornecer diferentes ângulos e 

aprofundar o conhecimento nesta temática. 

Porém, do extenso friso cronológico de domínio muçulmano da Península Ibérica, 

um dos momentos que se nos afigura mais envolto em mistério é o que corresponde aos 

séculos VIII e IX, o período anterior à implantação do califado – o período dos 

governadores e do emirado omíada. A falta de fontes e a dispersão da informação têm 

sido apontadas como causa principal para que os historiadores optem por se dedicar a 

épocas posteriores, melhor documentadas. 

Isto resulta num perpetuar de incertezas, equívocos e incorrecções relativamente às 

rupturas e continuidades decorrentes da chegada dos muçulmanos à península. Somente 

um olhar atento sobre as fontes e sobre a bibliografia, pode, lenta e perseverantemente, 

reconstruir o puzzle daquilo que foi a transição de um mundo subsidiário da 

Antiguidade Tardia, para uma realidade que, à primeira vista, nos surge diametralmente 

oposta a todos os níveis. 

Esta tese tem, pois, como finalidade o estudo do estabelecimento das tribos árabes e 

berberes, nos séculos VIII e IX, no Sudoeste do Gharb al-Andalus, na zona 

compreendida entre o Tejo e o Guadiana, e em que medida afectaram as estruturas 

herdadas da época visigótica. 

O trabalho é composto por três partes, sendo que a primeira terá como objectivo a 

clarificação da nomenclatura tribal utilizada ao longo do texto e a contextualização 

espacio-temporal do objecto de estudo. Aqui debruçar-nos-emos sobre a 

operacionalidade do conceito de tribo e determinaremos as suas origens, ramificações e 



 4

expansão, além dos processos de integração de indivíduos e linhagens que ocorrem com 

o avanço muçulmano no terreno. 

O segundo capítulo visará a sua fixação no Sudoeste do Gharb al-Andalus, desde o 

momento da conquista, modos de apropriação do território, modelos de povoamento e 

de organização militar e administrativa. Analisaremos, pois, qual a intensidade com que 

a chegada dos novos senhores se fez sentir nessas áreas, no âmbito da cronologia que 

pretendemos tratar. 

A terceira parte incidirá sobre as relações sociais entre as tribos árabes e berberes e 

entre estas e os autóctones. Neste ponto, assume relevância a análise da legislação e, em 

particular, da figura da dhimma; das elites e redes clientelares, do binómio 

cooperação/competição entre árabes e berberes e dos processos de islamização e 

arabização. Procuraremos aferir se a chegada destes elementos introduziu novas 

dinâmicas na organização social ou se, no período que respeita ao nosso estudo, esta 

permanece essencialmente idêntica.  

A escolha do Sudoeste do Gharb, compreendida entre o Tejo e Guadiana, prende-se 

com o facto de ter sido a zona mais islamizada que corresponde ao actual território 

português. Porém, dada a dificuldade em aceder a informação respeitante somente a 

essas coordenadas geográficas e para que seja fornecido um quadro abrangente e 

contextualizante, tratamos desta região como inserida no todo do Gharb e do al-Andalus 

em geral. 

Várias foram as dificuldades na elaboração deste trabalho, das quais destacamos a 

preocupação em não deixar escapar questões de pormenor, com o risco de, por vezes, 

perder-se a visão de totalidade. Tratando-se de uma área de investigação que, devido à 

parcimónia das fontes (elas mesmas, sujeitas a uma constante exegese) tem-se 

desenvolvido apoiada sobretudo na arqueologia, constatamos que a bibliografia sobre 

este tema incide sobre situações muito particulares que alguns historiadores não hesitam 

em extrapolar para outros espaços e épocas, diferentes daqueles a que originalmente se 

referem. Por este motivo, é frequente encontrarmos opiniões díspares a respeito de 

assuntos idênticos. 

Outra dificuldade que experimentámos foi a arrumação do texto numa estrutura 

coerente, com um desenvolvimento lógico, procurando evitar as redundâncias, uma vez 

que todos os aspectos estão interligados. É o caso do tratamento dado aos husun neste 

texto que, tanto podiam ser abordados tanto no ponto destinado ao povoamento, como 

no relacionado com a organização militar. Neste caso, optou-se por os incluir em ambas 
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as subdivisões, incidindo mais ora na sua vertente organizadora do espaço, ora na sua 

vertente estratégica. 

Tendo em conta a dispersão da matéria-prima para a elaboração de uma tese com 

este tema, teria sido necessário um maior acesso a fontes e bibliografia e uma melhor 

sistematização no seu tratamento. De qualquer modo, retemos uma visão global de 

como este tema tem sido abordado, estabelecendo-se uma base sólida para uma 

investigação futura mais aprofundada. 
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I. AS TRIBOS 

 

1. Conceito de tribo 

 

1.1 O parentesco e as linhagens 

 

 A base da coesão do grupo é o parentesco entre os seus membros, afirmando todos os 

membros da tribo descender de um antepassado comum, geralmente epónimo1. No 

entanto, verificamos que este vocábulo é vulgarmente utilizado sem atender a 

determinados aspectos: o modo de formação e reconhecimento do parentesco e das 

linhagens; a integração de elementos com os quais não existe qualquer laço de sangue; 

e, sobretudo, as mutações a que as genealogias estão sujeitas, algo paradoxal, se estas 

reflectissem meras relações de consanguinidade. 

Duas pessoas são parentes quando uma descende da outra ou quando são ambas 

descendentes de um antepassado comum. O termo consanguinidade é algumas vezes 

utilizado como equivalente de parentesco, mas Radcliffe-Brown e Daryl Forde alertam 

para o facto de esta referir-se propriamente a uma relação genética, ao passo que o 

parentesco corresponde a uma relação especificamente social2 que pode ou não 

coincidir com a relação física, como no caso do filho adoptivo que, não partilhando da 

mesma genética, será descendente dos seus adoptantes3. 

As relações de primeira ordem são as que se estabelecem dentro de uma família 

elementar – a unidade básica de parentesco4 – como por exemplo, a relação de pai e 

filho, a de marido e mulher ou a que existe entre irmãos germanos (filhos do mesmo pai 

e da mesma mãe). Relações de segunda ordem são as que passam por uma pessoa 

intermediária, tais como as do pai do pai, do irmão da mãe, a madrasta, o marido da 

irmã, o filho do irmão e assim por diante. As da terceira ordem apresentam dois 

elementos de ligação, como o filho do irmão da mãe, o marido da irmã do pai e assim 

                                                 
1  Pierre Guichard, Structures socials «orientales» et «occidentales» dans l’Espagne musulmane, Paris, 

Mouton, 1977, p. 208. 
2 A. R. Radcliffe-Brown e Daryll Forde, Sistemas Políticos Africanos de Parentesco e Casamento, 2ª 

edição Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, s.d., p. 14. 
3 Idem, Ibidem, p. 15. 
4 Idem, Ibidem, p. 15. 
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sucessivamente. Em cada ordem o número de relações é maior do que o da ordem 

precedente5. 

O carácter de um sistema de parentesco é o modo como ele é reconhecido e 

estabelecido. Para definir o parentesco de uma dada pessoa a sua filiação é determinada 

percorrendo retrospectivamente um número limitado de gerações. Este limite pode ser 

empírico, derivado da incapacidade de estabelecer conexões genealógicas muito 

recuadas no tempo ou pode ser teorético, terminando num momento, para além do qual 

a relação genealógica não conta para fins sociais6. 

Os parentes cognáticos descendem de um antepassado idêntico (feminino ou 

masculino), em linha varonil ou uterina7. Dentro do grupo dos cognates (ascendentes) 

reconhecidos de uma pessoa, alguns tomam a designação de agnatos, quando 

descendem por via masculina do mesmo antepassado varão. Noutras sociedades existe 

uma ênfase similar em relação à filiação unilinear por via uterina8. Num sistema em que 

predomine a linhagem agnática, a mulher pertence à linhagem do seu pai, ao passo que 

os seus filhos pertencem à do marido. Uma linhagem com a profundidade de várias 

gerações é, normalmente, dividida em sectores. Numa linhagem agnática, por exemplo, 

cujo antepassado fundador tivesse dois filhos, cada um destes pode tornar-se o fundador 

dum ramo de descendência em linha masculina9. 

Através do princípio unilinear de contagem do parentesco, o indivíduo fica ligado a 

um grande número de outras pessoas por laços sociais específicos e sujeito a 

comportamentos institucionais estabelecidos10. A contagem unilinear torna possível a 

criação de grupos orgânicos de parentesco que se estendem para além do tempo de vida 

de um indivíduo ou de uma família, sendo a principal fonte de coesão social, sobretudo 

nas sociedades iletradas, onde os grupos orgânicos de parentesco tendem a tornar-se o 

aspecto mais saliente da estrutura social – “assim é o grupo orgânico de parentesco (...) 

que controla o uso da terra, quer para a caça quer para a vida pastoril ou para o cultivo; 

                                                 
5 Idem, Ibidem, p. 17. 
6 Idem, Ibidem, p. 26. 
7 Idem, Ibidem, p. 14. 
8 Idem, Ibidem, pp. 26-27. 
9 Idem, Ibidem, p. 27. 
10 Idem, Ibidem, p. 61. 
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que vinga a morte de um membro ou exige e recebe uma indemnização por essa 

morte”11. 

 

1.2 Tipos de agrupamentos 

 

Nas comunidades aldeãs e pastoris, a unidade familiar básica era a família de três 

gerações – avós, pais e filhos – vivendo juntos12. Esta poderia ser incorporada em dois 

tipos de unidade maior: o grupo de parentesco dos indivíduos ligados a um antepassado 

comum ou o grupo criado por um interesse económico permanente – para aqueles que 

cultivavam a terra, a aldeia era essa unidade, ao passo que, nos grupos pastoris, tratava-

se do rebanho13. 

Unidades mais abrangentes seriam todas as aldeias de um distrito ou todas as 

unidades de pastoreio de uma área de pastagem ou até grupos largamente separados uns 

dos outros, podiam pensar-se como pertencendo a um todo maior – uma «tribo». A 

unidade da tribo era normalmente assegurada pela crença na existência de um 

antepassado comum14. 

As unidades constituintes da sociedade tribal formam uma progressiva série 

inclusiva de grupos, desde o grupo doméstico, ao abrangente todo tribal: as famílias 

reunem-se em linhagens locais, as linhagens em comunidades de aldeias (no caso de se 

tratar de populações sedentárias), as aldeias em confederações regionais e estas na 

tribo15. 

A distinção entre o clã e a linhagem é de que “num grupo de linhagem cada membro 

pode, pelo menos teoricamente, determinar a sua conexão genealógica com qualquer 

outro membro por descender de um antepassado comum conhecido, enquanto que num 

clã, que é, geralmente, um grupo mais amplo, isso não é possível”16. Os clãs podem 

dividir-se em sub-clãs e estes em linhagens que, sendo de tamanho considerável, 

                                                 
11 Idem, Ibidem, p. 62. 
12 Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, London, Faber and Faber, 2002, p. 105. 
13 Idem, Ibidem, p. 106. 
14 Idem, Ibidem, p. 107. 
15 Marshall D. Shalins, Sociedades Tribais, 3ª edição, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1983, p. 28. 
16 A. R. Radcliffe-Brown e Daryll Forde, Op. Cit., p. 58. 
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podem, por sua vez, ramificar-se. O termo «polissegmentário» tem sido aplicado para as 

estruturas que têm segmentações sucessivas17. 

 Frequentemente, estes clãs observam a norma da exogamia que proíbe o casamento 

de dois membros do mesmo clã18. No entanto, esta regra não é universal, se tivermos 

em consideração o exemplo das tribos árabes, compostas por grupos segmentários, 

patrilineares, endógamos, sendo o tipo de união preferida aquele que vinculava um 

homem com a filha do seu tio paterno19. 

Esta concepção de linhagens não repousa evidentemente sobre uma base territorial, 

dado que os grupos que afirmam descender de um mesmo antepassado podem situar-se 

a milhares de quilómetros de distância20. Estas genealogias tendiam a ser fictícias e 

manipuladas de acordo com as relações em mudança entre as diferentes unidades21. Já 

Ibn Khaldun advertia: “uma linhagem é uma suposição, ela não é uma realidade. Uma 

linhagem bem conhecida, bem clara, faz nascer, no seu âmago, uma afeição natural. 

Mas uma linhagem de fonte muito antiga não é mais do que um frágil estímulo para a 

imaginação”22. 

A qualidade de ser membro de um clã é determinada normalmente pelo nascimento: 

onde os clãs são matrilineares os filhos de uma mulher pertencem ao clã dela; onde eles 

são patrilineares, os filhos pertencem ao clã do pai. Nas tribos que permitem a adopção, 

o indivíduo adoptado abandona a sua qualidade de membro do clã no qual tinha nascido 

e os seus filhos pertencerão clã de acolhimento23. 

A superestrutura tribal é um arranjo político, um padrão de alianças e inimizades, 

cujo esquema é moldado por considerações tácticas. As relações mais amplas de sistema 

de clã ou confederação regional parecem, na maioria das vezes, competitivas, pelo que a 

cooperação económica e ritual pode promover a coesão face a perigos exteriores24. 

                                                 
17 Idem, Ibidem, p. 58. 
18 Idem, Ibidem, p. 59. 
19 Eduardo Manzano Moreno, Conquistadores, Emires y Califas. Los Omeyas y la Formación de al-

Andalus, Barcelona, Crítica, 2006, p. 131. 
20 Gabriel Camps, Les Berberes. Mémoire et identité, 2ª edição, Editions Errance, Paris, 1987, p. 91.  
21 Albert Hourani, Op. Cit., p. 107. 
22 Ibn Khaldûn, Discours sur l’Histoire universelle, Beyrouth, Comission Libanaise pour la Traduction 

des Chefs d’Oeuvre, 1967-1968, p. 200. 
23 A. R. Radcliffe-Brown e Daryll Forde, Op. Cit., p. 59. 
24 Marshall D. Shalins, Op. Cit., p. 29. 
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Hosham Dawood alerta para a necessidade de estabelecer a diferença entre tribo e 

etnia: tribo refere-se a um conjunto de indivíduos e de grupos que se encontram 

associados no controlo de um mesmo território e na apropriação dos seus recursos25, 

utilizando, se necessário, a força. Uma etnia, por sua vez, corresponde a um conjunto de 

grupos aos quais se reconhece uma origem comum longínqua, falam a mesma língua ou 

línguas aparentadas, seguem os mesmos princípios de organização da vida social e 

partilham as mesmas normas e valores26. Verificamos, pois, que Dawood na definição 

de tribo, acentua a tónica político-económica, ao passo que a etnia diz respeito 

sobretudo a aspectos sócio-culturais que unem as populações. 

Al-Mawardi, no século XI, diz-nos que a genealogia dos árabes se escala desde o 

sab ou povo, segue com a qabila ou tribo, a imara, o batn, o fajd e a fasila que seria a 

unidade menor. No entanto, a dificuldade de identificar as características e dimensão 

desta variedade de grupos, leva a que a organização social dos antigos árabes apresente-

se-nos como um autêntico caos impossível de sistematizar27. Segundo Manzano 

Moreno, há que ter em conta que “os autores medievais não tinham na cabeça as 

categorias antropológicas modernas e quando escreviam ou liam a palvra qawm, para 

eles resultava muito claro que se tratava de um «grupo» de pessoas”28.  

O seu significado é, contudo, mais vasto, pois tanto pode designar um grupo ou um 

«certo número de pessoas reunidas do mesmo género», preferencialmente varões, como, 

em outras ocasiões aplica-se não a um grupo de pessoas, mas de seres sobrenaturais 

(qawm min al-jinn)29. Não é, pois, de estranhar que seja utilizada para referir-se a um 

conjunto de parentes. Por exemplo, os árabes qaysitas definiam-se como um grupo 

(qawm) em que todos os seus elementos descendiam de um antepassado longínquo 

chamado Qays30. 

 

 

 

 

                                                 
25 Hosham Dawood, Tribus et pouvoirs en terre d' Islam, Paris, Armand Colin, 2004, p. 292. 
26 Idem, Ibidem, p. 290. 
27 Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., p. 136. 
28 Idem, Ibidem, p. 138. 
29 Idem, Ibidem, p. 137. 
30 Idem, Ibidem, p. 138. 
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  1.3 Coesão e autoridade 

 

A tribo era, primeiro que tudo, um nome que existia nas mentes daqueles que 

reclamavam estar ligados uns aos outros. Tinha um espírito de grupo (asabiyya) que 

levava os seus membros a entreajudar-se em situações de necessidade. Aqueles que 

partilhavam um nome partilhavam também uma crença numa hierarquia de honra31. 

Segundo Ibn Khaldun, “Deus colocou no coração dos homens uma afeição natural pelo 

seu próprio sangue: ela gera a assistência mútua e aumenta o medo entre o inimigo”32. É 

na actividade guerreira que “a tribo ganha consciência dela mesma e se mexe como um 

todo”33. 

Tal sentimento é extensível aos laços de clientela (wala) e aliança (hilf): “O 

sentimento que experimentam para os seus clientes e aliados está na base do orgulho 

(abençoado), sempre que um vizinho, um parente ou um próximo de qualquer grau sofre 

uma injustiça. Isto é porque a relação patrão-cliente faz nascer um contacto da mesma 

ordem que uma ascendência comum”34. 

Porém, um pouco mais adiante contrapõe: “Ora, toda a pessoa simplesmente 

«agregada» a uma linhagem, não partilha, em geral, o espírito de clã desta. Essa pessoa 

não é aceite senão como cliente ou aliada. Não basta estar ligado a uma tribo: o 

comando é hereditário, no quadro da superioridade do espírito de clã”35. Aqui, Ibn 

Khaldun sublinha que as funções de liderança mantêm-se num círculo restrito, vedado 

aos elementos exógenos36. 

O conceito de cliente (singular: mawla, pural: mawali) foi herdado da Arábia pré-

islâmica. Muito frequentemente tratava-se de um anterior escravo que, ao ser libertado, 

ascende ao nível de cliente, condição transmissível aos seus descendentes. Em troca da 

sua lealdade aos patronos, os mawali podiam esperar apoio e protecção da sua parte. A 

protecção dos poderosos era trocada pela lealdade dos subordinados37. 

                                                 
31 Albert Hourani, Op. Cit., p. 107. 
32 Ibn Khaldûn, Op. Cit., pp. 198-199. 
33  Pierre Guichard, Op. Cit., p. 211. 
34 Ibn Khaldûn, Op. Cit., p. 200. 
35 Idem, Ibidem, p. 204. 
36 Idem, Ibidem, p. 209. 
37 Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge, Cambridge University Press, s. d., p. 50. 
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 Estes vínculos de clientela permitiam que indivíduos isolados ou grupos mais frágeis 

se agregassem a uma tribo junto da qual procuram protecção. Daí que, na sua 

composição, se distingam os sarih ou samim, membros de sangue puro, constituindo a 

aristocracia tribal, dos clientes, elementos exógenos absorvidos pela tribo. Como tal, a 

coesão do grupo passa por um fenómeno mais social e mental do que propriamente 

biológico, no qual a partilha de interesses comuns tem um papel fundamental38. Como 

Albert Hourani afirma, em sociedades iletradas, onde poucos se lembravam dos 

antepassados remotos, “reivindicar uma ascendência comum era um modo de expressar 

um interesse comum, de lhe conferir uma força que de outro modo, não teria”39, embora 

como Stéphane Boisselier advirta: “o clientelismo, ele mesmo, é a antítese dos laços de 

sangue tribais”40. 

 Nas comunidades agrícolas e pastoris, a autoridade recai sobre os anciãos, ou chefes 

de família que preservam a memória colectiva do grupo e solucionam as questões que 

dizem respeito à colectividade. Poderia aparecer uma família dominante na qual um 

membro assumiria a chefia do grupo, com grau de poder variável que podia ir desde os 

líderes (shaykhs) de tribos nómadas pastoris, cuja legitimidade lhes era conferida pela 

reputação no seio do grupo, até às famílias dominantes das comunidades sedentárias que 

dispunham de algum poder coercivo. Quanto maior fosse o poder concentrado nas suas 

mãos, assim a asabiyya de uma tribo era substituída por uma relação diferente, a de 

senhor e dependentes41. 

O chefe – shaykh – era escolhido pelos anciãos do clã, entre as suas famílias mais 

proeminentes. Este actuava de acordo com o seu conselho e resolvia as disputas 

internas, segundo as tradições do grupo. O shaykh tinha de ser rico e generoso para com 

os necessitados e apoiantes, além de prudente42. Entre as tribos beduínas, estes chefes e 

os seus anciãos servem de moderadores, devido ao grande respeito e à veneração que 

carregam43. 

                                                 
38 Pierre Guichard, Op. Cit., p. 209. 
39 Albert Hourani, Op. Cit., p. 106. 
40 Stéphane Boisselier, 3aissance d’une identité portuguaise. La vie rurale entre Tage et Guadiana 

del’Islam à la Reconquête (Xe-XIVe siècles), Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1999, p. 

192. 
41  Albert Hourani, Op. Cit., p. 108. 
42 Ira M. Lapidus, Op. Cit., p. 14. 
43 Ibn Khaldûn, Op. Cit., p. 198. 
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Existem sociedades tribais igualitárias e não-igualitárias. Nas últimas, uma 

aristocracia tribal concentra nas suas mãos certas funções essenciais, podendo exercer 

legitimamente a violência. Numa sociedade igualitária, à excepção das diferenças entre 

homens e mulheres, nenhum dos grupos possui o direito de exercer, sozinho, a violência 

sobre os restantes44. Isto porque não têm clivagens tão acentuadas no que respeita a 

classes de idades nem a funções socio-económicas, sendo cada beduíno, 

simultaneamente, componês e guerreiro45. 

Ibn Khaldun adverte que “por natureza, os homens necessitam de um freio e de um 

mediador em toda a sociedade, para manter a ordem pública. Este moderador deve, 

obrigatoriamente, ser superior aos outros no espírito de clã. Esta superioridade é o poder 

real (mulk)”46. Com o aparecimento e desenvolvimento do Estado, o poder político 

passa agora da tribo para o Estado, isto é, para os grupos sociais que o controlam e 

encarnam47. Isto arrasta, consequentemente, o desaparecimento das organizações tribais, 

na medida em estas necessitam de uma forte autonomia de acção e de decisão para 

continuar a existir48. 

Na constituição de um determinado grupo jogam um papel muito importante as 

vicissitudes políticas, as guerras, as relações económicas, os factores religiosos e 

linguísticos que só a posteriori se justificam, recorrendo a um mito genealógico49. Por 

esse motivo, Eduardo Manzano Moreno crê ser mais correcto substituirmos o termo 

«tribo» por «facção»50. Por facção, entende-se um grupo muito hierarquizado, à frente 

do qual se encontra um chefe militar, organização esta que se cimenta sobre um 

conjunto de obrigações recíprocas que ajudam a manter a sua coesão51. A facção é uma 

organização instável, podendo quebrar-se se qualquer dos chefes dos escalões inferiores 

não se sentir recompensado. Em tais casos, esses chefes aliam-se a uma facção contrária 

ou criam a sua, fazendo com que os antepassados de um grupo passem a estar 

aparentados com os do novo aliado – “mediante adequadas manipulações genealógicas, 

                                                 
44  Hosham Dawood, Op. Cit., p. 293. 
45  Pierre Guichard, Op. Cit., p. 210 
46  Ibn Khaldûn, Op. Cit., p. 215. 
47 Hosham Dawood, Op. Cit., p. 301. 
48 Idem, Ibidem, p. 302. 
49  Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., pp. 133-134. 
50 Idem, Ibidem, p. 149. 
51 Idem, Ibidem, p. 149. 
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as alianças podem assim dotar-se da força de uns supostos vínculos de 

consanguinidade”52. 

 

2.  Tribos árabes 

 

2.1 Antes do Islão 

 

As sociedades islâmicas desenvolveram-se num ambiente que, desde a Antiguidade, 

demonstrou duas tendências persistentes: a organização das sociedades humanas em 

grupos pequenos, muitas vezes familiares (aldeias agrícolas e grupos pastoris, grupos de 

parentesco e de vizinhança) e a criação de grandes unidades políticas, religiosas e 

culturais, de que foi a sua manifestação mais importante a emergência da cidade-estado 

na antiga Mesopotâmia53. 

Durante a Jahiliyah – considerado pelos árabes como o período pré-islâmico de 

ignorância – a unidade básica de família era o clã agnático patriarcal, o grupo de 

pessoas que descendia de um antepassado comum pela linha masculina. 

Simultaneamente, eram conhecidas várias formas de casamento poliândrico com graus 

variáveis de permanência e de responsabilidade da paternidade, incluindo casamentos 

temporários. As uniões polígamas iam desde esposas múltiplas numa residência, a 

uniões nas quais o homem tinha várias esposas a viver com as suas próprias tribos que 

visitavam numa base rotativa54. 

As famílias eram agrupadas em clãs de várias centenas de tendas, migravam 

conjuntamente, possuíam pastagens em comum, e formavam um corpo único na 

batalha. Todas as lealdades eram absorvidas pelo grupo que agia como um colectivo 

para defender os seus membros55. Em certas condições os beduínos podiam ser 

integrados em corpos mais alargados, nos pontos de contacto entre as partes férteis da 

Arábia e o deserto, nos oásis do Iémen, nas margens norte, onde o deserto árabe toca no 

Crescente Fértil, podendo, aí, surgir grupos para organização de caravanas e comércio. 

A religião também podia servir de base à aproximação de grupos diferentes, como no 

caso da formação de um haram, um santuário comum, que permite a veneração dos 

                                                 
52 Idem, Ibidem, p. 150. 
53 Ira M. Lapidus, Op. Cit., p. 3. 
54 Idem, Ibidem, p. 29. 
55 Idem, Ibidem, p. 13. 
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mesmos deuses, troca económica, sociabilidade e regateio político56. A Arábia estava 

ligada à região envolvente pelos sacredotes itinerantes, pelos mercadores e pelos 

agentes dos poderes imperiais vizinhos57.  

Nas vésperas do Islão, o Médio Oriente estava dividido em dois impérios – 

Bizantino e Sassânida58. Ao passo que o mundo imperial era predominantemente 

agrícola e citadino, a Arábia era principalmente pastoril e rural. Enquanto as populações 

dos impérios estavam comprometidas com as religiões monoteístas – cristianismo e 

zoroastrismo, respectivamente – a Arábia era largamente pagã59. Ambas as potências 

disputaram o controlo do Iémen e procuraram criar esferas de influência na Arábia do 

Norte. Integraram árabes nos seus exércitos, o que possibilitou a transmissão de 

conhecimentos acerca de técnicas de combate e de organização militar60. 

A partir do século IV registam-se migrações de beduínos para norte do deserto 

arábico e para as margens do Crescente Fértil. No interior da Arábia, violentos conflitos 

entre clãs e tribos tornaram-se mais frequentes. Sucessivas migrações e incursões 

beduínas converteram as regiões marginais do Iémen e das fronteiras do Iraque e Síria 

de novo em pastagem61. 

No século VI, somente Meca contrariou a tendência de fragmentação política e 

social e forneceu um foco de ordem social e económica. Com um santuário cujo altar – 

a Kaaba – atraía peregrinos de toda a Arábia, Meca era o destino de muitos crentes. A 

peregrinação “iniciava um período de tréguas que não serviam somente o propósito 

religioso, mas também a arbitragem de disputas, o acordo de queixas e de dívidas e, é 

claro, de comércio” 62. 

Os Quraysh, família proeminente de Meca desde o século V63, tornaram-se numa 

população especializada no comércio e esta uma das mais importantes cidades 

caravaneiras do Médio Oriente. O comércio requeria tratados com os oficiais bizantinos 

e com os beduínos para assegurar a passagem segura das caravanas, protecção da água e 

                                                 
56 Idem, Ibidem, p. 14. 
57 Idem, Ibidem, p. 11. 
58 Idem, Ibidem, p. 9. 
59 Idem, Ibidem, p. 11. 
60 Idem, Ibidem, p. 13. 
61 Idem, Ibidem, p. 17. 
62 Idem, Ibidem, p. 16. 
63 Idem, Ibidem, p. 16. 
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direitos de pastagem, guias e escuteiros, o que lhe terá granjeado prestígio e influência 

política e comercial entre os nómadas64. 

O comércio anual e feiras religiosas em Meca aproximou numerosas famílias e 

tribos da península, focou a veneração dos povos tribais sobre cultos comuns, permitiu-

lhes padronizar a linguagem e costumes, o que marcou o desenvolvimento de uma 

identidade colectiva transcendendo o clã individual65. Meca era também um dos poucos 

locais na Arábia a ter uma população flutuante, não-tribal de indivíduos exilados, 

refugiados, foras-da-lei e mercadores estrangeiros. Novas concepções de valor pessoal e 

de estatuto e novas relações sociais emergiam nesta sociedade mais complexa. 

Simultaneamente, “as actividades comerciais despertaram estratificação social na base 

da riqueza e discrepâncias moralmente inaceitáveis entre situações individuais e os 

imperativos da lealdade clânica”66. 

 

2.2 O nascimento do Islão 

 

Muhammad nasceu cerca de 570, no seio dos Banu Hashim, antigos guardiões do 

poço sagrado de Zamzam, em Meca67. Cerca de 613 Muhammad começou a recitar 

publicamente, tendo feito conversões entre os forasteiros, os pobres, os elementos dos 

clãs mais fracos e os filhos mais novos dos clãs mais fortes – aquelas pessoas mais 

insatisfeitas com um clima moral e social de Meca68. 

A sua pregação constituiu “um desafio implícito a todas as instituições existentes na 

sociedade – o culto dos deuses e a vida económica ligada aos seus santuários, os valores 

da tradição tribal, a autoridade dos chefes e a solidariedade dos clãs de onde 

Muhammad desejava retirar os seus seguidores”69. A oposição dos Quraysh era pois 

inevitável. 

                                                 
64 Idem, Ibidem, p. 17. 
65 Idem, Ibidem, p. 18. 
66 Idem, Ibidem, p. 20. 
67 Idem, Ibidem, p. 23. 
68 Idem, Ibidem, p. 24. 
69 Idem, Ibidem, p. 25. 
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Em 619, a morte da sua esposa e do seu tio, Abu Talib, que lhe garantia a protecção 

por parte do clã, enfraquece-o aos olhos de uma comunidade hostil, pelo que 

Muhammad resolve procurar apoio fora de Meca70. 

Medina era habitada por vários clãs que se digladiavam com base na disputa entre os 

dois grupos tribais principais – os Aws e os Khazraj. Aqui predominavam as 

necessidades agrícolas, pelo que a sua vida social era mais marcada pela territorialidade 

do que pelo parentesco71. Medina também tinha uma grande população judaica, o que 

pode ter tornado a população mais favorável ao monoteísmo. Em 622, uma delegação 

de 75 medinenses toma o juramento de defender Muhammad, ao abrigo do qual, 

Muhammad e os seus seguidores viajaram até Medina – a hijra, que simplesmente 

significa “migração”. Para os muçulmanos a Hijra é “a transição do mundo pagão para 

o mundo muçulmano – do parentesco para uma sociedade baseada na crença comum”72. 

Na sua visão inicial como Profeta, Muhammad via-se como enviado por Deus a 

todos os árabes – judeus, cristãos, bem como pagãos. Os clãs judaicos contudo, 

rejeitaram as suas reivindicações, por entenderem que colidia com a tradição hebraica. 

Muhammad trabalhou para criar “uma comunidade baseada em crenças, cerimónias, 

ética e leis partilhadas – uma comunidade que transcenderia a tradicional estrutura 

social baseada nas famílias, nos clãs e tribos e que iria unir grupos díspares numa nova 

sociedade árabe”73. 

Os ensinamentos corânicos tenderam a fortalecer o clã agnático patriarcal74, 

condenando, assim, os casamentos poliândricos e desencorajando o divórcio75. Como 

nos tempos pré-islâmicos, toda a parentela masculina era responsabilizada pela 

protecção dos membros da família, mas regista-se uma tentativa de diminuir as 

vinganças de sangue, incentivando a que a parte ofendida aceitasse compensação 

monetária. O estatuto das mulheres e crianças melhorou, sendo-lhes reconhecido o 

direito a serem respeitadas no seio do casamento. As mulheres estavam agora aptas a ter 

propriedade no seu próprio nome e foi-lhes dado o direito de herdar até um quarto do 

                                                 
70 Idem, Ibidem, p. 26. 
71 Idem, Ibidem, p. 26. 
72 Idem, Ibidem, p. 27. 
73 Idem, Ibidem, p. 28. 
74 A respeito da família árabe pré-islâmica, vide supra, pp. 14-16. 
75 Ira M. Lapidus, Op. Cit., p. 29. 
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património do marido e, em caso de divórcio, era-lhes devolvido o dote76. As virtudes 

tradicionais foram investidas de novos significados – “a coragem beduína na batalha, a 

bravura irrequieta na defesa da tribo de cada um, tornaram-se dedicação persistente à 

nova fé no Islão e a capacidade de sacrifício disciplinado em nome da nova 

comunidade”77. 

