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Resumo  A Europa comporta hoje cerca de 15 milhões de muçulmanos, 30 mil
dos quais em Portugal. Durante as últimas décadas, os muçulmanos da Europa
moderna revelaram capacidades notáveis na construção de comunidades e nos
processos de institucionalização. Ou seja, adoptaram certos hábitos e padrões
europeus, mantendo ao mesmo tempo costumes e padrões religiosos e culturais
que diferem da cultura dominante. Isso também se aplica aos muçulmanos de
Portugal. Trabalhando alguns dos factores que afectaram a relação entre a minoria
muçulmana e a sociedade dominante, tentarei desenhar uma imagem mais
pormenorizada da NPI em Portugal.
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A pri me i ra ques tão que sur ge de uma pers pec ti va de com pa ra ção com os eu ro pe us
é: qua is são as es pe ci fi ci da des da nova pre sen ça is lâ mi ca (NPI)1 em Por tu gal?2

O nú me ro com pa ra ti va men te mais alto de is ma e li tas é um dos vá ri os pon tos
que trans for mam o bas tan te mar gi nal caso por tu guês num caso mu i to in te res san -
te. Ou tro as pec to de in te res se é a he ran ça his tó ri ca de Al-Anda luz e da re con quis ta. 
Ela su ge re a ri que za de uma com pa ra ção en tre a ac tu al si tu a ção de Por tu gal e a de
Espa nha. Os dois pa í ses par ti lham ex pe riên ci as his tó ri cas mu i to se me lhan tes com
o Islão — mas as con se quên ci as nos dias de hoje são di fe ren tes.

Na ver da de, am bos os te mas me re ci am uma apre sen ta ção dis tin ta e do ra van -
te só se rão men ci o na dos em al guns as pec tos cru ci a is. Esta co mu ni ca ção con cen -
tra-se nos fe nó me nos mais pa ten tes so bre os mu çul ma nos em Por tu gal: a com po si -
ção, es tru tu ra e pa pel ex tra or di ná ri os da co mu ni da de su ni ta em Lis boa cha mam a
aten ção para a NPI em Por tu gal, a qual tem sido pra ti ca men te ig no ra da nos re cen -
tes es tu dos com pa ra ti vos so bre mu çul ma nos na Eu ro pa.

Este é re al men te o as pec to que con fe re es pe ci fi ci da de ao caso por tu guês.
À se me lhan ça do que acon te ce nou tros pa í ses da Eu ro pa, os mu çul ma nos em Por -
tu gal apre sen tam-se ac ti vos em ques tões so ci a is, cul tu ra is e re li gi o sas, mas con tra -
ri a men te à si tu a ção nou tros pa í ses eu ro pe us, aqui a nova cons te la ção so ci o cul tu ral
não de i xa ver aqui lo com que a in ves ti ga ção so ci al tem que se de fron tar: os cam pos
ne vrál gi cos co muns que se evi den ci a ram no novo en con tro en tre mu çul ma nos e
não mu çul ma nos nas se cu la res e cris tãs so ci e da des ca pi ta lis tas eu ro pe i as. Em Por -
tu gal, este en con tro pa re ce não só não ter sus ci ta do ten sões como não atra iu espe -
cial aten ção. É di fí cil en con trar um país oci den tal em que a NPI — seja qual for o
seu ta ma nho — seja tão con sis ten te men te ig no ra da pela im pren sa, in ves ti ga ção
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so ci al, ne go ci a ções po lí ti cas ou diá lo gos in ter cul tu ra is/re li gi o sos. Ao ana li sar o fe -
nó me no do Islão na ac tu a li da de por tu gue sa, pe ran te aqui lo que ve mos, a nos sa cu -
ri o si da de vai para o que não se vê: a au sên cia de ma ni fes ta ções con tra a aber tu ra de 
mes qui tas, de te mas con tro ver sos no par la men to, na ad mi nis tra ção lo cal ou na im -
pren sa, de opo si ção aos len ços na ca be ça, de de ba tes re la ti va men te ao re co nhe ci -
men to ofi ci al ou pa drões de se cu la ris mo, de dis cur sos aca dé mi cos so bre “anti mu -
çul ma nis mo”, “is la mo fo bia”, ou o pa pel do Islão nos pro ces sos de mar gi na li za ção
so ci al e mi no ri as ét ni cas. Há que per gun tar por quê.

À pri me i ra vis ta, a res pos ta ra di ca no nú me ro de imi gran tes e ci da dãos mu -
çul ma nos em Por tu gal, que é re al men te mu i to pe que no com pa ra do com ou tras
NPI. Isto ex pli ca que não haja um par la men to ou con se lho mu çul ma no, como em
Ingla ter ra, nem or ga ni za ções es tu dan tis mu çul ma nas, gru pos fe mi ni nos mu çul -
ma nos e ne nhu ma ne go ci a ção so bre edu ca ção is lâ mi ca em es co las pú bli cas, como
exis te na Ale ma nha, Áus tria, Espa nha, Ingla ter ra, etc. Mas eu con tes to que o pe -
que no nú me ro de mu çul ma nos, que re pre sen tam aqui a ma i or mi no ria não cris tã,
seja a úni ca ex pli ca ção para esta tão en co ra ja do ra si tu a ção por tu gue sa de co e xis -
tên cia so ci o re li gi o sa. Pen so que a ver da de i ra ra zão pode ser en con tra da tan to no
de sen vol vi men to es pe cí fi co por tu guês so ci o cul tu ral — do qual a NPI foi uma par -
te in te gran te e uma con se quên cia — como nas con di ções e ca pa ci da des es pe cí fi cas
da pró pria pre sen ça mu çul ma na em Por tu gal. Para evi tar mal-en ten di dos é pre ci -
so no tar que o si lên cio que ro de ia a mi no ria mu çul ma na em Por tu gal não sig ni fi ca
que ela seja ig no ra da ou pri vi le gi a da. A mi nha tese é que ela foi ne gli gen ci a da em
vá ri os con tex tos e por vá ri as ra zões.

Qu a is fo ram as cir cuns tân ci as que pro vo ca ram esta mar gi na li za ção pú bli ca?
Qual o pa pel que de sem pe nha ram as prin ci pa is par tes en vol vi das, no me a da men te 
os gru pos mu çul ma nos, a im pren sa, as po lí ti cas de mi no ri as, as di nâ mi cas na es fe -
ra po lí ti ca e os ou tros gru pos mi no ri tá ri os? Tra ba lhan do al guns dos fac to res que
afec ta ram a re la ção en tre a mi no ria mu çul ma na e a so ci e da de do mi nan te, ten ta rei
de se nhar uma ima gem mais por me no ri za da da NPI em Por tu gal.

O caso português numa perspectiva comparativa europeia

Só em me a dos dos anos 80 os aca dé mi cos co me ça ram a ver pos si bi li da des vá li -
das de pes qui sar as ques tões le van ta das pela pre sen ça mu çul ma na na Eu ro pa.
A prin cí pio, os es tu dos eram prin ci pal men te em pre en di dos por pa í ses com
maior  den si da de de po pu la ção imi gran te, tal como a Fran ça, a Ingla ter ra, a Ale -
ma nha, os Pa í ses Ba i xos, a Bél gi ca e, por ve zes, a Su é cia.3 Em 1992, quan do Ni el -
sen apre sen tou o pri me i ro es tu do com pa ra ti vo com ple to so bre mu çul ma nos na
Eu ro pa Oci den tal, que i xou-se da exis tên cia de pou ca in ves ti ga ção re la ti va à
pre sen ça mu çul ma na no sul da Eu ro pa (Espa nha, Itá lia, Por tu gal, Áus tria e Su í -
ça).4 Du ran te a dé ca da de no ven ta, esta au sên cia de in ves ti ga ção bá si ca5 foi cer -
ta men te col ma ta da re la ti va men te à NPI em to dos es tes pa í ses: mas NIP mais
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pe que nas, tais como as da Irlan da, Lu xem bur go e Por tu gal, ain da não fo ram in -
clu í das nos es tu dos com pa ra ti vos.6

Uma primeira aproximação

A ra zão prin ci pal para esta fal ta subs tan ci al de in ves ti ga ção re la ti va men te à NPI
em Por tu gal é se gu ra men te o pe que no nú me ro de mu çul ma nos. Exis tem hoje em
Fran ça en tre 3 e 4 mi lhões de mu çul ma nos, qua se 7% da po pu la ção to tal. Entre 2 e
2,5 mi lhões de mu çul ma nos vi vem na Ale ma nha (2,5% a 3%) e apro xi ma da men te
1,5 mi lhões na Grã-Bre ta nha (2,6%). Mes mo os pa í ses que têm uma po pu la ção mu -
çul ma na mais pe que na, como a Irlan da que tem 20 mil e o Lu xem bur go que tem 10
mil, mos tram uma per cen ta gem mais alta de mu çul ma nos re la ti va men te ao to tal
da po pu la ção (para com pa rar: Irlan da 0,6%; Lu xem bur go 2,6%; e Por tu gal, no má -
xi mo 0,3% (Ket ta ni, 1996: 15).

Ou tra ra zão tem que ver com a agen da aca dé mi ca de Por tu gal. Cer ca de 10
anos após a re vo lu ção e o pro ces so de des co lo ni za ção, a par tir de me a dos dos anos
80, a in ves ti ga ção so ci al em Por tu gal co me çou pro gres si va men te a con cen trar-se
em no vos te mas de pes qui sa pro ve ni en tes do enor me flu xo imi gra tó rio. Ha via ou -
tras co i sas mais ur gen tes que a NPI. Embo ra a pre sen ça de gru pos re li gi o sos não
cris tãos ti ves se sido um fe nó me no to tal men te novo, de sem pe nha va no má xi mo
um pa pel se cun dá rio nos es tu dos so bre gru pos imi gran tes et ni ca men te de fi ni dos,
que eram in se ri dos em pro jec tos aca dé mi cos por ur gên cia de ra zões so ci o e co nó mi -
cas. E as sim, a ma i o ria dos es tu dos fo cou pri me i ro, e aci ma de tudo, os cabo-ver di a -
nos, cor res pon den tes ao ma i or gru po de imi gra ção, e ou tros gru pos afri ca nos, tais
como os re fu gi a dos da guer ra ci vil de Ango la.

O pri me i ro e de lon ge o ma i or gru po de imi gran tes mu çul ma nos vem de Mo -
çam bi que (a ma i o ria de ori gem in di a na) e da Gu i né-Bis sau. Na sua ma i o ria, os mu -
çul ma nos de ori gem in di a na ti nham sido co mer ci an tes bem es ta be le ci dos ou ti -
nham per ten ci do a sec to res la bo ra is fa vo re ci dos em Mo çam bi que. Vi e ram para
Por tu gal gra ças à afri ca ni za ção e mais tar de de vi do à guer ra ci vil. As con di ções de
in te gra ção pro fis si o nal eram me lho res do que, por exem plo, as da ma i o ria dos imi -
gran tes eco nó mi cos de Cabo Ver de. Obvi a men te os co mer ci an tes re sol ve ram mu i -
to bem os obs tá cu los que ti ve ram de ul tra pas sar para se res ta be le ce rem na sua pro -
fis são. O per fil de imi gran tes che ga dos pos te ri or men te da Gu i né-Bis sau mos tra de
novo uma per cen ta gem no tá vel de es tu dan tes (Sa int-Ma u ri ce e Pena Pi res, 1989),
os qua is em ge ral têm me lho res ca pa ci da des eco nó mi cas e de in te gra ção do que os
re fu gi a dos da guer ra ci vil de Ango la, tra ba lha do res in di fe ren ci a dos.7

Tan to quan to pude ve ri fi car, a ma i o ria des ses mu çul ma nos em Por tu gal, vin -
dos da Índia e de Mo çam bi que, são ori un dos da clas se mé dia (de vi do às ha bi li ta -
ções e qua li fi ca ções la bo ra is) e tra ba lham em ac ti vi da des tra di ci o na is e ter ciá ri as
mo der nas (prin ci pal men te co mér cio e ban ca). Com pa ra dos com os imi gran tes dos
PALOP na pers pec ti va da ocu pa ção e em pre go, os na ci o na is de Mo çam bi que eram
uma ex cep ção (Ba ga nha, 1999). Apro xi ma da men te um ter ço dos mu çul ma nos em
Por tu gal, prin ci pal men te as mi no ri as afri ca nas e re cém-che ga dos, vi vem em
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po bre za eco nó mi ca.8 É vi sí vel que me nos mu çul ma nos de as cen dên cia in di a na do
que hin dus vi vem em ba ir ros mu i to po bres de Lis boa. Enquan to as con di ções de
vida dos imi gran tes eco nó mi cos de pa í ses mu çul ma nos, es pe ci al men te em flu xos
de imi gra ção re cen tes para Espa nha e Itá lia, pa re cem mu i tas ve zes pro ble má ti cas e
pro vo cam ten sões, os gru pos he te ro gé ne os de mu çul ma nos, em Por tu gal, não pu -
se ram pro ble mas do pon to de vis ta so ci o e co nó mi co. Até hoje os gru pos mu çul ma -
nos fo ram se cun da ri za dos em re la ção a ou tras mi no ri as, no do mí nio da pes qui sa
so ci al.9 Por ra zões com pre en sí ve is, a ac tu al si tu a ção em Por tu gal cha ma mais a
aten ção, por exem plo, para os ci ga nos e ti mo ren ses.

Mes mo as sim, se se con ta rem to dos os mu çul ma nos em Por tu gal, in clu in do a
he te ro gé nea co mu ni da de su ni ta e os is ma e li tas, tem-se no má xi mo cer ca de 38 mil
(em com pa ra ção, por exem plo, com 12 mil hin dus).10 Além dis so, a gran de ma i o ria
de les vive em Lis boa e res pec ti vos su búr bi os, prin ci pal men te em cer tos ba ir ros da
pe ri fe ria e na Ba i xa. Assim, é cer ta men te ver da de que os mu çul ma nos e o seu modo 
de vida são vi sí ve is em Lis boa, tal como o são nou tras me tró po les eu ro pe i as.11

Apar te a zona da Gran de Lis boa, po de mos tam bém es tu dar com êxi to a vida mu -
çul ma na por tu gue sa em Lou res, Vila Fran ca, Co im bra, Por to, Alma da, Por ti mão e
Faro.

