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O OCIDENTE DA PENÍNSULA IBÉRICA ANTES DO NASCIMENTO DE PORTUGAL 
 
 
 
 Como unidade geográfica bem definida, a Península Ibérica constitui, porventura, no contexto 
europeu continental, o espaço territorial que, nos seus 580.934 km2, mais se aproxima do conceito de 
ilha – ou mesmo uma «espécie de continente menor», como lhe chamou Pierre Vilar.1 Para esse facto 
muito contribuem quatro circunstâncias: 
 

• A sua posição periférica, que acentua o isolamento próprio de uma ilha; 
• A natureza do istmo que a liga ao continente europeu – a cordilheira dos Pirenéus, que, nos 

seus cerca de 435 km de extensão, chega a atingir a altitude de 3.404 m –, constituindo uma 
fronteira natural entre a península e o resto do continente; 

• O facto de essa fronteira ter sido, desde a Idade Média, com um só país – a França; 
• Os cerca de 2.000 km de costa atlântica, sem que outros territórios se localizem na mesma 

região (mar aberto), ao contrário do que sucede com as penínsulas da Jutlândia, da 
Escandinávia, Itálica e Balcânica. 

 
Tratando-se de um conjunto geográfico de apreciável dimensão e orografia variada, tornava-se 

difícil, nas sociedades pré-romanas, a comunicação entre as diversas regiões. Não surpreende, por 
conseguinte, que a primeira tentativa bem-sucedida de unificação política só tenha ocorrido, 
precisamente, sob o domínio de Roma. Para esse facto, muito contribuiu a rede de estradas que a 
civilização latina estava em condições de providenciar. Até c. 206 a.C., a península encontrava-se 
dividida em duas províncias: Hispânia Citerior (vale do Ebro e costa Este até Vera) e Hispânia 
Ulterior (região Bética). A partir da pacificação (19 a.C.), a divisão administrativa contemplava três 
províncias: Tarraconense (antiga Citerior mais terras cantábricas, capital Tárraco/Tarragona), Bética 
(capital em Corduba/Córdova) e Lusitânia (capital Emérita Augusta/Mérida). Nova divisão no séc. III 
fez subir a sete o número de províncias. 

Veículo tão importante para a unificação como a rede de estradas foi a rápida disseminação da 
língua latina, base de entendimento que – excepção feita ao País Basco – permaneceu como fonte das 
línguas peninsulares. 

A partir do século III, a península começou a sofrer os efeitos desagregadores da decadência 
do Império. Tornou-se, assim, presa fácil dos povos bárbaros que, havia muito tempo, aguardavam nas 
fronteiras imperiais a oportunidade para se 
lançarem sobre os restos do que fora uma 
grande potência. Consequentemente, durante 
grande parte do século V, a Península Ibérica 
seria ponto de chegada de diversas migrações 
de povos bárbaros, do Norte e Centro da 
Europa, que acabariam por se submeter ao 
maior poderio da raça visigótica. 

A ideia que se faz, por vezes, da 
palavra bárbaro merece, neste caso 
relacionado com a Península Ibérica, que se 
façam algumas precisões. Citamos, por isso, 
Modesto Lafuente que, de modo muito feliz, 
soube descrever, em poucas linhas, o retrato 
social e político dos novos senhores de 
Espanha: 

 

                                                 
1 VILAR, Pierre, História de Espanha, p. 11. 
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Traían los godos consigo el sentimiento de la dignidad personal, de la libertad individual, del 

horror á la esclavitud, de la frugalidad y la templanza, del respeto á la mujer, de la fidelidad 

conyugal y de la compasión al desgraciado.
2
 

 
Assim, não parece poder causar grande surpresa que a sociedade hispano-visigoda se tenha 

desenvolvido debaixo de um regime tolerante que, como tal, conservou muitos dos usos e costumes do 
período romano. 

 A integração de todo o espaço ibérico no reino visigodo ocorreu com Leovigildo (568-586).3 
No reinado seguinte, Recaredo converteu-se ao cristianismo (587) e incrementou, através da religião, 
o processo de unificação peninsular. Conservando a língua latina como idioma oficial e contando com 
a acção agregadora da Igreja Católica, o reino visigodo experimentou, então, cerca de um século de 
estabilidade política. Em 711, quando o processo de feudalização do reino se encontrava em marcha e 
se haviam completado cerca de 900 anos de um longo processo de unificação romano-visigodo, as 
dissensões políticas internas facultaram aos berberes de Djábal Târiq a vitoriosa invasão da península, 
interrompendo a estruturação do que seria, certamente, um reino semelhante aos demais da Europa 
cristã. 

 
Quando, a partir da resistência asturiana, liderada por Pelayo, se iniciou a reconquista do 

território perdido, os combatentes cristãos encontraram a península administrativamente dividida em 
taifas, verdadeira herança fraccionista que dominaria grande parte da política da Idade Média ibérica. 
Apesar de se considerarem descendentes e herdeiros legítimos dos monarcas visigodos – com especial 
relevo para os leoneses –, os reis hispânicos revelaram-se incapazes de orientar a reconquista como 
forma unitária de restauração do antigo reino visigodo, fazendo prevalecer os seus interesses 
particulares.4 Note-se que a tradição não rigorosamente patrilinear da monarquia asturiana – 
admitindo a transmissão da coroa por via matrilinear – favoreceu o aparecimento e a afirmação desses 
mesmos interesses. Efeito semelhante tiveram as rivalidades entre os elementos mais destacados do 
clero, disputando avidamente, entre si, a titularidade das dioceses.  