Estabeleceram-se normas éticas para as transacções – injunções para negociar 

justamente, honrar contratos, dar testemunhos verdadeiros e não ter interesses de usura 

– para a conduta na guerra, tratamento de prisioneiros e distribuição do saque; ao que se 

acresciam proibições contra o jogo e consumo de bebidas78. 

Uma dimensão do trabalho de Muhammad foi comunicar as crenças, normas sociais 

e rituais comuns, base de uma comunidade que transcendia o clã e a tribo. A outra tarefa 

era construir a confederação política que iria estender as suas reformas a Meca e ao 

resto da Arábia. Trazer Meca para a sua influência, implicava controlar as tribos da 

Arábia que realizavam as operações de comércio de que dependia a cidade79. 

Após uma política de hostilidade intermitente, através de razias sobre as suas 

caravanas80, e de confrontos de maior envergadura mal-sucedidos, Muhammad 

conseguiu exilar ou executar alguns dos clãs judaicos remanescentes, confiscar a sua 

propriedade, e expandir a sua influência sobre as tribos do deserto árabe81. Em 628, faz 

uma peregrinação à Kaaba, onde firmou uma trégua, segundo a qual os mequenses 

concordaram em admitir os muçulmanos para a peregrinação. Dois anos mais tarde, 

uma disputa entre tribos clientes de Meca e Medina reacendeu o conflito, mas os líderes 

de Meca entregaram a cidade, Muhammad amnistiou quase toda a gente e presenteou 

generosamente os líderes Quraysh. Os ídolos da ka‘ba foram destruídos e Meca foi 

declarada o santuário mais sagrado do Islão82. Então, com Meca finalmente subjugada, 

mesmo as tribos árabes mais recalcitrantes caíram na influência de Muhammad83. 

                                                 
76 Idem, Ibidem, p. 30. 
77 Idem, Ibidem, p. 34. 
78 Idem, Ibidem, p. 31. 
79 Idem, Ibidem, p. 31. 
80 Idem, Ibidem, p. 31. 
81 Idem, Ibidem, p. 32. 
82 Idem, Ibidem, p. 32. 
83 Idem, Ibidem, p. 33. 
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Muhammad criou um novo tipo de comunidade – a umma – “a irmandade que 

integrava indivíduos, clãs, cidades, e até grupos étnicos numa comunidade mais vasta, 

na qual as lealdades religiosas superiores ultrapassavam as restantes lealdades, mas sem 

as abolir”84. O facto de ser representante da vontade divina, garantia-lhe prestígio e o 

exemplo autoritativo do Profeta, ao invés do costume, tinha força de lei85. 

Após a morte de Muhammad em 632, a comunidade muçulmana ameaçou colapsar. 

Os Khazraj de Medina decidiram eleger o seu próprio chefe, o que não foi bem aceite 

pelos restantes muçulmanos. No curso do debate, Abu Bakr, um dos associados mais 

próximos de Muhammad e seu sogro, foi eleito califa. A sua função seria a de um 

“shaykh ou chefe que liderava a colectividade, arbitrava as disputas e seguia os 

precedentes estabelecidos por Muhammad”86. Abu Bakr estabeleceu a sua autoridade 

sobre o resto da Arábia, submeteu as tribos mais rebeldes e expandiu a esfera do poder 

muçulmano87. 

 

2.3 As confederações tribais 

 

Em termos gerais, as tribos dividem-se em dois grupos principais ou confederações: 

as tribos do Norte (Mudar, Ma‘add, Qays, Qays‘Aylan, e Sírios) e as tribos do sul 

(Qahtan, Kahlan, Kalb, Himyar, e Iemenitas), ambas com várias subdivisões. Estas 

encontravam-se num estado de quase constante rivalidade política e económica, desde o 

tempo da Jahiliyah, segundo Roberto Marín-Gúzman, devido à “necessidade de 

partilhar os mesmos territórios, espaço, água, e rotas caravaneiras”88. As tribos do Norte 

eram principalmente nómadas, ao passo que as do Sul eram devotadas sobretudo à 

agricultura89. 

É nesse sentido que Ibn Khaldun afirma que os Mudaritas, como os Qurayshitas, os 

Kinana, os Thaqif, os Banu Asad, os Hudhayl e os seus vizinhos Khuza’a “levam uma 

vida rude, sem agricultura nem criação de animais. Eles ganharam experiência longe das 

                                                 
84 Idem, Ibidem, p. 34. 
85 Idem, Ibidem, p. 34. 
86 Idem, Ibidem, p. 38. 
87 Idem, Ibidem, p. 38. 
88 Roberto Marín-Gúzman, “Arab tribes, the Umayyad Dinasty, and the Abassid Revolution”, The 

American Journal of Islamic Social Sciences, 21:4, p. 58. 
89 Idem, Ibidem, p. 58. 
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terras férteis da Síria e do Iraque. Mas existem outros árabes que vivem nas colinas e 

nos campos férteis da abundância: como os Himyaritas e os Khakan, os Lakhm, os 

Judham, os Ghassanidas, os Tayy, os Qudâ’a e os Iyâd. As suas linhagens estavam 

misturadas, tal como as suas etnias. Esta deve-se aos casamentos com os Bárbaros, 

porque eles não mantiveram qualquer desejo de preservar a pureza do seu sangue, 

contrariamente aos verdadeiros Árabes”90. 

O autor defende que o desejo dos árabes sedentários por terras férteis, leva-os a 

optar pelas uniões exógamas. Os casamentos com os naturais das áreas conquistadas, 

que Ibn Khaldun designa genericamente por Persas e Bárbaros, teve como consequência 

que “a pureza do sangue se perdeu e com ela o seu fruto: o espírito de clã. Enquanto que 

a situação primitiva foi conservada pelos beduínos”91. 

 Já Isidoro de las Cagicas não hesita em afirmar que “uns e outros desdenhavam da 

agricultura, desprezavam todos os povos que não lhes assemelhassem em costumes e 

amavam a liberdade de acção de tal modo, que dificilmente obedeciam aos seus chefes. 

O seu sistema de vida era o nomadismo, a sua economia, pastoril”92, não estabelecendo 

qualquer diferença entre ambas as confederações.  

Hugh Kennedy, pelo contrário, defende que os artritos entre Qaysitas e Iemenitas, 

árabes do Norte e do Sul, tem origem somente após as primeiras conquistas93. As 

divisões tinham-se acentuado e agudizado com a batalha de Marj Rahit em 684, quando 

os apoiantes iemenitas dos Omíadas derrotaram os seus adversários qaysitas94. 

Ambas as confederações tribais reivindicavam superioridade. Os Qahtanidas, devido 

ao passado glorioso dos seus antigos reinos e civilização do Sul. Todavia, as origens do 

Islão e a preponderância da tribo Quraysh (da Arábia setentrional) deu aos do Norte 

uma posição mais prestigiante, associando a Jahiliyah aos Iemenitas. Estes respondiam 

descrevendo a grandeza do seu passado e reivindicaram que Qahtan era um directo 

descendente de Ismaíl, o «pai de todos os árabes»95. 

 

                                                 
90 Ibn Khaldûn, Op. Cit., p. 201. 
91 Idem, Ibidem, p. 202. 
92 Isidoro de Las Cagicas, Minorias Etnico-religiosas de la Edad Media Española, tomo I – Los 

mozarabes, Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1947, p. 53. 
93 Hugh Kennedy, Os muçulmanos na Península Ibérica, Lisboa, Europa-América, 2005, p. 42. 
94 Idem, Ibidem, pp. 42-43. 
95 Roberto Marín-Gúzman, Op. Cit., p. 63. 
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2.4 Expansão 

 

No espaço de uma década, os árabes tinham capturado a Síria e o Egipto. As suas 

vitórias sobre Bizâncio deixaram os árabes com uma fronteira perigosa e uma barreira 

permanente à sua expansão. O império sassânida, pelo contrário, encontrava-se sem 

defesas96. O Iraque caiu em mãos árabes, ao passo que o Irão, pelas suas características 

geográficas, exigiu um maior esforço de conquista. As suas populações cristãs, como os 

coptas no Egipto, os monofisitas na Síria e os nestorianos no Iraque, estavam fortemente 

afastadas do domínio imperial e prestaram apoio aos invasores97. Para oeste, o Norte de 

África foi conquistado entre 643 e 711 e a Hispânia foi invadida e absorvida pelos 

árabes entre 711 e 75998. 

As conquistas não foram fruto de um desordenado movimento de tribos, mas 

cuidadosamente dirigidas por uma aristocracia fortemente ligada em torno da linhagem 

de Quraysh, à qual pertenciam o Profeta e os seus sucessores99. A onda inicial de 

expansão, dirigida a norte e leste da Arábia, foi levada a cabo principalmente por tribos 

do norte, especialmente árabes de Meca. Como tal, estes obtiveram uma grande parte do 

saque, além das melhores terras, em detrimento dos Qahtanidas ou Iemenitas. Marín-

Gúzman observa que “as tribos do sul, ao verem as suas oportunidades de lucro, terra, 

comércio e saque, fecharem-se a leste, iniciaram uma onda de expansão para oeste, em 

direcção ao norte de África e Península Ibérica”100. 

Pela análise das fontes árabes, depreende-se que as migrações fizeram-se em vagas 

diferenciadas, pois estas referem problemas entre «velhos» e «novos» colonos árabes 

em diferentes regiões, quer estejam no al-Andalus, Iraque ou no Khurasan. Estas 

migrações trouxeram novas lutas, especialmente se os novos colonos pertencessem a 

confederações tribais opostas à dos membros já instalados nessas regiões101. 

Porém, os sucessos vividos tanto no Oriente como no al-Andalus nas décadas que 

precederam o fim do califado de Damasco não foram protagonizados por tribos, no 

sentido estritamente antropológico do termo, mas por facções que competiam por 

                                                 
96 Ira M. Lapidus, Op. Cit, p. 39. 
97 Idem, Ibidem, p. 41. 
98 Idem, Ibidem, p. 41. 
99 Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., p. 147. 
100 Roberto Marín-Gúzman, Op. Cit., p. 60. 
101 Idem, Ibidem, p. 62. 
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parcelas de poder102. Nela não só se integram árabes, mas também membros das 

populações submetidas que se aliam a um determinado chefe militar e sua família, por 

meio de vínculos de clientela103. Como tal “os nomes das tribos subsistiram mas já não 

podiam reflectir a organização da sociedade, nem constituir um modo de vida num 

cenário tão distinto ao da Arábia pré-islâmica.”104. 

 

  2.5 As contradições do império 

 

O apoio do califa às duas principais confederações oscilou ao longo do tempo e 

estava dependente da rede de alianças que estabelecia em seu redor – “o apoio de uma 

confederação tribal específica era, na maioria dos casos, crucial para a possibilidade do 

califa permanecer no poder”105.  Pelo que o favorecimento de um grupo tribal acarretava 

o descontentamento e revolta do seu oponente. 

Inicialmente, os árabes não se mesclavam com os autóctones, estabelecendo-se em 

cidades-acampamento, em amsar, o que mantinha a sua coesão. Estes amsar perdem 

gradualmente o seu carácter militar, por imigração de elementos civis (mercadores, 

administrativos...), árabes e não-árabes, atraídos pela sua prosperidade, iniciando-se um 

processo de assimilação106. 

Não obstante tratar-se do grupo dominante, os árabes eram sempre uma minoria 

entre os persas, berberes ou visigodos, pelo que, para as suas guerras expansionistas, 

tiveram de envolver e de organizar tropas de gente local. Contudo, os mawali não eram 

tratados como iguais aos muçulmanos árabes, pois recebiam uma parte mais pequena do 

saque, o que constituía um motivo de descontentamento107. 

O contacto próximo entre não-árabes e árabes acelera este processo de conversão-

integração e provoca a formação de duas tendências: a corrente protagonizada pelos 

iemenitas que considera o neo-muçulmano como membro integral da umma arabo-

muçulmana; e a corrente Qaysita que considera que esta assimilação constituía um risco 

                                                 
102 Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., p. 149. 
103 Idem, Ibidem, p. 149. A respeito dos vínculos de clientela, vide supra, pp. 11-14. 
104 Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., p. 147. 
105 Roberto Marín-Gúzman, Op. Cit., p. 75. 
106 Pedro Chalmeta, “Al-Andalus”, Historia de España, dirigida por Antonio Domínguez Ortiz, tomo III – 

Al-Andalus: musulmanes y cristianos (siglos VIII-XIII), Barcelona, Planeta, 1989, p. 42. 
107 Roberto Marín-Gúzman, Op. Cit, p. 67. 
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para a conservação dos seus direitos de conquista108, perspectiva esta compartilhada por 

Roberto Marín-Gúzman109. Esta divisão reflectia-se também na política de conquista, na 

organização da estrutura militar e na repartição do produto interno110. 

Procurando ultrapassar estas disparidades, Umar II (717-20), em vez de uma 

estritamente árabe, aceita a igualdade fundamental de todos os muçulmanos, árabes e 

não-árabes e promulgou novas leis dando igualdade fiscal aos muçulmanos 

independentemente da origem111: “o fardo dos impostos era igualizado mas a níveis 

mais altos – às custas de relativamente poucos proprietários árabes”112. No que respeita 

aos impostos de capitação, Umar estabeleceu o príncipio que iria incidir somente sobre 

não-muçulmanos113. Porém, a todos era esperado que pagassem o sadaqat ou o imposto 

muçulmano das almas, que compensava parcialmente o Estado pela perda de receitas do 

imposto capital114. 

Os privilégios concedidos pelos omíadas às tribos do norte no que respeita à 

propriedade da terra, posições de comando e liderança e isenção de impostos 

transtornavam os Qahtanidas115. As disputas entre as duas confederações foram, assim, 

exploradas pelos Abássidas, cientes do poder dos Iemenitas no Khurasan e da sua 

animosidade para com os Mudaritas e os Omíadas. O exército abássida, através de Abu 

Muslim al-Khurasani, recrutou um grande número de Iemenitas116, xiitas (Hashimiyah) 

e mawali117. 

A propaganda abássida estava centrada nos problemas essenciais de então: 

supressão da política «segregacionista» e, em consequência, permitir a assimilação dos 

mawali e a diluição da barreira entre conquistadores e conquistados118. Por outro lado, 

os colonos árabes, sobretudo iemenitas, que não beneficiam dos «direitos de conquista», 

nem dos pagamentos ao exército. 

                                                 
108 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 42. 
109 Roberto Marín-Gúzman, Op. Cit., p. 66. 
110 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 43. 
111 Ira M. Lapidus, Op. Cit., p. 52. 
112 Idem, Ibidem, p. 64. 
113 Idem, Ibidem, p. 64. 
114 Idem, Ibidem, p. 64. 
115 Roberto Marín-Gúzman, Op. Cit., p. 67. 
116 Idem, Ibidem, p. 75. 
117 Idem, Ibidem, p. 77. 
118 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 45. 
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Sob os abássidas, o império já não pertencia aos árabes, mas a todas aquelas pessoas 

que partilhavam no Islão e nas redes emergentes de lealdades políticas, sociais, 

económicas e culturais, uma nova sociedade cosmopolita. Os abássidas trouxeram 

novas forças à luz, recrutadas e organizadas de modo a serem leais somente à dinastia  e 

não a interesses tribais ou de casta119. Na administração a abertura do regime abássida 

foi particularmente evidente: muitos dos escribas na burocracia abássida eram persas do 

Khurasan, os cristãos nestorianos estavam fortemente representados, provavelmente 

porque constituíam uma grande proporção da população do Iraque, os judeus foram 

activos nas actividades fiscais e bancárias, além de as famílias xiitas também term um 

papel proeminente120. 

As conquistas que tiveram lugar durante o período abássida tiveram como 

consequência a prosperidade no Irão, uma redistribuição do padrão de desenvolvimento 

no Iraque e o declínio económico da Mesopotâmia, Síria e Egipto. Da matriz do 

parentesco árabe e sociedades de linhagem, nasceu uma sociedade mais estratificada, 

diferenciada segundo as ocupações e organizada comunalmente, uma sociedade urbana 

árabe que foi assimilada em populações não-árabes para formar um novo tipo de 

comunidade cosmopolita121. A nova religião também ofereceu oportunidades de 

mobilidade social através de carreiras no ensino, aprendizagem e administração legal 

para os convertidos122. 

Para formar regimentos uniformes e unidades de pagamento de cerca de 1000 

homens, grandes clãs foram subdivididos e os mais pequenos agregados num só, ao que 

se juntava a integração de elementos exógenos recém-chegados. Isto levou a que 

“apesar das unidades militares terem mantido os seus nomes de clã e de tribos e de 

muitos terem um núcleo de parentesco, não representavam mais a estrutura social árabe 

pré-islâmica”123.  

 

 

 

 

                                                 
119 Ira M. Lapidus, Op. Cit., pp. 70-71. 
120 Idem, Ibidem, p. 71. 
121 Idem, Ibidem, p. 48. 
122 Idem, Ibidem, p. 49. 
123 Idem, Ibidem, p. 49. 



 25

3. Tribos berberes 

 

3.1  Origem 

 

Sob a designação de «berbere» encontramos um vasto conjunto de povos que 

originariamente se estendiam desde o Nilo até ao Atlântico, desde a costa mediterrânica 

até aos confins do Sara. Povos nómadas e sedentários, agricultores, criadores de gado 

ou comerciantes, organizados em tribos ou estabelecidos nas cidades, “compõem um 

complexo mosaico de que cabe pensar que, longe da uniformidade que impõe o 

qualificativo de «berbere», estão presentes marcadas diferenças derivadas de um diverso 

impacto dos processos históricos ou dos variados condicionalismos impostos pelo 

meio”124. 

Segundo Bousquet, o único sentido preciso a dar à palavra «berbere», é o sentido 

linguístico, daí que, na sua perspectiva, o termo «berberófono» seja muito mais exacto, 

dado que existe uma língua berbere, comum a estas populações e que subsistiu até aos 

nossos dias, ao passo que, na sua opinião, uma suposta «raça berbere» não corresponde 

a qualquer realidade étnica125. 

A palavra berbere é-nos transmitida pelos árabes que, no momento da sua chegada à 

Ifriqiya, distinguem os Roms ou funcionários bizantinos e descendentes dos africanos 

romanizados, de religião cristã e de cultura latina; dos Berberes, organizados em 

pequenos reinos ou agrupados em confederações ou tribos, estabelecidos no exterior da 

civilização latina, na maior parte pagãos, alguns judaizados126. 

Tradicionalmente, vemos no nome «berbere» uma deformação árabe do 

qualificativo latino barbarus (estrangeiro à cultura clássica), explicação plausível, 

segundo Gabriel Camps, pois, durante o império romano, os africanos não romanizados 

são designados pelas velhas denominações de Númidas, Gétulos e, sobretudo, de 

Mauros127. 

                                                 
124 Eduardo Manzano Moreno, “Beréberes de al-Andalus: los factores de una evolucion histórica”, Al-

Qantara, 1990, Vol. XI, Fasc. 2, pp. 400-401. 
125 G.-H. Bousquet, Les Berbères (Histoire et Institutions), Paris, Presses Universitaires de France, 1957, 

p. 9. 
126 Gabriel Camps, Op. Cit., p. 65. 
127 Idem, Ibidem, p. 65. 
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Numerosas tribos paleoberberes eram designadas, na Antiguidade, por Mazices, 

nome relacionado com aquele que a maior parte dos Berberes dão a si mesmos: 

Imazighen (no singular Amazigh). Esta denominação é escrita sob formas variadas: 

Meshwesh pelos egípcios, Mazyes e Maxyes pelos gregos, Mazices e Madices pelos 

latinos128. 

Segundo Salem Chaker, são os autores medievais de língua árabe de numerosas 

tribos berberes que reclamam descender de um antepassado mítico Mazig129. Ao nível 

semântico, vários investigadores são da opinião que Amazigh significa «homem livre, 

nobre», na mesma tendência de Gabriel Camps130. Chaker assinala que em certos grupos 

berberes onde existe uma estratificação social forte e uma importante população de 

origem alógena (negróide), o termo Amazigh tem uma tendência para designar 

especificamente o berbere branco, o homem livre, visto como o nobre ou o suzerano, 

por oposição aos berberófonos negros ou mesticizados, de estatuto social inferior131. 

Nos anos 50 do século XX, Bousquet assinalava, igualmente, que o significado 

primitivo aparente de Amazigh é o de «homem de alta extracção», «de origem nobre», 

justificando que, pelo menos na origem, “este termo designa as tribos que se 

consideravam como aristocráticas e detentoras do poder político, como as tribos 

conquistadoras”132, por analogia a outros vocábulos que servem para certos povos se 

autodenominarem, como o termo «magyar» por que se designam os Húngaros 

conquistadores, que significa igualmente «nobre». Trata-se, também, na sua perspectiva, 

de uma minoria de nobres conquistadores que dominam populações mais fracas133. 

Com a desagregação do império romano, os pequenos nómadas que anteriormente 

se encontravam estreitamente controlados, com a sua transumância limitada, agora, 

pressionados pelos nómadas cameleiros, penetram cada vez mais nas terras ricas e 

cultivadas134. Vemos a aparição de povos no sector mais oriental do limes norte-

                                                 
128 Idem, Ibidem, p. 15. 
129 Salem Chaker, “Amazigh (“le/un Berbère”), Encyclopédie berbère, direction de Salem Chaker, IV – 

De Alger à Amzwar , direction de Gabriel Camps, 1987, p. 564. 
130 Gabriel Camps, Op. Cit., p. 66. 
131 Salem Chaker, Op. Cit., p. 5. 
132 G.-H. Bousquet, Op. Cit., p. 10. 
133 Idem, Ibidem, p. 10. 
134 Gabriel Camps, Op. Cit., p. 92 
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africano, citados nas fontes do século IV com o nome de Austuriani135. A existência 

destas populações que indiciam uma tendência migratória para Oeste, pode explicar a 

distinção que os autores árabes fazem das tribos berberes em dois grandes grupos: Butr 

e Baranis136. 

Todas as lendas convergem no facto de os berberes terem vindo do Oriente. Os 

antepassados dos berberes aparecem reflectidos em genealogias que apontam para dois 

possíveis ascendentes: Cam e Sem137. Será Ibn Jurradadbih no século IX que menciona, 

pela primeira vez, de modo isolado, a Palestina e o nome de Golias como resposta única 

à questão de origem do povo berbere. Podemos relacioná-la com os seguintes dados: a 

influência no nome de Yalut (Golias) do termo hebraico galut «exílio, diáspora» e as 

lendas talmúdicas que se referem à emigração de certos povos cananaicos para África 

no momento da conquista israelita da Palestina138. Yalut é incorporado pela tradição em 

cadeias genealógicas que na sua maiora o fazem descendente de Cam, apesar de não 

faltar quem assinale Sem como ascendente seu139. A emigração desde o Oriente para o 

Magrebe aparece nos textos referentes a Cam, nos quais, este, tendo tido alguns 

problemas com os seus irmãos, decide marchar para o Magrebe140.  

Do mesmo modo, o cronista egípcio Ibn ‘Abd al-Hakam, os berberes descendiam de 

Golias. Com a morte deste às mãos de David, os seus descendentes haviam abandonado 

a Palestina, dirigindo-se à Líbia. Ali se dispersaram: as tribos dos Zanata e os Magila 

continuaram o seu caminho para Oeste, estabelecendo-se em regiões montanhosas. O 

interessante nesta passagem é que todas as tribos que nela se citam pertencem aos 

Butr141. 

Esta penetração dos nómadas intensifica-se a partir do século VI, e, tal como a 

conquista árabe do século VII, é acompanhada por uma mudança climática, uma 

acentuada seca que se manifesta, também, no Próximo Oriente, na Grécia e na Tunísia, 

                                                 
135 Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., p. 411. 
136 Idem, Ibidem, p. 412. 
137 Helena de Felipe, “Leyendas árabes sobre el origen de los beréberes”, Al-Qantara, vol. XI, fasc. 2, 

Madrid, 1990, p 380. 
138 Idem, Ibidem, p. 384. 
139 Idem, Ibidem, p. 385. 
140 Idem, Ibidem, p. 393 
141 Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., p. 414. 
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o que explica, também, o enfraquecimento das sociedades camponesas estabelecidas nas 

franjas do domínio cultivável142. 

Em meados do século XX, F. Gautier ensaiou uma hipótese, segundo a qual as 

tribos berberes pertencentes ao grupo dos Butr eram, na realidade, nómadas, opostos 

pelo seu género de vida, aos sedentários Baranis. O problema desta afirmação, como 

assinalou W. Marçais, é o facto de em ambos os grupos existirem tribos que não se 

enquadram nessa definição143. Posteriormente, M. Brett assinalou que a denominação de 

Baranis se reserva geralmente às populações norte-africanas de religião cristã. A este 

respeito pode ser significativo que a palavra burnus fosse utilizada em árabe para 

designar a vestimenta que usavam os religiosos coptas144. Rodrigues Gómez é da 

opinião que se trata de uma divisão criada pelos genealogistas medievais, classificação 

criada imitando a divisão tradicional dos árabes, entre árabes do norte e do sul e é a 

favor da distinção entre Zanata, Masmuda e Sanhadja145 que, por sua vez, de acordo 

com Bousquet, correspondem a três grupos fundamentais de dialectos berberes146. No 

interior destas grandes divisões, os especialistas distinguem uma variedade de falares 

locais que pode exceder os 1200, mas que tendem a criar “uma espécie de koiné 

regional necessária”147. 

Ibn Khalduun separa os Berberes em duas linhagens: a de Bernes, cujos 

descendentes são os Baranis; e a de Madghis, também designados por el-Abter 

(«privado de descendência»), aos quais se ligam os Butr. Os Baranis são portanto, os 

verdadeiros berberes, os Imazighen; os descendentes de Madghis serão apenas filhos 

adoptivos deste último148. Entre os Butr, Ibn Khaldoun assinala o ramo dos nómadas 

Zanata. Historicamente, surgem como inimigos de todo o poder político estável e 

dedicados à pilhagem das riquezas dos sedentários149. 

                                                 
142 Gabriel Camps, Op. Cit., p. 92. 
143 Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., pp. 412-413. 
144 Idem, Ibidem, pp. 412-413. 
145 Maria Dolores Rodrigues Gómez, "El elemento humano en los litorales andalusí y magrebí". 

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección Árabe-Islam. Vol. 48, 1999, p. 299. 
146 G.-H. Bousquet, Op. Cit., p. 19. 
147 Idem, Ibidem, pp. 20-21. 
148 Idem, Ibidem, p. 51. 
149 Idem, Ibidem, p. 53. 



 29

A linhagem dos Baranis compreende essencialmente os Masmuda e os Sanhadja150. 

Os Masmuda eram a confederação mais numerosa. Eram sedentários e dedicavam-se à 

agricultura e pesca. Não se lhes conhece nenhuma vaga migratória de envergadura de 

modo que o seu povoamento ao longo de toda a etapa medieval foi bastante estável151. 

Os Sanhadja, em número inferior aos Masmuda152 tinham um modo de vida baseado na 

transumância e na sedentarização. Detinham um forte espírito de asabiyya e 

desempenharam um papel relevante na história do Magrebe, submetendo as demais 

tribos153. Os Zanata, pertencentes ao grupo dos Butr, eram em número menos 

abundante. Vinham da região oriental do Magrebe, Ifriqiya, apesar de nos primeiros 

séculos da dominação muçulmana tenham havido grandes movimentos migratórios 

desta confederação, que praticava o nomadismo. Desde os primeiros tempos, 

mostraram-se colaboradores com os beduínos árabes, mostrando grandes aptidões para a 

guerra154. 

Quando o poder imperial romano desapareceu destas regiões, não se produziu o 

retorno ao nomadismo por parte das populações urbanas. Pese a que é possível que se 

tenha retornado a formas de governo «indígena» na ausência de quadros da 

administração imperial, a vida urbana continuou mantendo-se de forma generalizada155. 

As comunidades cristãs que se haviam estendido nestas regiões na época baixo imperial 

também sobreviveram à queda do aparelho político romano, “constituindo unidades 

políticas superiores que sobrepassam o primitivo marco tribal”156. Já Maria Dolores 

Rodriguez Gómez é da opinião que, após a caída do império romano, a crise que afectou 

todo o Mediterrâneo sentir-se-ia profundamente no Magrebe, o qual propiciou um 

isolamento do exterior, situação em que uma sociedade tribal floresce com inusitada 

rapidez157. 

A história da Idade Média norte-africana pode-se interpretar essencialmente como a 

oposição étnica: Botr-Baranis ou Zanata-Sanhadja que é, em substância, o conflito dos 

                                                 
150 Idem, Ibidem, p. 54. 
151 Maria Dolores Rodrigues Gómez, Op. Cit., p. 300. 
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recém-chegados, ávidos de assegurar os meios de existência, contra os antigos 

ocupantes, bem decididos a não ceder nenhum dos seus, se desdobra numa oposição 

económica, capital, nos géneros de vida respectivos: nómada ou sedentário158. Este 

esquema, ainda que grosseiramente resumido, recobre, em larga medida, a história 

argelina e mesmo tunisina da idade Média. Mas não explica toda a história marroquina, 

pois se, em Marrocos, um dos protagonistas essenciais é o nómada Zanata, o seu 

adversário é duplo: é tanto o Masmuda, como o Sanhadja, consoante os períodos. Além 

de que os Sanhadja marroquinos não são de todo sedentários como os seus irmãos da 

Argélia159. 

 

3.2 Domínio árabe 

 

A conquista árabe dos povos berberes e cidades bizantinas começou com ataques a 

partir do Egipto. Cerca de 670, a Tunísia foi ocupada e Qayrawan foi fundada como 

base para as operações árabes. Ao passo que os berberes sedentarizados, a início 

permaneceram cristãos, os berberes nómadas tomaram parte na lista das tropas árabes e 

ajudaram a expandir o Islão até à Argélia, Marrocos e Hispânia160. 

Segundo o testemunho de Ibn al-Hakam, os árabes, também protagonistas de uma 

expansão para Oeste, apoiam-se preferencialmente sobre estes elementos para dominar 

o território do Norte de África. O recrutamento de berberes Butr para os exércitos 

árabes é referido pelo próprio, no episódio da rendição de al-Kahina, a rainha rebelde 

das tribos Butr do Aures que, na iminência da sua derrota, teria salvaguardado o futuro 

dos seus dois filhos junto do seu opositor – o governador Hasan b. Al-Numan – que lhes 

oferecera postos de comando entre os contigentes berberes do seu exército161. Isto 

ilustra um processo em virtude do qual os caudilhos berberes estabeleceram vínculos de 

wala com os conquistadores árabes162. 

Ao passo que na actual Tunísia, uma sociedade urbanizada agrícola tornou possível 

o transplante de um regime estatal do tipo médio oriental, noutros locais, no Norte de 

África, pequenos principados foram fundados pelas chefias muçulmanas com apoio 

                                                 
158 G.-H. Bousquet, Op. Cit., pp. 55-56. 
159 Idem, Ibidem, p. 56. 
160 Ira M. Lapidus, Op. Cit., p. 368. 
161 Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., p. 416. 
162 Idem, Ibidem, p. 417. 
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político da população berbere. Tratavam-se de regimes de coligação tribal para quem o 

kharijismo tornou-se a base da identidade religiosa. Em meados do século VIII os 

pincipados berbero-kharijitas estabeleceram-se em Tlemsen, Tahert e Sijilmassa 

(Marrocos)163. 