Como nou tros pa í ses da Eu ro pa Oci den tal, a NPI em Por tu gal é um fe nó me -
no re cen te de imi gra ção. De acor do com o seu ta ma nho, as co mu ni da des is lâ mi cas
por tu gue sas têm sido tão bem su ce di das como as suas con gé ne res no res to da Eu -
ro pa em es ta be le ce rem a sua rede de re la ções e em se ins ti tu ci o na li za rem.

Que mais paralelos, diferenças e questões sobre a NPI portuguesa se retiram
de uma perspectiva comparativa europeia?

No dis cur so so bre mu çul ma nos na Eu ro pa, usa mos o con ce i to nova pre sen ça is lâ mi -
ca para abran ger o fe nó me no his tó ri co re cen te de uma po pu la ção mu çul ma na em
cons tan te cres ci men to e as suas ex pres sões cul tu ra is mul ti fa ce ta das nos pa í ses que, 
du ran te a guer ra fria, com pu nham a “Eu ro pa li vre”. Este con ce i to apon ta para o
fac to de não es tar mos a tra tar de uma pri me i ra e úni ca pre sen ça is lâ mi ca na Eu ro -
pa. Pelo con trá rio, aju da a dis tin guir as no vas cul tu ras mu çul ma nas nas so ci e da des
eu ro pe i as da pre sen ça tra di ci o nal is lâ mi ca na Eu ro pa Ori en tal e do Sul (por exem plo,
nos Bal cãs), por um lado, e da pre sen ça is lâ mi ca his tó ri ca na Pe nín su la Ibé ri ca, por
ou tro. Esta úl ti ma, os oito sé cu los de Al-Anda luz, per ten ce à his tó ria me di e val e
de i xou uma rica he ran ça cul tu ral — mas ne nhu ma po pu la ção mu çul ma na. Em
meados  do cur to sé cu lo XX (short twen ti eth cen tury) (1914-1989), a imi gra ção in ten si -
fi cou-se por ra zões di plo má ti cas e ob jec ti vos edu ca ci o na is, bem como de vi do aos
pro ces sos de des co lo ni za ção e às mi gra ções eco nó mi cas dos pa í ses mu çul ma nos.
Estes pro ces sos ini ci a ram o que se tor nou uma pre sen ça mu çul ma na vas ta em toda
a Eu ro pa de hoje.

Além dis so, o ter mo tem al gu mas co no ta ções re ve la do ras, que apon tam para
ca rac te rís ti cas bá si cas do nos so tema. Fa la mos numa pre sen ça is lâ mi ca, por que os
mu çul ma nos e o seu modo de vida se tor na ram vi sí ve is e re pre sen tam uma
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di nâ mi ca so ci o po lí ti ca e um fac tor cul tu ral nas so ci e da des eu ro pe i as. O que está
ac tu al men te pre sen te na Eu ro pa são for mas di ver gen tes do quo ti di a no mu çul ma no
e os pro ces sos de de sen vol vi men to em cur so de cul tu ras is lâ mi cas em di fe ren tes
am bi en tes no vos. Ra zão por que mal se pode fa lar de “o Islão na Eu ro pa”, por que
nem Islão nem Eu ro pa po dem ser vis tos como cor pos mo no lí ti cos.

O ou tro as pec to novo das cul tu ras is lâ mi cas na Eu ro pa mo der na tem o seu
exem plo vivo na NPI por tu gue sa. A he ran ça cul tu ral ára be da pre sen ça is lâ mi ca
his tó ri ca é bas tan te vi sí vel na ar qui tec tu ra e na lin gua gem, por exem plo, mas a pre -
sen ça mu çul ma na no Por tu gal de hoje não tem qual quer li ga ção so ci o de mo grá fi ca
com a an te ri or po pu la ção mu çul ma na.

Fi nal men te cha ma mos-lhe nova pela ra zão vá li da de que as ac tu a is or ga ni za -
ções is lâ mi cas e gru pos mu çul ma nos aqui se cons ti tu í ram ape nas em re sul ta do da
imi gra ção. Isto é cru ci al, por que apar te mu i to pou cas ex cep ções, a imi gra ção para a 
Eu ro pa re sul tou de de ci sões in di vi du a is, que não fo ram to ma das por ra zões reli -
giosas, por exem plo, por ob jec ti vos mis si o ná ri os. Imi gran tes mu çul ma nos co nhe -
ce ram-se pela pri me i ra vez nos seus no vos am bi en tes. Nos seus es for ços para es ta -
be le cer, pelo me nos, um mí ni mo de in fra-es tru tu ras cul tu ra is/re li gi o sas, ti ve ram
que es co lher for mas eu ro pe i as de or ga ni za ção da co mu ni da de (tais como “as so ci a -
ções”), que são, dada a sua es tru tu ra hi e rár qui ca, mu i tos es tra nhas aos con tex tos
tra di ci o na is is lâ mi cos.

Os factores que facilitaram a integração

Os mu çul ma nos em Por tu gal adap ta ram-se fa cil men te. Tais como ou tras NPI (da
Grã-Bre ta nha, Fran ça e Ho lan da) que imi gra ram para a me tró po le na se quên cia da
des co lo ni za ção, pou cos pro ble mas de lín gua ti ve ram que en fren tar. Tam bém não
lhes fal ta ram pelo me nos al guns ir mãos de fé, já an te ri or men te es ta be le ci dos na
me tró po le por ra zões edu ca ti vas ou di plo má ti cas. Esses imi gran tes mu çul ma nos
ini ci a is eram nor mal men te da clas se mé dia (edu ca da) e as sim per ten cen tes à eli te
com ca pa ci da des eco nó mi cas, so ci a is e in te lec tu a is para re mo ver obs tá cu los bu ro -
crá ti cos, no iní cio dos pro ces sos de ins ti tu ci o na li za ção. Os mu çul ma nos que vi e -
ram para Por tu gal de po is de Abril de 1974 en con tra ram al guns imi gran tes mu çul -
ma nos an te ri o res que já ti nham vin do no fi nal dos anos 50, prin cí pi os dos anos 60,
para ob ter uma edu ca ção uni ver si tá ria.

Um dos prin ci pa is pro ble mas com que as NPI mul ti fa ce ta das dou tros pa í ses
têm que se de ba ter ac tu al men te é a ele i ção de uma pes soa ou o es ta be le ci men to de
uma or ga ni za ção que re pre sen te e sir va como eixo prin ci pal das co mu ni da des mu -
çul ma nas a ní vel na ci o nal. Este é um re qui si to pré vio para as ne go ci a ções dos gru -
pos mu çul ma nos com ins ti tu i ções go ver na men ta is, so bre ques tões como o de sen -
vol vi men to de in fra-es tru tu ras cul tu ra is, re li gi o sas, is lâ mi cas e para a con quis ta do 
re co nhe ci men to pela pró pria co mu ni da de. Estas ques tões in clu em, por exem plo, o
seu re co nhe ci men to ofi ci al como co mu ni da de re li gi o sa, a con ces são de di re i tos fú -
ne bres, de fe ri a dos is lâ mi cos, de pres cri ções di e té ti cas em lo ca is de em pre go, es co -
las, hos pi ta is e pri sões e a in tro du ção de edu ca ção re li gi o sa is lâ mi ca nas es co las
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pú bli cas. Dado que di fe ren tes gru pos de vá ri os pa í ses de ori gem, fre quen te men te,
re pre sen tam va ri a ções re li gi o sas e cul tu ra is di ver gen tes do Islão, o de sen vol vi -
men to de or ga ni za ções co or de na do ras re pre sen ta ti vas cons ti tui ob vi a men te um
pro ces so de mo ra do e com pli ca do.

Os pa í ses, tais como Por tu gal, onde a ma i o ria da NPI pro vem da mes ma ori -
gem (o caso dos tur cos na Ale ma nha, dos indo-pa quis ta ne ses na Grã-Bre ta nha e
dos ma gre bi nos em Fran ça, por exem plo), tam bém não são ex cep ci o na is nes te as -
pec to. Nes tes con tex tos, os va ri a dos gru pos, prin ci pal men te or ga ni za dos em co -
mu ni da des lo ca is de ori gem ho mo gé nea, lu tam fre quen te men te com as mes mas
ques tões con tro ver sas com que lu ta vam ou com que os seus pa ren tes ain da lu tam,
nos pa í ses que de i xa ram para trás.

De vi do à sua pe que na po pu la ção, a NPI por tu gue sa não re ve la o pa drão das
co mu ni da des lo ca is. Além do gru po ma i o ri tá rio de ori gem in di a na, a Co mu ni da de 
Islâ mi ca de Lis boa (CIL) pa re ce hoje ser qua se um mi cro cos mo do cha ma do mun do
is lâ mi co. Flu xos mais pe que nos e mo vi men tos mi gra tó ri os in di vi du a is, du ran te os
fi na is dos anos 80 e nos anos 90, in clu in do mi gra ções se cun dá ri as ori un das de
Fran ça e de Espa nha, le va ram à re u nião de mu çul ma nos de vá ri os pa í ses sub sa ri a -
nos, nor te-afri ca nos, ára bes e al guns sul-asiá ti cos, na mes qui ta cen tral. Embo ra as
co mu ni da des fora de Lis boa es te jam or ga ni za das in de pen den te men te e te nham
edi fi ca do as suas pró pri as as so ci a ções, a CIL, gra ças ao seu ta ma nho, e por ca u sa
da eli te mu çul ma na por tu gue sa que nela par ti ci pa, de sem pe nha um pa pel cen tral.
Embo ra este pa pel re pre sen ta ti vo não es te ja for mal men te re gis ta do, é prin ci pal -
men te a CIL que gere as re la ções com não mu çul ma nos, in de pen den te men te das
pre o cu pa ções que jor na lis tas, po lí ti cos e qua is quer or ga ni za ções re li gi o sas e se cu -
la res lhe tra zem. A po lí ti ca da auto-es ti ma da co mu ni da de (re pre sen ta da pe los mu -
çul ma nos por tu gue ses de ori gem indo-pa quis ta ne sa) não é de ne nhu ma for ma
hos til, perante o seu meio am bi en te. Dão en tre vis tas pa ci en te men te sem pre que
lhes pe dem co men tá ri os so bre acon te ci men tos e cri ses in ter na ci o na is, de al gu ma
for ma li ga dos ao mun do is lâ mi co. Uti li zam esta aten ção para ex pli car a sua re li -
gião e acen tu ar a sua ne ga ção — e de mar ca ção — de mo vi men tos po lí ti cos ex tre -
mis tas. Embo ra seja ne ces sá rio as su mir que den tro da co mu ni da de os de sa cor dos
so bre vá ri as ques tões per ten cem à ro ti na diá ria, a eli te de “fi gu ras-de-in te gra ção”
tra ta, ge ral men te, de evi tar que as lu tas in ter nas se tor nem pú bli cas. Uma luta fra -
tri ci da in ten sa so bre a ele i ção para a pre si dên cia da CIL, em me a dos dos anos 80,
foi uma ex cep ção. Foi a úni ca vez que a co mu ni da de mu çul ma na re al men te atra iu
pu bli ci da de ne ga ti va so bre si pró pria.

O nú me ro de mu çul ma nos em cres ci men to cons tan te é vis to como um dos fe -
nó me nos mais sig ni fi ca ti vos da Eu ro pa mo der na (Antes, 1994: 46), es pe ci al men te
num pe río do em que a Eu ro pa pro cu ra de fi nir o que é co nhe ci do como a sua “iden -
ti da de cul tu ral”. Infe liz men te, as ra zões para uma ma i or aten ção de ri vam fre quen -
te men te de me an dros la men tá ve is da po lí ti ca e da re li gião e de uma equa li za ção in -
di fe ren ci a da dos cha ma dos fun da men ta lis tas, mo vi men tos po lí ti cos com cul tu ras
is lâ mi cas mul ti fa ce ta das per se. Os ci da dãos lo ca is são in ci ta dos por ex tre mis tas a
re sis tir à cres cen te pre sen ça cul tu ral do Islão no seu seio. Per cep ções ge ne ra li za das
de “o ou tro/o es tra nho” e his to ri o gra fi as ten den ci o sas per pe tu am es tes
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pre con ce i tos. Aci ma de tudo os me dia de sem pe nham um pa pel im por tan te. E as -
sim, em se gui da apre sen ta re mos uma ava li a ção da pre sen ça mu çul ma na nos me dia
por tu gue ses e a fun ção des tes úl ti mos.

Muçulmanos e sociedade portuguesa: chegada, formação, integração
e sua presença nos media

O fe nó me no ain da mu i to re cen te da nova pre sen ça is lâ mi ca na cos ta oci den tal da
Pe nín su la Ibé ri ca foi de sen ca de a do na vi ra gem his tó ri ca do Por tu gal de hoje: a par -
tir do ano de 1974, quan do o re gi me de Sa la zar/Ca e ta no fi nal men te caiu e as an ti -
gas co ló ni as ga nha ram a sua in de pen dên cia.