Os conquistadores cristãos perfilharam, por conseguinte, uma política de criação de Estados 
independentes, resultando daí o advento de diversos dialectos locais – de raiz latina, certamente, mas 
com significativa presença de palavras de origem árabe. O desaparecimento de uma língua 
unificadora, ao dificultar a comunicação entre os povos cristãos, favoreceu a sua separação, e, 
progressivamente, com a grande mobilização moral exigida pela guerra, o desenvolvimento dos 
mecanismos geradores do espírito nacional: «O Estado vivificado pelo patriotismo volve-se Nação.»5 

Nunca se perdeu, todavia, a consciência de que os diversos reinos cristãos possuíam uma 
origem comum. Essa memória de um longo tempo de unidade resistiu a todas as vicissitudes da 
reconquista e à surpreendente falta de regras e desenfreadas rivalidades em que a mesma vai decorrer. 
Um historiador do país vizinho resumiu essa época de permanente mudança desta forma sugestiva: 

 
Parece un drama interminable el de la unidad española. La reconquista, aunque lenta y laboriosa, 

avanza sin embargo más que la unión. No se cansan los españoles de pelear contra los enemigos de 

su libertad y su fe: se cansan pronto de mirarse como hermanos. No los fatiga una guerra perpetua; 

los fatiga subordinarse entre sí.
6 

 
A ideia de união transformara-se, consequentemente, num objectivo que nenhum príncipe 

desdenharia, se fosse, naturalmente, em benefício próprio. Mas essa perspectiva assemelhava-se muito 
mais à do proprietário que adquire novas terras do que à do líder político que procura engrandecer a 
sua pátria. Por esse motivo, esses processos de unificação – que ocorriam, geralmente, na sequência 

                                                 
2 LAFUENTE, Modesto, Historia General de España, T. Segundo, p. 39. 
3 Assinale-se, todavia, o difícil controlo da Vascónia, onde as rebeliões contra a dominação visigoda foram frequentes. 
4 As primeiras secessões da monarquia asturiana – Vascos de Navarra e condado de Barcelona – ocorrem no final do 
século IX. 
5 PERES, Damião, Como nasceu Portugal, p. 39. 
6 LAFUENTE, Modesto, Ibidem, T. Cuarto, p. 1. 
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de laços familiares dos quais resultavam, pela aplicação dos direitos de sucessão, a junção de dois 
reinos sob o mesmo monarca – nem sempre eram definitivos, como foi o caso do que ligou Leão e 
Castela sob Fernando I (1037-1065). 
 

  
A Península Ibérica no tempo de Fernando I 

 
O desfazimento da união Leão-Castela, após a morte de Fernando I, é um caso exemplar para a 

compreensão do que valia, nessa época de afirmação feudal, o conceito que modernamente temos de 
nacionalidade. De facto, em vez de a coroa de Fernando I passar para o seu primogénito, o rei optou 
por fazer um testamento dos seus reinos aos três filhos varões: Sancho ficou com Castela, Afonso com 
Leão e Garcia com a Galiza. Deixou, ainda, algumas terras às suas filhas, em regime de grande 
autonomia. Tudo se acordara, pacificamente, nos mesmos termos que o faria qualquer proprietário 
abastado ao sentir aproximar-se o fim dos seus dias. 

Se a intenção de Fernando I era evitar que, após a sua morte, os filhos disputassem pelas armas 
a posse da coroa, esse desiderato foi totalmente mal sucedido. Numa primeira fase, guerreiam-se 
Afonso VI e Sancho II. Este, após ser desfeiteado em Golpejar, consegue, com o auxílio de D. 
Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador, lançar uma contra-ofensiva vitoriosa sobre as hostes 
leonesas e entrar em Leão, no Verão de 1071, como grande triunfador. Afonso VI é feito prisioneiro e 
obrigado a tomar o hábito de monge no convento de Sahagún. Mas não por muito tempo. Disfarçado, 
consegue sair do convento e rumar a Toledo – ainda sob domínio muçulmano –, onde o rei Al 
Mamún...  