De facto, a conversão dos berberes ao Islão acompanha-se de um florescimento de 

cismas, um dos quais o referido kharijismo. Os seus seguidores começaram por ser um 

grupo de apointes de Ali que dissidiaram (kharaju) após a batalha de Siffin em 657. 

estes opuseram-se a um tribunal humano, em vez de uma vitória na batalha, decidida 

por Deus. Ao contrário da natureza dinástica dos omíadas, propunham a escolha do 

califa pelo mérito e não por por herança164. Um dos levantamentos kharijitas, liderado 

por um vendedor de água do Magrebe-el-Aqsa (Marrocos), se difunde até à Ifriqiya. Um 

outro levantamento berbere, da seita sofrita, no sul da Ifriqiya, pôs em perigo a 

dominação árabe, Kairouan foi tomada (757). Dois anos mais tarde, uma outra 

tendência kharejita, o ibadismo (...) triunfa nos mesmos locais. Finalmente, uma nova 

expedição vinda do Egipto, restabelece a ortodoxia sunita na actal Tunísia. Mas o resto 

do Magrebe está dotado de outros mestres: um principado kharejita, o reino rostemida 

de Tahert na Argélia central, tem por chefe um iman de origem persa; uma outra, em 

Tafilalet, controla o comércio caravaneiro do vale da Saoura e do longínquo Sudão 

(actual Mali), a sua capital é Sidjilmassa165. No norte de Marrocos, um outro reino de 

origem religiosa organiza-se em favor de um xerife (descendente do Profeta), Idriss (...) 

que se estabelece em Volubilis. O seu filho Idriss II funda a cidade de Fez em 809. esta 

dinastia durará até ao fim do século X. Agora que os berberes Botr, Zenetes se 

entendem progressivamente nas altas planícies, os berberes do outro ramo, os Sanhadja, 

conservam os territórios montanhosos da Argélia central e oriental166. 

As receitas do comércio e o apoio de uma sociedade tribal segmentada alicerçavam 

a autoridade religiosa destes Estados. Porém, os estados norte-africanos foram de curta 

duração, sujeitos a padrões de comércio em mudança, aparecimento de novos 

movimentos tribais e a quebra das coligações, uma vez que não controlavam os 
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territórios sob o seu domínio nominal, exercendo apenas a suzerania sobre povos 

independentes167. 

 

 

II. O ESTABELECIMENTO NO AL-ANDALUS 

 

1. Conquista 

 

 Os conquistadores que empreenderam a invasão dos impérios bizantino e sassânida 

constituíam contingentes bem organizados, enviados da cidade de Medina, na região 

árabe do Hijaz. Por detrás destas conquistas esteve um poder político bem consolidado 

que havia conseguido aglutinar em proveito próprio o potencial guerreiro das tribos 

árabes até então desunidas que contraria as interpretações idealistas “do árabe movido 

por instintos fanáticos que no dorso do seu cavalo conquista meio mundo com o único 

objectivo de submeter todos os infiéis que encontra no seu caminho e, assim, satisfazer 

a sua proverbial rapacidade”168. 

A expansão foi dirigida pela aristocracia Qurayshita à qual pertencia o Profeta e os 

califas que lhe sucederam, responsáveis pela liderança das conquistas árabes. A este 

núcleo se foi agregando as tribos submetidas no interior da Península Arábica169. 

Tradicionalmente admite-se que «califa» é a abreviatura do título árabe jalifat rasul 

Allah cujo significado literal seria «sucessor do Enviado de Deus» – os califas seriam os 

sucessores de Muhammad. Os estudos de patricia Crone e de M. Hynds demonstraram 

que na época dos primeiros califas e, até pelo menos ao século IX, estes 

autodenominavam-se de jalifat Allah («representante de Allah»). Com este título os 

primeiros califas reclamavam para si uma autoridade de tipo político mas com uma forte 

componente religiosa: “obedecer a este representante de Deus equivalia a seguir os 

próprios ditados da divindade o que dá ideia de uma forte vocação centralizadora, com a 

qual emergiu a formação política resultante das conquistas árabes”170. 

                                                 
167 Ira M. Lapidus, Op. Cit., p. 376. 
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As conquistas viram-se favorecidas pelos pactos estabelecidos entre os 

conquistadores árabes e os membros das aristocracias indígenas171 que resultavam, 

muitas vezes, no estabelecimento de relações de clientela com membros destacados das 

populações submetidas, como meio de incrementar o controlo sobre os novos territórios 

conquistados172. 

A chegada de grupos árabes e berberes ao al-Andalus foi facilitada pela crise em que 

se encontrava o país nos começos do século VIII173. Glick defende que a sociedade 

visigótica foi facilmente tomada pelos árabes porque tinha previamente sofrido uma 

severa crise agrícola, responsável por uma contracção demográfica que, por sua vez, 

levou ao decréscimo da força laboral entre 640 e 680. Esta sequência de eventos causou 

uma diminuição das receitas fiscais e das rendas da aristocracia. Para este cenário de 

crise contribuíram algumas catástrofes naturais, incluindo secas e pragas de gafanhotos 

estendidas por um período iniciado em 583 que se prolongou por setenta anos174. 

Os Ajbar Machmua fazem referência à crise: “tinha havido no al-Andalus uma fome 

que começou no ano 88 e continuou todo este ano e os de 89 e 90, [707, 708 e 709] e 

uma peste durante a qual morreram metade ou mais dos habitantes. Veio depois o ano 

91 que foi ano que, pela sua abundância, compensou os males passados e no qual se 

efectuou a invasão de Tarif”175. 

Só um intenso apoio de forças oriundas do seio da comunidade hispano-romana e 

visigoda, permite compreender a rapidez da conquista. Alguns nobres e eclesiásticos 

colocaram-se activamente ao lado do exército invasor: “[Musa] tinha já cativado muitas 

e importantes personagens e com elas estava Julião, acompanhado de bastante gente do 

país, a qual lhes indicava os pontos indefesos e servia para a espionagem"176. 

                                                 
171 A respeito dos pactos estabelecidos com as aristocracias indígenas, vide “Capitulação de Teodomiro, 

senhor de Orihuela” in António Borges Coelho, Portugal na Espanha Árabe, 3ª edição revista, 

Caminho, 2008, p. 97. 
172 Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., p. 40. 
173 Maria Dolores Rodrigues Gómez, Op. Cit., p. 307. 
174 Thomas F. Glick, From Muslim fortress to Christian castle – social and cultural change in medieval 

Spain, Manchester, Manchester University Press, 1995, p. 12. 
175 Ajbar Machmua, (Coleccion de tradiciones). Crónica Anónima del siglo XI, dada à luz por primera 

vez, traducida y anotada por Don Emilio Lafuente y Alcántara, Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. 

Rivadeneyra, 1867, p. 22. 
176 Idem, Ibidem, p. 21. 
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A débil implantação do cristianismo em certas zonas da Hispânia facilitou a adesão 

dos nativos à nova religião, o descontentamento generalizado do povo, penalizado pelos 

impostos a que estava sujeito; um sistema de eleição dos monarcas que era fonte de 

instabilidade; a existência de uma quinta coluna, formada pelos judeus, oprimidos por 

uma legislação adversa; a aspiração dos servos e escravos à libertação; a participação 

activa dos filhos de Vitiza e de Julião que se puseram ao serviço dos invasores, foi 

decisiva; os posteriores casamentos de Abdelaziz com a viúva de Rodrigo e de Munuza, 

valido das Astúrias, com uma irmã de Pelágio, imobilizaram ou atraíram para o lado dos 

invasores grupos sociais de grande influência sobre as populações177. 

O primeiro exército que passou para o al-Andalus era essencialmente berbere178. 

Segundo os Ajbar Machmua, “Musa nomeou um liberto seu, chefe de vanguarda, 

chamado Tariq b. Ziyad, persa de Hamadan, embora outros digam que não era liberto 

seu, mas da tribo de Sadif, para que fosse ao al-Andalus com 7000 muçulmanos, na sua 

maior parte berberes e libertos, pois havia pouquíssimos árabes”179. A Fath al-Andalus 

eleva o número de soldados: “Musa convocou o seu cliente Tariq b. Ziyad e pô-lo à 

frente de treze mil homens, entre árabes e berberes, ao mesmo tempo que ordenava a 

Julião que fosse com ele, com a sua gente, pois se lhe tinha juntado um grande número 

de voluntários”180. Os árabes de Musa eram, maioritariamente, iemenitas, mas também 

havia qaysitas, ambos acompanhados pelas respectivas clientelas181.  

Após a vitória de Guadalete, “Tariq reuniu o saque, extraiu o quinto legal e o resto 

repartiu. Logo avançou até cair sobre os habitantes de Sidónia, que foi sitiada e 

conquistada, sendo aniquilada a sua população. Depois desviou-se em direcção à cidade 

de Carmona, continuando com as matanças e saques (...). Logo Tariq dirigiu-se a 

Sevilha, cuja população firmou a paz em troca do pagamento do tributo”182. 

                                                 
177 Joaquim Chorão Lavajo, “Islão e cristianismo: entre a tolerância e a guerra santa”, História Religiosa 

de Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, volume 1 – Formação e limites da Cristandade, 

coordenação de Ana Maria C. M. Jorge e Ana Maria S. A. Rodrigues, Lisboa, Círculo de Leitores, 

2000, p. 93. 
178 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 46. 
179 Ajbar Machmua, pp. 20-21. 
180 La conquista de al-Andalus, traducción de Mayte Penelas, Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2002, p. 10. 
181 Isidoro de Las Cagicas, Op. Cit., p. 53. 
182La conquista de al-Andalus, p. 13. 
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Conquistou Écija, após cerco e procedeu à divisão dos seus exércitos, enviando cada 

unidade em diferentes direcções: Elvira, Rayya, Córdova e Tudmir, ao passo que se 

dirigiu para Toledo. Segundo a Fath al-Andalus, Córdova foi tomada pela força, à 

excepção da igreja do arrabalde, onde se tinham refugiado alguns cordoveses, que 

cederam pacificamente após aceitação do pacto”183. Este relato faz menciona outra uma 

outra versão, de acordo com a qual os muçulmanos incendiaram a referida igreja e 

mataram os seus ocupantes. O bárbaro, senhor de Córdova, foi levado a Tariq, por 

Mugit al-Rumi, liberto de al-Walid b. al-Malik, que chefiava o destacamento enviado a 

Córdova, e decapitado184.  

A primitiva conquista terá resultado do mero desejo de aumentar os ingressos 

fiscais. Esta faceta recaudatória é a que parece constituir a função essencial dos 

governadores e a que aparece sempre estipulada nos tratados de capitulação. Dado que, 

na primeira fase, se fala exclusivamente de saque e tributos, estes devem ser a sua 

preocupação básica185. Os muçulmanos árabes procuravam o domínio sobre os outros 

povos como uma elite guerreira, suportada pelo tributo duma população perturbada o 

menos possível e não-convertida186. 

A julgar pelos Ajbar Machmua, o mesmo pensariam os nobres visigodos que se 

colocaram do lado dos invasores, senão vejamos: “Rodeou-se Rodrigo pela flor da 

nobreza do al-Andalus e pelos filhos dos seus reis que, ao ver o número e disposição 

dos muçulmanos, tiveram uma reunião e disseram uns aos outros: (...) aquela gente não 

pretende estabelecer-se no nosso país; o que deseja é ganhar espólio: conseguido isto, ir-

se-ão embora e nos deixarão. Empreendamos a fuga no momento da batalha e o filho da 

má mulher [Rodrigo] será derrotado». E nisto ficaram convencidos” 187. 

De acordo com a mesma fonte, o próprio califa Umar b. Abd al-Aziz, anos mais 

tarde, revelará ter a intenção de “fazer sair todos os muçulmanos dela, por muito 

separados que estavam dos demais”188. Por aqui se depreende que receava pela sua 

segurança, dado que, se fossem alvo de algum ataque, seria difícil socorrer-lhes, tendo 

                                                 
183 Idem, Ibidem, p. 15. 
184 Idem, Ibidem, p. 14. 
185 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 20. 
186 Jessica A. Coope, “religious and Cultural Conversion to Islam in Ninth-Century Cordoba”, Journal of 

World History, 4, nº 1, Spring 1993, (p.2). 
187 Ajbar Machmua, pp. 21-22. 
188 Idem, Ibidem, p. 34. 
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em conta que no Norte de África, começava a germinar o descontentamento berbere de 

que falaremos mais adiante189. 

Até 732, quando se comprova a dificuldade de prosseguir para as Gálias, a 

Península deve considerar-se essencialmente como mero lugar de passagem. Os sírios 

começam a exigir não estar demasiado tempo afastados do Oriente, onde, segundo 

Chalmeta, teriam as suas fontes de rendimento. Deste modo, os árabes puderam 

ameaçar retirar-se do al-Andalus, caso não lhes fossem reconhecidas as propriedades 

tomadas no momento da conquista190. 

Num contexto de exploração dos recursos, teria sido economicamente ruinosa a 

expulsão ou a eliminação de população autóctone. Nas palavras de Pedro Chalmeta: “a 

Hispânia tinha sido conquistada, mas sem colocar grande resistência e seria mais exacto 

falar de entrega mediante capitulações”191. 

Já a Crónica Moçárabe, embora faça referência à existência de capitulações, traça-

nos um quadro bastante violento da conquista muçulmana: “Chegou à cidade régia de 

Toledo e invadiu as regiões vizinhas, impondo a paz mediante a violência extrema com 

alguns anciãos nobres que se tinham deixado ficar, depois de fugir de Toledo. Não 

somente a Espanha inferior, mas também a superior (...) é devastada pelo fogo, a fome e 

a espada”192. E prossegue: “Incendeia gloriosas cidades, condena à crucifixão nobres e 

poderosos, assassina jovens e crianças. Desta forma a todos aterroriza e força a pedir a 

paz as poucas cidades que restavam, às quais concede o perdão rapidamente e trata com 

deferência” 193. 

Quando Musa chega à Península Ibérica fará questão de procurar cidades ainda não 

conquistadas pelo seu liberto Tariq, iniciando a sua sequência de sucessos por Sevilha. 

As crónicas descrevem Sevilha como “a maior e mais importante cidade do al-Andalus, 

notabilíssima pelos seus edifícios e monumentos” onde tinham ficado “a nobreza 

                                                 
189 Vide infra pp. 83-88. 
190 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p.26. 
191 Idem, Ibidem, p. 22. 
192 Crónica Mozárabe de 754. Edición crítica y traducción por Jose Eduardo López Pereira, Textos 

Medievales, Zaragoza, Anubar, 1980, pp. 70-72. Retirado de Sebastián Gaspariño García, Historia de 

al-Andalus según las crónicas medievales, volume III – 710-718. La conquista de al-Andalus, 

Fajardel Bravo, 2007, p. 90. 
193 Idem, Ibidem, p. 91.(pp. 70-71 O) 
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romana e os jurisconsultos e sábios em letras sagradas e profanas”194. Os relatos 

registam em a sua queda, às mãos de Musa, após alguns meses de sítio, e fuga dos seus 

habitantes para Beja”195, de onde partirá uma rebelião (mal sucedida) que visará 

expulsar os invasores. 

De Sevilha, prosseguirá Musa para Ocidente até Ossónoba. Como os habitantes 

desse lugar se submeteram, Musa não os hostilizou e receberam o nome de «clientes de 

Musa». Quando chegou a Toledo, assediou-a até firmar a paz com os seus habitantes em 

troca do pagamento de tributo”196. Consta que Beja, Niebla e Ossónoba tenham sido 

conquistadas mediante uma rendição, nas palavras de Adel Sidarus, “mais ou menos 

pacífica”, acarretando o pagamento do imposto de capitação (jizya) e da contribuição 

predial (kharaj), em troca da manutenção da propriedade da terra nas mãos dos 

autóctones197. 

Acerca da subjugação de Mérida, possibilitada pelo medo que a inexplicável 

mudança de cor da barba de Musa inspirou nos cristãos incubidos de negociar a paz, os 

Ajbar Machmua referem: “ajustaram, com efeito, a paz, com a condição de que os bens 

dos que haviam mortos no dia da emboscada e os daqueles que tinham fugido para a 

Yilliqiyya, fossem para os muçulmanos e os bens e riquezas das igrejas, para Musa”198. 

Teodomiro, senhor de Orihuela, tendo sido derrotado em batalha pelos exército 

muçulmano, pede a paz, que lhe foi outorgada”199, conseguindo “uma capitulação para 

si e seus súbditos, em virtude da qual se entregou pacificamente todo o território de 

Tudmir, sem que houvesse que conquistar pouco nem muito e se lhes deixou os domínio 

dos seus bens”200. 

 

 

 

 

                                                 
194 Ajbar Machmua, p. 77. 
195 Idem, Ibidem, p. 77. 
196 La Conquista de al-Andalus, pp. 17-18. 
197 Adel Sidarus, “Assentamento árabe e primórdios do domínio islâmico em Beja”, Arquivo de Beja, 

série III, volumes II/III, Beja, Câmara Municipal de Beja, 2001, p. 4. 
198 Ajbar Machmua, p. 30. 
199 Idem, Ibidem, p. 26. 
200 Idem, Ibidem, p. 26. 



 38

2. Administração 

 

O governador é o responsável pela retribuição das tropas, mediante a repartição do 

saque, após a reserva do quinto para o Estado. A ele cabe também proceder à cobrança 

dos impostos e à cunhagem de moeda201.  Os primeiros governadores dependiam do 

governador de Qayrawan. Mas quem realmente “faz e desfaz, propõe, nomeia ou 

destitui, é o jund, as tropas árabes estacionadas no al-Andalus”202. São elas que 

ostentam o verdadeiro poder e inclusivé as disposições califais não podem aplicar-se 

sem o seu assentimento, pelo menos tácito203. 

As cidades que resistiram aos conquistadores como Mérida e, possivelmente, Beja, 

foram governadas com a presença de um poder árabe forte sob a autoridade de um wali 

de nomeação emiral que superintendia nos serviços administrativos, fiscais e militares; 

e do jund204. 

A chegada de Al-Samh b. Malik al-Jawlani dá-se em 719, na qualidade de 

governador enviado pelo emir dos crentes “com jurisdição específica para o al-Andalus 

e independente do governo da Ifriqiya, pois decidira colocar aí um governador 

exclusivo, de forma a que não houvesse intermediários entre o al-Andalus e ele” 205, de 

modo a que todos o saque aí conseguido ficasse sob a sua jurisdição. 

O califa “ordenou-lhe que dividisse em cinco a terra e bens imóveis que restavam e 

que disso extraísse o quinto de Deus, o Altíssimo, mas que deixasse as alquerias em 

mãos dos seus proprietários” 206. Também lhe pediu que lhe escrevesse fazendo-lhe uma 

descrição do al-Andalus, dos seus rios e seu mar, porque tinha a ideia de evacuar dali os 

seus habitantes”207, pelos motivos que já vimos anteriormente. Porém, com a chegada 

de Anbasa b. Suhaym al-Kalbi, em Agosto de 721 “como governador enviado por Bishr 

                                                 
201 Pedro Chalmeta, Op. Cit, p. 34. 
202 Idem, Ibidem., p. 33. 
203 Idem, Ibidem, p. 33. 
204Christophe Picard, L'Occident d'al-Andalus sous domination islamique, Paris, Maisonneuve & Larose, 

2000, p. 141. 
205 La conquista de al-Andalus, p. 35. 
206 Idem, Ibidem, p. 36. 
207 Idem, Ibidem, p. 36. 
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b. Safwan, governador em Ifriqiya do Emir dos Crentes Umar, o governo do al-Andalus 

voltou às mãos dos governadores da Ifriqiya”208. 

As grandes circunscrições que conhecemos no Gharb – kuwar ou distritos – fundam-

se sobre a função de comando das cidades. Estes grandes distritos baseiam-se no tecido 

administrativo antigo, pelo meio da organização em conventi e dioceses que perdura sob 

os visigodos209. Com objectivo de melhorar a administração e de evitar a concentração 

de poderes, o imperador Diocleciano introduzira, durante o Império, uma reforma 

administrativa, multiplicando o número de províncias até então existentes. 

A Península Ibérica foi então dividida em: Bética, Lusitânia, Cartaginense, Galécia e 

Tarraconense, com respectivas capitais em Sevilha, Mérida, Cartagena, Braga e 

Tarragona210. Cada uma destas províncias integrava conventi. O conventus pacencis 

correspondia aos actuais Alentejo e Algarve, à excepção de parte do Alto Alentejo. Os 

conventi repartiam-se em civitates. As dioceses, constituídas a partir do século III, 

correspondiam a fracções do conventus, sendo o de Beja constituído pelas de Évora e 

Ossónoba211. 

Com a conquista árabe, por todo o território islâmico se estabeleceram emiratos, cada 

qual correspondendo a uma província ou grupo de províncias que respeitavam as 

unidades administrativas pré-existentes. Abaixo dos emiratos havia as kuwar (kura no 

singular) ou distritos, que coincidiam com os os antigos conventi e dioceses cristãs, em 

cuja capital (hadra) estava instalado o respectivo governo. Dentro de cada kura existiam 

unidades menores como as mudun (madina no singular), correspondentes, na maioria, 

às civitates romanas; e as quran (qarya no singular) ou aldeias (al-diya, no singular, al-

day’a), pequenas comunidades rurais. Razões de ordem militar levaram ao 

aparecimento de outros distritos – as marcas – territórios de fronteira212. A kura de Beja, 

inicialmente muito extensa, foi-se restringindo com a criação de novas unidades 

                                                 
208 Idem, Ibidem, p. 38. 
209 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 47 
210Luis A. Garcia Moreno, Historia de España Visigoda, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 293-294. 
211Idem, Ibidem, p. 184. 
212A. H. de Oliveira Marques, “O Portugal Islâmico”, 3ova História de Portugal, direcção de Joel Serrão 

e A. H. de Oliveira Marques, volume II – Portugal, das Invasões Germânicas à «Reconquista», 

coordenação de A. H. de Oliveira Marques, Lisboa, Editorial Presença, 1993, p. 183. 
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administrativas. A totalidade do Algarve de hoje pertencia a uma só kura, 

primeiramente denominada de Ossónoba213. 

Não podemos considerar a fronteira como uma linha precisa de confrontos mas bem 

mais como uma zona organizada em profundidade em torno de pontos fortificados. A 

esta organização esboroada corresponde, no plano político, à maior instabilidade das 

obediências, o que explica a permeabilidade destas zonas às ofensivas: perto de 900, os 

chefes revoltosos Ibn Marwan e al-Surunbaqi, nas zonas de Idanha e Coimbra-

Santarém, fundam uma espécie de protectorado, no qual eles governam tanto cristãos 

como muçulmanos e onde a linha política é fluída214. 

Cada cidade estendia a sua jurisdição a um território circundante, designado 

geralmente por hawz (alfoz ou termo) e povoado por alcarias e aldeias215. Além das 

principais cidades e vilas, fortificadas, havia um conjunto de praças fortes, de castelos e 

de torres que constituía a rede militar do Andalus (de que faziam parte os husun, 

fortalezas, habitadas ou mantidas por várias aldeias como refúgio temporário), 

protectora e explicativa da paisagem demográfica216. 

 

3.  Propriedade 

 

A aristocracia árabe constituiu patrimónios fundiários importantes, pela apropriação 

dos domínios já formados – sobretudo os latifundia da aristocracia pré-islâmica – e 

talvez também, pela ocupação de terras abandonadas depois das crises demográficas dos 

séculos anteriores. Também existem domínios médios e pequenos, sem que se possa 

determinar ao certo a sua importância217. 

A conquista muçulmana parece lançar uma grande confusão no estatuto das terras 

que torna necessário ordenar um inquérito para esclarecer os problemas do estatuto 

fundiário218. É nesse sentido que os primeiros governadores ordenam os primeiros 

cadastros, visando restabelecer a legalidade corânica219. Nesse momento, é como já foi 

                                                 
213Idem. Ibidem, p. 185. 
214 A. H. de Oliveira Marques, Op. Cit, p. 52. 
215A. H. de Oliveira Marques, Op. Cit., pp. 187-188. 
216Idem, Ibidem, p. 192. 
217 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 457. 
218 Idem, Ibidem, p. 453. 
219 Idem, Ibidem, p. 456. 
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referido220, é o saque móvel que interessa às tropas e as receitas fiscais (essencialmente 

fundiárias) que interessam ao Estado221. 

É nesse âmbito que se enquadra a tarefa de al-Samh que “começou desde logo a 

reunir informações para distinguir as terras conquistadas pela força das armas das 

entregues por capitulação”222 e sua repartição entre o exército. Os governadores 

seguintes terão esse tópico no centro das suas preocupações. É o caso de Yahya que, 

“levado pela sua natureza severa e seu duro carácter, perseguiu os mouros e sarracenos 

de Hispânia pelo que se tinham apropriado em tempo de paz e devolveu muitas coisas 

aos cristãos”223. Quanto a Uqba b. Al-Hayyay al-Saluli, “mandou fazer o censo do povo 

e promoveu com vigor a exacção de impostos. Colocou em barcos e transladou para o 

Magrebe os corruptos e implicados em distintos crimes, muito rapidamente enriqueceu 

o Tesouro com distintos recursos e perseguiu com severidade todos os ocultamentos”224. 

Estes testemunhos encontram-se em consonância com o argumento de Pedro 

Chalmeta de que, no al-Andalus, não se reservou o quinto nem se repartiu o saque. A 

norma, nesta matéria, foi cada um apropriar-se daquilo que conseguiu225. Esta 

perspectiva contraria o disposto na crónica da Conquista do al-Andalus que acentua o 

comportamento de Tariq após a vitória nas margens do Guadalete226. Mas podemos 

questionar se a sua autoridade seria forte o suficiente de modo a impedir os abusos 

alheios, quando o próprio, no que concerne ao episódio da mesa de Salomão, não terá 

agido de acordo com as suas obrigações para com Musa227. 

Os sírios que entraram com Balj b. Bisr b. Ziyad al-Qushayri, em 740, expulsaram 

das terras que ocupavam a maioria dos árabes e berberes228. Em 743, Abu al-Jattar, 

seguindo o conselho de Artobás, filho de Vitiza, e aplicando o regime visigodo, de 

origem romana, da hospitalitas, concedeu às tropas sírias de Balj importantes feudos 

nas províncias de Granada, Málaga, Cádiz, Sevilha, Jaén, Algarve e Tudmir229. Estes 

                                                 
220 Vide supra, pp. 32-37. 
221 Stéphane Boisselier, Op. Cit, p. 454. 
222 Ajbar Majmua, p. 20. 
223 Idem, Ibidem, p. 62. 
224 Idem, Ibidem, p. 105. 
225 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 36. 
226 La conquista de al-Andalus, p. 13. 
227 Idem, Ibidem, p. 16. 
228 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 36. 
229 Joaquín Vallvé, El Califato de Córdoba, Madrid, Editorial MAPFRE, 1992, p. 287. 
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receberam dois terços dos bens dos habitantes do país, tanto em terras (incluindo servos, 

animais e demais pertences) como em bens móveis, como pagamento do serviço militar. 

Hugh Kennedy alerta para não se saber ao certo se aquelas seriam consideradas 

receitas fiscais ou terras para cultivo efectivo, pois “afigura-se bastante improvável a 

imagem daqueles violentos guerreiros sírios a instalarem-se de repente para lavrarem os 

campos, podarem as vinhas e abrirem valas de irrigação”230. A hipótese mais provável é 

a de terem recebido um terço dos impostos cobrados nas zonas onde se situava o seu 

jund. As escassas provas apontam para a sua responsabilização pela cobrança das 

receitas fiscais e para a obrigação de pagarem ao governo uma quantia calculada sobre 

as receitas auferidas. Em troca destes meios de subsistência, os sírios eram obrigados a 

prestar serviço militar231. 

Com a implantação do emirado, o Património Real ampliou-se por meio de 

confiscações. O emir podia doar as suas propriedades, sendo os primeiros beneficiados 

os seus filhos, parentes, esposas e concubinas. Os altos funcionários, descendentes de 

árabes e sírios de primeira época, também dilataram o seu património como prémio dos 

serviços prestados232. Também os soldados podiam converter-se em proprietários de 

áreas na fronteira, com a condição expressa de fixar ali a sua residência e defender o 

território. Os cristãos e judeus conservam as suas propriedades, apesar de sujeitos aos 

vaivéns da política oficial233. 

Ao mesmo tempo, existia um regime muito completo de contratos agrários. Já nas 

notícias de assentamento dos sírios e a propósito da generosidade de Artobas, filho de 

Vitiza, de fala num tipo de contrato agrário muito corrente – «o contrato de meias». Diz 

Maimune, avô dos Benu Hazme, porteiros do palácio, para Artobás: “Deus deu-te 

muitas riquezas e quisera que me desses uma das tuas herdades para a cultivar com as 

minhas próprias mãos. Eu te pagarei aquilo que corresponda e tomarei o que for de 

direito”, ao que Artobás responde: “Por Deus! Não ficaria satisfeito dando-vos uma 

herdade em contrato de meias”234. 

A sociedade do al-Andalus tratava-se essencialmente de uma sociedade agrícola e a 

maioria dos seus ingressos precediam da terra. Estes ingressos excediam as quantidades 

                                                 
230 Hugh Kennedy, Op. Cit., p. 45. 
231 Idem, Ibidem, p. 45. 
232 Joaquín Vallvé, Op. Cit., p. 288. 
233 Idem, Ibidem, p. 289. 
234 Retirado do Iftitah al-Andalus de Ibn al-Qutiya, in António Borges Coelho, Op. Cit., p. 105. 
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destinadas ao consumo necessário para a continuidade do processo, superavit esse 

apropriado pelo Estado235. Apesar de existir um activo comércio exterior, a sua receita, 

quando colocada em relação com a soma global dos ingressos estatais, mostra-se pouco 

determinante – por exemplo, durante o califado de Abd al-Rahman al-Nasir, os 

ingressos por tarifas aduaneiras não passavam de 1,3% a 1,5 % da recolha tributária 

global236. Esta acumulação de excedentes permite o desenvolvimento urbano. As 

cidades concentram a actividade artesano-mercantil, constituem a sede do poder político 

e monopolizam a vida ideológico-cultural237. 

 

4. Povoamento 

 

4.1 Condições naturais 

 

Ao longo do Mediterrâneo encontramos, nas palavras de Fernand Braudel, a mesma 

trindade: o trigo, a oliveira, a vinha, ou seja, a mesma civilização: “os mesmos celeiros, 

as mesmas adegas, os mesmos lagares de azeite, as mesmas ferramentas, os mesmos 

rebanhos e, muitas vezes, as mesmas tradições agrárias, as mesmas preocupações 

quotidianas”238. 

O defeito deste clima deriva da repartição anual das chuvas. Muitas plantas, há 

muito adaptadas aos países secos, terão vindo para o Mediterrâneo pelos mesmos 

caminhos que as técnicas hidráulicas239. Muito cedo, a floresta, formação primitiva do 

espaço mediterrânico, foi atacada pelo homem e largamente desbastada. Daí o lugar 

ocupado pelos baldios e pelo mato e a raridade, no Mediterrâneo, das grandes pastagens, 

o que origina o pequeno número de bovinos e a preferência pelos caprinos e ovinos240. 

Exportadoras de azeite, de uvas, de vinhos e também de tecidos e de objectos 

manufacturados, as cidades andaluzas dependem do trigo do Norte de África. No século 

V, os Vândalos apoderam-se do «celeiro» e, quando no século seguinte, Bizâncio 

                                                 
235 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 99. 
236 Idem, Ibidem, p. 100. 
237 Idem, Ibidem, p. 100.  
238 Fernand Braudel, O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na Época de Filipe II,  volume I, 2ª 
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desaloja os Vândalos, a Andaluzia é também conquistada. Quando os árabes chegam ao 

norte de África, é apenas uma questão de tempo para que seja igualmente tomada.241. 

Da Síria ao Magrebe, sempre o invasor árabe evitou as regiões altas, abandonando à 

sua sorte tanto as montanhas do interior, viradas para o deserto, como as viradas para o 

mar242. Concentra-se nas planícies o essencial da história agrícola mediterrânica243. O 

norte montanhoso é um “mundo à margem das civilizações, «refúgio contra soldados e 

piratas», reduto de sociedades e civilizações arcaicas, zona de liberdade, área de 

povoamento mais precoce, região onde frequentemente reina «a fome montanhesa, 

grande alimentadora das descidas», das constantes migrações” 244. 

Na Península Ibérica, o pastoreio característico das montanhas associa-se facilmente 

à agricultura e ao minifúndio, na região denominada Norte Atlântico. Aqui, as 

condições naturais favorecem a criação de comunidades auto-suficientes, permitindo, 

até, a absorção, em regiões próximas entre si, de excedentes demográficos245. O mesmo 

já não acontece no norte interior, onde predominam as terras mais pobres e um clima 

mais austero. Aqui abundam as altitudes quase planas, por onde os homens circulam por 

entre rotas que ligam entre si os centros mais habitados246. 

No sudoeste do Gharb al-Andalus, a precipitação é escassa e mal repartida ao longo 

do ano, situação agravada pela deficiente captação de humidade pelos solos. Nestas 

circunstâncias, é imperativo adoptar técnicas que permitam aceder e armazenar a água, 

por intermédio de canalizações, reservatórios e de poços, propiciadas pela rede fluvial 

do Gharb. Boisselier alerta para a existência de barragens romanas em bom estado, o 

que leva a crer que terão sido utilizadas após a Antiguidade247. 