A so ci e da de por tu gue sa co me çou a ex pe ri men tar uma mu dan ça drás ti ca.
Esta mu dan ça fun da men tal na pa i sa gem po lí ti ca, so ci al e de mo grá fi ca co me çou
com a re vo lu ção, que de sen ca de ou a tran si ção de um sis te ma au to ri tá rio para a de -
mo cra cia,12 e com a há mu i to de vi da in de pen dên cia das co ló ni as afri ca nas, que ini -
ci a ram o pro ces so de des co lo ni za ção.13

O contexto histórico-social da chegada de muçumanos

Não foi ape nas a ri gi dez do sis te ma e do am bi en te que co me çou a mu dar ra pi da -
men te. Apro xi ma da men te meio mi lhão dos cha ma dos re tor na dos re gres sou ao seu
país na tal.14 As con se quên ci as das mu dan ças drás ti cas em am bas as áre as (PALOP
e me tró po le) foi que a na ção por tu gue sa (por um cur to pe río do) pas sou ra pi da -
men te de um país de emi gra ção para um país de imi gra ção. Isto mu dou vá ri os as pec -
tos fun da men ta is da sua au to per cep ção. Após ter tra va do uma ba ta lha per di da nas 
co ló ni as afri ca nas, o pa pel do im pé rio co lo ni al per de ra-se para sem pre e as pa la -
vras pro gra má ti cas de Sa la zar, “or gu lho sa men te sós”, tor na ram-se ob so le tas.
Como se sabe, aque la fra se fa mo sa pa gou ou tro ra tri bu to ao con ce i to po lí ti co de
Esta do Novo, re flec tin do o iso la men to de Por tu gal, pelo me nos da Eu ro pa, em ma -
té ria de as sun tos eco nó mi cos e ex ter nos. Apar te os de sen vol vi men tos po lí ti cos in -
ter nos, as al te ra ções à au to per cep ção de Por tu gal ini ci a ram-se na vi ra gem da pers -
pec ti va au to for ma da “pan con ti nen tal” para o de se jo de in te gra ção na Eu ro pa, e de
no vos con ce i tos para uma po lí ti ca ex ter na nova. Post fes tum, a fra se “or gu lho sa -
men te sós” tor nou-se ob so le ta por ou tra ra zão:

Tal como meio mi lhão dos re tor na dos, cer ca de 30 a 45 mil in di ví du os não por -
tu gue ses aban do na ram as ex-co ló ni as, du ran te os pri me i ros anos pós-re vo lu ci o ná -
ri os, e ins ta la ram-se nas gran des ci da des por tu gue sas prin ci pal men te nas zo nas de 
Lis boa e Por to.15

A si tu a ção e con di ções de vida eram to tal men te in to le rá ve is nos PALOP — e
não ape nas para o povo por tu guês. Anos de guer ra pela in de pen dên cia e a sú bi ta
au sên cia das an ti gas es tru tu ras ad mi nis tra ti vas por tu gue sas, le va ram a uma
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acen tu a da de te ri o ra ção de um sta tus quo já di fi cil men te to le rá vel. Ango la e Mo -
çam bi que ca í ram na guer ra ci vil.

Uma nova diversidade religiosa e cultural

Tal como se ve ri fi ca ra uns anos an tes em Fran ça, na Grã-Bre ta nha, na Ho lan da e na
Ale ma nha, a imi gra ção — ca u sa da pela des co lo ni za ção e/ou pela mi gra ção eco nó -
mi ca — mu dou as cons te la ções re li gi o so cul tu ra is dos pa í ses eu ro pe us. Ini ci a da
pelo pro ces so de des co lo ni za ção, a pa i sa gem re li gi o sa e cul tu ral de um Por tu gal
mu i to ca tó li co mu dou — fe nó me no mais vi sí vel em Lis boa e seus su búr bi os.

Ao mes mo tem po, quan do se lan ça ram as pe dras fun da do ras do plu ra lis mo
po lí ti co e da con so li da ção da de mo cra cia, os pa í ses da Eu ro pa Oci den tal de emi -
gra ção por ex ce lên cia “per de ram” a sua enor me ho mo ge ne i da de re li gi o sa e cul tu -
ral — o que foi mais vi sí vel em Lis boa e seus ar re do res.

A fi li a ção re li gi o sa e o pas sa do cul tu ral dos imi gran tes dos PALOP são di ver si fi -
ca dos: re li giões (lo ca is) afri ca nas, pa ga nis mo e cul tos sin cre tis tas, ca to li cis mo de in -
fluên cia ro ma na e for mas afri ca nas, uma pe que na per cen ta gem de pro tes tan tis mo,
for mas di fe ren tes de Islão afro-cul tu ral (in clu in do gru pos sufi), Islão su ni ta de an ti ga
ori gem in di a na, is ma e lis mo e hin du ís mo.16 Os mu çul ma nos su ni tas afri ca nos vi e ram
da Gu i né-Bis sau.17 Ou tros mu çul ma nos afri ca nos emi gra ram para Por tu gal vin dos de
Mo çam bi que.18 Embo ra haja mu i tos mu çul ma nos su ni tas da Áfri ca Ori en tal e is ma e li -
tas (um ramo xia), am bos de ori gem in di a na, Mo çam bi que foi o pon to de par ti da da
ma i o ria dos mu çul ma nos que vi vem ac tu al men te em Por tu gal.

Por vá ri as ra zões, o es tu do da nova pre sen ça is lâ mi ca na Eu ro pa de ba te-se
com o pro ble ma ge ral de re u nir da dos nu mé ri cos fiá ve is, o que é ver da de tan to
para ci da dãos mu çul ma nos, como para imi gran tes que vi vem em Por tu gal.19 So -
mos for ça dos a tra ba lhar com base em di fe ren tes cál cu los de nú me ros de ca sos des -
co nhe ci dos de imi gran tes e com uma imi gra ção ain da em mo vi men to — e flu xos
de emi gra ção. Além dis so, a ma i o ria das es ta tís ti cas dis po ní ve is so bre imi gra ção,
bem como os re sul ta dos das cam pa nhas de le ga li za ção, não do cu men tam da dos de 
fi li a ção re li gi o sa, como o re cen se a men to na ci o nal por tu guês nor mal men te faz.20

Con tu do, pa re ce que ape nas uma per cen ta gem não re pre sen ta ti va de imi gran tes
par ti ci pou nes ses re cen se a men tos. Para além de da dos do cu men ta dos de be ne fi -
ciá ri os de apo i os fi nan ce i ros, par ti ci pan tes em pro gra mas edu ca ci o na is, ca sa men -
tos, fu ne ra is e os nú me ros de ele i to res nas as sem ble i as ge ra is, as pró pri as co mu ni -
da des mu çul ma nas ape nas po dem es ti mar o nú me ro dos seus mem bros.21 São elas, 
aci ma de tudo, quem pode apre sen tar a vi são ge ral mais re a lis ta, por isso a gran de
ma i o ria dos ar ti gos de jor nal as sen ta nes sa vi são. Dado que as co mu ni da des são do
pon to de vis ta eco nó mi co in te i ra men te au tó no mas do es ta do e que nas ne go ci a -
ções le ga is não be ne fi ci a rão de qual quer van ta gem pela sua mais ele va da re pre sen -
ta ção pro por ci o nal, não há ver da de i ra ra zão para que elas de cla rem o seu nú me ro
por ex ces so ou por de fe i to.22 Além dis so, até cer to pon to, to dos os da dos nu mé ri cos
se ba se i am em cál cu los e não con têm in for ma ção cla ra so bre a prá ti ca re li gi o sa diá -
ria de in di ví du os mu çul ma nos a vi ver em Por tu gal.
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Integração da comunidade islâmica em Portugal

O xi is mo é qua se ex clu si va men te re pre sen ta do por um ramo es pe ci al, cha ma do
Shia Ima mi Ni za ri Mus lims (Mu çul ma nos Xia Ima mi Ni za ri), se gui do res do seu lí -
der ca ris má ti co Aga Khan, que é igual men te uma au to ri da de em as sun tos se cu la -
res. A co mu ni da de is ma e li ta re ú ne en tre 6 e 8 mil mem bros,23 nor mal men te de ori -
gem in di a na (prin ci pal men te do Gu ja ra te), que se fi xa ram so bre tu do em Lis boa e,
em me nor par te, no Por to. Estes es tão in ti ma men te li ga dos às suas co mu ni da des
con gé ne res no Ca na dá, Grã-Bre ta nha e Espa nha, e pa re cem in te grar-se mu i to bem.

A ma i o ria dos mem bros da ac tu al co mu ni da de em Por tu gal já se co nhe cia na
co mu ni da de is ma e li ta em Mo çam bi que. A mi gra ção co lec ti va é uma ex cep ção ex -
tra or di ná ria para gru pos mu çul ma nos na Eu ro pa, mas uma ca rac te rís ti ca dos is -
ma e li tas, com uma co mu ni da de glo bal que ron da os 15 mi lhões de pes so as. Além
de não te rem uma pá tria, a sua his tó ria, onde a ex pul são e a dis cri mi na ção ocor re -
ram re gu lar men te, ex pli ca a sua fa mi li a ri da de com a mi gra ção. As re des de Aga
Khan fun ci o nam mu i to bem, como or ga ni za ções, in clu in do ser vi ços de sa ú de e de
edu ca ção na Ásia, Áfri ca e Mé dio Ori en te, a Uni ver si da de Aga Khan e Fa cul da des
de Ciên ci as de Sa ú de. A Fun da ção Aga Khan, que tam bém tem uma de pen dên cia em
Lis boa, é igual men te bem co nhe ci da e res pe i ta da pe los seus êxi tos no de sen vol vi -
men to de pro jec tos de aju da e pelo seu apo io à ar qui tec tu ra is lâ mi ca mo der na.

Os dois prin cí pi os fun da men ta is, in tro du zi dos pelo seu lí der es pi ri tu al e imã, 
Aga Khan, que os is ma e li tas têm sem pre de cum prir, diz mu i to so bre a sua ca pa ci -
da de para se in te gra rem e co o pe ra rem com a mi gra ção. A pri me i ra e mais im por -
tan te é a obri ga ção re li gi o sa para com o Islão e para com o imã. A se gun da é a le al -
da de para com o país onde vi vem, e para com qual quer go ver no res pon sá vel pela
se gu ran ça e bem-es tar da co mu ni da de is ma e li ta. Os is ma e li tas têm uma re la ção
úni ca com Aga Khan. Se guem as in di ca ções di rec tas que o prín ci pe Ka rim Aga
Khan IV for ne ceu atra vés de dis cur sos e man da men tos. De acor do com o seu novo
meio-am bi en te e con tex tos so ci a is, os gru pos is ma e li tas se gui ram os con ce i tos dos
seus lí de res de “oci den ta li za ção” (como na Índia sob do mí nio bri tâ ni co e hoje em
qual quer so ci e da de oci den tal), de “des-in di a ni za ção” (no Ugan da, Qu é nia, Mo -
çam bi que) e, em ter mos de es pi ri tu a li da de, uma mais re cen te “re-is la mi za ção”.
Ge ral men te, pra ti cam uma for ma de fé que é re co nhe ci da men te di fe ren te de ou tras 
for mas de is la mis mo. A sua for ma de is la mis mo bus ca um equi lí brio en tre o es pi ri -
tu al e o ma te ri al.

A pa la vra “Islão” sig ni fi ca paz, que para eles quer di zer paz de es pí ri to, mas
tam bém a com pre en são en tre os ho mens e o seu bem-es tar ma te ri al. A edu ca ção e o
aces so a bons em pre gos tam bém de sem pe nham um pa pel fun da men tal. Nos anos
80 e no prin cí pio dos anos 90, a ma i o ria das lo jas de fo to có pi as em Lis boa per ten cia
a fa mí li as is ma e li tas. A ide ia de vá ri as fa mí li as com quem fa lei em Lis boa era in te -
grar os seus fi lhos ra pi da men te em qual quer for ma pos sí vel de em pre go (comer -
ciante, em pre ga do) e cri ar os re cur sos fi nan ce i ros ne ces sá ri as para dar uma edu ca -
ção su pe ri or às suas fi lhas. Esco lher uma pro fis são res pe i ta da foi con si de ra do mais 
im por tan te para as mu lhe res. Em fi na is dos anos 90, foi cons tru í do em Lis boa o im -
po nen te Cen tro Isma e li (na Rua Abran ches Fer rão, de se nha do pelo ar qui tec to Raj
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Re wal, em co o pe ra ção com o ar qui tec to por tu guês Fre de ri co Val sas si na). Espe -
lhan do o con ce i to de in te gra ção is ma e li ta, o cen tro as si mi la em si pró prio es ti los ar -
qui tec tó ni cos e in fluên ci as do Mos te i ro dos Je ró ni mos de Lis boa, do Fa teh pur Sik ri
da Índia e do Alham bra em Espa nha. Sem pre que o prín ci pe Aga Khan vi si ta Por -
tu gal, como já fez duas ve zes des de que os is ma e li tas aqui vi vem, as au to ri da des
por tu gue sas tra tam o acon te ci men to como uma es pé cie de re cep ção es ta tal. Tal
como ou tros mu çul ma nos su ni tas e, por ve zes, os xia, a im pren sa por tu gue sa dis -
tin gue sem pre o ex tra or di ná rio gru po xia de ou tros se gui do res da fé is lâ mi ca.

