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MAOMÉ, FÁTIMA E A COVA DA IRIA 
 

 

 Fátima, freguesia do concelho de Ourém, é, desde 1917, um topónimo com fortes ligações à 

religião católica e ao culto Mariano. Há uma explicação de base lendária para um tal nome. Seria o 

de uma princesa moura que, tendo sido capturada pelos cristãos, durante a Reconquista, teria, depois 

de convertida, desposado o conde de Ourém. 

 Cova da Iria é, por sua vez, uma parcela dessa freguesia, na qual se encontra implantado o 

Santuário de Fátima. 

 Temos, portanto, dois topónimos intimamente ligados a um culto religioso – Fátima e Cova 

da Iria. 

 

 Virgil Gheorghiu, renomado autor romeno de A vigésima quinta hora, era, além de escritor, 

sacerdote ortodoxo. Naturalmente interessado pelo fenómeno religioso, publicou, em 1963, A Vida 

de Maomé, notável obra biográfica sobre a vida do Profeta e as origens do Islão. Uma tradução desta 

obra surgiu em Portugal, em 2002, através das Edições 70.   

  

 Da vida familiar de Maomé, Gheorghiu refere o seu casamento com Cadija, em 595 – ela 

viúva rica, de 40 anos, ele jovem pobre de 25 –, e adianta (os sublinhados são meus): 

 
  Cadija dá-lhe três filhos: Qasim, Menaf e Attakir, que morrem de tenra idade. Depois, 
quatro filhas: Ruqaya, Zaïnab, Umm Kulthum e Fátima. Só Fátima terá descendentes. 

 

 Mais adiante, na sua narrativa, o autor descreve assim o primeiro encontro de Maomé com 

Deus: 