Estas condições obrigam às culturas de sequeiro e afastam as pessoas: “tirando as 

margens dos rios, as colinas férteis da Estremadura, as planícies de aluvião do Ribatejo, 

a estreita faixa verde do Algarve e um ou outro ponto onde se podem fundar cidades, 

tudo o mais é uma enorme zona que, até ao século XIX formava uma extensa e quase 
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ininterrupta charneca”248. Este era outro mundo, há muito aberto às civilizações 

mediterrânicas. Aqui, a formação política e a conquista faziam-se pela tomada das 

cidades e centros urbanos, onde a maioria da população sempre se concentrou. O sul 

não podia viver, portanto, de autoconsumo e nunca pode subsistir sem moeda nem 

comércio249. 

Os recursos minerais são de especial importância nesta região. Os penhascos xistosos 

do Baixo Alentejo são ricos em cobre, chumbo, ferro, ouro e prata, extraídos dos 

chamados «chapéus de ferro», afloramentos metálicos que eram alvo de um processo de 

oxidação e de lexiviação. O ouro e a prata, menos corruptíveis, eram, assim, colhidos 

pela população, sem grande revolvimento de terras250. 

Esta actividade gera a multiplicação de pequenas explorações mineiras por todo o 

Baixo Alentejo, desde os tempos pré-romanos251. Constata-se a existência de povoados 

de época islâmica implantados nas antigas zonas mineiras romanas de Vipasca 

(Aljustrel) e do Lousal, perto de Grândola e da zona mineira de Rio Tinto. Estes metais 

preciosos rapidamente se esgotavam dessas bolsas de superfície, estando na origem do 

povoamento precário e disperso que caracteriza toda a zona serrana do Baixo 

Alentejo252. Nos locais onde se regista uma continuidade na exploração dos recursos, é 

frequente encontramos recintos fortificados que defendiam os núcleos rurais 

muçulmanos ligados à extracção mineira, como no caso de Alcaria Ruiva, nas 

proximidades de Mértola253. 

Outros materiais relevantes eram os mármores de construção, sobretudo no Alto 

Alentejo, e o gesso nas proximidades de Loulé. O sal era recolhido no estuário do Sado, 

em Alcácer do Sal e no Algarve. O âmbar cinzento era extraído dos cachalotes pescados 

em toda a costa do Gharb254. O estuário do Sado e as águas junto à costa algarvia 

fornecem pesca abundante. As zonas rurais oferecem vastos territórios com manchas 

                                                 
248 José Mattoso, Op. Cit., p. 32. 
249 Idem, Ibidem, p. 33. 
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florestais, pastagens e mato, onde prolifera a caça255. Beja e seu termo é descrita como 

favorável à agricultura, criação de gado e apicultura, ao passo que Ossónoba detém 

serras favoráveis à criação de gado, abundam os cursos de água, as espécies cinegéticas 

e os terrenos propícios a árvores de fruto256. 

Verifica-se que as grandes herdades da época visigoda, nas quais se pratica uma 

agricultura cerealífera e, em menor escala, oliveira e vinha; mantêm-se, na maioria, nas 

mãos dos respectivos proprietários. Junto a esta actividade agrícola subsiste a criação de 

gado, à qual deram novo impulso os berberes. No século VIII, mantém-se a troca de 

produtos em espécie e a tendência ao autoconsumo das grandes propriedades agrárias257. 

 

4.2 Legado romano-visigótico 

 

Após a a crise económica do século III, a villa gozou de um renascimento no século 

seguinte, durante o qual, os grandes domínios agrícolas atingiram o seu apogeu. Nesta 

altura, as villae rusticae orientadas para a agricultura foram estabelecidas em locais que, 

até então, tinham sido só levemente romanizadas. A decadência das cidades, no século 

IV, terá sido intensificada pela reconstituição na província destes grandes núcleos rurais 

que detinham algumas funções urbanas de troca comercial local e regional258. 

Perto do Guadiana, a villa romana de Montinho das Laranjeiras e a sua igreja-

mosteiro da época visigótica, foi povoada até à Reconquista, encontrando-se perto do 

edifício religioso os restos de habitações e da cerâmica, eventualmente de uma 

comunidade moçárabe ou muwallad259. 

Na opinião de Isla Frez, as villae sofreram grandes modificações cerca do ano 500. 

Algumas foram completamente abandonadas, outras sofreram intensas alterações: 

reforço das estruturas relacionadas com actividades agrícolas ou industriais e, algumas, 
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terão sido «parasitadas» por uma população que utilizou e, por vezes, modificou as suas 

estruturas, com materiais reutilizados, mais pobres. Algumas converteram-se e 

necrópoles260. 

Villae tardo-romanas fortificadas com uma torre – turris – parecem ser a origem de 

numerosas aldeias medievais. As torres guardavam os campos do dominus a a 

concentração de villae torna compreensível a base demográfica de pequenos exércitos 

privados. As invasões do século V acenturam o carácter de refúgio que muitas villae do 

século IV tinham – como pólos de atracção para aqueles que abandonavam as cidades –

e favoreceu aqueles com localizações defensivas vantajosas261. 

Nos documentos do século V ao VII, villa já não significa domínio aristocrático e 

passa a ser somente uma aldeia. A partir do século VI, as igrejas tornam-se pontos 

fulcrais das velhas villae – as futuras aldeias da Idade Média262. Tais fontes empregam a 

palavra villula para referir-se a algumas destas povoações, evocando isso, crê Isla Frez, 

a sua redução material263.  

O tamanho considerável (1500 a 8000 hectares) que se atribuía até recentemente às 

villae da Lusitânia reduz-se a uma média de 200 a 400 hectares264 e pensa-se, 

actualmente, que o solo não está monopolizado por estas villae, mas ocupado, talvez 

maioritariamente, pelas médias explorações de uma vintena de hectares. Supõe-se que, 

na época visigótica, se tenha registado um recuo da grande exploração em proveito de 

um loteamento em pequenas parcelas265. É plausível que o cenário de crise política, 

económica e demográfica do século VII tivesse favorecido um relaxamento do seu 

controlo sobre as terras. Além disso, a grave crise demográfica tardo-romana (até ao 

século VIII) liberta um número considerável de terras que permite a ocupação de um 

ager desertus por parte de colonos ou escravos fugidos266. 

Na zona de Aroche, as villae ao longo da estrada Beja-Sevilha sobrevivem até ao 

século V e, talvez, até mais tarde, graças à pequena exploração mineira, posteriormente 
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abandonadas em favor de estabelecimentos rurais isolados e elevados. Após uma fase de 

abandono sob o Império, os castros pré-romanos (oppida dos textos latinos, cuja 

existência é largamente subestimada noutra zona), jogam um papel assinalável. 

Verifica-se, pois, que as grandes rupturas precedem a invasão muçulmana do século 

VIII267. 

Não obstante as cidades visigóticas estarem num estado avançado de decadência 

quando os árabes chegaram, as fontes árabes e cristãs descrevem a conquista de uma 

série de cidades e de castra. Como tal, o núcleo da administração visigótica deve ter 

sobrevivido aí, embora as paisagens urbanas romanas tardias, com os seus edifícios 

públicos, tenham sido “substituídos por paisagens citadinas medievais dominadas por 

mosteiros e igrejas”268. Ao mesmo tempo que as cidades costeiras perderam a sua 

função como mercados para os seus hinterlands, as villae tornam-se cada vez mais 

independentes como unidades económicas, mantendo um comércio internacional com o 

Norte de África, por exemplo269. 

A fuga da população das planícies para as montanhas, levou na Espanha, a uma 

reocupação de pontos fortes em altitude, mais seguros. Estes pontos foram também 

significativos nos dois primeiros séculos de estabelecimento islâmico na Hispânia, o 

que explica que muitos dos husun estabelecidos neste período tivessem nomes latinos, 

apontando para uma génese anterior à arabização270. Estes grupos procuravam escapar 

ao controlo dos senhores dos latifundia, estabelecendo-se em áreas ecologicamente 

marginais, onde passaram a viver de uma agricultura de subsistência e da recolecção271. 

Cabe também supor que a falta de mão-de-obra, a disponibilidade de terras e a 

degradação da economia urbana favoreceram a evolução para uma economia 

predominantemente ganadeira em determinadas zonas levantinas e extremenhas, às 

quais corresponderiam uns assentamentos humanos em povoados situados 

principalmente nos cerros, recobrindo povoados pré-romanos272. 

Para sul do Tejo, as vias de comunicação que ligam as cidades passam longe do 

litoral, como já acontecia na época romana, para se orientarem quer em direcção a 
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Mérida e ao Guadiana, para de seguida acompanharem de novo a costa, levando os 

produtos do ocidente da Península para os portos do Mediterrâneo. Isto assegura, por 

um lado, a importância dos centros intermediários de Évora, por outro, a de Beja e 

Mértola273. 

Assim, as vias de comunicação determinam fortemente a implantação das cidades 

ou fixam e asseguram a prosperidade das que lhe eram anteriores. A sua concentração 

perto da costa atlântica numa via principal que liga Tuy, Porto, Coimbra, Santarém e 

Lisboa e depois se ramifica na planície alentejana em direcção a Mérida (depois a 

Badajoz) ou à foz do Guadiana, cria uma faixa urbana que nessa época de transportes 

morosos e difíceis deixavam o interior montanhoso fora de qualquer influência 

citadina274. 

Leis visigodas demonstram o interesse dos monarcas desde finais do século VI em 

manter a segurança viária e o bom estado dos caminhos275. O transporte interior só era 

facilitado pelas vias fluviais navegáveis, como os cursos inferiores do Guadalquivir ou 

do Guadiana. É, pois, revelador que cidades florescentes da época – como Sevilha – se 

encontrem localizadas nas margens de um destes rios276. O controlo do território 

passava pois pelo controlo das vias de comunicação, com o estabelecimento de 

guarnições em pontos-chave277. 

Boisselier defende, pelo contrário, que as grandes estradas conservadas após a 

Antiguidade não possuem nada de determinante ao nível local. A raridade extrema das 

aldeias ao longo dos itinerários mostra, pelo contrário, que as vias de passagem têm um 

papel marginal nas localizações rurais. Estas vias de nível regional e inter-urbano, são 

tanto mais repulsivas que atractivas para as comunidades que as entendem como de 

vigilância militar e fiscal que a estrutura governativa exerce sobre elas. Por outro lado, 

essas comunidades são as primeiras a serem isoladas, em caso de instabilidade e a 

atrairem um banditismo que ressurge a cada afrouxamento da autoridade278. 

O Gharb al-Andalus, tal como a antiga Lusitânia, ordena-se ao longo de dois eixos 

viários que atravessam o seu território: a grande via norte-sul que, passando por 
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Coimbra, desemboca em Santarém-Lisboa com destino a Beja-Mértola, e o eixo leste-

oeste, que, de Mérida a Badajoz, atinge os estuários do Tejo e do Sado. Além das 

antigas calçadas romanas, de função prioritariamente militar, e dos trilhos que 

convergiam nos centros urbanos, no Gharb al-Andalus são traçadas ou reorganizadas 

vias secundárias: para o Alentejo, além da artéria principal, que ligava Lisboa, Évora e 

Beja, ao porto de Mértola, destacava-se, como ligação complementar norte-sul, o 

caminho entre Alcácer do Sal e Silves, ao longo das várzeas do Sado. Do antigo porto 

de Sines, um velho caminho seguia por Beja e Aroche para Sevilha279. No extremo sul, 

uma importante via saída de Sevilha percorria toda a costa algarvia, através de Cacela, 

Tavira, Santa Maria de Faro e Silves, terminando no extremo ocidental, onde se situava 

o centro de peregrinação da Igreja do Corvo280.  

Comparativamente ao período romano-visigótico, as vias de comunicação doravante 

passam a servir os centros urbanos do sul. A área mais urbanizada, onde se situam as 

cidades de Coimbra, Lisboa e Beja, é também a zona de fixação de povoadores ligados 

aos interesses comerciais e políticos do Mediterrâneo281. 

O Guadiana era uma privilegiada via de comunicação, chegando a Mértola, com a 

maré alta, todas as embarcações mediterrânicas, a fim de trocar as suas manufacturas 

por trigo, azeite e metais preciosos extraídos das serranias. Nos mares junto à costa 

algarvia já se praticavam, em tempos pré-romanos, a pesca, o comércio e a pirataria282. 

Segundo Cláudio Torres, os territórios a sul do Tejo agrupam-se em quatro áreas 

diferenciadas: a orla litoral do Algarve, o termo de Beja, o termo de Évora e o conjunto 

Santarém, Lisboa e Alcácer. O Algarve é uma estreita faixa constituída historicamente 

pelos termos de Ossónoba-Faro, Tavira e Silves, viradas para o comércio marítimo de 

relações privilegiaadas com Sevilha, Cádiz, Tanger e Ceuta. O termo de Évora – o Alto 

Alentejo – desde sempre se orientou no sentido Leste-Oeste, ao longo das grandes vias 

que ligaram Mérida-Badajoz às lezírias do Tejo e do Sado. Com a decadência do 

império romano e principalmente durante o processo de islamização, nota-se um 

crescente interesse comercial pelas cidades de Alcácer e Lisboa. A área de influência de 

Beja incluía os territórios que hoje constituem o distrito, mais as terras de Aroche e 
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Alfajar de Peña283. Capital administrativa de toda esta vasta região, Pax Julia é o grande 

núcelo urbano, sede do poder imperial e destacado centro de mercado agrícola. É a 

cidade romana por excelência, símbolo da ordem militar, do poder fundiário e do 

comércio do trigo284. 

 

4.3 Povoamento árabe 

 

Pensa-se que os árabes ter-se-ão instalado em senhorios sobre os domínios já 

existentes e os berberes sobre as terras recusadas pelos árabes (ou, mais provavelmente, 

nos sítios mais conformes às suas tradições de povoamento). É possível que a 

colonização dos árabes tenha sido mais importante nas zonas peri-urbanas, 

nomeadamente em torno de Beja e Ossónoba onde as villae antigas parecem perdurar 

nas suas mãos285. 

Nas regiões costeiras andalusas existiam tribos árabes, essencialmente iemenitas 

(lajmitas, nahditas, omíadas habibitas e qaynitas), apesar de também se localizarem 

tribos berberes e povoações nativas286. Os elementos indígenas formariam a maior parte 

da população, nas zonas costeiras, sobretudo em zonas de montanhas287. 

Quase sem excepção, as regiões a norte do Douro escaparam das mãos muçulmanas 

depois da rebelião berbere de 741 ter conduzido à deslocação de muitos para sul288. 

Uma fome prolongada, com início em 750, terá obrigado muitos dos sobreviventes a 

partirem para o norte de África, pelo que estavam criadas as condições para que o rei 

cristão Afonso I (739-757) pudesse estabelecer alguns postos avançados nas planícies 

durienses e atacar mais para sul289. 

 Os relatos árabes da conquista mencionam regiões de instalação mais ou menos 

maioritária de diferentes grupos étnicos, árabes (iemnitas) em Silves e Beja, médio-

orientais (egípcios) em Beja e Ossónoba após 742 e de berberes na Estremadura 
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«castelhana» desde 711290. São sobretudo os Iemenitas – e mais precisamente os 

Lakhm, os Judham os Yahsubi, os Hadramawt e os Tudjib – que se estabelecem no 

Sudoeste de Espanha e na Marca Superior, ao passo que os árabes do norte, com uma 

preponderância de Mudaritas (Tamin, Makhzum, Kinana...) e dos Kays 'Aylan (Thakif, 

Kilab, etc.), se instalam preferencialmente na Andaluzia oriental291. 

As cidades romano-visigóticas maiores que sobreviveram à crise urbana da 

Antiguidade tardia são ocupadas após a conquista, como testemunha a relativa 

continuidade dos níveis estratigráficos sob os sítios. Porém, ao longo do período 

islâmico, uma das principais originalidades do Gharb é a raridade e a pequenez das 

cidades292. 

 Os Árabes instalam-se, preferencialmente, durante os primeiros séculos da conquista, 

nas cidades mais importantes, para a melhor participar nas funções administrativas e nas 

lutas pelo poder político293. Apesar disso, não houve política de assentamento 

concentrado, como sucedeu a Oriente com a criação dos amsar, mas sim, uma 

disseminação em pequenos grupos que torna difícil o controlo e facilita as sublevações e 

separatismos294. 

Al Razi no século X, ao distinguir «as cidades e os castelos» nos territórios de Beja 

e de Ossónoba, associa sistematicamente a noção de fortificação aos locais urbanos; 

neste caso pensa-se na recuperação das muralhas romano-visigóticas e na construção de 

cidadelas (qasabas) destinadas a abrigar os governadores. Estas construções permitem a 

implantação de um poder e, provavelmente, serve de base a um povoamento, cuja 

protecção ela assegura. Por exemplo, a mais antiga cerca da qasaba de Silves (séculos 

VII-IX) parece ter tido uma função primitiva de muralha-refúgio em redor da qual (e na 

qual) se fixou um habitat; a natureza urbana do sítio será, por seu turno, uma aquisição 

tardia295. 

Segundo Boisselier, parece que “é a instalação do poder logo a seguir à conquista, 

que assegura às cidades antigas a sua perenidade”296. É o caso de Beja, centro de cultura 

                                                 
290 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 30. 
291  Pierre Guichard, Op. Cit., p. 223. 
292 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 47 
293  Idem, Ibidem, p. 34. 
294 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p.26. 
295 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 37. 
296 Idem, Ibidem, p. 38. 
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e de residência de grandes famílias árabes que fornecem vários juízes a Córdova a partir 

de 760. O que define a cidade é, em definitivo, a sua máxima integração na estrutura 

estatal. Logo, nos registos da conquista do século VIII, encontramos uma “oposição 

entre as cidades onde se implanta o poder político legal e o resto do país, onde os 

poderes se organizam num quadro tribal (oposição que se atenuará naturalmente com o 

relaxamento dos laços tribais)”297. Identificamos, pois, várias funções próprias ao 

espaço urbano: abrigar a administração, concentrar o comércio e a cultura e proteger o 

grupo humano e residente298. 

Sob o Islão, a região de Beja e o litoral meridional guardam uma importante 

população ao passo que as serras do Algarve e de Aroche e as zonas a oeste de Mértola 

se tornam populacionalmente mais densas. A zona litoral entre Aljezur e Alcácer do Sal 

conserva a sua tradição repulsiva299.  

Os indícios materiais não esclarecem se a sucessão de cerâmicas tardo-romanas e 

orientais está ligada a uma ruptura étnica ou a uma evolução cultural. No caso das 

implementações berberes, o problema é agravado pela relativa convergência entre traços 

pré-romanos e berberes300. 

A continuidade de ocupação (ou a recuperação de estruturas antigas) aparece, 

embora moderadamente, nas villae do litoral do Algarve – onde o elevamento seria 

impossível – e no vale do Guadiana, onde a via de comunicação que é o rio pode 

constituir um factor de manutenção dos sítios. As villae do Cerro da Vila (sob a costa do 

Algarve), de Milreu (Loulé) e da «Cidade das Rosas» (Serpa) parecem ocupadas sem 

hiato aparente do fim da Antiguidade até ao século X-XI pelas populações moçárabes; 

por outro lado, as villae do Montinho das Laranjeiras e do Vale do Bôto (as duas no 

Baixo Guadiana) são reocupadas respectivamente no momento da conquista e no século 

X pelas populações árabo-muçulmanas após um abandono tardo-romano301. 

Outros locais, sobretudo no Alentejo (S. Cucufate, Monte da Cegonha/Vidigueira, 

Torre da Palma/Portalegre) persistem até à conquista e são abandonados em proveito de 

novos habitats muito próximos da villa antiga. Também as villae do Cerro da Vila (na 

costa algarvia) e da «Cidade das Rosas» são transformadas respectivamente em fábrica 

                                                 
297 Idem, Ibidem, pp. 38-39. 
298 Idem, Ibidem, p. 39. 
299 Idem, Ibidem, p. 26. 
300 Idem, Ibidem, p. 27. 
301 Idem, Ibidem, p. 28. 



 54

de garum e em centro industrial (possivelmente de cerâmica) durante a Antiguidade 

Tardia. O abandono da função residencial é anterior ao Islão e a aristocracia muçulmana 

nada faz para reverter a tendência, preferindo a residência urbana302. 

A presença de estruturas clânicas na colonização muçulmana é inegável. Com a 

chegada do jund aumentou substancialmente o elemento árabe e sírio na população. A 

maior parte dos primeiros colonos provinha essencialmente do sul da Arábia, mas os 

recém-chegados eram oriundos da Síria (Shamiyun ou Sírios para se distinguirem dos 

povo da região) que os Árabes chamavam al-Jazira (a ilha), ou seja, as terras estépicas 

do norte do Iraque e da Síria, entre o Tigre e o Eufrates. Muitos deles eram 

tradicionalmente303 leais à família omíada. 

A solidariedade entre as tribos permanece muito forte apesar da dispersão 

geográfica, como nos mostra a revolta iemenita de Niebla de 765, concebida para vingar 

a repressão dos revoltosos de Beja em 763304. Os Yahsubi, na ocasião da conquista e 

sobretudo após a revolta berbere, foram investidos como governadores da região 

compreendida entre Sevilha, Cabo de S. Vicente e Beja305. 

De acordo com as disposições de Abu al-Jattar, o jund de Damasco instalara-se em 

Elvira (Granada), o jund do Jordão em Rayyu (Málaga e Archidona), o jund da 

Palestina em Sidónia, o jund de Hims em Sevilha e Niebla, o jund de Qinnasrin em 

Jaén. O jund do Egipto, provavelmente o maior, encontrava-se dividido entre o Algarve, 

a Ocidente e Tudmir, as terras inicialmente governadas pelo tratado com o visigodo 

Teodomiro306. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 Idem, Ibidem, p. 29. 
303 Hugh Kennedy, Op. Cit., p. 45. 
304 Stéphane Boisselier, Op. Cit.,, p. 34. 

305  Christophe Picard, Op. Cit., p. 274. 

306 Hugh Kennedy, Op. Cit., p. 45. 
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Fig, 1 – Distribuição do jund no al-Andalus, de acordo com as indicações de Abu al-Jattar: 

 

Córdova

Jaén

Elvira

Málaga
Sidónia

Sevilha
Niebla

Ossónoba

Beja

Damasco

Hims
Hims

Qinnasrin

Palestina

Egipto

Egipto

Tudmir

Egipto

Palestina

Algeciras

Jordão

 

 

 

 

Fig. 2 – Ocupação das villae romanae no Sudoeste do al-Andalus: 
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4.4 Povoamento berbere 

 

Apesar das configurações físicas dos litorais magrebino e andalus sempre terem 

lavado ambas as regiões a relacionar-se com proximidade, através do Estreito de 

Gibraltar, não se encontrou nas fontes consultadas um paralelismo no povoamento. Isto 

pode dever-se a várias razões: a própria natureza das fontes e as diferenças entre a 

população autóctone de um e outro lado do Estreito, no momento da penetração 

muçulmana e a distinta evolução que experimentaram307. 

Supõe-se que os elementos berberes que participam durante os primeiros anos na 

dominação da Península Ibérica pertenciam, na sua grande maioria, ao grupo dos al-

Butr, tribos norte-africanas que resistiram à romanização, tanto romana como bizantina, 

com subsistentes práticas pagãs, em contraposição ao tronco dos Baranis, tribos mais 

romanizadas e cristianizadas, estabelecidas no núcleos romanos costeiros308. 

Em pleno século III/IX, al-Istajri precisa que os berberes de al-Andalus pertenciam 

ao grupo dos Butr, aludindo a que entre eles se encontravam elementos Nafza, Miknasa, 

Hawara e Madyuna. Ibn Hazm, na sua Yamhara, indica os nomes de quinze conjuntos 

tribais norte-africanos, de que somente quatro – Masmuda, Awraba, Kutama e Sinhata – 

se inscrevem de forma inequívoca no grupo dos Baranis. As quatro grandes 

confederações que, segundo Ibn Khaldun, emigram para a Península Ibérica na época da 

conquista – Matgara, Madyuna, Hawwara e Miknasa – podem ser também consideradas 

como Butr309. 

Entre as principais tribos berberes representadas no Gharb, regista-se uma 

preponderância dos Masmudas acima do Tejo310. O seu estabelecimento concentra-se 

sobretudo em meio rural, devido ao modo de vida agro-pastoril e guerreiro. Muitos dos 

topónimos clânicos berberes mencionados pelos documentos posteriores à conquista 

cristã correspondem a pequenos estabelecimentos rurais dispersos em redor de sítios 

castrenses e frequentemente associados a uma fonte ou a um ribeiro. Nesse sentido é 

                                                 
307 Maria Dolores Rodrigues Gómez, Op. Cit., p. 311. 
308 Bruno Franco Moreno, “Distribución y asentamientos de tribus berberes (Imazighen) en el territorio 

emeritense en época emiral (S. VIII-X)”, Ay TM 12, 2005, p. 41. 
309 Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., p. 418. 
310 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 33. 
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provável que os territórios clânicos tenham sobrevivido por muito tempo ao 

desaparecimento das estruturas familiares que lhes deram origem311. 

Boisselier discorda, pois, da tese da discriminação, frequentemente evocada, entre 

berberes relegados para as terras pobres e árabes instalados nas melhores zonas, pelo 

menos no que diz respeito aos assentamentos mais antigos – esta aparente 

«discriminação» é espontânea, em razão de divergências culturais312. Apenas seguiram 

as práticas de estabelecimento dos seus lugares de origem, isto é, nos vales dos rios e 

mesetas313. 

Esta teoria dificilmente se sustém actualmente, se tivermos em conta que o número 

total de elementos árabes na península nunca ultrapassou os 40/50000 homens e o 

compararmos com as contínuas vagas de população norte-africana que cruzavam o 

estreito de Gibraltar, durante as primeiras décadas da conquista do al-Andalus. Esta se 

pode cifrar em várias centenas de milhar, sem contar com as sangrias que representaria 

a derrota do movimento berbere em 740/42 e as fomes dos anos 752/6 que afectou 

grandes zonas da Jilliqiya (Galiza-Norte de Portugal-Astúrias-Cantábria), Astorga, 

Cória, Mérida e Talavera314. Não esqueçamos os grupos Nafza e Magila que vieram 

com o fundador da dinastia omíada do al-Andalus, Abd al-Rahman I, o qual encontraria 

um grande apoio para a sua causa entre as tribos e clãs norte-africanos, em parte, devido 

às solidariedades familiares, pois a sua mãe era uma berbere da tribo Nafza315. 

Estas tribos se dispersariam por pequenas alcarias constituídas por um pequeno 

número de moradias e dependências, onde habitavam famílias vinculadas por laços 

tribais, de tipo clânico, dedicadas ao pastoreio nas redondezas, às culturas de regadio e 

às incursões contra outras tribos, para conseguir gado, escravos e mulheres316. Acerca 

das potenciais rivalidades clânicas entre tribos berberes, em território ibérico, a 

informação não chegou até nós, sendo de supor que o factor de oposição aos 

conquistadores árabes, unia as diferentes tribos num propósito comum. 

A toda a ampla zona que se encontra a noroeste de Mérida as fontes historiográficas 

árabes a denominam de Nafza, o que corresponde à tribo de igual nome, que 

                                                 
311 Idem, Ibidem, p. 35. 
312 Idem, Ibidem, p. 35. 
313 Bruno Franco Moreno, Op. Cit., p. 42. 
314 Idem, Ibidem, p. 42. 
315 Idem, Ibidem, p. 42. 
316 Idem, Ibidem, p. 43. 
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corresponde a uma grande região compreendida entre os cursos médios do Tejo e do 

Guadiana. O geógrafo al-Istajri menciona que a região ao Norte do Douro tinha estado 

povoada por berberes Miknasa e Nafza, ambos do tronco dos Butr, anteriormente à 

sublevação berbere de 740, até às fomes de 752-756. Estes factos forçá-los-ia a 

estabelecer-se a noroeste do al-Andalus, a norte do Guadiana, nas planícies de Mérida, 

Talavera, Cória, toda a região portuguesa do Alentejo e por outros lugares da actual 

Estremadura, onde eram muito superiores, em número, aos árabes317. 

Os textos árabes confirmam a existência, desde o século X, de um intenso 

povoamento especificamente rural nas zonas de Lisboa e de Beja, povoamento 

doravante integrado numa hierarquia madina/hisn/qarya318. A unidade básica do 

povoamento rural como é descrita pelos arqueólogos é um complexo castelo/aldeia 

(hisn/qarya). Os primeiros husun eram do tipo refúgio com uma cerca vazia e sem 

ocupação permanente. A fitna do fim do século IX produziu um movimento acentuado 

de incastellamento, de acordo com o qual, os husun passavam a formar um sistema 

político e estratégico de castelos, eram mais complexos, capazes de albergar guarnições 

permanentes e, às vezes, uma pequena população camponesa319. 

Na visão de Acién Almansa, na Andalusia, parte da população indígena tirou 

vantagem da conquista para fugir para as terras altas (para escapar às exacções fiscais às 

quais estavam habituados) e reocuparam locais abandonados nos cumes dos montes: as 

antigas oppida ibéricas. Os herdeiros da antiga aristocracia também fugiram para as 

montanhas onde construíram fortalezas mais complexas. Estas estruturas tinham uma 

dupla função: eram centros para recolha de impostos das aldeias e refúgios de 

banditismo praticado contra centros islâmicos. Ibn Hayyan descreveu a campanha de 

Abd al-Rahman para limpar os principais focos independentistas de rebelião: a kura de 

Rayya inteira foi deixada sem qualquer montanha fortificada e em Sidónia, ele 

estabeleceu pessoas nas planícies e destruiu os husun320. 

Bazzana tendeu a ver o complexo ibérico hisn/qarya como uma expressão da 

organização tribal segmentária. O hisn, por seu turno era, pelo menos nos primeiros 

séculos do período medieval, um refúgio fortificado construído e mantido pelos 

                                                 
317 Idem, Ibidem, p. 44. 
318 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 73. 
319 Thomas F. Glick, Op. Cit., p. 15. 
320 Idem, Ibidem, p. 28. 
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colectivos tribais como protecção em tempos de desordem321. Este garantiria as 

necessidades mínimas quotidianas do campesinato: defesa e protecção no castelo, 

religião (uma ou mais mesquitas) e agricultura (um sistema de irrigação fornecendo 

água a uma ou mais alquerias). Os espaços intersticiais, usados para a criação de gado, 

alguma cultura de trigo e exploração florestal ou outros recursos selvagens, 

complementavam o complexo322. 

A melhor prova para o povoamento árabe e berbere nas zonas rurais e para a 

organização segmentária em geral, consiste na existência de numerosos topónimos 

berberes e árabes que incluem o prefixo Beni (que significa “descendentes de” em 

árabe), frequentemente emparelhado com um nome derivado de um clã ou confederação 

berbere ou árabe323. A incidência de tais nomes em zonas com outros topónimos 

identificados como berberes, atesta, segundo Guichard, a proveniência dos seus 

moradores324 e constitui a mais conclusiva demonstração da berberização da área rural. 

Porém, o período islâmico tardio foi uma época de intenso conflito político, durante 

o qual as reivindicações por direitos sobre a terra foram várias vezes reforçados com a 

inscrição numa descendência árabe e berbere-arabizada pura. Por outro lado, enquanto 

que os nomes de lugares Beni podem indicar povoamento árabe ou berbere inicial, os 

nomes nada nos dizem acerca se a organização tribal das aldeias permaneceu inalterável 

ao longo dos séculos que se lhe seguiram de domínio muçulmano ou se o casamento 

misto e assimilação cultural entre imigrantes e indígenas ocorreu325. 

No entanto, Epalza e Rubiera também atacam a prova toponímica de Guichard. O 

seu erro, dizem, é o uso anacrónico da documentação do século XIII para estabelecer o 

povoamento do século VIII. Na mesma linha, Azuar Ruiz iniste que as alcarias de nome 

Beni referem-se a um povoamento tardio dos berberes na segunda metade do século 

XII, quando houve um aumento súbito de população em resultado da política 

almóada326. 