Integração através da acção das elites locais: a CIL

Os pri me i ros mu çul ma nos que se fi xa ram em Por tu gal nos anos 50 eram su ni tas de
Mo çam bi que: es tu dan tes sol te i ros de fa mí li as de ori gem in di a na, que só se co nhe -
ce ram em Lis boa. Os mu çul ma nos mais co nhe ci dos, que do mi nam as co mis sões
avan ça das da CIL até aos dias de hoje, têm sido es ses pri me i ros imi gran tes. Su ley -
man Valy Ma me de, que che gou a Lis boa em 1953, tor nou-se o fun da dor da co mu -
ni da de e a fi gu ra-de-in te gra ção mais im por tan te. Este es cri tor eru di to, com di ver -
sas obras so bre as sun tos is lâ mi cos e pro fes sor uni ver si tá rio, é co nhe ci do como
“O Pai da Mes qui ta”. Foi pre si den te da CIL du ran te de zas se te anos. Tam bém di ri -
giu a im por tan te agên cia por tu gue sa de no tí ci as, ANOP, que foi igual men te en cer -
ra da no fi nal da sua di rec ção. Além dis so, Ma me de foi mem bro ac ti vo do PSD.24

Hou ve quem dis ses se que, gra ças ao seu en vol vi men to, o PSD ti nha sido o me di a -
dor pri vi le gi a do na ini ci a ção de con tac tos di plo má ti cos so bre as sun tos ex ter nos
com os pa í ses ára bes, após 1974. De fac to, em 1979, por oca sião do lan ça men to da
pri me i ra pe dra da mes qui ta cen tral, o Expres so ti tu la va o res pec ti vo ar ti go: “Cons -
tru ção da mes qui ta de Lis boa po de rá es ti mu lar apro xi ma ção en tre Por tu gal e o
mun do ára be” (Expres so, 03-02-1979). Este foi o pri me i ro ar ti go de jor nal so bre a co -
mu ni da de is lâ mi ca por tu gue sa, de po is de Abril de 1974, que con se gui en con trar
nos ar qui vos de Lis boa. E con si de ro no tá vel que des cre va, aci ma de tudo, as van ta -
gens pre su mí ve is para Por tu gal (mu i to de pen den te do pe tró leo) de ri va das da pre -
sen ça is lâ mi ca. Valy Ma me de, pre si den te da CIL nes sa al tu ra, foi o pro ta go nis ta da
luta (aci ma re fe ri da) so bre as ele i ções pre si den ci a is de 1985 na CIL. As prin ci pa is
pes so as en vol vi das es ta vam li ga das a um pe que no gru po de pri me i ros imi gran tes
mu çul ma nos. Mus sa Omar, um ci rur gião, co me çou por ter uma ac ção de ci si va no
apo io ao opo si tor de Ma me de (Isa ac Cas si mo Semá) e fi nal men te tor nou-se ele pró -
prio can di da to. Como com pro mis so, que se tor na ra ur gen te para acal mar a si tu a -
ção, um dos ou tros “pi o ne i ros”, Abdo ol Ka rim Va kil, di rec tor de um ban co, pas sou
a can di da to prin ci pal e pre si den te.25 Va kil guar dou al gu mas fo to gra fi as dos pri me -
i ros tem pos da vida is lâ mi ca em Por tu gal, nos anos 60, quan do 15 ou 20 mu çul ma -
nos se jun ta vam em sua casa para re zar em con jun to: “Qu an do era oca sião de fes -
tas, o Ra ma dão por exem plo, an dá va mos à pro cu ra de ou tros mu çul ma nos para fa -
ze rem con nos co as ora ções” (Expres so Re vis ta, 11-03-1989). Em 1968, quan do a Co -
mu ni da de Islâ mi ca de Lis boa (su ni ta) foi fun da da, ti nha ape nas 25 ou 30 mem -
bros.26 Apar te a fal ta de lo ca is de ora ção (pelo me nos pro vi só ri os), a eli te is lâ mi ca
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teve de en fren tar ou tros pro ble mas, no tem po do Esta do Novo.27 Valy Ma me de foi
cha ma do à PIDE 19 ve zes. O Go ver no Ci vil de Lis boa pe diu-lhe umas 18 ve zes para 
en tre gar cer tos do cu men tos le ga is, re la ti vos aos tra ta dos re la ci o na dos com a fun -
da ção da CIL. Como nes sa al tu ra Por tu gal ain da ti nha um im pé rio co lo ni al, o es ta -
be le ci men to de uma co mu ni da de is lâ mi ca na me tró po le era ob vi a men te con si de -
ra do pro ble má ti co pelo go ver no, numa al tu ra em que o co lo ni a lis mo ti nha um ca -
rác ter du vi do so para a ma i o ria dos pa í ses mu çul ma nos afec ta dos.

A par tir de Abril de 1974, o nú me ro cal cu la do de mu çul ma nos su ni tas a vi ver
em Por tu gal si tu a va-se en tre os 4 e os 6 mil.28 O em ba i xa dor do Egip to con vi dou os
seus ir mãos de fé a usar as ca ves das suas re si dên ci as como lo cal de ora ção. Em
1979, o go ver no de Mota Pin to ofe re ceu uma par te do pa lá cio do Prín ci pe Real à co -
mu ni da de, para ins ta lar uma mes qui ta pro vi só ria. Os mu çul ma nos que não vi -
viam per to des tes lo ca is con ti nu a ram a re u nir-se em pen sões e ca sas pri va das.
Embo ra a pri me i ra pe ti ção para o ter re no (per to da Pra ça de Espa nha, no Ba ir ro
Azul) para a cons tru ção da mes qui ta cen tral es ti ves se pron ta em 1966, os pla nos
con cre tos de cons tru ção só pu de ram co me çar em 1978, quan do a li cen ça de cons -
tru ção foi fi nal men te con ce di da. Os cons tru to res e em pre i te i ros por tu gue ses e o ar -
qui tec to Ilí dio Mon te i ro, tam bém por tu guês, re ce be ram a en co men da do am bi ci o -
so em pre en di men to, que só pôde ser con cre ti za do com o apo io fi nan ce i ro de pa í ses 
is lâ mi cos. O Cen tro Islâ mi co de Por tu gal, cri a do pelo em ba i xa dor de Mar ro cos, era
uma co o pe ra ção de to dos os re pre sen tan tes di plo má ti cos dos pa í ses is lâ mi cos em
Por tu gal. Foi fun da do em 1976 para apo i ar a CIL no pro ces so de ins ti tu ci o na li za -
ção. Tal como nou tros pa í ses eu ro pe us, onde se cons tru í ram mes qui tas, a Ará bia
Sa u di ta, com a sua con tri bu i ção de um mi lhão de dó la res, foi o prin ci pal fi nan ci a -
dor. Se gun do uma lis ta pu bli ca da no diá rio A Ca pi tal (28-03-1985), com base numa
de cla ra ção de Ma me de, o Ku wa it fez a se gun da ma i or do a ção com 550 mil dó la res,
se gui do da Lí bia (200 mil dó la res), dos Emi ra tos Ára bes Uni dos e do Sul ta na to de
Oman (am bos com 100 mil dó la res), do Irão ($50 mil) e do Ira que ($40 mil). Di ver -
sos ou tros pa í ses, como o Pa quis tão, o Egip to, a Jor dâ nia e o Lí ba no, do a ram quan -
ti as mais pe que nas. Uma con se quên cia exis ten ci al da luta pu bli ca men te fra tri ci da
para a pre si dên cia da co mu ni da de foi que os prin ci pa is in ves ti do res pa ra ram com
as suas con tri bu i ções. Mes mo hoje, sec to res da mes qui ta cen tral es tão ain da por
ter mi nar se gun do o pro jec to ini ci al. A si tu a ção eco nó mi ca da CIL de te ri o rou-se,
mas ago ra é in de pen den te.

Du ran te os anos 80, o nú me ro de mu çul ma nos em Por tu gal au men tou para 15 
mil,29 e nos anos 90 au men tou para 20 a 30 mil (Ket ta ni, 1996: 15).30

A pri me i ra mes qui ta foi cons tru í da em 1982 no La ran je i ro (Co mu ni da de Islâ mi ca
do Sul do Tejo), se gui da, um ano de po is, pela pe que na mas im pres si o nan te mes qui ta
Ai cha Sid di ka, em Odi ve las. Ge ral men te, as re ac ções de cu ri o si da de de oca si o na is não
mu çul ma nos, ha bi tan tes das zo nas jun to aos lo ca is de cul to, fo ram bas tan te des con -
tra í das. A ex cep ção a esta re gra ocor reu du ran te a ina u gu ra ção em Odi ve las. Um gru -
po de jo vens ma ni fes tou vi o len ta men te a sua in to le rân cia, o que le vou os mu çul ma -
nos a con vi dá-los ime di a ta men te para a mes qui ta, para um de ba te edu ca ti vo. Isto re -
sol veu o pro ble ma. Hoje, os mu çul ma nos di zem que são res pe i ta dos pela co mu ni da de 
cir cun dan te e que às ve zes até re ce bem apo i os dos seus vi zi nhos.
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Em 1985, a gran de mes qui ta cen tral de Lis boa abriu fi nal men te as por tas. Em
1991, foi ina u gu ra da uma mes qui ta em Co im bra, no ba ir ro de San ta Apo ló nia,
onde cer ca de 15 fa mí li as e uma cen te na de es tu dan tes mu çul ma nos se jun tam para
orar. Re pre sen tan tes das ins ti tu i ções go ver na men ta is por tu gue sas sem pre ace i ta -
ram os con vi tes para par ti ci par nas ce ri mó ni as. Mais de 10 mes qui tas pro vi só ri as31

e lo ca is de cul to es tão es pa lha dos por Lis boa e pelo país.32 Três ca sas para a cul tu ra
e edu ca ção is lâ mi cas são bem fre quen ta das por mu çul ma nos adul tos e es pe ci al -
men te por cri an ças.33 A (con ser va do ra) “voz is lâ mi ca em Por tu gal”, o jor nal
Al-Fur qán, edi ta do des de 1981, tam bém pu bli ca mo no gra fi as e pan fle tos so bre as -
sun tos is lâ mi cos e, mais re cen te men te, or ga ni zou fe i ras de li vros. Em 1989, Valy
Ma me de fun dou o Cen tro Por tu guês de Estu dos Islâ mi cos, in de pen den te, em Lis boa,
e exis te ain da uma as so ci a ção para a edu ca ção is lâ mi ca.

Pode en con trar-se o Co rão na tra du ção por tu gue sa,34 bem como cas se tes de
ví deo so bre a his tó ria, a cul tu ra e o cul to do is la mis mo. Ani ma das dis cus sões so bre
tó pi cos, como as re la ções cris tãs-mu çul ma nas no pre sen te e na his tó ria, a edu ca ção
das cri an ças no novo mi lé nio e as mu lhe res no Islão, efec tu am-se en tre mu çul ma -
nos (e não mu çul ma nos) no Fó rum Islâ mi co da in ter net.35 Uma por tu gue sa con ver ti -
da ao is la mis mo de ci diu con ce ber uma bela pá gi na para as suas ir mãs de fé. Cha -
ma-se Jar dim de Ais ha e pre ten de ser um lo cal de dis cus são de ques tões is lâ mi cas e
fe mi ni nas. No lo cal de per gun tas so bre a con ver são ao is la mis mo, as his tó ri as pes -
so a is e ex pe riên ci as in di vi du a is da ma i o ria dos jo vens por tu gue ses con ver ti dos es -
tão sem pre aber tas a dis cus são. A con ver são é tam bém um tó pi co na sec ção “Per -
gun tas ao imã”, onde o já re fe ri do teó lo go da CIL res pon de prin ci pal men te a mu -
çul ma nos de lín gua por tu gue sa, que lhe en vi am as per gun tas de Por tu gal, Bra sil e
por ve zes mes mo da Grã Bre ta nha, e que gos tam de fa zer con tac tos aqui com os
seus ir mãos e ir mãs de fé. Gra ças à lín gua por tu gue sa par ti lha da e às no vas tec no -
lo gi as, au men tou nos úl ti mos anos a li ga ção en tre mu çul ma nos por tu gue ses e bra -
si le i ros. O que é in te res san te, pois aque les não par ti lham nem uma ex pe riên cia his -
tó ri ca se me lhan te, nem os mes mos cos tu mes tra di ci o na is re gi o na is, ou des cen den -
tes. Ao con trá rio da por tu gue sa NPI, a ma i o ria dos mu çul ma nos bra si le i ros de hoje 
é do Mé dio Ori en te (al-Aha ri, 1999).36 Os chats da in ter net, bem como a vi si ta de um
imã bra si le i ro a Lis boa, em 1995, que tam bém par ti ci pou num talk-show te le vi si vo
(Pú bli co, 09-02-1995), for ne cem as pro vas des ta nova in te rac ção.

As cri an ças mu çul ma nas fre quen tam au las is lâ mi cas de po is da es co la. Co -
mer ci an tes mu çul ma nos re ú nem-se du ran te o dia nas tra se i ras das suas lo jas, para
re a li zar as suas ora ções. O so nho e or gu lho das fa mí li as e co mu ni da des mu çul ma -
nas é en vi ar ao es tran ge i ro pelo me nos um dos seus fi lhos com um cur so, para re ce -
ber uma boa edu ca ção em es tu dos is lâ mi cos. No caso de, de vi do a uma me lhor si -
tu a ção eco nó mi ca, os pais mu çul ma nos te rem a pos si bi li da de de en vi ar os seus fi -
lhos para es tu dar no es tran ge i ro, a Grã-Bre ta nha pa re ce ser o lo cal pre fe ri do (ver
Expres so Re vis ta, 11-03-1989).37 Além do fac to de, na Eu ro pa, a Grã-Bre ta nha ofe re -
cer a mais vas ta es ca la de ob jec ti vos edu ca ci o na is is lâ mi cos, uma ex pli ca ção des te
fe nó me no pode ser que a NPI na Grã Bre ta nha, bem como em Por tu gal, é prin ci pal -
men te re pre sen ta da por mu çul ma nos de ori gem indo-pa quis ta ne sa. Mes mo as -
sim, é in te res san te ob ser var que uma mi no ria mu çul ma na a vi ver em pa í ses
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eu ro pe us pre fe re ou tro país eu ro peu ao mun do ára be, para uma edu ca ção is lâ mi ca
de alto ní vel — um fac to que le van ta ou tra ques tão re la ti va men te à au to per cep ção
da mi no ria is lâ mi ca eu ro pe ia e à sua fi xa ção num novo am bi en te. Os la ços com a
Grã-Bre ta nha, que se no tam no caso dos su ni tas por tu gue ses de ori gem in di a na,
são ain da ma i o res en tre os is ma e li tas por tu gue ses e as suas co mu ni da des ir mãs
bri tâ ni cas. Os es tu dos is ma e li tas es tão bem en ra i za dos na Grã-Bre ta nha, mas aqui
a li ga ção não é ape nas uma pon te para uma edu ca ção is lâ mi ca mais ele va da, mas
tam bém um elo di rec to en tre as pró pri as co mu ni da des. Entre a clas se mé dia is ma e -
li ta por tu gue sa, os ca sa men tos com is ma e li tas bri tâ ni cos não são in vul ga res.38

A comunidade islâmica portuguesa e os media

As co mu ni da des is lâ mi cas pa re cem fun ci o nar como uma ân co ra para os imi gran -
tes de as cen dên cia mu çul ma na. Se guin do a es ca la de de ve res e a ex pe riên cia diá ria
do imã (teó lo go) da mes qui ta cen tral de Lis boa, She ik Mu nir, este de sen vol vi men -
to já afec tou a prá ti ca das ins ti tu i ções go ver na men ta is por tu gue sas, re la ci o na das
com os imi gran tes.39 Tal como é do co nhe ci men to do teó lo go (de ori gem in di a na e
eru di to da es co la ha na fi), os mu çul ma nos que aca bam de che gar são nor mal men te
en vi a dos à mes qui ta. A si tu a ção eco nó mi ca e so ci al de mu i tos imi gran tes mu çul -
ma nos, es pe ci al men te das mi no ri as afri ca nas e re cém-che ga dos, é mu i tas ve zes
alar man te. Para es tas pes so as, tor nou-se ele men tar a in te gra ção nas suas co mu ni -
da des is lâ mi cas, de vi do às ca pa ci da des so ci a is des tas, em bo ra atra vés de mo des -
tos apo i os fi nan ce i ros pro por ci o na dos pelo sis te ma de ca ri da de is lâ mi co za kat, ofe -
re ci do às fa mí li as em si tu a ção crí ti ca.