 
  Maomé tem quarenta anos quando encontra Deus pela primeira vez. É, certamente, 
um acontecimento; um acontecimento que não surpreende ninguém em Meca. 
  A multidão apressa-se a ouvir Maomé narrar as circunstâncias do seu encontro com 
Deus; mas esta multidão admira-se e excita-se muito menos do que quando chega uma 
caravana estrangeira. O encontro com Deus não é uma coisa extraordinária, para os árabes. 
  Em nenhum ponto da Terra se registaram tantos encontros destes como na 
Península Arábica, neste paralelogramo onde nove décimos da superfície estão cobertos de 
areia. Moisés, Abraão, Noé, Job e toda a série de patriarcas e de profetas falaram com o 
Senhor como um pastor fala com o vizinho. Até mesmo Jesus Cristo, filho de Deus, quando 
desceu à terra e viveu nestes locais da Península Arábica. 
  Os ascetas de todos os países, quando desejam encontrar Deus, vêm ao deserto da 
Arábia. 
  Aí não existe criação natural ou humana que possa separar Deus do homem. O 
deserto do céu confunde-se com o deserto de areia; encontram-se no horizonte, à volta do 
homem, para formar um deserto único e infinito. Os homens encontram-se de repente no 
Céu; os anjos e o Criador no deserto em baixo. O céu e a terra confundem-se. 
  O primeiro encontro de Maomé com Deus teve lugar no ano de 610, da forma 
seguinte: Maomé estava casado com Cadija desde há quinze anos. Levava uma vida obscura, 
isenta de preocupações materiais. A partir de uma certa idade, os homens de Meca retiram--
se para uma das colinas em redor, não longe das suas casas. À volta de Meca há uma 
quantidade de colinas e de cavas. Maomé faz como todos os outros. 
  «Maomé faz todos os anos um retiro de um mês no monte Hira.» 
  [...] 
  Diz uma outra narração: «Mais tarde, o Profeta interessa-se vivamente pelo retiro. 
Retira-se para a cava de Hira, onde se dedica ao tahannut, isto é, à prática de actos de 
adoração, consecutivamente durante algumas noites, sem vir a casa. Munia-se nesta altura 
de alguns alimentos. Voltava a casa e levava as provisões necessárias para um novo retiro. 
Isso durou até que a verdade lhe chegasse a essa cava de Hira.» 
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  [...] 
  Um viajante da época, Hamidullah, fala assim do monte Hira, onde Maomé 
encontrou Deus: «Visitei a cava de Hira, que se encontra no cume do jabal al-nur, “a 
Montanha da Luz”, situada apenas a um quilómetro da casa de Maomé. O monte Nur tem 
um aspecto muito especial. Aliás isso percebe-se, mesmo de longe, por entre as numerosas 
montanhas que o circundam. A cava de Hira está construída com rochas que desmoronaram 
e ficaram amontoadas, formando as três paredes e a abóbada. [...] Por um curioso acaso, o 
prolongamento desta cavidade vai na direcção da Caaba. 
  [...] 
  Maomé começa de imediato os seus retiros anuais. Estes efectuam-se habitualmente 
depois dos quarenta anos. O retiro tem lugar durante o Ramadão, que é um mês de jejum e 
penitência. Há uma noite neste mês onde tudo é possível. É a Noite do Poder (Kadir). Nesta 
noite, os milagres podem acontecer a todos. [...] Os homens que testemunharam as noites de 
Kadir tornaram-se sábios e santos, pois nessa noite viram o universo através dos dedos de 
Deus. 
  O problema é que nenhum dos mortais sabe qual, entre as trinta noites do mês do 
Ramadão, é a Noite do Poder, em que é preciso estar alerta. 
  Quando esta noite chega, todos os homens dormem. Poucos são os que têm o 
privilégio de estar acordados e de ver o universo através dos dedos de Deus. 
  [...] 
  É numa dessas noites miraculosas de Kadir que Maomé tem o seu primeiro encontro 
com Deus.  
  [...] 
  O grande acontecimento deu-se da seguinte forma: Maomé estava deitado, enrolado 
numa manta, a bourda. De repente, uma criatura vestida de branco e envolta numa nuvem 
de luz acorda Maomé, estende-lhe um pano prateado, sobre o qual está escrito um texto 
com letras de ouro, e ordena-lhe: “ikra”. Lê, recita. Maomé responde que não sabe ler. O 
anjo agarra Maomé pelos ombros, aperta-o e ordena-lhe pela segunda vez que leia: “ikra”. A 
violência da ordem, acompanhada de mais um apertão, torna-se mais forte: “ikra”, ordena o 
anjo. Maomé pergunta: «O que é que é preciso ler?» O anjo, que tinha apertado tanto 
Maomé, que este pensava que ia morrer, liberta-o do abraço e recita. 
  Maomé repete depois do anjo: 
  «Lê em nome do Senhor que tudo criou... e que ensinou pela pena aquilo que o 
homem não sabia...» (Alcorão XCVI, 1-5). 
  Enquanto Maomé recita, parece que as letras de ouro se gravam no seu corpo. 
«Estava de pé» – declarou Maomé – «mas caí de joelhos... Depois, deitei-me com os ombros 
a tremer.» 
  O anjo parte e Maomé fica só. Vai para casa, mas já não é livre. Após ter dado um 
passo, uma voz chama por ele. «Quando cheguei ao meio da montanha, ouvi uma voz do céu 
que me dizia: “Oh Maomé, tu és o apóstolo de Alá e eu o anjo Gabriel”.1 

  

 Tendo em consideração esta breve citação do texto de Gheorghiu, parece certo que a Cava de 
Hira é, para o Islão, um lugar superlativamente sagrado, provavelmente o mais sagrado de todos. 

Não seria surpreendente, portanto, que viesse a ser replicado sob a forma de um topónimo nas terras 

conquistadas pela expansão islâmica na Península Ibérica. 

 Cava de Hira faz lembrar Cova da Iria. 

 Iria – De iriar, abrilhantar, cintilar? Local onde se vê a LUZ? Montanha da Luz? E, bem perto 

de Fátima, nome da filha querida de Maomé? Uma criatura vestida de branco? 

 Coincidências? 

 

 

David Martelo – Abril de 2016   

                                                 
1
 GEORGHIU, Virgil, A Vida de Maomé, pp. 70-81. 