                                                 
321 James L. Bone and Nancy L. Benco, “Islamic settlements in North Africa and the Iberian Peninsula”, 

Annual Review of Anthropology, vol. 28, October 1999, p. 61. 
322 Thomas F. Glick, Op. Cit., p. 21. 
323 James L. Bone, Nancy L. Benco, Op. Cit., p. 62. 
324 Thomas F. Glick, Op. Cit., p. 31. 
325 James L. Bone, Nancy L. Benco, Op. Cit., p. 63. 
326 Thomas F. Glick, Op. Cit, p. 34. 
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A criação desta paisagem distintiva não é devedora da transplantação da 

organização social berbere do norte de África, onde, pelo menos no que respeita a 

Marrocos, não existe prova para o tipo de fortalezas-refúgio como aparecem no al-

Andalus. Trata-se, antes, de uma distinta adaptação dos grupos tribais imigrantes a um 

movimento de povoamento indígena despoletado pela invasão e conquista em 711. De 

acordo com Glick, “o sistema de hisn do al-Andalus desenhou-se e estendeu um sistema 

pré-existente de habitats de cume que era característica da paisagem hispânica de leste 

na época da conquista do século VIII” 327. Este é o padrão sugerido pela preponderância 

de nomes latinos nos husun, ao passo que as alquerias têm tipicamente nomes árabes ou 

tribais328. 

 

5. Fortificações 

 

As crónicas registam a existência, em ambiente urbano, de edifícios amuralhados da 

Antiguidade (à semelhança de outras infraestruturas) que, não obstante conservarem a 

sua imponência e robustez, alguns em estado de degradação, como no caso de Córdova, 

onde o pastor abordado por Mugit o informa que “eram bastante fortes, mas que sobre a 

porta da Estátua, que é a da ponte, havia uma fenda (...) que tinha debaixo uma figueira” 

adiantando ainda que a ponte que um dia servira a cidade encontrava-se destruída329. 

Isto denota a ausência de investimento em edifícios públicos, possivelmente, em 

resultado da instabilidade política e depauperização generalizada do reino visigodo, 

além de que o pormenor da figueira indicia que não era feita a manutenção da área 

circundante, permitindo o crescimento de arvoredo que poderia auxiliar um possível 

assalto. 

Outra referência às estruturas herdadas do passado romano encontramos na 

descrição do ataque a Mérida “refugiando-se os que escaparam na cidade, que era muito 

forte e tinha umas muralhas como não fizeram outras os homens”, para o que foi 

necessário construir uma máquina de assalto, debaixo da qual pereceram vários 

muçulmanos330. Não é por acaso, aliás, que esta cidade protagonizará, ao longo dos 
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328 Idem, Ibidem, p. 29. 
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séculos VIII e IX, várias revoltas, para o que terá contribuído a segurança que os seus 

muros lhe proporcionava. 

Para o domínio do território era indispensável o domínio das redes de fortificações, 

o que é tradicionalmente explicado pelas condições tecnológicas e económicas que 

conferiam superioridade aos defensores de um castelo sobre os atacantes. Nas palavras 

de António Castro Henriques, “a eficácia dos expedientes defensivos e a incerteza da 

batalha campal estimulava o mais fraco a procurar refúgio nas muralhas que, quando 

fortes e bem guarnecidas, desencorajavam o agressor”331. 

No entanto, há que ter em conta que muitas fortificações eram construídas ou 

ocupadas com um propósito ofensivo, com o objectivo de criar uma base de operações 

contra uma cidade importante. Além disso, a partir das fortalezas eram desempenhadas 

as funções administrativa, fiscal e judicial, sem as quais era impossível estabelecer 

qualquer autoridade sobre o espaço332. 

Nos últimos dois séculos do reino hispano-visigodo, tem lugar o processo de 

ruralização da Hispânia. A maior parte da população dispersa-se pelas zonas rurais, 

organizada em torno das villae rusticae dirigidas por senhores que contavam com um 

exército privado, alojado num castrvm relativamente próximo do edifício no qual 

moravam o senhor e a sua família333. Algumas fontes árabes e sobretudo a 

documentação cristã da época da Reconquista dão indícios que a maior parte dos 

castelos rurais estava ligada directamente às comunidades rurais sem a intervenção de 

algum intermediário entre eles e o poder estatal334. 

Ao longo das crónicas são comuns relatos como este: "O destacamento que foi para 

Rayyo conquistou-a e os seus habitantes fugiram para o mais elevado dos montes"335, 

                                                 
331António Castro Henriques, Conquista do Algarve. 1189-1249. O Segundo Reino, Lisboa, Tribuna, 

2003, p. 10. 
332 Idem, Ibidem, p. 10. 
333Juan Zozaya, “Fortificaciones tempranas en al-Andalus ss. VIII-X”, Mil Anos de Fortificações na 

Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos. 2000. 
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Castelos. 2000. Palmela, Isabel Cristina Ferreira Fernandes (coord.), Lisboa, Edições Colibri. Câmara 
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mudando o nome da cidade tomada pelo invasor, mantendo-se a constante de referência 

à fuga para locais de grande altitude. Os castelos até agora identificados parecem 

obedecer a uma estratégia de distribuição geográfica, estando normalmente entre 17/18 

km a 24/25 km de distância entre si. Em estreita relação com estes existiam 

seguramente torres de atalaia, algumas com topónimos localizados entre 7 e 10 km de 

distância da fortificação principal. No respectivo alfoz distribuía-se o povoamento e 

explorações agrárias, em alcarias336. 

As maiores fortificações tinham o nome de qal´a e dominavam a planície fértil e 

populosa que tinham em redor. Esta designação, no Oriente, aplica-se mais à «cidadela» 

de uma cidade, a qual, no Ocidente, pelo contrário, se chama al-qasaba337. Segundo 

Joaquín Vallvé, qal´a corresponde à cidade ou núcleo urbano que constitui uma 

autêntica praça forte que protege o seu termo338. Em Portugal, deixou o seu nome em 

topónimos numerosos, subsistindo no radical cal ou cat339. 

Em maior número vinham os castelos propriamente ditos, os husun, situados em 

lugar elevado ou em cima de um cerro pouco acessível340, habitualmente cercados por 

uma muralha, de alvenaria ou de taipa, com ameias e flanqueada por torres e fortins nos 

ângulos. O recinto da fortaleza encerrava um espaço restringido e naturalmente muito 

acidentado, com poucos acessos, além de uma porta forrada a placas de ferro, precedida, 

às vezes, de uma ponte levadiça341. 

Para resistir aos assaltos inimigos e suportar um assédio, dispunha de cisternas para 

as águas pluviais, armazéns para armas e reservas de víveres e alojamentos elementares 

nos torreões e na torre de menagem. Fora do recinto, onde a encosta era menos íngreme, 

                                                 
336 Helena Catarino, “Castelos e território omíada na kura de Ocsónoba”, Mil Anos de Fortificações na 

Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos. 2000. 
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341 Idem, Ibidem, p. 36. 
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era o arrabalde, onde viviam as gentes da guarnição com as suas famílias, artesãos e 

comerciantes342. 

A proliferação de husun, na maioria dos casos, respondem ao que insistentemente 

repetem as fontes da subida da população às elevações, fenómeno que, segundo Manuel 

Almansa, se situa no momento da conquista árabe, mas que vai perdurar durante todo o 

emirado e que têm frequentemene os topónimos de Munt e Sant, designações, de acordo 

com o mesmo autor, os relacionam com a população indígena343. Já Boisselier admite 

que tal tendência vem do período tardo-romano, com a elevação relativa do habitat e a 

sua associação às fortificações344. 

Abundavam no al-Andalus, sobretudo nos distritos montanhosos do sul, postos 

fortificados de menor dimensão que o hisn, nos cumes das escarpas rochosas. Estas 

estruturas, de nome sajra, aparentemente dotadas de guarnições permanentes, eram 

quase inacessíveis345. Existiam, ainda, as penas ou penhas, redutos no alto de montes 

escarpados, de difícil acesso, onde a intervenção humana se limitava a completar a obra 

da natureza346. 

Outras construções reduziam-se a torres de vigilância (burj) ou atalaias (al-tali´a) 

cujo objectivo consistia em vigiar o espaço em redor e assinalar a presença do 

inimigo347. Além destas, outras construções existiam, misto de mosteiro e de fortaleza, 

conhecidas como arrábidas (al-rabita) ou rebates, conventos fortificados de pequenas 

dimensões, onde residiam comunidades de voluntários que, ao serviço de Deus, se 

aplicavam à defesa da fronteira terrestre ou marítima348. 

A opção por este ou aquele tipo de construção estaria condicionada “pelas 

características dos núcleos rurais, em função da sua própria defesa, da categoria social e 

                                                 
342 Idem, Ibidem, p. 36. 
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política dos seus povoadores, dos impostos que pagavam ou do número de homens que 

deviam prestar o serviço militar”349. 

No Algarve Oriental, o processo de islamização parece coincidir, sobretudo desde os 

séculos IX e X, com a criação de algumas fortificações, à testa de pequenos distritos 

locais – husun e habitats rurais – por exemplo, Castelo Velho de Alcoutim, o Castelo 

das Relíquias (Alcoutim) e os castelos de Altamora (Castro Marim)350. 

Sobre uma elevação da margem direita do Guadiana, o Castelo Velho de Alcoutim 

encontra-se na região das minas da Serra do Algarve. Podemos indicar sítios islâmicos, 

entre 1km e 5 km a partir do Castelo Velho351. No «cerro» do Castelo Velho de 

Alcoutim, descobrimos um fortim superior rectangular e torres quadrangulares em 

intervalos regulares podemos constatar diferentes fases de construção e reconstrução352. 

Estes castelos, de plano rectangular, similares aos castelos omíadas do deserto oriental 

da região sírio-palestiniana, levam a pensar que se tratam de facto de fortificações 

omíadas353. 

O mesmo se sucede com Palmela, cujo local abriga uma presença residual de época 

romana, muito modesta e visigótica, foi fortificada no século IX, sob a forma de fortim 

rectangular construído segundo as técnicas e as formas da época omíada. O material 

indica uma presença precoce, remontando à primeira metade do século IX. Sesimbra 

deixou talvez os traços de uma construção omíada, de época emiral, sempre de forma 

rectangular354. 

Após a conquista islâmica do Algarve e seguramente após a primeira metade do IX 

século, desenvolve-se uma progressiva preocupação de defesa e de efectivo controlo 

territorial. Reforça-se (no caso de Ossónoba) e edifica-se novas defesas urbanas (por 

exemplo, em Silves) e são certamente construídos alguns ribatun de vigilância sobre a 

costa, contra a pirataria marítima. O hisn de Alcoutim, em particular, será no início um 

                                                 
349 Joaquín Vallvé, Op. Cit., p. 24. 
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simples fortim militar, talvez também com uma função de ribat, o qual controla a rota 

fluvial do Guadiana, desde a época das razias praticadas pelos piratas normandos355. 

Os maiores sítios fortificados distinguem-se mal das cidades que resultam 

frequentemente da fortificação de um local urbano antigo: é o caso de Palmela, Moura e 

Aroche, onde a estratigrafia atesta a continuidade da ocupação356. Em Silves, as 

escavações efectuadas na actual área urbana, junto da muralha almóada, permitiram 

identificar vestígios de uma outra, correspondente à primeira metade do século VIII. 

Nos seus alicerces foram encontrados vestígios da Antiguidade tardia, tal como 

fragmentos de cerâmica, com cronologia de meados do século VI. Os muçulmanos 

utilizaram estas primeiras muralhas ainda durante os séculos VIII-IX, sobre as quais 

foram construídas as posteriores357. 

As fortificações islâmicas implementam-se com um cuidado de altitude que se 

aproxima mais dos sítios pré-romanos que da topografia antiga; e, com efeito, muitas 

das estruturas se localizam sobre as estruturas da idade dos metais e se apoiam nelas; 

esta «conquista das alturas» começa algures antes da invasão muçulmana. 

Contrariamente aos locais campesinos, o essencial dos topónimos castrenses islâmicos 

resulta da arabização de topónimos pré-existentes358. 

É em torno das grandes cidades das zonas de fronteira que podemos admitir a 

constituição de uma cintura de fortificações organizadas pela cabeça de comarca que a 

protege. Na região da Marca Ocidental, a densidade das fortificações aqui é certamente 

importante porque é toda a região das colinas a Norte e a leste de Lisboa que foram 

usadas no passado como reduto fortificado359. Sobre a fronteira marítima meridional do 

Gharb, algumas fortalezas parecem também associadas à defesa dos grandes locais 

urbanos, neste caso, contra a pirataria magrebina360. 
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Duas fases importantes estão associadas a estas edificações ou restaurações de 

edificações361. A primeira fase é a da instauração da autoridade omíada no Gharb al-

Andalus. Na parte situada na zona do Tejo e mais a norte, os emires árabes não tinham 

destacado verdadeiramente uma administração, na medida em que a região tinha ficado 

sob um regime de autonomia, acordado no momento da conquista árabe em 95/713-714, 

entre o senhor visigodo Aidulfo de Conimbriga e Abd al-Aziz ibn Musa, segundo 

governador do al-Andalus. São as ofensivas de Afonso II das Astúrias que chegam a 

Lisboa no fim do século IX que estiveram na origem, a partir de 192/807-808, uma 

reacção de al-Hakam I. É neste momento que vai apertar a malha administrativa 

omíada. As revoltas que se seguem, em particular em Mérida, prolongaram o esforço de 

controlo da região através de uma política de campanhas militares repressivas e de 

organização administrativa, assegurada sobretudo pela colaboração de convertidos, sob 

o reinado de Abd al-Rahman II362. 

A sul, o fenómeno deu-se mais precocemente, no reinado de Abd al-Rahman I, 

sobretudo após a revolta da tribo iemenita dos Yahsubi entre 763 e 772 que dominam a 

região e que estão à testa do jund ocidental, estabelecido entre Sevilha e Beja. A 

dissolução do jund foi seguida pela colocação de dois governadores regionais em 

Ossónoba e Beja. Outro episódio a reter foi o das ofensivas vikings de 229/844 e 

241/856. Estas ofensivas, sobretudo a primeira, foram seguidas de uma vigorosa tarefa 

de defesa costeira da região sob o emirado de Abd al-Rahman II e no início do seu filho 

Muhammad363. 

A segunda parte desta organização corresponderá à construção de fortalezas e de 

ribatun capazes de vigiar a costa e, eventualmente, de servir de abrigo às populações 

rurais. Precisamente, a península de Setúbal e a embocadura do Guadiana eram duas 

zonas expostas que já tinham sido atacadas pelos vikings. A construção de Palmela e, 

provavelmente de Sesimbra, correspondia ao cenário de defesa destas zonas costeiras 

particularmente expostas364. 

É também desta época que podem eventualmente datar as primeiras construções ou 

o reforço das cidades costeiras que Abdal-Rahman dotará de governadores, como Silves 

ou Lisboa, encarregadas de liderar as frotas que passaram a patrulhar doravante a 
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região. Existe uma coincidência, entre a entrada em cena, no fim do século VIII até ao 

fim do século IX, de uma administração central, sobretudo fiscal e a divisão do território 

por uma série de fortalezas, cuja arquitectura e a forma marcam pontos sólidos de 

referência. Segundo Picard, a coerência arquitectural destes fortins, corresponde a um 

poder que investe na região pela primeira vez, estimulado pela necessidade365. 

Com a fitna afirma-se uma segunda geração de construções e de ocupação do 

território. Os sítios de Alcoutim e do Castelo das Relíquias mostram uma ocupação que, 

começada no século IX, interrompe-se na época califal para retomar episodicamente no 

século XI366. É um momento em que as cidades já existentes foram repovoadas e 

reforçadas: é o caso de Faro e de Silves sob o impulso dos Banu Bakr. Beja torna-se 

centro de poder de Sa’id b. Malik e procede ao reforço das suas defesas. No caso de 

Évora, repovoada um ano após o saque da cidade por Ordonho, em 713, assaltada 

devido ao mau estado das suas muralhas, houve concorrência entre berberes e 

muwalladun para repovoar e reconstruir as defesas da cidade. Também significativo é o 

número de husun mais modestos que se tornam centro de um poder autónomo. É o caso 

de Alcoutim, Aljustrel ou nas proximidades de Badajoz – em 875, al-Jiliqi faz de 

Amaya a base para repelir os berberes que investem sobre a região367. 

À semelhança de Ibn Marwan, estas personagens procuram desde que  possível, um 

diploma de investidura num Estado cujo primado reconhecem, em troca de uma 

autonomia relevante. Não é pois, absurdo afirmar que o período de dissidência do Gharb 

que se estende por mais um século, foi, por sua vez, um período de povoamento e de 

desenvolvimento económico para a zona situada entre o Tejo e o Guadiana, largamente 

alimentado pelo regresso de populações berberes e muwalladun, a partir do norte do 

Portugal actual. A organização estatal, essencialmente fiscal que exerciam estes chefes, 

no fundo bastante próxima da organização e do modelo omíada, explica bem a 

coerência do povoamento de aldeias em torno de um hisn368. 

A ordem dada aos grupos dominantes e às populações de deixar os husun, foi 

provavelmente o ponto de partida da organização «clássica» das zonas rurais, de 

cidades, aldeolas ou residências isoladas. Os husun mais activos tornaram-se centros 

povoados, tal como Moura ou Serpa no vale do Guadiana, e podem atingir o tamanho de 
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pequenas cidades. Esta reorganização acompanha uma outra mutação maior do século 

califal – a desmilitarização dos grupos clânicos e das famílias da região369. 

A sudoeste de Alvor, as escavações realizadas em Vila Velha de Alvor, levaram à 

identificação de Ipses, cidade que cunhou moeda no século I. Situa-se num promontório 

sobre o litoral (Baía de Alvor) que revelou amuralhado e ocupação correspondente à 

Idade do Ferro e inícios da romanização, assim como vestígios visigóticos e 

islâmicos370. O primeiro recinto amuralhado de Évora foi a cerca romano-goda. A 

cidade romana de Ebora, situada aproximadamente a meio percurso da via que unia 

Olissipo a Emerita, era seguramente defendida por uma muralha que envolvia o núcleo 

urbano371. No castelo de Noudar (Barrancos), escavações aí efectuadas mostram uma 

continuidade de ocupação desde o Calcolítico372. Nas escavações efectuadas no 

povoado fortificado da Idade do Ferro de Mesas do Castelinho, Almodôvar, identificou-

se uma fase de ocupação muçulmana, da qual resta uma estrutura amuralhada373. Esta 

fortificação encontra-se implantada numa zona que constitui uma fronteira natural entre 

o Baixo Alentejo e a Serra Algarvia, pela qual passa uma das poucas vias tradicionais de 

ligação entre o Alentejo e o Algarve374.  

No caso algarvio, o controlo do território ter-se-á restringido à sede do bispado, já 

amuralhada na Antiguidade Tardia, e à instalação nos núcleos urbanos herdeiros das 

civitates, como Silves375. A maior parte das nossas cidades e vilas se sobrepõe a núcleos 

urbanos antigos, com reconstruções sucessivas, sendo raros os casos de fundações 

muçulmanas376. De salientar que os tratados de capitulação permitiram preservar um 

número de castelos da destruição. Por outro lado, o governo muçulmano rapidamente 

compreendeu a importância das fortificações e as consolidou377. 
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Terá sido a partir do emirado de Abd al-Rahman II (822-852) e, principalmente, 

durante o governo de Muhammad I (852-886) que se inicia uma verdadeira política 

construtiva, quer na recuperação das antigas muralhas urbanas, quer na edificação de 

torres de atalaia, vigilantes sobre a costa ou em novas fortificações. Nos finais do século 

IX, as sublevações de índole independentista atingem também o Gharb, como a 

encabeçada por Ibn Marwan378. Como tal, parece razoável ligar a propagação das 

menções aos husun à fitna, embora em alguns casos, sejam as cidades e não os 

revoltosos refugiados nos husun os fomentadores do conflito. Noutros casos, a ocupação 

do castelo não foi gerado pela fitna, mas devido a hostilidades entre sírios e iemenitas 

como em Algeciras379. 

 

 

III. A SOCIEDADE DO AL-ANDALUS 

 

1. Grupos sociais 

 

De acordo com Pedro Chalmeta, a população da Hispânia, para os princípios do 

século VIII, pode ser calculada em cerca de 2 a 2,5 milhões380, o que contrasta com os 

dez milhões que Vallvé aponta para o período visigótico381. Entre os factores 

fundamentais que condicionavam a demografia do al-Andalus incluem-se as fomes, 

epidemias, rebeliões, guerras e emigrações. As fontes não precisam números e limitam-

se a sublinhar que em determinado ano morreram muitas pessoas e que foi quase 

impossível enterrá-las382. 

Árabes e berberes chegaram em vagas pouco numerosas: dezassete mil berberes que 

Tariq traz consigo em 711, dezoito mil árabes que chegam com Musa em 712, 

quatrocentos árabes que acompanham em 716 o wali al-Hurr, os guerreiros que 
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chegaram com Al-Samh em 719; os berberes que, em pequenos grupos, cruzam o 

estreito em busca de novas terras entre os anos de 720 e 735; os sete mil sírios que, sob 

o comando de Balj, chegam à Península em 741, chamados para sufocar a rebelião 

berbere383. 

A sociedade andalusa é formada por elementos diversos que podemos distinguir de 

acordo com os seguintes critérios: origem, religião, estatuto jurídico e estatuto socio-

económico. Tendo em conta a origem étnica e geográfica, podemos assinalar quatro 

grupos principais: os árabes, os berberes e os hispânicos. Calcula-se em cerca de  50000 

a 60000, o número de árabes e berberes que entraram durante a primeira vaga de 

imigração, nas primeiras décadas do século VIII. Mas, no fim desse século, devia 

ascender a um valor estipulado entre os 150000 e os 200000 homens384. Segundo 

Cláudio Sanchez Albornoz, o total dos orientais que entraram na Península Ibérica e se 

disseminaram entre os milhões de hispanos que nela habitavam, não ultrapassou os 

30000385, o que, não obstante a orientação do seu trabalho apontar no sentido do pouco 

peso que os árabes tiveram na sociedade ibérica, indicia a pequena proporção destes 

efectivos, face ao número de berberes e, sobretudo, ao total de peninsulares. 

Segundo Chalmeta, “o sistema social implantado favorecia a expansão do grupo 

dominador, em detrimento dos elementos primitivos, por multiplicação das crianças 

criadas no marco da sociedade árabo-muçulmana”386. Com esta afirmação, Chalmeta 

refere-se ao papel dos casamentos mistos nos processos de islamização e arabização387. 

Os árabes andaluzes remontam as suas origens aos dois grandes grupos étnicos ou 

tribos da Península da Arábia: Adnanitas ou árabes do Norte e Qahtanitas ou Iemenitas, 

árabes do Sul, como já tivemos oportunidade de assinalar388. No século VIII os árabes 

andaluzes dividem-se em dois grandes grupos: os baladies ou árabes chegados à 

Península em 711 e nos anos imediatamente posteriores389 e os Sírios, que chegaram em 

740. Ambos constituíram uma autêntica oligarquia e, segundo, Vallvé, “ocuparam os 
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quadros dirigentes da administração civil, militar e religiosa até à caída do califado no 

século XI”390. 

Desde o príncipio que se uniram em matrimónio com mulheres indígenas e, não 

obstante, ao fim de várias gerações, a sua identidade racial e a sua «pureza de sangue» 

se terem diluído, sempre acentuaram a sua origem árabe391. Aliás, verifica-se entre os 

muçulmanos do al-Andalus “esta preocupação e interesse por fixar a genealogia da 

personagem biografada e remontá-la, se fosse possível, ao primeiro antepassado que 

chegou à Península Ibérica e entroncá-la com alguma tribo ou facção de tribo da 

Arábia”392. 

No que respeita aos berberes, as fontes árabes que se referem a factos históricos 

ocorridos no século VIII, citam-nos continuamente como colaboradores principais na 

invasão da Península Ibérica393. Levi-Provençal supõe que provavelmente deixou de se 

falar a língua berbere a partir do século IX, optando pelo árabe ou pelo romance, pois 

regista-se a “ausência completa, ou quase, de nomes de lugares de forma berbere, 

excepção feita aos nomes das mesmas tribos, na nomenclatura toponímica da Espanha 

muçulmana”394. A vinda de árabes foi sempre fomentada pelos governantes, ao passo 

que a imigração berbere foi fomentada ou restringida, consoante os interesses da 

governação. 

Outro critério de diferenciação é a crença religiosa que implica categorias jurídicas 

distintas. No al-Andalus, supõe-se que não existiam infiéis e que os indígenas eram 

cristãos ou judeus. O número dos cristãos era considerável, mas foi diminuindo por 

conversão ao Islão e pela perda dos descendentes de matrimónios mistos, dentro de um 

clima de acusada erosão cultural395. 

A conversão gerava uma clientela, mas de um carácter diferente da produzida pela 

manumissão, uma vez que carecia da transmissibilidade e personalidade desta. A 

maioria dos juristas andaluzes professavam que era comunitária (cliente da umma e não 

de um indivíduo) e, portanto, não tinha consequências económicas (prestação de 

                                                 
390 Idem, Ibidem, p. 57. 
391 Idem, Ibidem, p. 57. 
392 Idem, Ibidem, p. 56. 
393 Idem, Ibidem, p. 58. 
394 Idem, Ibidem, p. 59. 
395 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 102. 
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serviços, herança)396. Já Jessica Coope sublinha que, para existir uma conversão ao 

Islão, um não-árabe tinha de se tornar mawla ou cliente de uma tribo árabe397. 

Os termos com que eram denominados os convertidos podem dar algumas pistas a 

respeito da natureza dessas relações de dependência. Segundo Chalmeta, os conversos 

recebiam o nome de musalima e os seus descendentes de muwallad398. Joaquín Vallvé 

fornece uma explicação similar: a de que etimologicamente, musalim significa «aquele 

que pretende ser muçulmano», ao passo que muwallad quer dizer «afilhado», «filho 

adoptivo» 399. Isto pode indicar que o processo de conversão passa pelo estabelecimento 

de vínculos de clientela, embora não especifique qual a amplitude das obrigações e 

direitos daí decorrentes. Como a maioria dos autores utiliza o termo muladi 

(proveniente de muwallad) para designar os convertidos, será este que utilizaremos ao 

longo deste trabalho. 

Vallvé não hesita em afirmar que a grande massa da população muçulmana estava 

constituída pelos muladis (hispânicos convertidos) ao Islão e seus descendentes400, não 

obstante alguns textos, inclusivé tardios, acentuarem a preponderância de cristãos, pelo 

menos em meio rural. À medida que se intensificam as conversões, surgem tensões 

entre os muladis e os árabes, seus senhores, derivadas do estututo inferiorizante que 

detinham na hierarquia de poder. Nesta onda de rebeliões incluem-se as de Umar ibn 

Hafsun, a sul ou de Abu Marwan al-Jiliqi na Extremadura401. 

Podemos também considerar o critério que distingue os indivíduos livres dos não-

livres: o homem livre – hurr – é dotado de plenos direitos e goza de plena capacidade e 

personalidade jurídica, enquanto que o escravo – abd – não detém essas prerrogativas. 

A libertação – iqt – supõe o passo da categoria de escravo para a de livre, mantendo, 

porém, determinados vínculos que ligam o liberto – mawla – ao seu antigo amo402. A 

sua manumissão fazia-se em vida do senhor ou na sua morte, por via testamentária403. 

                                                 
396 Idem, Ibidem, p. 33. 
397 Jesssica a. Coope, Op. Cit., pp. 47-68. 
398 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 102. 
399 Joaquín Vallvé, Op. Cit., p. 60. 
400 Idem, Ibidem, p. 59. 
401 Idem, Ibidem, p. 60. 
402 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 102. 
403 Joaquín Vallvé, Op. Cit., p. 66. 
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Os escravos, na maioria francos e eslavos (daí a denominação de siqlabi)404, terão 

um papel relevante na administração e exército, ganhando importância sobretudo a 

partir do século X, suplantando os árabes no exercício de importantes cargos 

públicos405. No que respeita ao estatuto socio-económico, a população dividia-se em 

duas grandes categorias: a hassa ou aristocracia e o povo ou amma406. 

A aristocracia integrava os membros da família reinante – os omíadas ou 

marwanidas – as importantes famílias de árabes baladies e sírios e seus descendentes. 

Estas casavam entre si e ocupavam os principais cargos públicos407. Junto a esta 

aristocracia de sangue e palatina e, à medida que o aparelho de Estado se foi 

complexificando, cresce uma classe intermédia que recebe o nome de «os notáveis» ou 

a‘yan. Nela entravam alfaquies, cadies, funcionários públicos e comerciantes, entre 

outros que viviam comodamente408. 

A amma, por sua vez, era formada pelos artesãos e jornaleiros que habitavam nas 

grandes cidades e pelo proletariado rural. Muitos de estes camponeses seguiam adstritos 

à terra como servos da gleba. No século VIII, Artóbas, filho de Vitiza, doa ao asceta 

árabe Maymun, o cortiço de Guadajoz com todos os servos, animais e demais pertences, 

de acordo com a hospitalitas visigoda409, como podemos verificar na seguinte 

passagem: “[Artobás] mandou chamar o seu administrador e disse-lhe: dá a este senhor 

a herdade de Guadajoz com todas as vacas, cavalariças e escravos que há nela”410. 

Nesta categoria socio-económica inseriam-se também os colonos de condição livre 

que arrendavam as terras dos grandes proprietários, em condições estipuladas mediante 

contrato. Finalmente, existia um grupo de pequenos proprietários sujeitos ao pagamento 

dos dízimos legais411. 

 

 

                                                 
404 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 100. 
405 Joaquín Vallvé, Op. Cit., p. 66. 
406 Idem, Ibidem, p. 64. 
407 Idem, Ibidem, p. 65. 
408 Idem, Ibidem, p. 66. 
409 Idem, Ibidem, p. 67. 
410 Retirado do Iftitah al-Andalus de Ibn al-Qutiya, tradução de Ribera, p. 28, in António Borges Coelho, 

Op. Cit., p. 105. 
411 Joaquín Vallvé, Op. Cit, p. 67. 



 74

2. Relações sociais 

 

2.1 Entre árabes 

 

Os anos centrais do século VIII são uma época em que se exacerbam os conflitos 

tanto no seio do Império em geral, como no al-Andalus em particular. As fontes são 

unânimes em atribuí-los a querelas tribais ou, mais em concreto, à inimizade entre os 

árabes do Norte e os árabes do Sul. A crise que viveu durante estes anos o califado 

omíada no Oriente tinha permitido que se soltassem conflitos latentes durante o período 

das conquistas412.  Somente “a chegada ao al-Andalus do primeiro emir omíada, Abd al-

Rahman I, poria fim a estes confrontos mediante uma nova centralização política capaz 

de subjugar o estado de anarquia a que «naturalmente» tendiam as tribos árabes”413. 

O saque obtido por Musa e a sua repartição fora, desde o início, alvo de polémica, 

por suspeita de apropriação indevida dos recursos, em detrimento do quinto que era 

devido ao califa414. A Crónica Moçárabe refere a sua chamada de Musa ao Oriente a fim 

de prestar contas ao califa a respeito do espólio de guerra e narra que “o Emir dos 

Crentes – al-Walid – ao ver o grande número de gente, a oferendas da Hispânia e a 

beleza das adornadas raparigas com que lhe presenteou, considerou que não 

justificavam a extraordinária fama que tinham e castigou-o ao tormento e condenou-o à 

morte. A pedido dos seus clientes e dos nobres, a quem [Musa] tinha oferecido muitas 

destas grandes riquezas, comuta-a e impõe-lhe o pagamento de dois milhões de 

dinares415. Daqui se depreende que, talvez, a intenção do al-Walid fosse, apenas, vincar 

a sua soberania e não castigá-lo até às últimas consequências, até porque este reunia 

uma clientela, quiçá relevante, que o califa não podia ignorar. Musa, “reuniu por meio 

                                                 
412 Eduardo Manzano Moreno, Conquistadores, Emires y Califas. Los Omeyas y la Formación de al-

Andalus, Barcelona, Crítica, 2006, p. 148. 
413 Idem, Ibidem, p. 149. 
414 A respeito do estatuto da propriedade conquistada, vide Alejandro García Sanjuán “Formas de 

sumissión del territorio y tratamiento de los vencidos en el derecho islámico clásico”, El Cuerpo 

derrotado: como trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos (Península Ibérica, ss. 

VIII-XIII), Maribel Fierro e Francisco García Fitz (eds.), Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Madrid, 2008, pp. 61-111. 
415 Crónica Mozárabe de 754, pp. 74-75. Retirado de Sebastián Gaspariño García, Op. Cit., pp. 147-148. 
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dos seus clientes o dinheiro e juntou com extraordinária rapidez o peso imposto e o 

entregou ao Tesouro no tempo do sucessor”416. 