No que diz res pe i to ao apo io fi nan ce i ro e so ci al, o ma i or de sa fio para as co -
mu ni da des is lâ mi cas em Por tu gal foi, sem dú vi da, o enor me es for ço que es tas fi ze -
ram para aju dar os re fu gi a dos mu çul ma nos da Bós nia, que che ga ram a Por tu gal
em 1992. Apo i a da ini ci al men te pela Liga Islâ mi ca Mun di al, a CIL to mou a seu car go
a res pon sa bi li da de de aco lher apro xi ma da men te trin ta fa mí li as (in clu in do o pa ga -
men to de ren das). Ten do em con ta a fra ca aten ção que a NPI re ce be ra até en tão da
im pren sa, o caso dos mu çul ma nos da Bós nia re pre sen ta va algo de novo e ex cep ci o -
nal. Isto foi de i xa do bem cla ro num ar ti go pu bli ca do pelo Pú bli co (10-12-1992), com
o tí tu lo: “A hora da Co mu ni da de Islâ mi ca”. Os re fu gi a dos fo ram tra zi dos para Por -
tu gal no de cur so de uma ac ção de au xí lio de uma or ga ni za ção não go ver na men tal
de es tu dan tes, que teve ini ci al men te de con tar com apo i os pri va dos. De vi do a pro -
ble mas que sur gi ram en tre as fa mí li as bós ni as após al guns me ses de apo io pri va do, 
a ac ção de au xí lio dos es tu dan tes foi mais tar de cri ti ca da pela fal ta de pers pec ti va -
ção do pro ble ma a lon go pra zo. Nin guém sa bia por quan to tem po as fa mí li as
teriam  de fi car ou por quan to tem po ne ces si ta ri am do apo io com pre en si vo. Tan to
quan to sei, o go ver no não lhes deu au to ri za ção para tra ba lhar. Em Ou tu bro de
1993, a CIL teve de ad mi tir que os seus re cur sos se ti nham es go ta do. Em me a dos de
No vem bro do mes mo ano, teve de can ce lar o apo io fi nan ce i ro a 47 dos 107 re fu gi a -
dos bós ni os. Con tu do, con ti nu a va a ter a aten ção da im pren sa de vi do aos re fu -
gi a dos, mas os ar ti gos ami gá ve is so bre a ac ção da CIL mu da vam ago ra de tom:
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“Mu çul ma nos de Lis boa re ti ram apo io aos Bós ni os” (Pú bli co, 16-10-1993). A ex -
tra or di ná ria aten ção dada à NPI du ran te este pe río do, bem como a con clu são bas -
tan te in jus ta do caso, po dem ser vis tas como ex cep ci o na is.

Entre Fe ve re i ro de 1991 e Agos to de 1996, o Pú bli co, por exem plo, pu bli cou
vin te e seis ar ti gos que men ci o na vam as co mu ni da des is lâ mi cas lo ca is, onze dos
qua is abor dan do ex clu si va men te ques tões re la ci o na das com as co mu ni da des is lâ -
mi cas por tu gue sas.40 Como re gra ge ral, nos úl ti mos dez anos, pelo me nos dois dos
jor na is por tu gue ses pu bli ca ram ar ti gos so bre a NPI, por oca sião do iní cio (ou do fi -
nal) do Ra ma dão. Nor mal men te, apre sen ta vam uma aná li se bre ve da pre sen ça
mu çul ma na (o nú me ro e ori gem dos mu çul ma nos, as suas ins ti tu i ções, etc.) e uma
ex pli ca ção so bre a fes ta is lâ mi ca, ba se a da numa de cla ra ção de um imã por tu guês,
nor mal men te o Xe que Mu nir.41

Qu an do cer tos acon te ci men tos po lí ti cos, con si de ra dos como ques tões is lâ -
mi cas, co lo ca vam o “Islão” no topo das agen das pú bli cas in ter na ci o na is, a im pren -
sa pe dia aos prin ci pa is re pre sen tan tes da co mu ni da de is lâ mi ca por tu gue sa que co -
men tas sem e ex pli cas sem a com ple xa re la ção en tre ques tões po lí ti cas e re li gi o sas e
o res pec ti vo pon to de vis ta dos mu çul ma nos por tu gue ses.42

Como em ou tros pa í ses eu ro pe us, os mu çul ma nos re li gi o sa men te ac ti vos em
Por tu gal não aban do nam nem fa zem qual quer ten ta ti va para ocul tar os cos tu mes
cul tu ra is que os afas tam da so ci e da de do mi nan te. Não obs tan te, a ca rac te rís ti ca
mais no tá vel da NPI em Por tu gal é o seu si lên cio e o si lên cio em tor no dela. Mas isto 
não sig ni fi ca que a pre sen ça mu çul ma na te nha sido ig no ra da pela im pren sa nem
que os mu çul ma nos te nham sido cons ci en te men te ex clu í dos de ac ti vi da des so ci a is 
e de ba tes pú bli cos, nem tão-pou co que as au to ri da des is lâ mi cas por tu gue sas não
te nham sido res pe i ta das pe los re pre sen tan tes do es ta do por tu guês.

A presença muçulmana na arena pública portuguesa

Du ran te anos, al guns pro fes so res pe di ram re gu lar men te aos imãs das mes qui tas
lo ca is que des sem au las so bre o Islão. Os alu nos fo ram sem pre bem-vin dos. Em vá -
ri as oca siões, por exem plo, na aber tu ra de ce ri mó ni as ou ani ver sá ri os de ins ti tu i -
ções is lâ mi cas, os (prin ci pa is) re pre sen tan tes do es ta do (como Má rio So a res, du -
ran te a sua pre si dên cia) to ma ram par te nas fes ti vi da des.43

Jun ta men te com ou tras mi no ri as re li gi o sas, ain da que em se gun do pla no, os
mu çul ma nos por tu gue ses par ti ci pa ram em de ba tes so bre li ber da de re li gi o sa e tó -
pi cos com ela re la ci o na dos. Em to das as ne go ci a ções le ga is ou de ba tes so bre os di -
re i tos das mi no ri as re li gi o sas em Por tu gal, os gru pos pro tes tan tes e as or ga ni za -
ções de apo io de sem pe nha ram o pa pel prin ci pal. A par tir do iní cio dos anos 90, os
de ba tes so bre a re for ma da lei de li ber da de re li gi o sa, que em as pec tos cru ci a is pro -
vém da era do Esta do Novo, tor na ram-se ques tões fo ca das pela im pren sa. Em
1996, a Co mis são de Re for ma da Lei de Li ber da de Re li gi o sa do go ver no (CRLLR)
con vi dou to das as pro fis sões de fé e as so ci a ções re li gi o sas re gis ta das na lis ta do Mi -
nis té rio da Jus ti ça, para apre sen tar pro pos tas e de cla ra ções para a re for ma da lei
(Pú bli co, 21-07-1996).44 Com a ex cep ção da igre ja ca tó li ca ro ma na, que não
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de mons trou gran de in te res se, os que res pon de ram pu de ram ser di vi di dos em três
gru pos prin ci pa is: igre jas pro tes tan tes e pen te cos ta is (tais como a Assem ble ia de
Deus, de ori gem bra si le i ra), re li giões não cris tãs tra di ci o na is (Islão, Bu dis mo, Hin -
du ís mo e Ju da ís mo) e no vos mo vi men tos re li gi o sos (NMR). Se gun do a clas si fi ca -
ção da pers pec ti va por tu gue sa, a ma i o ria des tes úl ti mos são de no mi na ções pro tes -
tan tes e/ou pro cla mam ra í zes cris tãs, tais como as Tes te mu nhas de Je o vá, a Igre ja
Maná ou a Igre ja Uni ver sal do Re i no de Deus (IURD). Jun ta men te com a co mu ni -
da de ju da i ca,45 os mu çul ma nos por tu gue ses or ga ni za ram a ali an ça das re li giões
não cris tãs.46 De vi do à gran de con ver gên cia das suas so li ci ta ções, os ju de us e os
mu çul ma nos por tu gue ses ti ve ram no va men te a oca sião de de mons trar a sua pron -
ti dão para tra ba lha rem jun tos.47 Embo ra as mi no ri as pro tes tan tes te nham, apa ren -
te men te, sido a ra zão para a re no va ção des te de ba te em Por tu gal, o tema tor nou-se
mais com ple xo com o apa re ci men to dos NMR.48

De vi do ao seu enor me cres ci men to de po is de 1974, as igre jas evan gé li cas, de -
no mi na ções de pro tes tan tis mo e NMR em Por tu gal, atra í ram mu i to mais a aten ção
do que os gru pos mi no ri tá ri os não cris tãos, como os hin dus, os is ma e li tas e os mu -
çul ma nos su ni tas. O fac to de es tas mi no ri as re li gi o sas cris tãs (mas não ca tó li cas) te -
rem atra í do um nú me ro sig ni fi ca ti vo de adep tos por tu gue ses, tor nou-os mu i to
pre sen tes na es fe ra pú bli ca por tu gue sa. Fo ram tam bém ob jec to de es tu dos con du -
zi dos por eru di tos e ins ti tu tos de pes qui sa, de al gu ma for ma li ga dos à igre ja ca tó li -
ca ro ma na do mi nan te ou às pró pri as ins ti tu i ções pro tes tan tes.49 Se exa mi nar mos
os ar ti gos de jor na is por tu gue ses pu bli ca dos du ran te os úl ti mos vin te anos, po de -
mos afir mar que as mi no ri as re li gi o sas não cris tãs (so bre tu do os mu çul ma nos e os
hin dus) não pro du zi ram, em ge ral, te mas con tro ver sos na im pren sa. Além dis so,
pen so que é se gu ro pre su mir que não ti ve ram qual quer im pac te sig ni fi ca ti vo na so -
ci e da de por tu gue sa, ex cep tu an do o fac to de es ta rem re pre sen ta dos na “po pu la ção
imi gran te”. Com efe i to, en tre as mi no ri as re li gi o sas, (ape nas) a IURD pro vo cou
aqui lo a que se pode cha mar um ver da de i ro es cân da lo na es fe ra pú bli ca, no iní cio
dos anos 90.50

Conclusão: a marginalização pública inconsciente da presença
muçulmana portuguesa

Qu an do falo do si lên cio que ro de ia as NPI em Por tu gal como a ca rac te rís ti ca que as de -
fi ne, a ob ser va ção é fe i ta atra vés de uma pers pec ti va com pa ra ti va eu ro pe ia. Nos
pa í ses eu ro pe us em que a per cen ta gem de mu çul ma nos que se tor nam ci da dãos é
mais ele va da, os par ti dos po lí ti cos co me ça ram a in te res sar-se pelo voto mu çul ma -
no.51 Du ran te as cam pa nhas ele i to ra is em Por tu gal não é in vul gar os can di da tos e a
im pren sa fo ca rem-se num cer to “gru po” de ele i to res. Antes do iní cio das ele i ções
le gis la ti vas de 1995, de cor reu um de ba te so bre “Os cris tãos na ac tu al si tu a ção so -
ciopolítica por tu gue sa”, no Cen tro Cul tu ral de Be lém. O Pú bli co (20-09-1995) pu bli -
cou um ar ti go so bre “O Voto es ba ti do dos ca tó li cos” e ou tro, “O par ti do do ci ga no”
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(Pú bli co, 22-09-1995). Embo ra cer ca de 70% dos mu çul ma nos em Por tu gal se jam ci -
da dãos por tu gue ses, ca pa zes de in flu en ci ar po ten ci al men te as ele i ções au tár qui -
cas no dis tri to da Gran de Lis boa, não con se gui en con trar um úni co ar ti go que abor -
das se o ele i to ra do mu çul ma no por tu guês.52

Como re fe ri aci ma, a NPI ini ci ou re cen te men te de ba tes em vá ri os ou tros pa í -
ses eu ro pe us so bre a edu ca ção re li gi o sa is lâ mi ca em es co las pú bli cas. Entre Ou tu -
bro e De zem bro de 1999, uma sé rie con tro ver sa de de ba tes no Pú bli co, so bre o tema
da edu ca ção re li gi o sa em es co las pri má ri as e se cun dá ri as por tu gue sas, sus ci tou
um nú me ro sur pre en den te de car tas ao di rec tor. A ques tão era se o mo no pó lio tra -
di ci o nal da igre ja ca tó li ca Ro ma na na ins tru ção de te mas re li gi o sos e mo ra is se ria
ain da uma so lu ção apro pri a da e ra zoá vel, numa era se cu lar em que a per cen ta gem
de alu nos ca tó li cos de cres ce cons tan te men te. Os opo si to res pro pu se ram au las “se -
cu la res” so bre éti ca e his tó ria da re li gião. Estes re for ma do res de fen de ram que a so -
lu ção ac tu al es ta va a cri ar di ver sas for mas de dis cri mi na ção con tra cri an ças e jo -
vens sem con vic ções re li gi o sas (Pú bli co, 06-12-1999). O fac to de esta dis cri mi na ção
afec tar tam bém alu nos com con vic ções re li gi o sas não cris tãs, como as se gun das ge -
ra ções de mu çul ma nos e hin dus, não foi de todo men ci o na do.

