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Jornadas de Solidariedade com a Palestina – 2011 

Sessão Comemorativa do Dia Internacional de Solidariedade com o Povo da Palestina 

29 de Novembro de 2011 

 

Intervenção de Cláudio Torres (*) 

 

Como venho da Arqueologia, é disso que lhe vou falar. Foi também por isso que vim. Há qualquer coisa 

importante que é preciso dizer e denunciar. É esse o meu objectivo hoje, aqui, também. 

Como sabem, a Arqueologia é uma ciência estranha, é uma ciência que não trata, que utiliza mal, o 

documento escrito. Como se sabe, o documento escrito é feito por quem sabe escrever e quem sabia 

escrever eram, habitualmente, só as classes dirigentes. Ora a gente, na Arqueologia, só apanha coisas 

daqueles que não sabiam escrever – restos, lixo. Portanto, encontramos a História daqueles que nunca 

tiveram história, daqueles que não tiveram acesso à palavra, aos estudos. 

Há trinta anos que ando à procura de árabes algures, lá em baixo. Mas estamos a ter informações 

contrárias. Andamos à procura dos árabes e, afinal, não há árabes, há camponeses! Foi o que nós 

encontrámos, é o que estamos a encontrar. É gente, populações que se converteram ao islamismo. Tudo 

diferente daquilo que se possa imaginar. 

Hoje a gente duvida muito das invasões: invasões, tropas, equipamentos, cavalos... que vieram, se 

instalaram. Hoje temos muitas dúvidas sobre essa História feita por batalhas. Claro que houve, haverá 

sempre guerras, batalhas. Só que a História é, habitualmente, feita por outros. Portanto, é um pouco 

através deste discurso, desta descoberta daqueles que nunca tiveram história, que estamos, também, a 

encontrar e perceber outras histórias. 

Sabem que a Arqueologia serviu muito como arma identitária para justificar conquistas, ocupações. O 

nazismo desenvolveu, acerta altura, de forma impressionante, a investigação arqueológica, no sudeste e 

noutros territórios que ia ocupando, para justificar a Grande Alemanha, para ir à procura dos velhos 

alemães, dos hipotéticos povos originais, 

Nós vamos encontrar hoje, em todo o Norte de África, que toda a arqueologia que aí é feita, é feita à 

procura da Europa. Quem andou a escavar no Magrebe francófono foram os franceses que andavam à 

procura do Império, do Império Romano. Mas, para chegar ao império romano, era preciso limpar o que 

estava por cima. E, por cima, estava a civilização islâmica, como é normal. Por isso, a arqueologia do Norte 

de África encontrou espantosos monumentos da época romana e, só agora, há um movimento para criar 

algum espólio da época islâmica. 

Numa visita que fiz há alguns nos à Líbia, visitei um museu que tinha um enorme espólio de estatuária 

romana preciosíssima. O primeiro andar era o andar da arte islâmica e, nesse piso, no meio de todo o piso, 

estava um Volkswagen verde, que era o VW de Kadhafi na sua juventude. Era esse o museu islâmico, nessa 

altura! 
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Mas essa memória do Norte de África não é muito diferente, infelizmente, no Oriente. A arqueologia tem 

sido praticada pelos colonizadores que vão buscar aquilo que querem. Sabem que, em arqueologia, 

habitualmente até se encontra aquilo que se quer. Portanto, há um apropriamento, uma deturpação 

voluntária daquilo que nós queremos que tenha havido na história. 

Agora vou falar de Israel. Ali, estamos a assistir diariamente a escavações que, do meu ponto de vista, são 

um genocídio cultural, um apagamento voluntário de todo um passado islâmico do seu território, do 

território da Palestina. 

É muito mais grave do que se possa imaginar. Há um apagamento voluntário que nunca chegamos sequer 

a conhecer. Claro que não vão deitar baixo os grandes monumentos, não vão deitar abaixo a mesquita de 

Oman, que é demasiado monumental, mas é dramática a destruição completa de toda a grande memória 

de uma população milenar. 

É um pouco a mesma coisa que estar aqui, em Portugal, onde houve um reino almorávida, e que vinham 

agora os almorávidas e diziam: “Isto é nosso. Estivemos aqui há 800 anos, tínhamos aqui a capital, 

tínhamos aqui um território, portanto saiam daqui que nós queremos voltar a instalar-nos cá”. 

São questões em que a gente, às vezes, pensa com dificuldade. É, muitas vezes, de uma escavação 

arqueológica que sai a justificação histórica necessária. Não é ó o documento, não é só a memória, não é só 

o que se conta, o que parece, o que se diz. É este aspecto que é preciso ter em conta. 

Por isso, hoje, faço aqui um apelo à Embaixada da Palestina, que já fiz anteriormente. Nós temos 

possibilidade de receber jovens, de os preparar arqueologicamente para não se deixarem enganar, para 

defender o seu património, para defender o seu passado. Infelizmente, não temos tido resposta, mas nós 

temos condições. Temos uma escola de preparação sobre arqueologia islâmica, as pessoas conhecem esse 

período e fazem falta, hoje, na Palestina jovens, gente que conheça o seu passado arqueológico para evitar 

este genocídio, porque é muito grave o que está a acontecer. 

É neste sentido que deixo aqui este apelo. 

Muito obrigado. 

 

(*) Cláudio Torres é Director do Campo Arqueológico de Mértola 