Já a Fath al-Andalus refere a multa como tendo sido imposta por Suleimão: “Este 

impôs uma multa a Musa e aos governadores do Magrebe que o tinham acompanhado 

no regresso, porque tinha tido notícias de que tinham efectuado concessões sobre os 

benefícios que davam as terras do quinto, sem permissão do califa”417. Isto vai de 

encontro à informação de que ao enviado do califa, Mugit, foram ofertados bens 

indevidamente – “Musa concedeu-lhe o lugar hoje conhecido por Balat Mugit [Palácio 

de Mugit], chamando assim por ele, com todo o terreno que lhe pertencia, que era da 

terra do quinto legal e enviou Mugit efectuar uma campanha contra a Yilliqiyya”418. 

Os Ajbar Machmua sublinham a solidariedade inter-clânica quando referem que “a 

tribo de Lajm deu a soma de 70000 moedas de ouro, descontando-a do pagamento que 

lhe correspondia, proque Musa estava casado com uma mulher desta tribo, a qual tinha 

um filho pequeno e nobre, de quem Musa tinha cuidado e educado e feito muito bem, 

pelo qual a tribo de Lajm estava agradecida”419. 

Estas descrições menos abonatórias contrastam com a aura de credibilidade e 

prestígio que o rodeia, em virtude de ser “um dos melhores tabiies [sucessores dos 

Companheiros do Profeta]”420. Verificamos que Musa era bastante prestigiado, tendo 

em conta os seus antepassados, o que lhe garante alguma aura de credibilidade ou 

mesmo, de santidade, como no episódio seguinte: “Nesse ano [ano 95 (713-714)] 

celebrou-se a festa dos Sacrifícios em Qasr al-ma (Alcazar del Agua) a uma milha de 

Córdova, cujos habitantes sofriam de uma dura carestia pela seca421. Musa então 

decidou participar com eles na oração para provocar a chuva e quando terminou o seu 

sermão, alguém lhe perguntou: «não fazes a invocação ao emir dos crentes?». «Este não 

é dia para fazê-lo» – respondeu. E em seguida começou a chover copiosamente”422, 

como que acentuando a sua magnificência, quando comparada à postura inquisitiva do 

Emir dos Crentes. 

                                                 
416 Idem, Ibidem, p. 148. 
417 La conquista de al-Andalus, p. 24. 
418 Idem, Ibidem, p. 22. 
419 Ajbar Machmua, p. 42. 
420 La conquista de al-Andalus, p. 18 
421 Idem, Ibidem, p. 26. 
422 Idem, Ibidem, p. 27. 



 76

A actuação de Musa b. Nusayr repartindo terras ou permitindo que se apoderassem 

delas ia de encontro ao fim perseguido – assegurar a conservação do ocupado, fixando o 

exército na região. Os problemas emergem quando novos contingentes, atraídos por 

Abd al-Aziz b. Musa, os companheiros de al-Hurr ou de al-Samh e, sobretudo, os sírios 

de Balj, reclamam também um lugar ao sol423. 

O assassinato de Abd al-Aziz, seu filho, após a partida de Musa, às mãos dos seus 

oficiais do exército terá sido, segundo al-Qutayba “por ordem de Sulayman b. Abd al-

Malik, o qual, como tinha imposto uma multa a seu pai e o tinha humilhado, temia que 

abd al-Aziz se revoltasse contra ele”424. Já os Ajbar Majmua afirmam que “apenas 

soube Sulayman do assassinato de Abd al-Aziz b. Musa, teve disso pesar, e como 

dependessem naquele tempo do governador da Ifriqiya os assuntos de Espanha, de 

Tanger e demais países situados naquela região, nomeou wali dela Ubayd Allah b. Zayd 

al-Qurayshi e lhe deu especial encargo de que se ocupasse do que se relacionava so 

facto da morte dada a Abd al-Aziz”425. 

Contudo, será com do aparecimento dos junds sírios (integrando entre 10000 e 

12000 homens) que a situação interna agravou-se consideravelmente, em 741426. 

Perseguido pelos berberes, após a derrota junto ao rio Sebou, este exército tinha-se 

refugiado em Ceuta, onde solicita, em vão, a ajuda de Abd al-Malik ibn Qatan “pois, 

antes a ideia de que perecessem lhe causava regozijo, porque temia que lhe 

arrebatassem o poder”427. A ajuda prestada por um homem da tribo de Lajm – Abd al-

Rahman b. Ziyad al-Ahram – não terá sido suficiente. 

Mas perante o avanço dos berberes de Medina Sidónia e de Toledo428, o governador 

“enviou-lhes barcos para que se mudassem para o al-Andalus por pelotões, remeteu-lhes 

víveres e mantimentos e lhes pôs por condição que lhe entregassem dez personagens das 

mais importantes de cada divisão, para tê-los como reféns numa ilha e que, terminada a 

guerra, os transportaria de novo para a Ifriqiyya”429. Aceitaram o pacto, na condição que 

o regresso ao norte de África fosse efectuado em conjunto. 

                                                 
423 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 48. 
424 La conquista de al-Andalus, p. 33. 
425 Ajbar Machmua, p. 33. 
426 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p.48. 
427 Ajbar Machmua, pp. 47-48. 
428 Idem, Ibidem, p. 44. 
429 Ajbar Machmua p. 49. 
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É uma força que reúne sírios e baladies que derrota os berberes numa batalha nas 

terras de Toledo sobre o Guazalete “dividindo-se depois em vários destacamentos que 

foram matando berberes por todo o al-Andalus, até extinguir completamente o fogo da 

rebelião”430. Perante a recusa de Abd al-Malik em transportá-los para a Ifriqiyya, 

justificando-se com a falta de embarcações e a insistência em manter-se unidos, (para 

sua própria defesa) destituem Abd al-Malik e colocam no seu lugar Balj431. 

Um outro episódio que contribuiu para a caída em desgraça de Ibn Qatan foi a morte 

de um dos nobres sírios reféns, em virtude da ter cessado a assistência em alimentos e 

água por parte do governador de Algeciras. Os iemenitas clamam por vingança, ao que 

Balj se mostra prudente e procura contemporizar as partes, dado al-Fihri pertencer à 

tribo do Profeta. Mas os iemenitas “levantaram-se como um só homem, importunaram 

Balj e lhe disseram: «tratas de defender os Mudaritas?» Temendo então este as 

violências dos sublevados e a promoção de uma discórdia, mandou que buscassem Abd 

al-Malik”432. Constatamos, pois, o peso que a opinião do grupo exerce sobre as decisões 

do líder, tendo este que se conformar àquilo que é a opinião dominante, sob pena de ser, 

eventualmente, o próximo visado. 

Umayya e Qatan, filhos do governador deposto, recrutaram tropas nas redondezas 

de Saragoça e avançaram contra Balj com um grupo numeroso, segundo a Fath al-

Andalus, composto por “mais do que cem mil baladies sírios (sic)”433. As estes se 

juntaram “Abd al-Rahman b. Habib que tinha sido dos de Balj e, ao ver o que tinham 

feito com Abd al-Malik, se tinha separado dele e da causa síria e com Abd al-Rahman b. 

Alqama al-Lajmi, governador de Narbona”434, pertencente, como o nome indica, à 

mesma tribo do nobre que tinha ajudado os sírios no seu momento aflitivo em Ceuta.  

As tropas de Balj constituíam um exército de doze mil homens, sem contar com os 

muitos escravos que tinham tomados dos baladies e berberes435. 

Abd al-Malik reúne um exército das comarcas de Narbona e de baladies e berberes, 

pois, “apesar de suas espadas gotejarem ainda sangue berbere, consentiram estes em 

                                                 
430 Idem, Ibidem, p. 50. 
431 Idem, Ibidem, p. 50. 
432 Idem, Ibidem, p. 51. 
433 La Conquista de al-Andalus, pp. 46-47. 
434 Ajbar Machmua, p. 52. 
435 Idem, Ibidem, p. 52. 
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ajudá-los, buscando ocasião de vingar-se dos sírios, para haver-se depois com os 

baladies, terminado este assunto” 436. 

A decisão de os sírios ficarem no al-Andalus trouxe um velho problema: primitivos 

conquistadores frente a recém-chegados que pretendem viver também dos recursos 

locais (que os árabes da primeira vaga consideram como propriedade privada sua)437. Os 

sírios dos junds expulsaram a maioria dos árabes e berberes das terras conquistadas 

décadas antes438. A consequência imediata foi a introdução no al-Andalus das ferozes 

disputas de Qays/Mudar versus Iemen. 

Com a morte de Balj na sequência das feridas que tinha recebido no recontro, foi 

eleito pelos sírios Talaba b. Salama al-Amili, contra o qual se juntaram baladies, árabes 

e berberes em Mérida, na primeira de uma sequência de revoltas que terá por palco esta 

cidade, tendo o novo governador de se encerrar nas suas muralhas439. O seu 

comportamento face aos seus oponentes será, porventura, um rastilho para essas 

sublevações futuras, pois “os derrotou com grande matança e reduziu ao cativeiro suas 

mulheres e filhos, coisa que nem mesmo Balj se tinha atrevido a fazer, tomando o 

caminho com dez mil ou mais prisioneiros, até acampar na almazara de Córdova”440, 

onde tem lugar o famoso episódio do leilão dos chefes baladies441. 

Abu al-Jattar, chegado ao al-Andalus por nomeação califal, favorece os iemenitas, o 

que leva os Qaysis a erguerem um novo líder, al-Sumayl n. Hatim al-Kilabi (elemento 

do jund de Qinnasrin) que granjeia apoios junto das tribos iemenitas Lakhm e Judham 

que, por há muito se terem instalado na Síria, tinham mais afinidades com os outros 

sírios do que com os seus correligionários442. 

Segundo os Ajbar Machmua, “era Abu-l-Jattar um nobre sírio, natural de Damasco e 

todos lhe atenderam e prestaram obediência, sírios e baladies”. Libertou os prisioneiros 

                                                 
436 Ajbar Machmua, p. 52. 
437 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 44. 
438 E. Levi-Provençal, “La sociedad andaluza”, História de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, 

tomo V - España Musulmana. Hasta la Caída del Califato de Córdoba (711-1031 de J.C.). 

Instituciones y vida social y intelectual, Madrid, Espasa-Calpe S. A., 1987, p. 113. 
439 Ajbar Machmua, p. 53. 
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e cativos, amnistiou os dois filhos de Abd al-Malik b. Qatan e, “acomodando os sírios 

nas diferentes comarcas, se tranquilizou o estado do al-Andalus”443. 

Nas kuwar de Ossónoba e Beja instalou o jund do Egipto com os primeiros baladies 

e o resto, na kura de Tudmir, nas duas kuwar de Rayya instalou o jund da Jordânia e na 

kura de Elvira, o de Damasco; a na de Jáen, o de Qinnasrin. Deu-lhes a terça parte dos 

bens dos tributários autóctones em concessão. Os árabes baladies do primeiro exército 

mantiveram os bens que tinham, pois não ousou tocar-lhes em nada deles444. Apesar de 

cada jund integrar elementos de diferentes tribos, existe uma tendência para a 

preponderância de uma das duas confederações. É o caso do jund do Egipto, na qual os 

iemenitas são maioritários e, dentro destes, salientam-se os Yahsubis, se não superiores 

em número, pelo menos em exposição, dado as sucessivas rebeliões em que tomam 

parte. Convém, pois, sublinhar o estabelecimento de determinadas etnias em certas 

regiões, coisa que não se menciona no que respeita aos baladies.  

Para sua subsistência, concedeu aos sírios o terço de que produziam as terras dos 

cristãos em Elvira, Rayya, Sidónia, Sevilha, Jaén, Tudmir e Beja. A Fath al-Andalus 

afirma que Abu al-Jattar concedeu aos sírios a terça parte do que pagavam os 

estrangeiros protegidos445. Daqui se depreende que não se trata de iqta territoriais, mas 

da concessão de parte dos impostos, ou seja, que não existe neste aspecto, diminuição 

alguma dos domínios do Estado446. É de destacar o que a província de Tudmir que se 

tinha rendido mediante pacto, passar a local de assentamento sírio. Isto parece sugerir 

que já na época de Abu al-Jattar tinha havido uma mudança no estatuto jurídico da dita 

região. 

Porém, nem o próprio emir era imune às disputas que era suposto resolver: “apesar 

da sua rectidão, o emir Abu al-Jattar não tardou a mostrar o seu partidarismo e a sua 

preferência pelos iemenitas face aos mudaritas, até extremos que acabaram provocando 

a sua destituição.”447 Um incidente com al-Sumayl esteve na origem de um 

levantamento Qaysita, desta feita com a colaboração de tribos do Sul: “formaremos 

aliança com as tribos de Lajm e de Judam e nomearemos um deles para que tenha o 
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comando em aparência, enquanto nós o temos de facto»”448, tendo a chefia recaído 

sobre Tawaba b. Salama da tribo de Judam e oriundo da Palestina449 que “fez acudir os 

membros da sua tribo desde Sidónia, Sevilha, Niebla, Beja e Ossónoba, enquanto os 

mudaritas se congregavam com Abu al-Ata e al-Sumayl, com o que a sua força se viu 

redobrada”450. Aqui verificamos que, não obstante as tradicionais cisões tribais, as 

tribos do norte não hesitam em aliar-se a tribos iemenitas, com o intuito de obter mais 

apoios. 

É assim que Abu al-Jattar marchou para a zona de Mérida e Beja para aproximar-se 

dos iemenitas e formar um exército com eles. Em redor dele congregou-se um 

contingente numeroso, com o qual avançou até acampar perto de Córdova. Tawaba saiu 

ao seu encontro com os mudaritas e iemenitas, não chegando, porém, as tropas a 

confrontar-se, devido à desistência dos apoiantes de Abu al-Jattar que se recusaram a 

combater, em virtude de o novo emir ser igualmente iemenita: “«Por Deus, disse a 

verdade; o emir é um dos nossos. Como vamos combater contra o nosso povo!». A 

gente se separou de Abu al-Jattar e este fugiu para a zona de Beja”451. 

Em Janeiro de 747, al-Sumayl, sem reivindicar o poder para si, apresenta um 

candidato externo, Yusuf n. Abd al-Rahman al-Fihri. Os Fihr, sendo um ramo dos 

Quraysh, eram normalmente vistos como pertencendo ao grupo Qaysi, mas os Quraysh, 

sendo a tribo do Profeta, gozavam de alguma neutralidade452. 

A maioria dos andaluzes acordou em obedecer ao novo governador. No entanto, os 

de Quda reuniram-se e elegeram por chefe Abd al-Rahman b. Nuaym al-Kalbi, o qual 

acometeu de noite o alcazar de Córdova e soltou Abu-l-Jattar que fugiu a refugiar-se 

junto dos kalbitas e as tribos de Hims453. 

 Yusuf começa por excluir os Iemenitas dos benefícios do poder, após a queda do 

califado omíada de Damasco, afasta al-Sumayl para Saragoça, onde é resgatado de um 

cerco iemenita, por uma expedição de voluntários Qaysitas454. Destitui Ibn Hurayt que 

                                                 
448 Ajbar Machmua, p.63. 
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anteriormente o tinha apoiado, do comando da kura de Rayyo, que acorre a Abu-l-Jattar. 

Os de Quda, quando viram que a pretensão de Ibn Hurayt interessava à causa dos 

iemenitas455, corresponderam ao seu chamamento e declararam-no seu chefe, 

confluindo nele todas as tribos do Iémen que havia no al-Andalus: Himyar, Kinda, 

Madhay e Cuda. As de Mudar e de Rabia, que eram no al-Andalus pouco numerosas, 

puseram-se às ordens de Yusuf456. 

 Contra ele revolta-se Amir, um cavaleiro dos Banu Abd-Dar que se tinha 

notabilizado nas campanhas militares anteriores à ascensão de Yusuf, solicitando ao 

califa o seu diploma o seu diploma para governar Espanha, “afeiando a conduta de 

Yusuf para com os iemenitas e o sangue que tinha derramado”457. A Amir junta-se, em 

Saragoça, um membro dos Banu Zohra, da tribo de Kilab juntos convocaram gente em 

nome do diploma de Abu Jaffar, acudindo ao seu chamamento muitos iemenitas, 

berberes e outros458. 

Como descrevem os Ajbar Machmua, “de cada divisão se separaram tanto baladies 

como sírios, vendo os nobres do Iémen com Ibn Hurayt e os de Mudar com Yusuf e al-

Sumayl. Cada qual se separava do seu vizinho para ir em busca da sua tribo (...). Esta 

foi a primeira guerra que houve no al-Andalus com tal invocação, pois antes deste 

conflito não se tinha conhecido e foi tão grande o distúrbio que fez temer pela perda do 

Islão no al-Andalus”459.  

O poder de Yusuf tinha-se debilitado e diminuindo o seu séquito de tal sorte que, 

quando montava a cavalo, não havia cinquenta indivíduos do seu séquito que o 

acompanhassem460. Foge de Córdova para Mérida, onde reside parte da sua família e 

onde todos os habitantes, árabes e berberes põem-se às suas ordens, à semelhança de em 

Fonte de Canos, “empreendendo depois a marcha contra Sevilha, da qual era 

governador naquela época Abd al-Malik ben Umar al-Marwani, a quem se uniram os 

soldados da divisão de Émeso e alguns outros, enquanto todos os baladies, à excepção 
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de uns poucos, agregaram-se a Yusuf”461. Em Outubro/Novembro de 759, é morto à 

traição por um dos seus companheiros462. 

A família do governador destituído irá prosseguir com a agitação, mesmo após a 

conquista do poder pelo Omíada. Será em 761/762, que Hisham b. Urwa al-Fihri, primo 

de Yusuf, sublevou-se em Toledo contra o Abd al-Rahman b. Muawiya, que o irá sitiar. 

Hisham solicitou a paz, em troca da entrega do seu filho como refém, após o qual o imã 

regressou, deixando-o ali na qualidade de governador. Ao constata que al-Fihri persistia 

na sua rebeldia, o emir ordena a morte do seu descendente463. 

O califa Hisham b. Abd al-Malik destinara todas as possessões obtidas do quinto 

legal do al-Andalus ao seu neto Abd al-Rahman, benefícios e rendas esses geridas por 

um homem de confiança do califa, Sad b. Abi Layla al-Yahsubi, que irão ser reclamadas 

por Abd al-Rahman464, após a sua fuga ao massacre da família omíada, na sequência da 

mudança de dinastia a Oriente. A entrada de Abd al-Rahman na Península Ibérica foi 

preparada pelos seus clientes andaluzes, encarregados de reunir apoios na península. O 

prestígio da sua família, fez com que numerosos Iemenitas de Elvira, Rayyo, Sidónia e 

Sevilha ficassem do seu lado. Também se lhe uniram clientes Qaysitas e bastantes 

berberes, já que estes se consideravam clientes dos omíadas. Além  disso, a mãe do 

«Emigrado» pertencia à tribos dos Nafza465. 

É-nos descrito o périplo d’O Emigrado pela Península Ibérica, em busca de apoios: 

“saiu até chegar aos do Jordão, que eram os mais próximos, e ali se uniram todos os 

iemenitas e de Cuda que eram homens de pouca importância do Jordão que se 

prontificaram a segui-lo (...) seguiram a sua marcha até chegar à marca de Sidónia, onde 

morava a divisão da Palestina, agregando-se desta prontamente os homens de mais valor 

e de maior esforço. (...) [Ibn Muawiya] seguiu para Sevilha, onde residia a divisão do 

Émeso, unindo-se-lhe a flor dos iemenitas, tanto sírios como baladies”466. 

A lealdade de grande parte destas tropas não era absoluta. Se tinham apoiado Abd al-

Rahman tinha sido com o propósito exclusivo de suplantar os Mudaritas e de melhorar a 
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sua própria posição467. Tanto que Abu Sabbah, chefe iemenita, conspirou para o 

liquidar. Após o triunfo do omíada, os imenitas já debatiam o seu potencial assassínio: 

“«Matemos este ousado jovem Ibn Muwaiya; assim, o poder cairá nas nossas mãos e o 

al-Andalus será qahtanida até ao fim dos tempos» – respondeu al-Sabbah. (...). Mas, por 

vontade de Deus Altíssimo [e da pronta denúncia de um elemento da tribo de Yudami, 

fiel ao emir], ninguém lhe acedeu”468. 

Esta resistência ao novo governante explica-se pelo facto de, até então, o poder tinha 

recaído sobre os agnad árabes, sob a teórica direcção de um wali aristocrata469 e não por 

um soberano máximo. Pouco depois do seu empossamento como emir, os privilégios 

dispensados aos Qaysies, seus inimigos figadais, levam ao descontentamento dos 

antigos apoiantes, nomeadamente dos Yahsubis470.  

Em 763, a cidade de Beja foi ponto de partida para uma insurreição das tribos 

iemenitas do Oeste do al-Andalus contra Abd al-Rahman I, liderada por al-Ala ibn 

Mughith, da tribo dos Yahsubis, assumido apoiante da dinastia abássida. Algumas 

tradições afirmam ter vindo do norte de África, ao passo que outras defendem que se 

tratava do chefe do jund egípcio estabelecido em Beja471. A notícia de que trabalhava 

por conta da nova dinastia árabe do Oriente, levou a que obtivesse um grande número 

de apoios entre os árabes andaluses de todos os partidos, tanto baladies como sírios, 

“sempre desejosos de oportunidades de enriquecimento, de pilhagem e de saciar velhos 

ódios”472. A rebelião estender-se-ia a partir de Beja a todo o Gharb. Em socorro dos 

rebeldes veio de Sidónia Gayats ben Al-hakam al-Lajmi e, sabido isto pelo emir, 

mandou contra ele o seu liberto Badr com uma parte do exército”473. 
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 Três anos depois, nova revolta tem origem na mesma tribo, desta feita com origem 

em Niebla, encabeçada por Said al-Matari, que conta com a participação da maior parte 

dos Iemenitas do Oeste474. Este foi morto, assim como Salim ben Muawiya al-Kelay. Os 

sublevados nomearam então por seu chefe Jalifa ben Marwan al-Yahsubi que, tendo 

pedido e obtido o perdão para si e para os seus, abandonou o castelo, voltando também 

o emir. Rebelou-se depois Abu al-Sabbah, por causa de o emir o ter nomeado wali de 

Sevilha e depois o ter destituído”475 em virtude da conjura que tentava erguer para o 

liquidar. 

Outra revolta tem lugar, desta feita, em Sevilha, protagonizada por Hayat ben 

Mulamis, o de Hadramut, e os de Hims, juntamente com Abd al-Gaffar al-Yahsubi que 

procuram vingar-se da morte dada ao seu chefe, Abu al-Sabbah. Congregava também os 

berberes do Algarve, tendo o emir convencido, por intermédio dos Banu Maimon, os 

seus chefes que, em troca da sua deserção, ser-lhes-ia concedido o perdão. Estes 

“cumpriram com o prometido e arrastaram os demais na fuga; mas não se perdoou a 

berbere nem a árabe, tendo sido todos passados a fio de navalha”476. 

Posteriormente, levanta-se em Tudmir, Abd al-Rahman ben Habib al-Fihri, 

chamado o Escravo e escreveu a Suleyman al-Arabi da tribo de Kalb, (pertencente à 

confederação rival) que estava em Barcelona, convidando-o a que abraçasse a sua causa. 

Encolerizado al-Fihri pela demora em prestar-lhe ajuda, foi combatê-lo, no que foi 

vencido por al-Arabi e voltou a Tudmir, onde o emir se dirigiu, assolando aquela 

comarca477. 

 As insurreições prosseguem até 773 lideradas, sobretudo, pelos chefes Yahsubi478 

numa tentativa de manter os seus privilégios. São, porém, consecutivamente derrotados 

pelo emir, no que resulta a queda do seu prestígio a ocidente e consequente afastamento 

de cargos administrativos479. 

 Durante tais conflitos, as fontes referem mais a invocação (da’wa) como fundamento 

da causa que defendia determinado bando, do que propriamente a solidariedade tribal 
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(asabiyya). Tais causas respondiam a motivações pragmáticas e imediatas e, como tal, 

variáveis, pelo que um mesmo grupo podia defender diferentes invocações, consoante 

as conveniências, sendo comum que inimigos do campo de batalha se tornassem 

posteriormente aliados ou o inverso480. 

No seio da própria família omíada surgirão planos para derrubar o emir, por parte 

dos seus sobrinhos Abd Allah b. Aban b. Muawiya e al-Mugira b. al-Walid b. Muawiya 

(ajudado por Hudayl b. al-Sumayl, Samura b. Hulayla e al-Ala b. Abd al-Hamid al-

Qushayri) e do seu primo Abd al-Salim b. Yazid b. Hisham b. Abd al-Malik481. 

Perante a inconsistência de posições tomadas pela aristocracia árabe, Abd al-

Rahman tinha de procurar uma base militar mais fiável e sólida, constituída pelos seus 

familiares, os seus mawalladun e berberes482. O emirado de Abd al-Rahman al-Dahil 

intensificou consideravelmente a «sirianização» do al-Andalus, atracção de clientes, 

surgimento dos Quaryshitas como grupo sócio-económico, utilização preferencial dos 

samiyyun, etc483. Esta professionalização do exército leva a uma mudança 

administrativo-judicial: a forçosa necessidadde de prescindir do maior número possível 

de todos os agnad árabes484. 

A partir do século IX parece que o sistema tribal se vai deteriorando, para o qual 

contribui notavelmente a existência de um Estado poderoso, o omíada, cuja 

permanência parecia ser dificilmente compatível com este sistema. Ao mesmo tempo, 

observa-se que o poder omíada tende a favorecer cada vez mais os berberes, incluindo-

os nos seus exércitos485. 

 

2.2 Entre árabes e berberes 

 

No al-Andalus, ao passo que os berberes constituíram contingentes com uma 

marcada tendência a estabelecer-se como povoadores, os árabes não parecem ter tido 

essa mentalidade, mas de uns expedicionários que pensam regressar ao seu país de 
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origem quando terminem as campanhas486. A posição do governo de Damasco será 

também distinta segundo se trate de um ou outro grupo étnico: fomentou-se a vinda de 

árabes ao al-Andalus e refreou-se a emigração berbere. Além disso, Isma’il ibn al-

Habhab, governador de Tanger quinteou os bens dos neo-muçulmanos norte-africanos, 

medida que foi uma das causas da grande rebelião berbere de 739-740487. 

Siba, termo berbere correspondente à rejeição de qualquer forma de governo 

centralizado, parece ter sido uma tradição desde a sua história mais recuada, se tivermos 

em conta a dificuldade com que romanos e bizantinos governaram o norte de África488. 

Também os árabes depararam-se com uma acérrima resistência ao longo de décadas. 

A islamização e toda a primeira arabização ocorreram em ambiente urbano. A 

religião dos conquistadores implementa-se nas cidades antigas, visitadas pelos 

missionários guerreiros, pelos sábios e por viajantes que fomentavam as discussões 

teológicas489. Nesses locais, estariam preparados para o monoteísmo absoluto do Islão, 

pelo desenvolvimento recente do cristianismo, por um certo proselitismo judaico nas 

tribos nómadas do Sul e talvez pela recordação da omnipotência do grande deus 

africano, sucessor do Baal Hammon púnico, cuja proeminência sobre as outras 

divindades preparou para o monoteísmo490. 

As tribos beduínas vão, em primeiro lugar, trazer um novo golpe à vida sedentária, 

pelas suas depredações e ameaças sobre os campos. Os nómadas zanatas foram 

facilmente assimilados por estes recém-chegados. Assim, os contingentes árabes 

nómadas que falavam a língua sagrada e detinham um grande prestígio, longe de serem 

absorvidos culturalmente pela massa berbere nómada, a impuseram e os adoptaram. As 

semelhanças entre géneros de vida facilita a interpenetração de elementos culturais. A 

assimilação é ainda facilitada pelos laços de clientela491. As regiões berberófonas 

reduzem-se às ilhas montanhosas. A estas razões, de ordem etno-sociológica se juntam 
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as modificações climáticas que, a partir do século VII, favorecem o género de vida 

pastoral e nómada em detrimento da agrícola e sedentária492. 

Na Península Ibérica, apesar dos berberes constituírem a esmagadora maioria das 

tropas muçulmanas, encontram-se subordinados aos árabes. Desde o início que se 

verificam fricções entre Musa e Tariq a respeito do destino a dar ao saque obtido ou 

mesmo ressentimento daquele face do seu subordinado: “Ao avistá-lo [a Tariq], apeou-

se do seu cavalo e Musa deu-lhe com o seu chicote um golpe na cabeça, repreendeu-o 

asperamente pelo que tinha feito contra o seu parecer”493. Não será desacertado ver na 

lendária fricção de Tariq com o seu superior Musa um reflexo da perene fricção árabo-

berbere e, mais concretamente, uma luta pela apropriação das presas de guerra. 

Mais do que as falhas de carácter de Musa, o que as crónicas frisam é a questão da 

hierarquia e da autoridade que a atitude de Tariq põe em causa. Podemos depreender 

que, se a conduta de Tariq não é condenada pelos autores (pela constatação do tom mais 

ou menos neutro que lhes é característico), deve-se ao sucesso das acções que 

empreendeu. 

A Crónica Moçárabe sugere que, de facto, teria havido apropriação indevidas por 

parte dos soldados berberes, pois refere que al-Hurr (sucessor de Abd al-Aziz no 

governo do emirado) impõe penas aos mouros berberes que tinham entrado antes na 

Hispânia devido à "ocultação de tesouros, mantendo-os encarcerados, vestidos de 

túnicas e cobertos de cinza, cheios de larvas e piolhos e carregados de correntes, impõe-

lhes penas diversas e os açoita”494, facto a que as crónicas árabes não fazem referência, 

pelo menos tão descritiva. 

A situação agrava-se, no Magrebe, na década de 730495, quando o governador do 

norte de África passa a exigir peles de cordeiros não-nascidos e donzelas e pretende 

cobrar o quinto496. Com o final da expansão, o governador e administrador financeiro do 

Egipto, ‘Ubayd Allah n. Al-Habhab, tentou impor a kharaj (contribuição fundiária) aos 
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berberes, a fim de aumentar as receitas, agora necessárias para pagar ao exército sírio (a 

espinha dorsal do califado)497. Quando o subgovernador de Tânger começa, em 739, a 

dificultar a saída dos berberes para o al-Andalus, é assassinado e, aproveitando que as 

tropas árabes estão ocupadas nas Gálias e na Sicília, estala uma rebelião, sob a égide do 

kharijismo498, liderada por um miknasa chamado Maysara. 

A desigualdade de tratamento é a tónica entre os árabes senão vejamos este excerto 

da Fath al-Andalus: “os berberes infiéis são os piores infiéis, pois não são gente do 

Livro nem estam sujeitos à lei divina. Do mesmo modo, os berberes muçulmanos são os 

piores muçulmanos”499. No entanto, há quem subestime as motivações apontadas e 

justifica: “estes são murmúrios dos que se acham mal com os príncipes; porque a ser 

verdade, que significavam o governo que se tinha estabelecido e o costume de por 

Alcorões no alto (das lanças) e de rapar-se a cabeça?"500. 

Como reacção à esmagadora derrota das forças locais, o califa Hisham (724-743) 

começou a recrutar um novo exército na Síria. Os soldados foram recrutados nos junds 

(circunscrições militares) de Qinnasrin, Hims, Damasco e Jordão, tendo-se-lhes juntado, 

quando a caminho do Norte de África, soldados do Egipto que viriam a formar um jund 

autónomo501. 

A expedição militar contra os Berberes foi chefiada por um comandante qaysie, 

Khultum n. Iyad, com o seu sobrinho Balj n. Bishr al-Qushayri como seu adjunto. Em 

Setembro-Outubro de 741, o exército muçulmano foi derrotado no rio Sebou e os 

sobreviventes, cerca de 10000 homens agora sob o comando de Balj n. Bishr, fugiram 

em direcção ao Norte, para Ceuta. Em vão, pediram ajuda ao governador do al-Andalus, 

Ibn Qatan, que a recusou502. 

Os berberes do al-Andalus, “ao saber do triunfo que os de África tinham alcançado 

contra os árabes e demais súbditos do califa, se sublevaram nas comarcas do al-Andalus 

e mataram ou afugentaram os árabes da Yilliqiyya, Astorga e demais cidades situadas 

mais além das gargantas da serra de Guadarrama”503. 
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E prossegue com o relato: “Todos os árabes dos extremos do norte da península 

foram impelidos para o centro, à excepção dos que habitavam em Saragoça e deus 

distritos, porque eram ali mais numerosos do que os berberes e não podiam acometer-

lhes”504. Os Berberes marcharam para sul em direcção a Córdova e Ibn Qatan não lhes 

conseguiu opor uma resistência eficaz. Balj e Abd al-Malik entraram então em 

negociações. Este aceitou que combatessem os berberes e regressassem depois ao Norte 

de África. A sua única ressalva era que regressassem em grupo, em vez de se 

dispersarem, pois, neste último caso, ficariam à mercê dos seus inimigos505. 