Du ran te os úl ti mos vin te e cin co anos, a NPI por tu gue sa, vi sí vel e ge ral men te
res pe i ta da, foi, na sua ma i o ria, ig no ra da em ques tões so ci o po lí ti cas por tu gue sas.
Embo ra a pre sen ça is lâ mi ca his tó ri ca da épo ca me di e val te nha oca si o nal men te sido
men ci o na da por re pre sen tan tes go ver na men ta is, tan to mu çul ma nos como por tu -
gue ses, a ac tu al in ven ção de uma tra di ção (in ven ti on of tra di ti on, como diz Eric Hobs -
bawm) luso-is lâ mi ca nun ca foi tão lon ge como em Espa nha, du ran te a úl ti ma dé ca -
da. Em 1992, num tra ta do en tre mu çul ma nos e o Mi nis té rio da Jus ti ça es pa nhol, is -
lâ mi cos e mu çul ma nos fo ram des cri tos como uma par te cru ci al do de sen vol vi men -
to his tó ri co da “iden ti da de na ci o nal” es pa nho la.53 De for ma opos ta, o imã da CIL
ti nha cons tan te men te de acal mar alu nos mu çul ma nos con fu sos (que ti nham nas ci -
do em Por tu gal e eram por tu gue ses), quan do lhes en si na vam na es co la que os mu -
çul ma nos era os ini mi gos do povo por tu guês.

Em 1996, quan do a co me mo ra ção ofi ci al das ce ri mó ni as do 500.º ani ver sá rio
da ex pul são dos ju de us foi ce le bra da em di ver sas ins ti tu i ções (go ver na men ta is)
por tu gue sas, a ex pul são dos mu çul ma nos em 1496 não foi men ci o na da. Os mu çul -
ma nos não fo ram con vi da dos. Sig ni fi ca ti va men te, aque les que acu sa vam o es ta do
por tu guês de “dis cri mi na ção con tra os mu çul ma nos” não eram os pró pri os mu çul -
ma nos, mas a Aca de mia de Altos Estu dos Ibe ro-Ára bes (Pú bli co, 10-12-1996).
Enquan to as agên ci as de tu ris mo es pa nho las pro mo vem ac tu al men te vi si tas ao
“Al-Anda luz” e con vi dam os tu ris tas a “des co brir a Espa nha is lâ mi ca”, os pos ta is
por tu gue ses (do sul), que mos tram “cha mi nés tí pi cas por tu gue sas”, ig no ram o fac -
to de que es tas cha mi nés em for ma de mi na re te re pro du zem as pec tos tí pi cos da ar -
qui tec tu ra is lâ mi ca.

O úl ti mo exem plo que aqui de i xo so bre aqui lo a que se po de ria cha mar a mar -
gi na li za ção pú bli ca da NPI em Por tu gal, de mons tra que este fe nó me no pro vém
mais de uma cons ciên cia se lec ti va so ci o his tó ri ca do que de uma dis cri mi na ção
cons ci en te. Com isto está re la ci o na da uma sé rie do cu men tal, trans mi ti da pelo ca -
nal de te le vi são pú bli ca, RTP 1. Por oca sião do fi nal do sé cu lo XX, vá ri os au to res
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co-pro du zi ram a “Cró ni ca do Sé cu lo” por tu gue sa. Não foi sur pre en den te ve ri fi car
a ine xis tên cia de re fe rên ci as à re cen te pre sen ça his tó ri ca de no vas mi no ri as não ca -
tó li cas e de no vos gru pos mu çul ma nos.

Uma vez que apre sen tei já os ar gu men tos que de fen dem a tese prin ci pal des -
te ar ti go, no me a da men te que a mi no ria mu çul ma na em Por tu gal foi sim ples men te
ig no ra da, con clu i rei ago ra com al gu mas ob ser va ções so bre as di ver sas ra zões que
a isto le va ram e o con tex to em que ocor re ram.

Fo ca rei, em pri me i ro lu gar, os de sen vol vi men tos so ci o his tó ri cos es pe cí fi cos
de Por tu gal e, em se gun do lu gar, as ap ti dões e con di ções es pe cí fi cas da pró pria co -
mu ni da de mu çul ma na por tu gue sa.

A fal ta de aten ção dada aos mu çul ma nos que che ga ram a Por tu gal deve-se
em par te à tur bu lên cia ge ral dos anos pós-re vo lu ci o ná ri os. Fa zen do par te do enor -
me flu xo de imi gra ção dos PALOP, os mu çul ma nos (e hin dus), ma i o ri ta ri a men te
de as cen dên cia in di a na, que vi e ram de Mo çam bi que, fi ca ram em se gun do lu gar,
atrás do nú me ro mu i to mais ele va do de imi gran tes afri ca nos. No gru po mul ti fa ce -
ta do de imi gran tes afri ca nos ne gros, a per cen ta gem de mu çul ma nos era mu i to ba i -
xa. Como mi no ria den tro de uma co mu ni da de mi no ri tá ria ma i or, a NPI mul tiét ni -
ca foi ig no ra da quan do a pes qui sa po lí ti ca e so ci al de mi no ri as se cen trou pri ma ri a -
men te nos imi gran tes cabo-ver di a nos ou, como é ago ra o caso, se con cen tra na pre -
sen ça bas tan te tra di ci o nal dos ci ga nos.

Como men ci o nou o jor nal is lâ mi co por tu guês, Al Fur qán, num ar ti go de 1998,
a taxa de cri mes (e su i cí dio) en tre mu çul ma nos por tu gue ses era mí ni ma.54

Com a nova di ver si da de de re li giões e de mi no ri as re li gi o sas, que au men tou
enor me men te e de for ma sú bi ta de po is de Abril de 1974, foi dada mu i to mais aten -
ção (e ve ri fi ca ram-se mais con ver sões) às de no mi na ções pro tes tan tes (tais como as
igre jas pen te cos ta is bra si le i ras), aos no vos mo vi men tos re li gi o sos (por exem plo, a
sci en to logy), aos cul tos eso té ri cos e às es co las de pen sa men to asiá ti cas. Em con tras -
te com a si tu a ção nou tros pa í ses eu ro pe us, os pro ta go nis tas prin ci pa is da eman ci -
pa ção das mi no ri as re li gi o sas no con tex to por tu guês não são os mu çul ma nos, mas
os pro tes tan tes.

A pes qui sa aca dé mi ca em ou tros pa í ses eu ro pe us dá ago ra com fre quên cia
de ma si a da ên fa se ao ale ga do “fac tor re li gi o so”, so bre tu do no que diz res pe i to a
gru pos imi gran tes com pas sa do mu çul ma no. Mas na ma i o ria dos es tu dos por tu -
gue ses so bre gru pos de imi gran tes, a pre fe rên cia vai para a pers pec ti va de “et ni ci -
da de”. Excep tu an do al gu mas ex cep ções, a for ma como a im pren sa por tu gue sa tra -
tou a “ques tão is lâ mi ca” du ran te os úl ti mos vin te anos foi de li ca da e jus ta.

Além dis so, a pró pria NPI de mons trou um po ten ci al e uma ca pa ci da de no tá -
ve is, o que, numa pers pec ti va com pa ra ti va eu ro pe ia so bre mi no ri as mu çul ma nas,
de sem pe nhou um pa pel im por tan te nos pro ces sos de in te gra ção.

De vi do à prin ci pal ca u sa da mi gra ção, o pro ces so de des co lo ni za ção, a es ma -
ga do ra ma i o ria de imi gran tes mu çul ma nos es ta va já fa mi li a ri za da com a lín gua
por tu gue sa ao che gar. Uma vez que este é um fac tor cru ci al para a in te gra ção, eles
não ti ve ram de en fren tar o pro ble ma fun da men tal de ob ter a ci da da nia ou um es ta -
tu to le gal tem po rá rio e re no vá vel. O fac to de te rem imi gra do de uma an ti ga co ló nia 
foi ou tra ra zão que fez com que os mu çul ma nos que che ga ram a Por tu gal, como
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par te dos enor mes flu xos de imi gra ção pós-re vo lu ci o ná ri os, te nham tido a van ta -
gem de en con trar mu çul ma nos que se ha vi am ins ta la do an te ri or men te na me tró -
po le por ra zões edu ca ci o na is. Esta eli te de pri me i ros imi gran tes pos su ía as ca pa ci -
da des in te lec tu a is e so ci a is, bem como as re la ções di plo má ti cas, ne ces sá ri as à cons -
tru ção de uma in fra-es tru tu ra re li gi o sa e cul tu ral. Des de o iní cio, os pri me i ros a
che gar to ma ram par te nas co mis sões di ri gen tes das co mu ni da des is lâ mi cas, en -
quan to, ao mes mo tem po, se in te gra vam com êxi to em pro fis sões de alto ní vel e fa -
zi am ami gos ín ti mos en tre a eli te po lí ti ca por tu gue sa.

A ma i o ria dos mu çul ma nos em Por tu gal, no me a da men te os de ori gem in di a -
na, es ta va es ta be le ci da em pro fis sões do sec tor ter ciá rio em Mo çam bi que. Ti ve ram
bas tan te fa ci li da de em vol tar a es ta be le cer-se nas suas pro fis sões (co mer ci an tes, na
sua ma i o ria) em Por tu gal.

Qu an do con si de ra mos a si tu a ção de vá ri os no vos gru pos mu çul ma nos em
ou tros pa í ses da Eu ro pa, é ime di a ta men te vi sí vel que mu i tos dos pro ble mas que os
mu çul ma nos ti ve ram de en fren tar no seu novo meio am bi en te de ri va vam do fac to
de lhes fal tar a ex pe riên cia de vi ver como mi no ria numa so ci e da de do mi nan te cul -
tu ral men te di fe ren te. De vi do ao fac to de ser já uma mi no ria, tan to em Mo çam bi que 
como na Gu i né-Bis sau, a gran de ma i o ria da NPI em Por tu gal ti nha já esta ex pe riên -
cia de mi no ria ao che gar. De vi do ao fac to de os mu çul ma nos te rem che ga do mais
de dez anos mais tar de a Por tu gal do que a ou tros pa í ses eu ro pe us, ti ve ram opor tu -
ni da de de apren der com as ex pe riên ci as de ou tros mu çul ma nos, que ha vi am che -
ga do mais cedo à Eu ro pa.

Até aos nos sos dias, a po lí ti ca da co mu ni da de is lâ mi ca tem sido ma i o ri ta ri a -
men te não po lí ti ca e a sua ati tu de mu i to ami gá vel para com o meio em que está in -
se ri da. Embo ra te nham tido (e con ti nu em a ter) de li dar com lu tas in ter nas, as fi gu -
ras de in te gra ção das co mu ni da des em ge ral pu de ram ga ran tir que a sua ima gem
na es fe ra pú bli ca por tu gue sa per ma ne ces se po si ti va. Alguns mem bros es pe cu lam
que isto pos sa vir a mu dar, se os ára bes po li ti ca men te ac ti vos se unis sem à (pe que -
na mi no ria ára be da) CIL. Em todo o caso, esta é uma ques tão que fica de fi ni ti va -
men te em aber to.

Notas

1 Des de que To mas Ger holm e Ingve Lith man (orgs.) (1998) pu bli ca ram o seu vo lu -
me The New Isla mic Pre sen ce in Wes tern Eu ro pe, Lon dres/Nova Ior que, a no ção
“nova pre sen ça is lâ mi ca” é fre quen te men te usa da nos dis cur sos so bre os mu çul -
ma nos da Eu ro pa. 

2 Este tex to cor res pon de a uma ver são da co mu ni ca ção com o mes mo tí tu lo apre sen -
ta da ao IV Con gres so Por tu guês de So ci o lo gia, em Co im bra, em 17-19 de Abril.
Aqui cum pro a agra dá vel ta re fa de ex pri mir os meus agra de ci men tos aos que me
aju da ram de vá ri as for mas du ran te o tra ba lho de cam po e na pre pa ra ção e fi na li za -
ção des ta apre sen ta ção: Mar ga ri da Sil va Dias, Cláu dia Bri to, Sara Da vid Lo pes,
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Luís Rosa, Franz-Wi lhelm He i mer, Arman do Mar ques Gu e des, John Abro me it e a
Fun da ção He in rich Böll (Ber lim). 

3 Ver por ex.: Ger holm e Lith man, 1988; Sha did e van Ko ning sveld, 1991. 
4 “Foi ne ces sá rio omi tir Espa nha e Por tu gal, am bos pela mes ma ra zão” (Ni el sen,

1992: 87). 
5 De pa rei com al guns es tu dos de ca sos so bre as sun tos re la ci o na dos di rec ta ou in di -

rec ta men te com mu çul ma nos em Por tu gal, re a li za dos por aca dé mi cos e es tu dan tes 
por tu gue ses se gun do di fe ren tes abor da gens. Re la ti va men te aos mu çul ma nos su ni -
tas e à Co mu ni da de Islâ mi ca ver: Fran cis co, 1991; Pe dro so, 1991; Pi men tel, 1993;
Fri as, 1995; Ga dit, 1996. Con cen tra dos na co mu ni da de is ma e li ta: Lo pes, 1988 e Co -
xi lha, 1995. 

6 Ver por ex.: Abul ma ham, 1995; Non ne mann, Ni block e Szaj kows ki, 1996; Sha did e
van Ko ning sveld, 1996a e 1996b; Ver to vec e Pe ach 1997. 

7 Para in for ma ção mais por me no ri za da so bre imi gran tes da Gu i né-Bis sau veja-se,
por exem plo, Ma cha do, 1998. 

8 Embo ra não pos sa citá-lo, é ne ces sá rio men ci o nar que os ob ser va do res do mer ca do 
la bo ral (in for mal) no ta ram que re cen te men te tra ba lham mais ho mens pa quis ta ne -
ses na cons tru ção ci vil, in de pen den te men te das suas ha bi li ta ções li te rá ri as. Para
in for ma ção mais por me no ri za da so bre os per fis dos imi gran tes dos PALOP, ver
Ma lhe i ros, 1996. 

9 Pode tam bém ter tido o seu pa pel o fac to de a pa i sa gem aca dé mi ca por tu gue sa di -
fi cil men te in clu ir dis ci pli nas cuja abor da gem se con cen tra in ten sa ou ex clu si va -
men te em re li giões não cris tãs (a Antro po lo gia das Re li giões é uma ex cep ção). As
ca de i ras aca dé mi cas que na tu ral men te ti nham um in te res se es pe ci al pe los as sun -
tos mu çul ma nos, tais como Estu dos Islâ mi cos não exis ti am. 