 

…no sólo le recibió con benevolencia, sino que le trató como á un hijo [...] Dióle el rey musulmán 

morada cerca de su mismo palacio, proporcionábale todo lo que podía hacerle amena y agradable 

la vida, y hasta le señaló una casa de recreo fuera de muros donde pudiese vivir apartado del 

tumulto de la ciudad, y entretenido con sus cristianos.
7
 

 

Enquanto decorre o confortável exílio de Afonso VI, no meio dos que a história retrata como 
inimigos da cristandade, Sancho II completa a reunião dos territórios governados por seu pai. Invade a 
Galiza (1071) e persegue D. Garcia até próximo de Santarém, onde, sem dificuldade, o vence e 
aprisiona. Depois, como Fernando I deixara a suas irmãs Elvira e Urraca algumas terras, quer, 
também, tomar posse delas. D. Urraca resiste bravamente ao assédio que seu irmão impõe à praça de 
Zamora. Em 6 de Outubro de 1072, um dos partidários da filha de Fernando I, usando de um ardil, 
atrai Sancho II junto da muralha da cidade e aí o trespassa com uma lança. A morte do ambicioso rei 
provoca a desagregação das suas hostes e o desânimo espalha-se entre leoneses e castelhanos.  
                                                 
7 LAFUENTE, Modesto, Ibidem, T. Tercero, p. 91. 

Al Mamún 
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Posta a questão da sucessão, facilmente se gera um consenso em torno do regresso de Afonso 
VI. Exige-se-lhe, apenas, que jure nada ter tido a ver com o assassinato de Sancho II. Expedidos 
mensageiros para Toledo, o monarca cristão pode contar, então, com a magnanimidade de Al Mamún, 
que, não só o deixa sair de Toledo para tomar conta dos seus reinos, como lhe oferece todo o apoio de 
que necessite, em ouro, cavalos e armas.8 Mais tarde, Afonso VI retribuirá o gesto de Al Mamún, 
aliando-se ao rei mouro na guerra contra o rei de Sevilha e Córdoba, Ebn Abed Al Motamid.9  

Este episódio da história da reconquista – a que, propositadamente, demos um maior 
desenvolvimento – descreve, de forma sugestiva, a ausência daquele tipo de regras que, numa 
perspectiva contemporânea, poderíamos tentar vislumbrar: modesta consciência nacional, espírito 
pouco cristão nas partilhas do poder e tolerância religiosa conforme as conveniências do momento. É 
esta a Espanha na qual se prepara o nascimento da nação portuguesa. 
 

Afonso VI, de novo à cabeça dos destinos de Leão e Castela, vislumbra na formação de um 
Império a fórmula ideal para a recriação da unidade visigoda. À morte de Afonso VI segue-se o 
reinado da filha D. Urraca, período conturbadíssimo que envolve todos os reinos cristãos da península 
em penalizantes lutas internas. Em 1126, por morte de D. Urraca, sucede-lhe Afonso VII. Seguindo o 
exemplo de seu avô, o novo monarca faz-se coroar Imperador de toda a Espanha cristã, em 1135. É 
precisamente nos anos que antecedem a afirmação dessa condição de rei de reis que se verifica a 
insólita secessão unilateral de Portugal da coroa leonesa – embora habilmente disfarçada, 
posteriormente, pelo estatuto imperial, a que os reis portugueses prestaram uma atenção bem 
distanciada. Um iberista convicto, como Claudio Sánchez-Albornoz, deixa transparecer, a este 
propósito, uma sentida mágoa pela primeira perda de Portugal, quando afirma: 
 

Pero la concesión de Portugal a Enrique, conforme a la teorética feudo-imperial, grata al 

Imperator Magnificus Triumphator, hizo nacer en las orillas del Atlántico un reino cuyo 

alumbramiento histórico nada justificaba. Y esa misma teorética feudo-imperial, no-menos grata a 

Alfonso VII que a su abuelo materno, se interpuso en el camino de la reincorporación de Portugal a 

la corona leonesa. El Emperador no la intentó jamás; se limitó a imponer a su primo Alfonso 

Enríquez, por dos veces, una declaración de vasallaje.
10

 

 
Essa aparente condescendência com que os soberanos de Castela viram a formação de um 

novo reino à beira do Atlântico pode explicar-se, em boa parte, pela maior importância política e 
comercial detida, então, pelo mar Mediterrâneo. Essa circunstância esbatia o interesse de acesso de 
Castela-Leão ao Atlântico, através da costa portuguesa. 
 Prova evidente de que a ideia da união dos reinos estava longe de se transformar em doutrina 
política é o novo desmembramento a que o conjunto Leão-Castela é submetido à morte de Afonso 
VII. O monarca – que se intitulava Imperador e parecia ser o continuador da obra de seu avô Afonso 
VI – é o próprio a sancionar nova separação, ao legar Leão a seu filho Fernando II e Castela ao outro 
filho, Sancho III. 

É claro que a existência de um sistema multipolar na península favorecia a formação e 
sobrevivência de um pequeno reino como era Portugal. Por esse motivo, a nova separação de Leão e 
Castela, enfraquecendo cada uma das partes desunidas, constituiu um precioso contributo para a 
consolidação da jovem monarquia portuguesa. 
 
 
David Martelo – 2005  

                                                 
8 Ibidem, p. 96. 
9 Anos mais tarde, uma filha deste rei, Zaida de seu nome, viria a ser (3.ª ou 4.ª, conforme os autores) mulher de Afonso 
VI, agora com o nome cristão de Maria Isabel. Foi mãe do único filho varão de Afonso VI, Sancho, morto na batalha de 
Uclés (1108), aos 11 anos de idade. 
10 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, España, un enigma histórico, p. 1099. 