Os berberes da Ylliqiyya, Astorga, Mérida, Cória e Talavera, uniram-se sob uma 

única chefia e com um exército numeroso passaram o rio Tejo em busca de Abd al-

Malik b. Qatan, o qual mandou contra eles os seus dois filhos Qatan e Ummayya, com 

os sírios companheiros de Balj e os baladies de Espanha. Acercaram-se da cidade de 

Toledo, enquanto os árabes iam ao seu encontro506. 

As rebeliões berberes de relevo voltarão a suceder-se no reinado de Abd al-Rahman 

b. Muwaiya. Em Santaver tem lugar a sedição do mestre-escola miknasa Shaqya b. Abd 

al-Wahid al-Fatimi – fatimi porque a sua mãe se chamava Fátima.”507 No Gharb, o foco 

mais activo de rebeliões lideradas ou com participação berbere foi Mérida. 

Asbag b. Wansus, membro reputado de um distinto clã emeritense, frequentava 

Mérida, onde tinha muitas alcarias e bens, era “obedecido nela por todos os árabes, 

berberes e seus clientes e consultado por todo o governador que a detinha, fazendo-lhe a 

sua vontade, até que em começos do ano 190h. [812] sucedeu-lhe com um governador 

do emir um assunto que lhe desagradou e humilhou (...). E tendo convidado a gente de 

Mérida a sublevar-se com ele, como acederam, expulsou o governador de Mérida e 

apoderou-se dela, durando a sua insubmissão ali, em desobediência ao califa, sete 

anos508. Vemos, portanto, que o atitro tem origem local e não se trata de uma 

desobediência concertada a uma entidade abstracta e distante residente em Córdova. 

                                                 
504 Idem, Ibidem, p. 48. 
505 Idem, Ibidem, p. 44. 
506 Idem, Ibidem, p. 50. 
507 La Conquista de al-Andalus, pp. 87-88. 
508 Ibn Hayyan, Crónica de los emires Alhakam I y Abdarahman II entre los años 796 y 847 [Almuqtabis 

II-1], Traducción, notas e índices de Mahmud Ali Makki y Frederico Corriente, Zaragoza, Instituto de 

Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, p. 46.  
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Os ataques contra Mérida por parte do emir al-Hakam repetiram-se durante sete 

anos, até que foi tomada pacificamente, mediante uma capitulação outorgada a Asbag b. 

Abd Allah b. Wansus, que cedia a cidade e se integrava em situação vantajosa nas 

fileiras do emir, cujo governador entrou em Mérida, ao abandoná-la aquele, apesar de 

posteriormente o emir tivesse permitido a Asbag frequentar e inspeccionar as suas 

alcarias em Mérida sempre que desejasse509. 

Mahmud b. abd al-Gabbar b. Zaqilah, também berbere de Mérida proclamou a sua 

rebeldia e expulsou o seu governador. Ao revoltoso parece ter faltado parte do apoio de 

que Ibn Wansus recebera anteriormente pela seguinte passagem: “Mas os seus vizinhos 

berberes que não tinham entrado nesse jogo e manifestavam a sua firme submissão, 

começaram a atacar entretanto estes rebeldes e a causar-lhes prejuízos (...). Por causa 

disto, o seu chefe Mahmud sairia com os seus companheiros da estreiteza de Mérida e 

estabelecer-se-ia na fortaleza de Badajoz, para iludir estes seus inimigos que o 

atacavam, além dos exércitos do sultão” 510.  

Em 840, advertido de que Abd al-Rahman para ele se dirigia em aceifa, foge com o 

seu companheiro e aliado Sulayman b. Martin, que, a julgar pelo nome, trata-se de um 

muladi, tendo-se refugiado na fortaleza de Barrancos, até que no seguinte, por motivos 

de discórdia, separaram-se, regressando Mahmud a Badajoz. Por sua vez, Muhagir, filho 

de Suleyman e o resto dos companheiros dissidentes reunem-se a Mahmud que, 

“reforçado, saiu com todos até à vizinha cora de Ocsónoba por causa da sua fertilidade, 

inacessibilidade das suas montanhas e distância face aos seus inimigos”511. 

Dois anos depois, o emir Abd al-Rahman conduz pessoalmente contra ele a aceifa 

numa larga campanha em que percorreu todas as coras do ocidente, que “pisou uma por 

uma, procurando os dissidentes e tratando de conseguir a sua obediência, até chegar à de 

Ossónoba em busca deste rebelde, Mahmud b. Abd al-Gabbar, que lhe resistiu por causa 

da inexpugnabilidade das suas altas montanhas512. 

 

 

 

 

                                                 
509 Idem, Ibidem, p. 46. 
510 Idem, Ibidem, p. 299. 
511 Idem, Ibidem, p. 299. 
512 Idem, Ibidem, p. 303. 
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2.3 Entre os muçulmanos e os autóctones 

 

2.3.1 Dhimma 

 

Segundo a lei islâmica, todos os povos não-muçulmanos são considerados Infiéis. 

Existe, contudo, uma distinção entre os politeístas e os «povos do Livro». Ao passo que 

a estes últimos era garantida protecção e permitido o contacto social com a comunidade 

muçulmana, os primeiros eram alvo de uma luta visando a conversão, morte ou 

escravidão. Nos primeiros séculos do Islão, apenas cristãos e judeus eram considerados 

como «povos do Livro»; mais tarde, no entanto, este termo foi estendido a outras 

confissões, como o Zoaroastrismo e o Hinduísmo513. 

Apesar da diferente orientação, judaísmo, cristianismo e islamismo tinham certos 

traços em comum. Todas defendiam que, para além da vida terrena, existe o reino do 

divino, para ser atingido quer pela acção ética ou através de fé em Deus. Através do 

sacrifício, oração e sacramento, procuravam a salvação do pecado e a entrada do 

homem na realidade eterna. Além do mais, eram religiões universalistas, crendo que 

Deus criou e continuou a governar todo o universo e todos os homens514. 

Os muçulmanos aceitam a Bìblia como palavra de Deus, mas num estádio histórico 

e doutrinariamente propedêutico da revelação alcorânica. Segundo o islamismo, os 

profetas, nomeadamente Moisés e Jesus, ensinaram o núcleo fundamental das verdades 

sobre Deus, o homem e o mundo, que havia de ser definitivamente retomado e 

actualizado por Muhammad515. 

A instituição legal da dhimma designa uma forma de contrato, pelo qual a 

comunidade muçulmana concede protecção aos membros das outras religiões reveladas, 

mediante o pagamento de impostos especiais516.  Estes eram: o imposto de capitação, 

djizya, do qual estão isentos as mulheres, crianças, doentes e velhos517, aplicado 

conforme as três tarifas correspondentes, respectivamente, às classes acomodada, média 

                                                 
513 Patrick Franke, “Minorities”, Encyclopedia of Islam and the Muslim Word, edited by Richard C. 

Martin, volume 2 – M-Z, New York, Macmillan Reference USA, 2004, p. 451. 
514 Ira M. Lapidus, Op. Cit., p. 8. 
515 Joaquim Chorão Lavajo, Op. Cit., pp. 91-92. 
516 Eva-Maria von Kemnitz, “A construção de uma nova sociedade: o caso específico da minoria moura”, 

Revista de Guimarães, nº 106, 1996, p. 167. 
517 Félix M. Pareja, Islamología, tomo II, Madrid, Editorial Razon y Fe S. A., 1952-1954, p. 559. 
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e pobre518 e o imposto predial, kharaj, fixado anualmente, que incide sobre as terras 

possuídas519. Havia, consequentemente, interesse por parte dos governos islâmicos em 

que grande parte da população mantivesse as suas confissões religiosas, tendo em conta 

a receita fiscal proveniente dos seus súbditos não-muçulmanos520. O indivíduo deixava 

de estar ao abrigo deste estatuto pela conversão, por incumprimento do pacto, rapto de 

uma muçulmana ou ultraje ao Islão. A pena podia ser de confisco, escravidão ou morte, 

com a alternativa de se converter521 

O próprio ritual do pagamento visava humilhar os contribuintes. Se se tratasse de 

um cristão, este, de pé e publicamente, depositava o imposto nas mãos do recebedor 

que, por sua vez, o entregava ao senhor, solenemente instalado numa poltrona. Depois, 

o senhor agarrava o cristão pelo pescoço e exclamava: «o dhimmi, inimigo de Alá, paga 

a jiziya». O quantitativo dos impostos variava de acordo com o pacto estabelecido no 

momento da conquista, do instável condicionalismo socio-económico e da vontade dos 

chefes locais522. 

Os dhimmis tinham um estuto social e legal distinto e claramente subordinado, de 

acordo com as disposições praticadas a Oriente desde o califa Umar523. O seu 

testemunho no tribunal tinha menos peso do que o dos muçulmanos; eram obrigados a 

vestir roupa distintiva e de abster-se de procissões ou outras manifestações públicas de 

religiosidade. Em teoria, não estavam autorizados a deter qualquer posição que lhes 

desse autoridade sobre os muçulmanos. Apesar de, na maior parte das vezes, haver 

flexibilidade na aplicação destas regras, a sua existência visava relembrar os não-

muçulmanos do seu estatuto inferior. Um motivo para a conversão ao Islão seria o 

compreensível desejo de gozar de completo estatuto social e legal no seio da 

comunidade524. 

                                                 
518 E. Levi-Provençal, “La organización política de la España califal”, História de España, dirigida por 

Ramón Menéndez Pidal, tomo V - España Musulmana. Hasta la Caída del Califato de Córdoba 

(711-1031 de J.C.). Instituciones y vida social y intelectual, Madrid, Espasa-Calpe S. A., 1987, p. 20. 
519 Félix M. Pareja, Op. Cit., p. 559. 
520 Roger Collins, Early Medieval Spain. Unity in Diversity, 400-1000, London, Macmillan, 1983, p. 161. 
521 Félix M. Pareja, Op. Cit., p. 559. 
522 Joaquim Chorão Lavajo, Op. Cit., p. 96. 
523 A este respeito, vide Eva Lapiedra Gutiérrez, Op. Cit., p. 454. 
524 Jessica A. Coope, Op. Cit., p. 49. 
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O termo moçárabe surge documentado nos primeiros foros concedidos aos 

toledanos pelos reis cristãos da Reconquista, em princípios do século XII, sob a forma 

de muztarabes ou muzárabes. Deriva do particípio árabe mustarib («arabizado» ou 

«arabizante»), termo utilizado pelos genealogistas para denominar as antigas tribos do 

norte da Península Arábica525. Alguns autores defendem ter a sua origem numa 

designação pejorativa utilizada pelos cristãos do Norte para designar os seus congéneres 

arabizados do sul526. Entre os historiadores, o nome designa todos os cristãos que, na 

Península Ibérica viveram sob o domínio político islâmico527. 

Pelas fontes árabes se deduz a existência de importantes comunidades cristãs ou 

moçárabes em Córdova, Toledo, Sevilha, Mérida e outras cidades, onde viviam em 

espaços próprios. Extensas zonas rurais estavam quase exclusivamente habitadas por 

cristãos inclusivé até quase ao século XI. Os moçárabes mais ilustrados eram 

funcionários da administração e muitos deles, principalmente bispos, levaram a cabo 

funções delicadas por encargo dos emires e califas528. Algumas dioceses do território 

futuramente português continuaram activas. Entre elas, as de Lisboa e de Coimbra, até à 

Reconquista, e a de Santa Maria al Gharb (Ossónoba) até à invasão almoada, de 

1147529. 

As comunidades moçárabes tinham a sua organização própria dirigida pelo comes 

ou qumis, por eles eleito mas nomeado pelo poder central muçulmano, de quem 

dependia530. O primeiro foi, em Córdova, Artobás, filho de Vitiza. Este dirigia a 

comunidade e nomeava os funcionários para a recolha de impostos. Um juiz, o cadi dos 

cristãos, resolvia os pleitos entre os moçárabes. Quando um dos envolvidos era 

muçulmano ou quando se tratava de um assunto que afectasse a segurança do reino 

passava à jurisdição muçulmana531. 

                                                 
525 Jacques Fontaine, La España Romanica, Madrid, Encuentro, 1984, p. 15. 
526 Maria Filomena Barros, “Os moçárabes”, Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de 

Carlos Moreira de Azevedo, volume J-P, coordenação de Ana Maria Jorge et al., Lisboa, Círculo de 

Leitores. Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 2001, p. 246. 
527 Jacques Fontaine, Op. Cit., p. 15. 
528 Joaquín Vallvé, Op. Cit., p. 63. 
529 Joaquim Chorão Lavajo, Op. Cit., p. 96. 
530 Idem, Ibidem, p. 95. 
531 Joaquín Vallvé, Op. Cit., p. 63. 
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Não era permitido aos cristãos ostentar a cruz nas igrejas nem pregar, ensinar e 

realizar procissões ou outras manifestações religiosas fora delas; tinham de ser 

sepultados em cemitérios próprios; não podiam proclamar a sua fé; era-lhes vedado ter 

criados ou escravos muçulmanos; os cristãos podiam converter-se ao islamismo, mas se 

um muçulmano optasse pelo cristianismo era executado; as mulheres cristãs que 

casassem com muçulmanos eram obrigadas a abraçar a fé islâmica532, embora, na 

prática, muitas mantivessem as suas crenças e as transmitissem à sua prole. 

Aos cristãos era assegurada a liberdade de culto, mas só dentro das igrejas já 

existentes na altura da invasão. Tal como as casas de habitação e os mosteiros, as igrejas 

situavam-se normalmente fora da madina, e a construção de novos templos dentro das 

cidades estava interdita. Muitos deles foram, total ou parcialmente, convertidos em 

mesquitas, como sucedeu em Córdova. Uma das mais importantes manifestações de 

vitalidade religiosa foi o culto dos santos que continuou aceso e perdurou durante o 

domínio islâmico533. 

Segundo Idrisi (século XII) a Igreja de São Vicente permaneceu inalterada desde o 

tempo do domínio cristão visigótico e tornou-se muito importante durante a dominação 

islâmica, pelo facto de ter recolhido os restos mortais do mártir São Vicente quando, 

perseguidos pelo emir Abd al-Rahman I, os cristãos de Valência aí se refugiaram com 

as relíquias534. 

As peregrinações a Santa Maria de Faro começaram a ter grande projecção durante 

o governo dos Banu Harun, no século XI, embora não se saiba, ao certo, quando o culto 

teve início535. Tal como em Faro, S. Vicente, Lisboa e Évora, os moçárabes de outras 

terras e regiões veneravam os seus santos: Sanbras (São Brás de Alportel) venerava o 

santo que lhe dera o nome; Évora, São Manços; Beja, São Sisenando; e Santarém, Santa 

Iria. Outros santos venerados pelos moçárabes, em diferentes regiões, eram Santa 

Comba, São Paio e São Mamede536. 

                                                 
532 Joaquim Chorão Lavajo, Op. Cit., p. 96. 
533 Idem, Ibidem,  p. 97. 
534 Idem, Ibidem,  p. 97. 
535 Idem, Ibidem,p. 98. 
536 Idem, Ibidem,p. 99. 
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A elite aristocrática moçárabe era constituída, sobretudo, pelo clero secular e 

regular537. Este compunha-se por bispos e membros de cabidos provenientes da 

aristocracia, até aos humildes monges e curas rurais de condição próxima da servil538. 

Abaixo deste estrato social seriam de distinguir duas ou mais categorias de homens 

livres e semi-livres – onde estariam incluídos mercadores, artesãos e funcionários 

urbanos, por exemplo – servos e escravos539. 

A partir do terceiro concílio de Toledo (589) produz-se uma abundante legislação 

anti-judaica, inspirada na dos imperadores cristãos orientais. Com a chegada dos 

muçulmanos, esses obstáculos legais desaparecem, pelo que, vendo neles uns 

libertadores, abriram-lhes as portas de algumas cidades fortificadas, colaborando com a 

ocupação militar540. Na conquista de Córdova, apesar de não haver menção a uma ajuda 

directa prestada pelos judeus, as crónicas referem que al-Mugit “reuniu em Córdova os 

judeus a quem encomendou a guarda da cidade, distribuiu nela os seus soldados e se 

instalou no alcázar”541, pelo que se depreende que, apesar de não lhes confiarem os 

assuntos militares, pelo menos funções de administração atribuíram-lhes certamente. 

Também em Elvira procederam de modo idêntico e a crónica adianta: “Quando tal  

lhes acontecia numa comarca [encontrarem muitos judeus], reuniam todos os judeus da 

capital, e deixavam com eles um destacamento de muçulmanos, continuando a sua 

marcha o grosso das tropas” 542. 

Os muçulmanos, em troca, concederam-lhes facilidades nos casos em que a 

submissão se produziu sem resistência armada. Este clima estimulou grupos 

estrangeiros a procurar estabelecer-se na Península Ibérica. Muitos desempenharam 

funções de governo nas cidades, na organização do território e como agentes fiscais. Tal 

como os cristãos, os judeus tiveram de comprar a liberdade religiosa em troca de 

                                                 
537  E. Levi-Provençal, “La sociedad andaluza”, História de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, 

tomo V - España Musulmana. Hasta la Caída del Califato de Córdoba (711-1031 de J.C.). 

Instituciones y vida social y intelectual, Madrid, Espasa-Calpe S. A., 1987, p. 122. 
538 A. H. de Oliveira Marques, Op. Cit., p. 182. 
539 Idem, Ibidem,, p. 182 
540 Ramón Gonzálvez, “Las minorías étnico-religiosas en la Edad Media española”, Historia de la Iglesia 

en España. Dirigida por Ricardo Garcia Villoslada, volume II/2– La Iglesia en la España de los siglos 

VIII al XIV, dirigido por Javier Fernandez Conde, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, p. 

515. 
541 Ajbar Machmua, p. 27. 
542 Idem, Ibidem, p. 25. 
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impostos especiais, passando à qualidade de tributários e, como tal, englobam-se entre 

os dhimmis543. 

Em todos os centros urbanos do al-Andalus houve comunidades hebraicas. Em 

outras localidades inclusivé, predominavam sobre os muçulmanos e cristãos, como foi o 

caso de Granada, Lucena e Roda que receberam respectivamente os nomes de Garnatat 

al-Yahud (Granada dos Judeus), Yusanat al-Yahud (Lucena dos Judeus) e Rutat al-

Yahud (Roda dos Judeus). Como os moçárabes, formavam uma comunidade fechada 

com as suas próprias autoridades544. 

As comunidades judaicas, de carácter sobretudo urbano, mostravam uma 

hierarquização igualmente tripartida. À cabeça encontrava-se uma pequena elite de 

grandes proprietários e mercadores, de onde saía o chefe comunitário. Seguia-se uma 

classe média de homens livres e de clientes, ocupada no pequeno comércio, no 

artesanato e em actividades de serviços. Na base, existiam os servos e os escravos545. 

Apesar de a agricultura ser uma fonte primordial de subsistência para os judeus da 

península, no al-Andalus, os impostos a que a terra e a colheita estavam submetidos, 

levaram muitos a abandonar essa actividade e a mudar-se para os centros urbanos546. 

Aí organizaram-se na forma de comunidades locais autónomas, as aljamas. Convém 

distinguir entre bairro ou judiaria e a aljama, dado que esta última corresponde a um 

agrupamento de pessoas que, por vezes, não vivem na mesma cidade, mas em cidades 

ou vilas circundantes547. À semelhança dos moçárabes, contavam com representantes 

próprios – nasis (príncipes) – também de nomeação régia548. Em geral, a eleição era 

válida por um ano durante o qual tinham de ocupar-se da organização da vida 

comunitária, do bom funcionamento do ensino, das obras de assistência e ajuda mútua, 

assim como do pagamento aos funcionários da comunidade e da sinagoga. Usufruíam 

de autonomia judicial, podendo intervir em processos criminais e civis549. 

A liberdade de culto era completa dentro dos seus principais edifícios religiosos; nas 

escolas se ensinavam as ensinanças talmúdicas e bíblicas sem qualquer restrição. Cada 

                                                 
543 Ramón Gonzálvez, Op. Cit., p. 515. 
544 Joaquín Vallvé, Op. Cit., p. 64. 
545  A. H. de Oliveira Marques, Op. Cit., p. 182. 
546 Haim Beinart, Los Judios en España, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, p. 49. 
547 Luis Suarez Fernandez, Op. Cit., 1980, p. 29. 
548  Idem, Ibidem, p. 42. 
549 Haim Beinart, Op. Cit., p. 56 
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comunidade dispunha de autoridades próprias não só no âmbito religioso, mas também 

no judicial e no tributário550. 

 

2.3.2 Assimilação 

 

É a sul e oriente da Península Ibérica que se constata uma maior arabização e 

islamização. São as zonas mais próximas, física e culturalmente, do Mediterrâneo 

aquelas que continuarão mais abertas a todo o tipo de influências551. Santiago Macias é 

peremptório: “A Hispânia orientaliza-se e não são os invasores que se hispanizam”, 

registando-se uma maioritária continuidade populacional mas não civilizacional, que 

conhece, nos inícios do século VIII, mudanças radicais552. 

 A transformação da Hispânia no al-Andalus gerou uma evidente mudança política, 

seguida de uma mudança linguística (arabização) e ideológica (islamização). Esta 

última se levou a cabo por três formas: imigração de muçulmanos, matrimónios mistos 

de muçulmanos com mulheres indígenas, (com a subsequente islamização da prole) e 

mediante a conversão da população hispano-romana. Trata-se de um processo contínuo, 

iniciado desde a conquista. Somente no século X, é que os muçulmanos começam a 

constituir mais de metade da população andaluz553. 

A aculturação foi, antes de tudo, uma arabização. Os cristãos do al-Andalus que não 

eram arabizados são designados de ayam, (estrangeiros, bárbaros). Este termo designa 

os que não falam árabe, ou seja, caracteriza um indivíduo ou grupo do ponto de vista 

linguístico, independentemente da sua origem étnica ou religiosa554. 

Guichard defende que o impacto demográfico e socio-político das invasões árabes e 

berberes após 711 foi muito maior do que aponta a contabilidade tradicionalista. O 

número de imigrantes árabes e, principalmente, de berberes norte-africanos era, de 

facto, bastante elevado, nas centenas de milhar. Os princípios de endogamia clânica 

desencorajaram o casamento misto com as populações indígenas e limitaram o alcance 

                                                 
550 Ramón Gonzálvez, Op. Cit., p. 516. 
551 Santiago Macias, Op. Cit., p. 818. 
552 Idem, Ibidem, p. 821. 
553 Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 30. 
554 Ana Fernández Félix e Maribel Fierro, “Cristianos e conversos al Islam en al-Andalus bajo los 

omeyas. Una aproximación al proceso de islamización, através de una fuente legal andalusí del s. 

III/IX”, Anejos de AEspA, XXIII, 2000, p. 419. 
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da assimilação cultural. Neste sentido, a organização em linhagem segmentária facilitou 

a defesa, expansão e crescimento destes grupos logo que chegaram à Península555. 

A comunidade muçulmana andaluza necessitava fixar a sua identidade em relação às 

outras comunidades baseadas em religiões monoteístas que haviam precedido o Islão. 

Parte desse processo concretizou no que se pode denominar mujalafat ahl al-kitab 

«diferenciação de judeus e cristãos». Tratava-se de uma comunidade em crescimento e 

do fenómeno de conversão resultavam tensões sociais entre os «muçulmanos novos» e 

os «muçulmanos velhos»556. 

Os omíadas do al-Andalus tinham, por um lado, interesse económico em manter a 

população cristã pelos impostos específicos que lhes impunham, mas, por outro lado, 

tinham também interesse religioso em que se convertessem ao Islão, por natural 

proselitismo e uniformização da fé e dos costumes. Além disso, politicamente, ter 

cristãos e judeus sob as suas ordens era uma característica emblemática do poder 

político-religioso islâmico, pois assim o haviam tido os califas omíadas de Damasco e o 

próprio profeta em Medina557. 

O termo «muladi» aparece no século passado a partir do termo árabe muwallad. Por 

muwallad entende-se geralmente «cristão convertido ao Islão». Este vocábulo designa o 

não-árabe que vive entre árabes e a eles se assemelha. Estes, nos primeiros séculos, 

eram fundamentalmente as elites político-militares, receptivas a um intenso processo de 

aculturação que frequentemente desembocava na conversão. D. Oliver afirma que os 

cronistas árabes nunca dizem que os muladis sejam cristãos, mas na opinião de Ana 

Fernández Félix e Maribel Fierro, é muito difícil estabelecer uma fronteira clara entre os 

processos de arabização e islamização. E assinalam: “se bem que é verdade que as 

fontes distinguem entre muwalladun e nasara/ayam, de maneira que parece indicar que 

os muladis não são cristãos, também é certo que se distingue entre muwalladun e 

musalima (convertidos ao Islão), de maneira que os primeiros não são necessariamente 

muçulmanos”558. Com o passar do tempo, a assimilação linguística e cultural desagua 

                                                 
555 James L. Bone, Nancy L. Benco, Op. Cit.. p. 59. 
556 Ana Fernández Félix e Maribel Fierro, Op. Cit., p. 417. 
557 Miguel de Epalza, “Falta de obispos y conversión al Islam de los cristianos de al-Andalus”, Al-

Qantara. Revista de estudios árabes, volume XV, Fasc. 2, Madrid, 1994, p. 392. 
558 Ana Fernández Félix e Maribel Fierro, Op. Cit., p. 424. 



 99

na religiosa e, desta maneira, o significado original de muwallad («arabizado») perdeu-

se, identificando-se com converso muçulmano559. 

Os mawali são fundamentalmente libertos, cuja manumissão traz consigo o 

estabelecimento de um vínculo de clientela e, portanto, a adopção de um elemento 

onomástico árabe, a nisba tribal. Os muwalladun parecem ser, pelo contrário, homens 

livres que se convertem ao islão sem estebelecer um vínculo genealógico com os árabes, 

porque o seu «patrono» permanece o conjunto da comunidade muçulmana560. 

Bulliet argumenta que a taxa de conversão ao Islão foi determinada em parte pela 

probabilidade de exposição de muçulmanos a não-muçulmanos. Mediante a 

monitorização das mudanças na incidência de nomes hispano-romanos e árabes, através 

do tempo, constata que, no início do período islâmico, quando existiam relativamente 

poucos muçulmanos em comparação com não-muçulmanos, a taxa de novas conversões 

era inferior devido à baixa incidência de contacto entre indivíduos dos dois grupos. 

Mas, à medida que as conversões têm lugar, a probabilidade destas ocorrerem aumenta 

exponencialmente, sobretudo, desde meados a fins do século IX561. 

Um cristão passava a muçulmano através da passagem por uma forma ritual de 

conversão que consiste na recitação perante testemunhas da shahada: “Não existe Deus 

além de Deus e Muhammad é o seu profeta” 562. No entanto, Miguel de Epalza chama a 

atenção para a conversão jurídica devido à falta de bispos capazes de assegurar a 

renovação da comunidade cristã. Para ser cristão e ter estatuto de cristão na sociedade 

muçulmana requer uma cerimónia eclesiástica – o baptismo563. Por exigências legais 

muçulmanas, a nomeação de um novo bispo tem de ser reconhecida e aprovada pela 

autoridade muçulmana564. A ausência de bispos provoca uma perda de estatuto religioso 

do cristão e, consequentemente, a perda desse estatuto político na sociedade islâmica. 

Produz-se então uma conversão sociológica e jurídica massiva ao Islão, das 

comunidades cristãs privadas de baptismo, além das conversões pontuais e conscientes 

de indivíduos e famílias565. 

                                                 
559 Idem, Ibidem, p. 425. 
560 Idem, Ibidem, p. 425. 
561 James L. Bone, Nancy L. Benco, Op. Cit., p. 63. 
562 Jessica A. Coope, Op. Cit., pp. 52-53. 
563 Miguel de Epalza, Op. Cit., p. 388. 
564 Idem, Ibidem, p. 389. 
565 Idem, Ibidem, p. 390. 
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A escassez de bispos acentuar-se-ia na segunda metade do século IX, pela 

trasladação de mosteiros para territórios de soberania cristã, no norte da Península566. 

Até meados do século IX nenhuma fonte directa menciona conversões de cristãos ao 

Islão, salvo as indirectas sobre famílias de notáveis de origem hispânica em que 

aparecem como muçulmanas. Mas não se exclui que massas de cristãos de origem 

hispano-visogótica se tenham passado para o Islão por falta de sacramento do baptismo 

e por não poderem ser pagãos nessa sociedade islâmica, seriam considerados «cristãos 

de tradição» ou simplesmente muçulmanos. De acordo com Miguel de Epalza, tratava-

se de “um processo político-religioso tão lógico, para os seus contemporâneos que isso 

explicaria porque nem as fontes cristãs do século IX nem as muçulmanas o 

mencionem”567. Regista ainda que as fontes moçárabes partidárias dos mártires (Álvaro, 

Samsão, Eulógio) “somente se queixam da perda do poder político cristão ou do 

progressivo desaparecimento da cultura latino-cristão, mas não de conversões ao 

Islão”568. 

Boisselier aponta também o século IX para uma conversão muito acentuada de 

moçárabes, por medo da pressão contra os seus correligionários que então se 

revoltaram. Por outro lado, a entrada em cena dos chefes muladis nas lutas políticas do 

Gharb a partir de 868, faz supor que se apoiam nos apoiantes da mesma facção569. 

Boisselier considera que a maior parte dos moçárabes do Gharb que passaram ao Islão 

no início do século X sejam citadinos em vez de rurais. Coloca também a hipótese de 

que as crenças priscilianas e monofisitas tenham facilitado a conversão no plano 

teológico. Entre o povo, existem alguns testemunhos arqueológicos de sobrevivências 

pagãs no século VI, na zona de Mértola, o que faz supor que a islamização não seja 

sempre associada a uma decristianização570. 

Mesmo os homens que permaneciam cristãos, contudo, não podiam esperar um sério 

avanço na carreira no aparelho de Estado, a não ser que seguissem o suficiente da 

Sharia de modo a evitar ofender os muçulmanos. Os muçulmanos eram particularmente 

sensíveis acerca das violações das leis de comida e higiene. Para Jessica A. Coope: “O 

facto de que um homem era cristão não era necessariamente um problema para os 

                                                 
566 Idem, Ibidem, p. 396. 
567 Idem, Ibidem, p. 398. 
568 Idem, Ibidem, p. 398. 
569 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 187. 
570 Idem, Ibidem, pp. 187-188. 



 101

muçulmanos, mas um cristão que se encontrava fisicamente poluído pelo consumo de 

porco ou que não era circuncidado era intolerável”571. 

Segundo a investigadora: “O Islão que os cristãos viram em Córdova foi uma 

religião de vida pública, no aparelho de Estado. Era o conjunto de qualidades culturais e 

sociais que eram necessárias para serem bem-sucedidos” 572. Esta associação do Islão 

com a vida pública explica porque, de acordo com as fontes islâmicas, eram homens e 

não mulheres que se convertiam ao Islão. As mulheres não competiam pelo sucesso na 

arena pública e como tal, não tinham os mesmos incentivos que os homens para 

aderirem à religião dos governantes573. 

A arabização não tem efeitos imediatos sobre as práticas antigas. Na maior parte dos 

sítios rurais, a cerâmica comum tardo-romana persiste até ao século X, como no caso da 

villa de Milreu. As influências orientalizantes são mais precoces nos sítios urbanos 

massivamente colonizados pelos árabes, como Beja, Silves, Mértola e Alcácer; mas este 

fenómeno diz respeito a cerâmica de luxo e a decorações arquitecturais, ou seja, das 

categorias sociais elevadas574. Também os berberes mantiveram a tradição 

marcadamente persistente e conservadora da produção caseira de cerâmicas artesanais 

para uso em culinária e armanezamento de água que se estende até antes da ocupação 

romana575. 

Mais revelador do que os estilos decorativos e a morfologia das olarias, o modo de 

fabricar as telhas permanece idêntico ao da Antiguidade até ao século XI na Alcaria 

Longa, um sítio berbere e islâmico. Daí Boisselier concluir que “nos aspectos mais 

«populares», a civilização rural do Garb parece ser alvo de uma berberização, ao passo 

que a maior parte dos elementos inspirados no modelo urbano, manifestam uma 

orientalização certa”576. Um argumento importante, mostra que a aculturação é 

extremamente profunda no século X: verifica-se a ausência total de carne de porco em 

todos os os jazigos explorados até agora pelos estudos osteológicos577. 