10 Em 1991 o lí der da co mu ni da de hin du, Kan ti lal Jam na das Sa u ja ni, cal cu la em 8 mil o 
nú me ro de mem bros da co mu ni da de (Diá rio de No tí ci as, 24-08-1991). Oito anos mais
tar de o nú me ro au men tou para 12 mil (Bas tos e Bas tos, 1999a). A vas ta ma i o ria dos
hin dus a vi ver em Por tu gal veio de Mo çam bi que na se quên cia da des co lo ni za ção e
pres si o na dos pela guer ra ci vil. Ten do a ma i o ria a ci da da nia mo çam bi ca na, vi ve ram
lá três ou qua tro ge ra ções. Os prin ci pa is pon tos de par ti da de ge ra ções an te ri o res ti -
nham sido Gu ja ra te (Por ban der, Raj kot e Su rat) e Diu. Para in for ma ção por me no ri -
za da so bre os hin dus em Por tu gal ver a bi bli o gra fia em Bas tos e Bas tos, 1999b. 

11 A pre sen ça mu çul ma na, por exem plo, em Ber lim, Pa ris e Mar se lha, Lon dres e
Brad ford, ex ce de evi den te men te em mu i to aque la que é vi sí vel em Lis boa. 

12 Até ao mo men to, a tran si ção de um re gi me au to ri tá rio para a de mo cra cia é uma
con tro vér sia dis cu ti da. Ma nu el von Rah den (Rah den, 1997: 213) in di ca que os li -
vros por tu gue ses de his tó ria só co me ça ram a tra tar o tema há pou cos anos, em su -
ple men to as sim da vas ta va ri e da de de li te ra tu ra re vo lu ci o ná ria (que apre sen ta
prin ci pal men te abor da gens po lí ti cas e não aca dé mi cas) e de me mó ri as sub jec ti vas
com son da gens ori en ta das para os fac tos. Ver Fer re i ra (1994), Me di na (1990) e Reis
(1992). Embo ra a his to ri o gra fia ale mã não tra te des te as sun to, toda uma sé rie de
in ves ti ga ções so bre his tó ria por tu gue sa con tem po râ nea exis te na área an glo-sa xó -
ni ca. O Bi bli o grap hi cal Essay fe i to por Max well (1995: 201-217) apre sen ta uma in ves -
ti ga ção com ple ta. 
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13 Este pro ces so foi mais tar de se ri a men te des cri to com a no ção do “de sas tre da des -
co lo ni za ção” (Bor nhorst, 1997: 261) e as pri me i ras fa ses da tran si ção po lí ti ca, os
anos re vo lu ci o ná ri os de 1974-76, como um caos po lí ti co. 

14 Nos ac tu a is es tu dos aca dé mi cos re a li za dos em Por tu gal, já não se apli ca o ter mo
“re tor na do”. Por que não é con si de ra do como uma ca te go ria e isso tor na-o pro ble -
má ti co. Este ter mo apa re ceu pela pri me i ra vez em Abril de 1974 com o auge do flu -
xo emi gra tó rio dos PALOP. No seu sig ni fi ca do ini ci al o ter mo “re tor na do” foi uti li -
za do para de sig nar os re e mi gran tes por tu gue ses dos PALOP, não se apli can do aos
por tu gue ses que re gres sa vam dou tras ori gens. O seu sig ni fi ca do li te ral é “re gres -
sa do a casa”, re pa tri a do, e as sim a no ção ine vi ta vel men te acar re ta a co no ta ção do
“re gres so” ex clu in do uma ex pe riên cia cru ci al da emi gra ção: ape nas 60% dos “re -
tor na dos” nas ce ram em Por tu gal (Pena Pi res, e Ma ra nhão e ou tros, 1984, 1987: 38).
A no ção tam bém tem uma co no ta ção ide o ló gi ca. Como usu al men te se re fe re, de vi -
do à per da de pri vi lé gi os os re tor na dos pa re cem não ter ne nhum in te res se no pro -
ces so de des co lo ni za ção. Des te modo, são vis tos como “con ser va do res”. Para além
dis to, a no ção tam bém não in clui ne nhu ma in for ma ção es pe cí fi ca so bre a na ci o na -
li da de de ori gem. Ape sar de tudo a ex pres são di fun diu-se ra pi da men te no dis cur -
so cor ren te do quo ti di a no. 

15 Se gun do o Re cen se a men to Ge ral da Po pu la ção de 1981, re si di ri am em Por tu gal
45.222 in di ví du os com na ci o na li da de an go la na (19.567), ca bo ver di a na (18.557),
gui ne en se (1126), mo çam bi ca na (4425) e são to men se (1547). No mes mo ano, po -
rém, ape nas 27287 es tran ge i ros com aque las na ci o na li da des ti nham a sua re si dên -
cia le ga li za da, se gun do as es ta tís ti cas do Ser vi ço de Estran ge i ros do Mi nis té rio da
Admi nis tra ção Inter na (Este ves, 1991: 38). Uma vez ul tra pas sa do o pe río do crí ti co
da des co lo ni za ção, sur ge um novo pa drão de mi gra ções in ter na ci o na is en tre os
PALOP e Por tu gal. Para en con trar mais in for ma ções so bre a imi gra ção dos PALOP
nes ta al tu ra, veja-se Sa int-Ma u ri ce e Pena Pi res, 1989: “Em pri me i ro lu gar, no cam -
po das mi gra ções la bo ra is não só se in ten si fi cam as cor ren tes já exis ten tes, no me a -
da men te a par tir de Cabo Ver de, como se cons ti tu em pro gres si va men te flu xos com 
ori gem nou tros pa í ses, em es pe ci al a Gu i né-Bis sau e São Tomé. Em se gun do lu gar,
cris ta li zam-se flu xos mi gra tó ri os de me nor am pli tu de, en vol ven do re fu gi a dos po -
lí ti cos que pro cu ra vam es ca par aos efe i tos das si tu a ções de guer ra ci vil em Ango la
e Mo çam bi que. Fi nal men te, ins ti tu ci o na li za-se pro gres si va men te um flu xo de es tu -
dan tes dos PALOP, que vêm fre quen tar o en si no se cun dá rio e su pe ri or em Por tu -
gal, com uma di men são par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va no caso da Gu i né-Bis sau. ”

16 Os re cen se a men tos na ci o na is nos PALOP, re a li za dos em 1980 e 1981, de ram uma
pis ta so bre as cons te la ções re li gi o sas nos pa í ses de par ti da, após os enor mes flu xos 
mi gra tó ri os para Por tu gal. Gra ças ao fac to de a vas ta ma i o ria de emi gran tes em
1974 ter sido de re e mi gran tes por tu gue ses (in clu in do se gun das ge ra ções), pode
pre su mir-se que a pro por ção de fi li a ções re li gi o sas da po pu la ção afri ca na não mu -
dou sig ni fi ca ti va men te en tre 1974 e 1981. A per cen ta gem que fal ta para os 100 in di -
ca a de di ver sos cul tos re li gi o sos afri ca nos. O ta ma nho nu mé ri co da po pu la ção to -
tal e o ano do re cen se a men to se gue-se ao nome do país res pec ti vo: Gu i né-Bis sau
(793.000; 1980): 35% mu çul ma nos (13% dos qua is man din go), 5% ca tó li cos; Cabo
Ver de (296.000; 1980): 98% ca tó li cos, 2% pro tes tan tes; São Tomé e Prín ci pe (95.000;
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1981): 55% ca tó li cos, 3% pro tes tan tes; Ango la (7.078.000; 1980): 35% ca tó li cos, 12%
pro tes tan tes; Mo çam bi que (12.130.000; 1980): 12-15% mu çul ma nos, 12-15% cris -
tãos, pre do mi nan te men te ca tó li cos. (Hof me is ter e Schön born, 1985)

17 Mais de um ter ço da ac tu al po pu la ção to tal da Gu i né-Bis sau é mu çul ma na su ni ta,
com li ga ções à es co la da lei is lâ mi ca Ma li ki, a ma i o ria de ori gem fu la ni e man din -
go (He i ne, 1996: 137). 

18 Em Mo çam bi que, 14% da ac tu al po pu la ção é su ni ta da es co la da lei is lâ mi ca Sha fi -
iIn, prin ci pal men te per ten cen te ao gru po ban tu cen tral Yao (He i ne, 1996: 138). 

19 Ni el sen acres cen tou, no seu es tu do, uma “nota so bre as es ta tís ti cas” de qua se duas 
pá gi nas, dis cu tin do as ra zões de e os obs tá cu los cri a dos por este pro ble ma. Ele su -
bli nha que é ób vio, para os ob ser va do res de al gu ma for ma fa mi li a ri za dos com o
as sun to, que um dos as pec tos mais in cer tos nes te es tu do dos mu çul ma nos na Eu -
ro pa é a na tu re za dos da dos es ta tís ti cos (Ni el sen, 1992: 167). 

20 O re cen se a men to de 1981 con ti nha uma per gun ta so bre re li gião. As ca te go ri as pos -
sí ve is eram: ca tó li cos, or to do xos, pro tes tan tes, ou tros cris tãos, ju de us, mu çul ma -
nos, ou tros não cris tãos, sem re li gião. De vi do à prá ti ca se cu lar nou tros pa í ses eu ro -
pe us, ape nas em pou cos ca sos os re cen se a men tos go ver na men ta is in clu em uma
per gun ta so bre re li gião: na Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha, nos Pa í ses Ba i xos, na
Su í ça e na Irlan da do Nor te. Como o in ter va lo mí ni mo en tre re cen se a men tos tem
ten dên cia a ser de 10 anos, Ni el sen sa li en ta que a sua uti li da de é mí ni ma (Ni el sen,
1992: 167). Em 1998, as so ci a ções bri tâ ni cas de mu çul ma nos, sikhs e hin dus nego -
ciavam a do cu men ta ção de fi li a ção re li gi o sa para o pró xi mo re cen se a men to na ci o -
nal (The Mus lim News, 10/98). 

21 Embo ra a for ma or ga ni za ti va das co mu ni da des is lâ mi cas siga o pa drão de as so ci a -
ções, com a sua hi e rar quia de mo cra ti ca men te ele i ta, nin guém tem de as si nar a sua
fi li a ção. Do pon to de vis ta mu çul ma no (e não só por tu guês), to dos são vis tos como 
mem bros da co mu ni da de is lâ mi ca des de que te nham uma ori gem mu çul ma na
e/ou se de cla rem como tal. Hoje, em Por tu gal, a pro por ção de par ti ci pan tes ac ti -
vos, cal cu la da se gun do a par ti ci pa ção nas ora ções de sex ta-fe i ra e em ce le bra ções
re li gi o sas es pe ci a is (por exem plo, o fim do Ra ma dão), é apro xi ma da men te de 10%, 
o que cor res pon de à res pec ti va mé dia eu ro pe ia. 

22 O opos to ocor re, até cer to pon to, na No ru e ga e, cla ra men te, na Su é cia: a igre ja pro -
tes tan te é par te es ta be le ci da do es ta do su e co. Con tu do, San der sa li en ta que a le gis la -
ção per mi te que os fun dos es ta ta is se jam atri bu í dos para re co nhe ci men to de re li -
giões não es ta ta is, ba si ca men te em pro por ção dos nú me ros de fiéis que ser vem.
A quan ti da de de di nhe i ro a ser atri bu í da é fi xa da de for ma a que o au men to de atri -
bu i ção a uma re li gião seja à cus ta de to dos os ou tros par ti ci pan tes. Nes tas cir cuns -
tân ci as, o ta ma nho da po pu la ção mu çul ma na é tema de con tes ta ção (San der, 1997).

23 Expres so Re vis ta, 05-03-1983
24 Du ran te o pe río do de Sá Car ne i ro, Ma me de foi vice-pre si den te do Ga bi ne te de Re -

la ções Inter na ci o na is do PSD
25 Num co mu ni ca do, a lis ta de opo si ção acu sou Ma me de de pre ten der ser “pre si den -

te vi ta lí cio” da Co mu ni da de Islâ mi ca, clas si fi can do-o de “di ta dor”. Por ou tro lado, 
a cons tru ção da mes qui ta de Lis boa e as suas obras são alvo de in si nu a ções que as -
so ci am o nome do ac tu al pre si den te a ale ga das ile ga li da des. Para o pró prio,
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en tre tan to, o gru po que se lhe opõe “não pas sa de um gru po de mi ú dos que de ci -
diu, de po is de ver al guns te le jor na is, imi tar os se nho res e brin car aos po lí ti cos”.
Ma me de con si de rou o seu de trac tor “to tal men te des li ga do da vida ac ti va da Co -
mu ni da de” (O Jor nal, 28-04-1984). Esta era a pri me i ra vez (e qua se úni ca em pú bli -
co) que a ac ção de Valy Ma me de à fren te da CIL era con tes ta da des te modo e,
igual men te, a pri me i ra vez que du ran te a sua pre si dên cia se apre sen ta va uma lis ta
opo si to ra. Du ran te vin te anos, a re a li za ção de uma mes qui ta re pre sen ta ti va no co -
ra ção de Lis boa foi obra de Ma me de. Em Ja ne i ro de 1985, ele ga ran tiu que se de mi -
ti ria do seu car go, logo após ina u gu rar, em 29 de Mar ço se guin te, a mes qui ta de
Lis boa (Expres so, 26-01-1985). 

26 Expres so Re vis ta, 11-03-1989. 
27 Os que par ti ci pam nas co mis sões di ri gen tes da CIL es tão qua se ex clu si va men te

mu i to bem po si ci o na dos nos sec to res pro fis si o na is por tu gue ses e a sua ma i o ria
tem al gu mas re la ções in ter na ci o na is. Mus sa Omar, por exem plo, é bem co nhe ci do
pela as sis tên cia nor mal men te pres ta da em vá ri as em ba i xa das de pa í ses is lâ mi cos.
O pre si den te da as sem ble ia ge ral da CIL, Ka rim Bou ab del lah, é tam bém pre si den te 
da as sem ble ia ge ral da Câ ma ra de Co mér cio e Indús tria Ára be Por tu gue sa (Expres -
so, 27-04-1985). 

28 Expres so, 03-02-1979: 6000. Insti tu to Na ci o nal de Esta tís ti ca: Re cen se a men to Ge ral
da Po pu la ção, Cen sus 1981: 4335; Cen sus 1991: 9134. 

29 A Ca pi tal, 28-03-1985: 15.000. Expres so Re vis ta, 11-03-1989: 15.000. 
30 Ket ta ni, 1996: Ta ble 1.1. Mus lims in the EEC in 1991, (Por tu gal: 20.000). Pú bli co,

08-12-1999: 25 a 30.000. 
31 Ba se a do em data de 1991, Ket ta ni (1996: 19) com pa ra ção do nú me ro de mes qui tas

em pa í ses da CEE. Há nove anos, o nú me ro to tal de mes qui tas (edi fí ci os re pre sen -
ta ti vos, mes qui tas pro vi só ri as e lo ca is de cul to) nes tes 15 pa í ses eu ro pe us era de
4845. Por exem plo: Fran ça 1500, Ale ma nha 1000, Ingla ter ra 600, Irlan da 5, Lu xem -
bur go 10, Por tu gal 20. 

32 Os lo ca is de cul to si tu am-se em Por te la, Pó voa de St. Adrião, For te da Casa, Co li na 
do Sol, St. Antó nio de Ca va le i ros, Vi a lon ga, Car na xi de, Sa ca vém, Évo ra, Por to, Pal -
me la. As mo ra das e con tac tos cons tam de uma lis ta em: http: //www.al fur -
qan.pt/mesq.htm

33 São con cre ta men te, o Da rul ‘Ulum Al Isla mi yat de Pal me la, o Ma dres sa Ahle
Sunny Ja mat do La ran je i ro e o Da rul ‘Ulum Ka dria-Ashra fia de Odi ve las. 

34 O Alco rão (1980), tra du ção di rec ta do ára be e ano ta ções de José Pe dro Ma cha do,
Lis boa, Jun ta de Inves ti ga ções Ci en tí fi cas do Ultra mar. 

35 http: //www.ali a soft.com/fo ru mis lam
36 A ma i o ria dos pri me i ros mu çul ma nos no Bra sil era de ori gem afri ca na, con cen tra -

da prin ci pal men te na área do es ta do da Baía. Com os Yo ru ba e os Ha u sa, os mu -
çul ma nos for ma vam a ma i o ria dos es cra vos do Bra sil. 

37 Mu i tos mu çul ma nos bri tâ ni cos (bem como mu i tas das co mu ni da des de mi no ri as
su ni tas que vi vem fora do mun do ára be) es co lhem ir para a fa mo sa Uni ver si da de
de Al-Azhar, no Ca i ro, tida como uma gran de uni ver si da de is lâ mi ca e, na ver da de, 
uma au to ri da de re li gi o sa para os su ni tas. Mes mo as sim, a ten dên cia ób via dos gru -
pos mu çul ma nos eu ro pe us, quan to à edu ca ção is lâ mi ca, é es ta be le cer e ele var as

138 Nina Clara Tiesler



res pec ti vas ins ti tu i ções na Eu ro pa, por duas ra zões: pri me i ro, a ex pe riên cia da
emi gra ção de mons trou que os pró pri os teó lo gos res pon sá ve is ne ces si tam de ser
ex pe ri en tes na vida quo ti di a na e nas suas com pli ca ções es pe cí fi cas pe ran te o novo
am bi en te, para po de rem res pon der às no vas per gun tas que sur gem; em se gun do
lu gar, a edu ca ção pro fis si o nal de pro fes so res mu çul ma nos tor na-se cru ci al para o
ob jec ti vo de cri ar uma edu ca ção is lâ mi ca nas es co las pri má ri as e se cun dá ri as eu ro -
pe i as. Cu ri o sa men te, e por ra zões so ci o his tó ri cas di fe ren tes, o elo en tre mu çul ma -
nos luso-bri tâ ni cos para fins edu ca ci o na is de cor re em pa ra le lo com o seu se cu lar e
mais tra di ci o nal equi va len te luso-bri tâ ni co. Tan to quan to sei, a Grã-Bre ta nha é um
lo cal de edu ca ção su pe ri or mu i to po pu lar na es co lha dos por tu gue ses (não
mu çul ma nos). 

38 O mes mo se apli ca, ob vi a men te, no caso dos hin dus por tu gue ses (ver pu bli ca ções
re cen tes de Su sa na Bas tos). 

39 O ór gão ad mi nis tra ti vo do Alto Co mis sá rio para as Mi gra ções e Mi no ri as Étni cas
in for ma so bre mo ra das onde os imi gran tes se po dem di ri gir. 

40 Pou co tem po an tes, a fre quên cia ha via sido um pou co ma i or, no de cur so da Se gun -
da Gu er ra do Gol fo. Entre 1979 e 1991, o se ma ná rio Expres so e a res pec ti va Re vis ta
di ri gi ram a aten ção para a NIP, pelo me nos dez ve zes, de di can do-lhe vá ri os ar ti gos 
de fun do. Ou tros jor na is diá ri os, como o Diá rio de No tí ci as e A Ca pi tal, mos tra vam
uma fre quên cia de ar ti gos li ge i ra men te me nor so bre mu çul ma nos em Por tu gal do
que o Pú bli co. (Esta é uma boa oca sião para apre sen tar com agra do os meus agra -
de ci men tos ao pes so al da sec ção edi to ri al e dos ar qui vos do Diá rio de No tí ci as e do
Pú bli co, pelo aces so e pela aju da. Um agra de ci men to es pe ci al para Antó nio Ma ru jo
e João Tã.)

41 Ver, por exem plo, A Ca pi tal, 20-03-1991 e o Pú bli co, 08-12-1999. 
42 A im pren sa por tu gue sa, que ti nha como alvo uma cli en te la de clas se mé dia (ins -

tru í da), con vi da va oca si o nal men te as prin ci pa is “fi gu ras de in te gra ção” das co mu -
ni da des is lâ mi cas por tu gue sas, para es cre ver so bre ques tões re la ci o na das com o
Islão. Ver, por exem plo, Expres so Re vis ta, 05-01-1980, “O Islão de Ko me i ni não é o
da ma i o ria. Su le i man Valy Ma me de, pre si den te da co mu ni da de is lâ mi ca de Lis boa, 
tra ça a gé ne se do Islão e a sua in fluên cia fu tu ra”, ou Diá rio de No tí ci as, 22-06-1990,
“O Islão e a Eu ro pa”, es cri to tam bém por Su le i man Valy Ma me de. Ou tros jor na is,
que têm como alvo le i to res da clas se tra ba lha do ra, ci tam tam bém os re pre sen tan tes 
mu çul ma nos e, oca si o nal men te, con vi dam-nos para en tre vis tas. Isto acon te ceu so -
bre tu do du ran te a Se gun da Gu er ra do Gol fo. Como exem plo, ver a en tre vis ta de o
Cor re io da Ma nhã (CM), 09-02-1991, “Su le i man Valy Ma me de (is lâ mi co): ‘Gu er ras
san tas’ es tão ul tra pas sa das”. (Em 1995, quan do Ma me de mor reu, com 59 anos, vá -
ri os jor na is de di ca ram-lhe um obi tuá rio. Ver, por exem plo, O Inde pen den te,
31-03-1995 e a Ca pi tal, 29-03-1995). 

43 No dia 11 de No vem bro de 1995, a mes qui ta de Lis boa co me mo rou o seu 10.º ani ver sá -
rio. Na ce le bra ção en con tra ram-se re pre sen tan tes das co mu ni da des is lâ mi ca, ju da i ca,
ca tó li ca, hin du e is ma e li ta. O Pre si den te da Re pú bli ca, par ti dos po lí ti cos, em ba i xa do -
res e câ ma ras mu ni ci pa is, to dos es ti ve ram pre sen tes. (Pú bli co, 12-11-1995). 

44 210 de 399 or ga ni za ções res pon de ram e apre sen ta ram as suas pro pos tas à
co mis são. 
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45 A co mu ni da de ju da i ca de Por tu gal é pe que na mas in flu en te (Bri e se me is ter, 1997:
291). A po pu la ção ju da i ca por tu gue sa cons ti tui uma das mais pe que nas co mu ni da -
des ju da i cas da Eu ro pa. Ron da, hoje em dia, apro xi ma da men te os 400 mem bros, e
está or ga ni za da em qua tro co mu ni da des: Lis boa (a Si na go ga foi ina u gu ra da em
1902), Por to, Bel mon te e Por ti mão (Stu de mund-Ha lévy, 1997: 299). De vi do ao fac to 
de exis tir uma vas ta li te ra tu ra aca dé mi ca so bre Ju de us em Por tu gal (tan to no pas -
sa do como no pre sen te), fá cil de en con trar em in glês, fran cês, es pa nhol e por tu -
guês, de ci di aqui não fa zer mais apre ci a ções. 

46 Além da ami za de pes so al en tre os pre si den tes das co mu ni da des is lâ mi ca e ju da i ca, 
Jos hua Rua e Abdo ol Ka rim Va kil, es tas co mu ni da des por tu gue sas ha vi am já de -
mons tra do a sua so li da ri e da de em ou tras ques tões. Por exem plo, numa al tu ra em
que os mu çul ma nos não ti nham ain da a pos si bi li da de de pra ti car aba tes ri tu a is, a
co mu ni da de ju da i ca ofe re ceu-se para os de i xar usar as suas ins ta la ções (O Se ma ná -
rio, 28-10-1989). Até 1982, era o rabi ju deu Abraão Assor quem re a li za va os aba tes
ri tu a is para as co mu ni da des is lâ mi cas (A Ca pi tal, 11-03-1992b). Em 1992, três ta lhos 
is lâ mi cos no dis tri to da Gran de Lis boa co me ça ram a ofe re cer a car ne ha lal (ter mo
ará bi co para: puro e cor rec to) em Alva la de, Odi ve las e La ran je i ro (A Ca pi tal,
11-03-1992a). 

47 As so li ci ta ções for mu la das nas suas pro pos tas in clu íam, por exem plo, os tó pi cos
dos fe ri a dos re li gi o sos (sex ta-fe i ra para os mu çul ma nos, sá ba do para os ju de us), a
ace i ta ção for mal do ri tu al do aba te (que, na prá ti ca, já exis te) e a res pec ti va ali men -
ta ção em hos pi ta is, es co las, etc. 

48 No que res pe i ta aos NMR, nos anos 80 e 90 o mes mo tam bém acon te ceu em al guns 
ou tros pa í ses da Eu ro pa. 

49 O Cen tro de Estu dos Só cio-Pas to ra is (CESP) (Lis boa, Uni ver si da de Ca tó li ca), por
exem plo, foi fun da do no fi nal dos anos 80, para ins ta u rar a pes qui sa no cam po da
So ci o lo gia da Re li gião, con cen tran do-se ma i o ri ta ri a men te em mi no ri as cris tãs e no
fe nó me no da con ver são. 

50 Em 1991, quan do as sis ti a al gu mas ses sões de sex ta-fe i ra da IURD, no an ti go ci ne -
ma Alva la de (em Lis boa), as ora ções e os dis cur sos cen tra vam-se ma i o ri ta ri a men te 
na cura de do en ças ale ga da men te ca u sa das pelo de mó nio — daí os cân ti cos e as
ora ções para o “exor cis mo” se rem re a li za das pri me i ro. A gran de ma i o ria da au -
diên cia pa re cia ser cons ti tu í da por pes so as da clas se ba i xa tra ba lha do ra, de di fe -
ren tes ori gens ét ni cas. No fi nal da ses são, os par ti ci pan tes fi ze ram fila para fa zer
do na ti vos. Numa al tu ra em que a Igre ja era já vis ta como uma se i ta cri mi no sa, as
no tí ci as so bre a de ten ção do di ri gen te da IURD no Bra sil afec ta ram de tal for ma o
pú bli co por tu guês, que se ve ri fi ca ram mo tins à por ta de al guns edi fí ci os da IURD,
em vá ri as ci da des. 

51 Isto acon te ce so bre tu do nos pa í ses eu ro pe us onde a NPI re sul tou ma i o ri ta ri a men te 
de pro ces sos de des co lo ni za ção, tais como o Re i no Uni do (66,7%) e a Fran ça
(62,5%). Con tra ri a men te, em ou tros pa í ses onde a NPI é o re sul ta do da mi gra ção
la bo ral, a per cen ta gem de mu çul ma nos que pos sui a res pec ti va ci da da nia na ci o nal
é ge ral men te mu i to mais ba i xa: Áus tria 25,0%, Espa nha 22,9%, Su é cia 20,0%, Di na -
mar ca 20,0%, Irlan da 20,0%, Pa í ses Ba i xos 13,3%, Itá lia 12,5%, No ru e ga 10,0%, Lu -
xem bur go 10,0%, Bél gi ca 6,7%, Ale ma nha 4,0% (Ket ta ni 1996: 15). 
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52 Enquan to Ket ta ni (1996: 15) es ti ma va a per cen ta gem de ci da dãos mu çul ma nos em
Por tu gal em 1991 em 50%, um ar ti go do Pú bli co de 1992 men ci o na va que esta ron -
da va os 70% (Pú bli co, 29-02-1992). 

53 É um fac to que a pre sen ça his tó ri ca is lâ mi ca te nha in flu en ci a do de for ma cru ci al as
cul tu ras es pa nho las, e, como Ga ra udy (1981) fez no tar, o Islão de via ser con si de ra -
do como um dos três pi la res da cul tu ra eu ro pe ia. Não obs tan te, esta pro cla ma ção
no tra ta do his pa no-mu çul ma no pode ser in ter pre ta da como uma in ven ção da tra -
di ção, pois só sur giu por oca sião da nova cons te la ção so ci o de mo grá fi ca, no de cur -
so do es ta be le ci men to da NPI es pa nho la. No pe río do do pro ces so mo der no es pa -
nhol de for ma ção de na ção, a per cep ção de ex pe riên ci as his tó ri cas com o Islão foi
bas tan te ne ga ti va. 

54 http://www.al fur qan.pt/art1998/ar ti go2.htm
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