                                                 
571 Jessica A. Coope, Op. Cit., p. 53. 
572 Idem, Ibidem, p. 55. 
573 Idem, Ibidem, p. 55. 
574 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 189. 
575 James L. Bone, Nancy L. Benco, Op. Cit., p. 64. 
576 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 190. 
577 Idem, Ibidem, p. 190. 
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A cultura hispano-árabe em que se inscreve a luso-árabe, formou-se lentamente, a 

partir do encontro desse substrato inicial ibérico com elementos culturais árabes e 

berberes. A língua e cultura dos moçárabes, apesar de se deixarem gradualmente 

contaminar pelo árabe, mantiveram sempre ligações directas com o latim, sobretudo 

através da liturgia cristã e dos contactos com a Bíblia, com os escritos dos autores 

cristãos anteriores à conquista islâmica e com os dos seus contemporâneos de além-

Pirenéus578. Contudo, fora da Igreja, a alta cultura latina não estava firmemente 

enraizada; as tradições clássicas tinham sido enfraquecidas pelos séculos entre a queda 

do império romano do ocidente e as invasões árabes. Na Pérsia, a conversão da 

população ao Islão não significou o fim da herança cultural indígena. No al-Andalus, 

sim579. 

As uniões matrimoniais como forma de estabelecer pactos, de criar redes, de 

monopolizar bens ou, por fim, de fortalecer interesses comuns, estavam muito 

estendidas580. Os matrimónios mistos reforçaram, por exemplo, os pactos acordados 

entre os árabes e os filhos de Vitiza ou Teodomiro com os recém-chegados. Um outro 

exemplo é a união entre a viúva de Rodrigo e Abd al-Aziz: “casou-se com a mulher do 

tirano Ludriq, cujo sobrenome era Umm Asim e seu nome, Ayla, a qual, no momento da 

conquista, tinha pactuado, acedendo ao pagamento do tributo e conservando a sua 

religião”581. 

O facto de as mulheres poderem ser sujeitas ao jogo das alianças matrimoniais 

contradiz o forte carácter agnático e patrilinear da sociedade dos conquistadores. As 

mulheres andalusas aparecem com frequência como proprietárias de bens tanto móveis 

como imóveis e a lei islâmica garantia-lhes uma independência dentro do matrimónio na 

gestão desses bens582. O facto de as mulheres terem acesso a propriedade e, sobretudo, 

poderem transmitir os seus bens, convertiam-nas em algo mais do que sujeitos passivos, 

receptáculos da honra de um determinado grupo583. 

 Contudo, Manuela Marin adverte, com prudência, que os dados de que dispomos não 

são suficientes para afirmar a continuidade ou o abandono da endogamia árabe. 

                                                 
578 Joaquim Chorão Lavajo, Op. Cit., p. 100. 
579 Jessica A. Coope, Op. Cit., p. 57. 
580 Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., p. 142. 
581 La Conquista de al-Andalus, p. 32. 
582 Eduardo Manzano Moreno, Op. Cit., p. 143. 
583 Idem, Ibidem, p. 144. 
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Somente os casamentos no seio da família omíada estão devidamente atestados, 

conhecendo-se um total de sete uniões de emires e califas com mulheres da sua própria 

família. Mas há que ter em conta o carácter excepcional da família governante, cujas 

mulheres dificilmente deviam encontrar homens de nível semelhante para casar584. 

Boisselier é da opinião que as cidades conservam melhor a solidariedade clânica do 

que os campos, porque as famílias de origem árabe (pretendida ou verdadeira) cultivam 

as genealogias e o orgulho étnico e constituem um povoamento mais concentrado. 

Inversamente, a proximidade do poder político em meio urbano é um elemento de 

afrouxamento da solidariedade tribal na medida em que certas famílias entram ao 

serviço de Estado e acabam por abandonar os interesses do seu clã. Verificamos que a 

«desclanização» dos árabes foi sempre mais rápida do que a dos berberes585, pois as 

regiões de fronteira, onde estes se instalam, vão recebendo novos contingentes 

magrebinos586. 

A classe dos grandes terratenentes hispano-romanos do mesmo modo que 

sobrevivera ao impacto germânico do século V, mantendo as suas propriedades e 

direitos587, conservará sua influência após a conquista árabe. Esta colaboração permite, 

na opnião de Picard, uma rápida aceitação dos novos senhores, por parte dos autóctones, 

processo acelerado pela fuga ou acantonamento dos opositores a norte do Tejo588.  

O primeiro foco de arabização e de islamização, na ponta mais ocidental de al-

Andalus foi Beja, que manteve o estatuto de capital de toda a zona entre Tejo e 

Guadiana de que gozava nos tempos romanos e visigóticos. Criou-se nessa sede 

provincial um novo poder, uma escola de fiqh (direito canónico e jurisprudência) que 

chegou a exportar alguns magistrados para outros cantos do Andalus. Destacou-se assim 

a linhagem dos Banu Sharâhîl, do clã mafirita de origem iemenita integrado no jund 

árabo-egípcio instalado em Beja em meados do século VIII589. Provavelmente, a 

                                                 
584 Idem, Ibidem, p. 139. 
585 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 198. 
586 Idem, Ibidem, p. 199. 
587E. A. Thompson, Los Godos en España, Madrid, Alianza Editorial, 1990, p. 137. 
588Christophe Picard, Op. Cit., p. 281. 
589Adel Sidarus, A islamização religiosa do extremo gharb al-Andalus (séculos VIII-IX), Portugal, 

Espanha e Marrocos - o Mediterrâneo e o Atlântico : actas do Colóquio Internacional Portugal, 

Espanha e Marrocos,; org. Teresa Júdice Gamito ; [ed.] Universidade do Algarve, Faro : Universidade 

do Algarve, 2004, p. 115. 
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formação não terá revestido o aspecto formal de transmissão do saber, que conhecemos 

para outros lugares ou épocas posteriores. Terá sido antes pragmática e difusa, sem 

cadeias de magistério bem  identificadas590. 

O exame das biografias de sábios procedentes de uma mesma cidade, torna possível 

comparar a evolução do processo de islamização nos núcleos urbanos andaluzes. Os 

ulemas são os principais agentes desse processo, pois, graças ao seu conhecimento das 

ciências e rituais islâmicos, estabelecem os critérios de comportamento da comunidade 

e dirimem os conflitos que surgem na aplicação das normas legais. Além disso, a sua 

formação permite-lhes ocupar cargos na administração jurídico-religiosa, exercer o 

magistério através dos seus discípulos e converter-se em modelos de conduta pessoal. 

Como salienta Manuela Marín, “o fundamento principal do seu prestígio é de ordem 

moral; mas não podemos esquecer que os alicerces das suas individualidades repousa 

sobre componentes diversos que vão desde as suas origens étnicas às suas relações de 

família e sua posição económica591. 

As notícias supostamente mais antigas sobre a presença islâmica em Beja 

relacionam-se com a conquista da Península Ibérica por Musa b. Nusayr. Um neto de 

Abd al-Rahman b. Awf, Companheiro do Profeta, chamado de Abd al-Chabbar b. Abi 

Salama b. Abd al-Rahman, havia tomado parte da expedição de Musa b. Nusayr, tendo-

se instalado primeiro em Beja e depois em Badajoz. Tratava-se com efeito, de um tabi’i, 

ou seja, um membro da segunda geração de muçulmanos que tinha estado em contacto 

pessoal com aqueles que, por sua vez, tinham sido Companheiros do Profeta. É de 

supor, portanto, que houve um período em que a competição entre os clãs árabes pelo 

controlo do al-Andalus recorreu à presença de personagens que podiam exibir uma 

conexão directa com a genealogia religiosa do Islão592. 

Contingentes árabes procedentes do Egipto (ou seja, árabes iemenitas estabelecidos 

como consequência da expansão islâmica) receberam concessões territoriais na região 

de Beja, em meados do século VIII. Um destes grupos de origem sul-arábica – 

ma’afirida – terá um papel importante na história da região e suas relações com o poder 

                                                 
590 Idem, Ibidem, p. 117. 
591 Manuela Marín, “Los Ulemas de Beja: formación y desaparición de una elite urbana”,  Edições 

Colibri, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, separata 

de Elites e redes clientelares na Idade Média. Problemas metodológicos, Actas do colóquio, Évora, 

2000, p. 28. 
592 Idem, Ibidem, p. 29. 
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de Córdova593. Os Banu Bashir, família ma’afiri, estabelecidos em Beja aparecem nos 

dicionários biográficos na sua qualidade de juízes de Córdova, onde desenvolvem a sua 

actividade. Apesar da sua vinculação com Beja, não influenciaram a formação do 

núcleo local de ulemas, cuja formação como grupo coeso, ou seja, com uma rede de 

mestres e discípulos, corresponde a uma segunda etapa de islamização das cidades 

andaluzas (século IX e começos do século X) 594. 

Enquanto que os membros da aristocracia árabe local eram nomeados juízes de 

Córdova, os filhos e netos dos convertidos ao  Islão aproveitaram a oportunidade que 

lhes oferecia a nova ordem social para converter-se em “peritos” ou “técnicos” cujos 

conhecimentos eram imprescindíveis para assegurar a correcta marcha da vida religiosa, 

jurídica, económica ou doméstica – a “sua capacidade de dar respostas (fatwas) às 

perguntas colocadas em todos esses âmbitos, convertia-os em membros de uma elite 

nascente com capacidade de controlo sobre o resto dos seus concidadãos”595. 

As fontes biográficas que nos informam sobre a existência destes sábios noutras 

cidades do al-Andalus, não mencionam o Algarve. Os ulemas mais antigos que têm uma 

relação qualquer com esta região aí exercem a sua actividade mas vêm de Beja ou de 

Córdova e a ela só chegam quando o século X está bem avançado. Conhecemos apenas 

o nome de um sábio iemenita dos primeiros tempos do Islão no Algarve. Trata-se de 

Muhammad b. Ibrahim b. Muzayn al-Awdi (morre em 799), originário de Ossónoba e 

que exerce como juiz em Córdova, na época de Abd al-Rahman596. 

Esta islamização lenta explicaria também a ausência de uma elite de sábios criada 

nas cidades a partir dos elementos locais convertidos ao Islão. Consideramos 

geralmente que é somente no século X que a sociedade do al-andalus atinge um grau de 

assimilação de formas religiosas, políticas e sociais que a permitem definir como 

sociedade islamizada597.  

 

 

 

                                                 
593 Idem, Ibidem, p. 30. 
594 Idem, Ibidem, p. 31. 
595 Idem, Ibidem, p. 34. 
596 Manuela Marín, “A l’extremité de l’Islam médiéval. Élites urbaines et islamisation en Algarve”, 

Annales. Histoire, Sciences Sociales, ano 53, nº 2, Paris, EHESS, 1998, p. 366. 
597 Idem, Ibidem, p. 367. 
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2.3.3 Resistência 

 

Todavia, os cronistas do século VIII caracterizaram a paz instaurada pelos 

muçulmanos na Península Ibérica como uma paz fraudulenta (pax fraudifica). Por 

detrás da aparente serenidade com que acatavam a exploração tributária e a 

marginalização a que se viam reduzidos, na periferia das cidades e nos campos, os 

moçárabes levantavam-se em armas cada vez que as conjunturas políticas o 

permitiam598. 

Por outro lado, também o afrouxamento do controlo emiral levava a incursões dos 

cristãos estabelecidos no norte da Península: “em tempos de Anbasa, um bárbaro 

perverso, um dos seus nobres, de nome Balaya b. Fafila [Pelágio, filho de Fávila], 

sublevou-se em terras de Yilliqiya contra os árabes que dominavam os confins desta 

região, expulsando-os dali”599. Mais tarde, “no ano 33 [750/751] foram vencidos e 

arrojados (os árabes) da Galiza, voltando a fazer-se cristãos todos aqueles que estavam 

duvidosos na sua religião e deixando de pagar os seus tributos”600, do que se depreende 

que a islamização teria um carácter superficial, mais induzido por questões de estatuto 

fiscal e social do que propriamente por motivações religiosas e de fé. Com a 

disseminação da fome, no início da década de 50, “expulsaram também os muçulmanos 

de Astorga e outras populações e foram-se reagrupando atrás das gargantas de outra 

cordilheira e para Cória e Mérida601. 

Com a implantação o emirado independente, a manutenção de um exército 

permanente e a política de atracção de omíadas supõem gastos consideráveis, o que 

implica, forçosamente, um aumento da pressão fiscal e a recuperação ou apropriação de 

novas terras602. As primeiras vítimas foram os cristãos. Segundo Chalmeta, é neste 

contexto que temos de situar a perseguição aos cristãos de Sevilha e da Lusitânia ou a 

expropriação dos descendentes de Vitiza das possessões que lhes haviam sido 

reconhecidas por al-Walid. Nem as concessões anteriormente atribuídas ao liberto Badr 

escapam a esta tendência603. 

                                                 
598 Joaquim Chorão Lavajo, Op. Cit., pp. 95-96. 
599 La Conquista de al-Andalus, p. 38. 
600 Ajbar Machmua, p. 66-67. 
601 Idem, Ibidem, p. 66-67. 
602 La Conquista de al-Andalus, p. 54. 
603 Idem, Ibidem, p. 55. 
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 As sucessivas tentativas de centralização do poder por parte dos emires e califas 

chocaram, frequentemente, com o desejo autonomista manifestado pelas elites locais, 

muladis e moçárabes. Essas rebeliões de carácter local tenderam, por sua vez, a gerar 

movimentos unificadores à escala regional604. É neste quadro que se inserem as revoltas 

que, na segunda metade do século VIII, tiveram a sua origem na tribo dos Yahsubis 

(presentes na Península Ibérica desde o tempo de Musa), que contaram com o apoio da 

população605. 

 De origem local, a sua causa imediata pode estar ligadas ao confisco de terras dos 

cristãos que, assim, se juntam ao movimento encimado pelos árabes. Tendo em conta 

que, à partida os rendimentos do jund dependiam dos impostos pagos pelos camponeses 

nativos, uma diminuição da propriedade colectável, traduzia-se numa redução da 

receita. O apoio das gentes de Beja à rebelião deixa supor a adesão dos clientes dos 

árabes e, talvez, dos camponeses ao seu serviço606. 

 De acordo com Santiago Macias, a maioria autóctone terá sido usada nos jogos de 

poder que se prolongam durante parte substancial do século VIII. As lutas, teoricamente 

tribais, que têm origem na região de Beja parecem, antes do mais, ser um pretexto da 

região para vincar os seus direitos. Essas lutas acompanham uma época de sobressaltos 

em todo o al-Andalus e de instabilidade do poder central que se exprime, por exemplo, 

na ausência de cunhagem de moeda entre 748 e 763607. 

Nos primórdios da conquista, já se tinham registado actos de inconformismo perante 

o avanço muçulmano. Referimo-nos ao papel dos cristãos de Beja em episódios como 

no acolhimento concedido aos sevilhanos, após a conquista da cidade e no subsequente 

apoio ao ataque à guarnição de Sevilha, em 714: “Os cristãos de Sevilha planearam, 

entretanto, uma conjura contra os muçulmanos que havia na cidade e, tendo ajudado 

desde a cidade chamada Niebla e a que tem por nome Beja, mataram oitenta 

homens”608. 

Há que ter, igualmente, em conta a menção expressa no que toca à rebelião de Urwa 

b. al-Walid, na década de 50, durante a qual este teria contado com o apoio dos cristãos. 

                                                 
604 Cláudio Torres e Santiago Macias, O Legado Islâmico em Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, 

p. 21. Acerca deste assunto vide supra, pp. 9-11. 
605  Idem, Ibidem, p. 22. 
606  Christophe Picard, Op. Cit., p. 31. 
607  Santiago Macias, Op. Cit., p. 826. 
608 Ajbar Machmua, p. 30. 
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Para o autor, “não é apenas uma coincidência que as revoltas se tenham desenrolado nos 

locais onde os árabes foram instalados em jund, onde se encontravam ainda os restos de 

uma aristocracia vinda de Sevilha e onde estava presente o que resistia de uma classe de 

proprietários [autóctones]”609. 

Será interessante constatar que o fluxo das revoltas no Sudoeste do Gharb segue o 

caminho das vias de comunicação610 existentes desde a Antiguidade, pelo que se 

adivinha uma identidade regional, decorrente de contínuos contactos, geração após 

geração. A disposição das elites árabes na zona, nomeadamente, da tribo Yahsubi 

equivale a um estrato mais visível e recente, (à data dos acontecimentos) de uma área 

geográfica com contornos socio-económico-políticos já anteriormente definidos. 

Verifica-se, pois, uma continuidade na classe que continua a deter boa parte do 

controlo sobre as terras e a influenciar os destinos da região. Os camponeses estavam na 

dependência de chefes árabes, de aristocratas «visigodos» ou de comunidades religiosas, 

o que sugere uma relativa autonomização dos territórios do Gharb em relação à 

autoridade de Córdova611. O apoio dos cristãos de Beja às revoltas supracitadas, 

sobretudo às de Urwa b. al-Walid e de al-Mughith, sugere que, sob a aparência de 

motivações meramente tribais, estas lutas parecem ser “um pretexto da região para 

vincar os seus direitos, numa tentativa da aristocracia local para não perder 

provilégios”612. 

Nas revoltas que surgem em torno de Beja no fim do século VIII e no início do 

século IX, os árabes aparecem-nos implementados nas cidades, devendo ser sobretudo a 

população urbana que é implicada nas lutas. Também não podemos excluir o apoio de 

uma população tribal quando o chefe berbere revoltoso de Mérida, Ibn al Gabbar habita 

sobre o baixo Guadiana e na serra613 do Algarve (em Monchique) nos anos 830; mas a 

única intervenção explícita vem da parte dos citadinos, dos habitantes de Beja, para 

tentar prendê-lo614. 

Quando eclode a grande fitna na segunda metade do século IX,  as populações rurais 

começam a fornecer um apoio activo aos chefes muladis do Garb. Esta tomada de 

                                                 
609 Santiago Macias, Op. Cit., p. 816. 
610 Vide supra, pp. 46-51. 
611 Santiago Macias, Op. Cit., p. 817. 
612Idem, Ibidem, p. 816. 
613 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 235. 
614 Idem, Ibidem, p. 236. 
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consciência explica-se, para os convertidos, “pela sua ascensão à dignidade de 

muçulmanos e a desilusão, de seguida, face ao desprezo dos árabes e a manutenção de 

um estatuto fiscal inferior” 615. É nesse contexto que se inscreve o retorno à dissidência 

de Mérida, em 823, sob a liderança de Marwan b. Yunus Al-Jilliqi, pai de Abd al-

Rahamn b. Marwan "o galego", caudilho da rebelião do ocidente do al-Andalus na 

época do emir Muhammad616. 

Em 875, saiu Hashim de Córdova com um exército para combater Ibn Marwan que, 

por agravos pessoais recebidos de Hashim na corte, havia-se sublevado na Estremadura, 

havia reunido numerosos pares e aliado com o rei de Leão, ameaçando tomar a parte 

ocidental da Península, acabando Hashim por ter sido feito prisioneiro, remetido ao rei 

de Leão e resgatado pelo emir Muhammad por soma considerável617. Por aqui se 

depreende a falta de recursos do poder central para fazer vingar a sua posição na 

referida área, tendo de se submeter às condições impostas pelos sequestradores. 

Uma outra revolta tem lugar no Gharb, desta feita por Tumlus, caudilho de origem 

desconhecida, (moçárabe ou berbere): “o emir al-Hakam enviou a seu filho Hisham em 

aceifa contra a região ocidental, após o rebelde conhecido por Tumlus, que se tinha 

apoderado de Lisboa e zonas limítrofes do extremo ocidental do al-Andalus até Coimbra 

(...) ao mesmo tempo que Tumlus esquivava-se na inexpugnabilidade das fortalezas”618. 

Segundo a mesma crónica, este faria propaganda pro-iemenita, tendo-se dispersado, 

após a sua morte, a comunidade pro-iemenita que liderava619. 

A atitude dos moçárabes é menos fácil de apreender. No exército composto por 

moçárabes que actua na zona a oeste de Mérida em 876, não se sabe se nele se devem 

ver simples mercenários ao serviço dos senhores proprietarios cristãos ou voluntários 

servindo os seus próprios interesses (talvez mais sociais e económicos do que 

políticos)620. 

Pragmaticamente, Boisselier observa que “não se deve exagerar a implicação 

«popular» nas lutas civis e políticas desta época: ela limita-se a uma simples adesão, 

quase automática, ao poder no momento no lugar, adesão motivada pela preocupação 

                                                 
615 Idem, Ibidem, p. 236. 
616 Ibn Hayyan, Op. Cit., p. 55. 
617 Ajbar Machmua, p. 126. 
618 Ibn Hayyan, Op. Cit., p. 48. 
619 Idem, Ibidem, p. 86. 
620 Stéphane Boisselier, Op. Cit., p. 236. 
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primordial de segurança – à qual os príncipes independentes tentam, aliás, 

responder”621. Só assim se explica a participação da «gente do mercado» de Córdova no 

conflito que opôs, anos antes, Ibn Hurait e Abu al-Jattar a Yusuf al-Fihri e al-Sumayl: 

“Nisto diz as-Sumayl [p. 60] a Yusuf: «Em que nos detemos quando nas nossas costas 

está um exército do qual nos esquecemos? - Qual é? diz Yusuf. - A gente do mercado de 

Córdova.» Então mandou o seu cliente jalid ben Yazid e ao chefe do seu... que fizeram 

sair com uns quatrocentos, armados de paus e bastões e alguns poucos com espadas e 

chuços e com eles os carniceiros com os seus cutelos”622. 

Em 824, teve lugar, em Córdova, a revolta do Arrabalde, protagonizada pela sua 

população: “ergueram-se contra eles na sequência de muitos rancores que lhe tinham 

ido guardando; tomaram as armas de improviso e dirigiram-se ao seu alcazár”623. 

Tratar-se-iam de muladis, os líderes da sedição, segundo refere o excerto: “[os 

cordoveses] não deixavam de murmurar, os seus cabecilhas recorriam a colóquios 

nocturnos nas mesquitas para ocultar-se do sultão, contra quem conspiravam”624. 

Sensivelmente três décadas depois, no al-Andalus, regista-se uma insurreição levada 

a cabo por alguns dhimmis cordoveses – o episódio dos mártires voluntários de Córdova 

– ocorrida entre os anos 850 e 859. Esta, porém, não aparece sequer mencionada nas 

fontes árabes, ao passo que as fontes cristãs contemporâneas são prolixas em 

detalhes625. O primeiro martírio voluntário teve lugar em Junho do ano 851626. 

A maioria dos cinquenta cristãos era acusada de fazer comentários públicos 

insultuosos acerca do Profeta ou de pregar abertamente a doutrina cristã.. Alguns destes 

executados vinham de famílias muçulmanas ou parcialmente muçulmanas. Cerca de 

metade dos supliciados eram clérigos ou viviam sob um voto monástico na altura das 

suas mortes. Este movimento não estava, contudo, confinado aos monges, freiras e 

clérigos, pois incluía um soldado do exército do amir, antigos funcionários públicos do 

governo islâmico e filhos de pais muçulmanos627. 

                                                 
621 Idem, Ibidem, p. 236. 
622 Ajbar Machmua, p. 65.  
623 Ibn Hayyan, Op. Cit., p. 55. 
624 Idem, Ibidem, p. 60. 
625 Idem, Ibidem, p. 457. 
626 Idem, Ibidem, p. 462. 
627 Jessica A. Coope, Op. Cit., p. 51. 
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Em consequência, Muhammad I, sucessor de Abd al-Rahman II, endureceu as 

medidas contra os cristãos: dispensou todos os que estavam ao seu serviço, mandou 

derrubar tudo o que fora construído por estes desde a conquista, destruir os seus 

templos, mover-lhes perseguição e, não menos importante, aumentar-lhes os 

impostos628. 

Lapiedra Gutiérrez chama a atenção para o facto de nos concílios e mosteiros 

fomentar-se a obsessão pela salvação pessoal, gerando-se um ambiente de ansiedade 

espiritual, na qual o martírio era uma opção viável629. A isto devemos somar a 

consciência dos elementos cristãos mais conservadores da força cada vez maior que a 

cultura árabe exercia sobre a hispânica630. 

Paulo Álvaro e Eulógio de Córdova eram cristãos do al-Andalus que claramente 

desprezavam o Islão. Ambos lamentam como os jovens cristãos abandonavam o estudo 

das letras latinas a favor das árabes. Álvaro e Eulógio compreendiam as acções dos 

mártires como um protesto contra a conversão e assimilação e como um aviso aos 

cristãos de, caso resistissem vigorosamente a essas tendências, a sua religião e cultura 

seriam absorvidas pelo Islão631, como podemos constatar na seguinte passagem: “Pois 

julgais que não sofremos agravo algum com a destruição das nossas basílicas, com o 

opróbrio e o insulto dos nossos sacerdotes e com o pesado tributo que, com grande 

angústia e fadiga, pagamos todos os meses? Não será menos dolorosa uma morte que 

acabe de vez com tantas calamidades do que a penosa agonia de uma vida sustentada 

com tanta penúria e estreiteza?”632. 

Ambrósio de Morales (1513-1591) pode ser considerado como o fundador da 

tradição que os define como mártires. A pesquisa historiográfica crítica dos mártires de 

Córdova foi originada fora de Espanha e remonta a Reinhart Pieter Anne Dozy633 que os 

chamava de fanáticos religiosos. Estes estudos foram frequentemente feitos a partir de 

                                                 
628 Eva Lapiedra Gutiérrez, “Los Mártires de Córdoba y la Política Anticristiana Contemporánea en 

Oriente”, Al-Qantara. Revista de estudios árabes, volume XV, Fasc. 2, Madrid, 1994, p. 462. 
629 Idem, Ibidem, p. 462. 
630 Idem, Ibidem, p. 463. 
631 Jessica A. Coope, Op. Cit., p. 52. 
632 Francisco Xavier Simonet, Historia dos Mozárabes en España, p. 405 2 407-209, in António Borges 

Coelho, Op. Cit., p. 185. 
633 Igor Pochoshajew, “Martyrs, Madmen or Criminals: Christian Selfsacrifications in 9th Century 

Cordoba from the Prospective of Different Historiographical Traditions”, p. 2. 
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uma perspectiva histórica, sociológica ou psicológica e tentou explicar a motivação dos 

cristãos que procuraram a morte voluntária634. 

Franz Richard Franke enfatizou que os mártires voluntários eram motivados por 

ideais ascéticos e consideravam a morte como o meio mais seguro de atingir os seus 

objectivos: “ao insultar o Islão, eles revalorizavam a sua própria crença cristã, face ao 

Islão que, na época, avançava politica e culturalmente”635. Ann Christy duvida da 

factualidade dos acontecimentos descritos por Eulógio e Álvaro. Pochoshajew é da 

opinião que a falta de fontes adicionais não minimiza a credibilidade dos escritos destes 

autores. Inversamente, demonstra que os actos dos mártires existiram, mas não 

reflectiam ou convenciam o suficiente para chamar a atenção dos escritores 

contemporâneos636. 

A procura da morte como resistência ao Islão foi fortemente condenada pela maioria 

da comunidade da igreja de Córdova. Ao contrário dos mártires dos primórdios da 

Igreja que foram sentenciados por pagãos, os cristãos cordoveses foram-nos por crentes 

de uma religião monoteísta. Ao contrário dos antigos mártires, os cristãos de Córdova 

não foram torturados, mas mortos mediante uma rápida execução637. Ao ofender o Islão, 

eles demonstraram um comportamento sem tacto, sem paralelo na história e tradição 

cristã. Além disso, não haveria, nesta época, perseguição religiosa em Córdova que 

justificasse o martírio638. 

Durante os séculos de dominação islâmica, foram os mosteiros os maiores 

promotores da cultura latina – só Córdova e os seus arredores tinham quinze. Na área 

correspondente ao actual território português, tiveram muita importância na região 

coimbrã, os de Lorvão e da Vacariça639. Os hispano-muçulmanos, em contacto directo 

com os seus irmãos do ocidente, já detentores dos legados culturais greco-romano, sírio, 

persa, egípcio e outros, não pararam de progedir culturalmente, enquanto os moçárabes, 

separados do resto da Cristandade, perderam gradualmente o contacto com as raízes 

                                                 
634 Idem, Ibidem, p. 3. 
635 Idem, Ibidem, p. 3. 
636 Idem, Ibidem, p. 3. 
637 Idem, Ibidem, p. 5. 
638 Idem, Ibidem, p. 6. 
639 Joaquim Chorão Lavajo, Op. Cit., p. 101. 
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culturais cristãs, o que provocou, por um lado, um gradual definhamento da sua cultura 

original e, por outro, uma crescente arabização640.  

 

 

Fig. 3 – Mapa das revoltas durante os séculos VIII e IX da governação omíada. 
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640 Idem, Ibidem, p. 101. 



 114

CONCLUSÃO 

 

Pela análise das fontes e bibliografia, verificamos que o impacto do domínio 

muçulmano, no período estudado, deu-se, sobretudo, ao nível político, com afastamento 

das elites que lideravam os destinos da Hispânia. Contudo, também essa mudança de 

cúpula não foi radical, uma vez que, por meio de pactos e de casamentos celebrados 

entre as aristocracias árabe e autóctone, foi possível a estes últimos continuar na posse 

das suas propriedades e prerrogativas, interferindo, até, em questões políticas (veja-se o 

caso de Artóbas), na condição de reconherem o governo muçulmano. 

Assiste-se a um recrudescimento das cidades, mais atractivas para os nobres árabes, 

pela sua proximidade do poder, mas as estruturas rurais circundantes, como as villae, 

também albergam distintos senhores. Existem, inclusivé, vários casos de villae que 

servem permanentemente de habitação desde o período tardo-romano. 

Aliás, outras tendências se constatam desde tempos anteriores à entrada dos 

muçulmanos na Península, como, por exemplo a elevação dos habitats, com o regresso 

a locais que haviam sido habitados antes da romanização. Esses locais converter-se-ão 

em refúgios para as populações, em virtude da instabilidade que grassa no al-Andalus 

nestes dois séculos. 

Aliás, nos séculos VIII e IX, no que respeita a estruturas militares, verifica-se um 

mero reaproveitamento e reforço das estruturas já existentes, na maioria dos casos. 

Somente a partir dos finais do século IX assiste-se a uma política emiral de construção, 

decorrente dos ataques normandos e da própria necessidade de afirmação e de controlo 

do território e das frequentes dissidências. 

Quanto à propriedade, ela não parece ter mudando substancialmente de mãos, tendo 

em conta os pactos celebrados com os autóctones que lhes permitiam a manutenção dos 

seus bens. Além disso, é a natureza recaudatória que mais interessa aos governantes, 

pelo que, salvo em casos específicos de fuga, morte em batalha ou resistência aos 

muçulmanos, é que as propriedades são tomadas. De ter em conta que, devido à quebra 

demográfica registada na fase final do regime visigótico e devido à fuga de muitos 

cristãos para norte, muitas propriedades se encontrariam disponíveis, o que atenuava 

potenciais disputas pela terra. 

No que diz respeito às relações entre os principais grupos do al-Andalus, 

verificamos que o conflito é uma constante entre os árabes. A pretexto da solidariedade 

tribal, pegam em armas para vingar um qualquer familiar seu, morto às mãos da facção 
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contrária ou pelo próprio emir. Pela observação mais atenta, verificamos que estão 

sempre subjacentes motivos de ordem material, fiscal, política e de prestígio. 

Os berberes manifestam-se somente em conflito com os árabes e em situações bem 

identificáveis, como a rebelião de 740, na qual os berberes reivinidicavam um estatuto 

idêntico ao dos árabes, no seguimento da revolta ocorrida pouco tempo antes no 

Magrebe, so a égide do Kharijismo. 

Quanto aos autóctones, mantêm-se normalmente, afastados das querelas alheias, 

interferindo, porém, nas revoltas que partem de Beja, num exemplo bastante importante, 

para a área geográfica sob a qual trabalhámos. Isto dá a entender que existe um nucleo 

de população indígena com uma liderança forte que faz por defender os seus interesses. 

A generalidade dos hispânicos conforma-se com a sua situação, uma vez que tem 

algumas liberdades garantidas pelo estatuto da dhimma e, só a partir da segunda metade 

do século IX, vão procurar a conversão, principalmente, como meio de ascensão social, 

possibilitada pela complexização do aparelho de Estado e pela gradual abertura dos 

serviços, senão àqueles que praticam o Islão, pelo menos àqueles que se mostram 

arabizados. O episódio dos mártires de Córdova é o único e último grande protesto face 

à decadência da cultura latina, em favor da oriental.  

 

 


