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Introdução

O Algarve constitui, ainda hoje, uma das regiões naturais melhor definidas do 
actual território português. Encontra-se delimitada a sul e oeste pelo mar, a este 
pelo rio Guadiana e a norte por conjunto montanhoso que integra a denominada 

Serra Algarvia, considerada como “fronteira” natural entre o Algarve e o Baixo Alentejo.

* Rosa Varela GOMES (Faro, 1954) és professora d’Arqueologia Medieval i Moderna a la Universidade Nova 
de Lisboa. Entre les seves obres destaquen: Silves (Xelb) – Uma Cidade do Gharb al-Andalus. A Zona da Arrochela. 

O Espaço e o Quotidiano, (Lisboa, 2011); Engenho de açúcar da Alcaidaria de Silves (Lisboa, 2012); Arquitecturas – 

Testemunhos Islâmicos em Portugal (Lisboa, 2013).

Fig. 1 – Localização do Algarve no Sudoeste Peninsular. 
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A importância e desenvolvimento da região deve-se à riqueza do seu território, 
com solos férteis, desde o ponto de vista agrícola, há existência de centros mineiros e à 
presença do mar e de rios, ricos em recursos, como o sal, peixe e mariscos, assim como 
a facilidade de comunicação tanto por terra como por mar, fez com que fosse intensa-
mente povoado desde, pelo menos, tempos proto-históricos até à actualidade. Sofreu, por 
isso, ao longo dos séculos, sucessivas alterações políticas, administrativas e religiosas, 
a maior parte registadas documentalmente. No entanto, a convivência entre Cristãos e 
Muçulmanos, durante meio milénio e nomeadamente no que respeita aos quotidianos, 
só em parte consta na informação literária, constituindo os testemunhos arqueológicos 
significativo contributo para o seu conhecimento. 

1. Textos e contextos arqueológicos

A coexistência ideológica, nos séculos VIII-IX, encontra-se documentada através da 
presença, no local onde se ergueria mais tarde o Castelo de Silves, de pequena basílica 
cristã e de palácio fortaleza islâmico, unidos pela proximidade física e testemunhando 
tanto o mundo autóctone e tradicional, como os novos tempos que então se atravessavam. 

Fig. 2 - Castelo de Silves – Templo cristão e palácio-fortaleza islâmico (des. J. Gonçalves, 

seg. R. e M.V.Gomes).
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Aquelas estruturas foram identificadas no ponto mais alto do cerro, onde se erguia 
a cidade, assentando no substrato rochoso, e integravam os pavimentos de construções 
pertencentes à última ocupação islâmica do local. 

Apesar das sucessivas reutilizações daqueles espaços e dos reaproveitamentos dos 
seus materiais construtivos, ao longo dos séculos, daquela primeira subsistiu parte da 
abside, de planta semicircular, orientada para nascente, e sector da nave central, podendo 
ter tido baptistério anexo e, eventualmente, três naves1. 

Por certo pertenceram àquele edifício elementos arquitectónicos, encontrados nas 
proximidades, nomeadamente fragmentos de espessas colunas e as suas bases, de ába-
cos, um capitel e, ainda, lajes de mármore de cor cinzenta, de diferentes dimensões, 
reutilizadas, mais tarde, nos espaços habitacionais islâmicos do Castelo. 

Tais testemunhos poderão corresponder a templo de modelo singelo, com afinida-
des em exemplares do norte peninsular conforme documenta a igreja de Marialba de la 
Ribera, em León, cuja primeira fase de construção foi atribuída aos fins do século IV e 

1. Rosa VARELA, “O Castelo de Silves-Do templo cristão à mais antiga fortificação islâmica”, Cristãos e 

Muçulmanos na Idade Média Peninsular. Encontros e Desencontros, Libros Pórticos, Zaragoza, 2011, p. 9- 16.

Fig. 3 – Castelo de Silves -elementos arquitectónicos dos séculos VI-VII (des. S. Costa).
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inícios do século V, sendo o baptistério considerado do século VII, muito embora tendo 
pervivido, com distintas alterações, durante boa parte da Idade Média2. 

Edifício com características similares ao que identificámos em Silves foi encontrado, 
muito destruído, devido, também, a ulterior ocupação islâmica, em Monastil, no Sueste 
peninsular. Trata-se, de igual modo, de testemunho de estrutura basilical, cuja primeira 
fase de construção foi atribuída aos séculos IV e V tendo a abside, de planta semicircu-
lar, sido construída a partir do século VI3. Estrutura basilical com abside semicircular 
foi, do mesmo modo, reconhecida no Tolmo de Minateda (Albacete) e atribuída aos 
séculos VI-VII. Ulteriormente, o edifício religioso foi adaptado, no século VIII, a espaços 
residenciais muçulmanos4. 

Os poucos elementos disponíveis permitem datar a pequena basílica de Silves nos 
séculos VI-VII, podendo ser considerada um dos mais antigos edifícios cristãos, por ora, 
reconhecido no Algarve.

A cerca de 30 m para sul da estrutura basilical referida, identificámos os restos 
de palácio-fortaleza, erguido em taipa militar, sobre alicerces de pedra, possuindo 
planta de forma subquadrangular. Dele perviveram sectores das paredes exteriores, com 
cerca de 13 m de comprimento, situadas a nascente e a norte, formando canto, assim 
como as bases de quatro dos grandes pilares, de secção rectangular, que integravam 
pórtico, rodeando pátio interior. Possivelmente possuía, apenas, uma porta de entrada, 
talvez voltada a sul e poderia ter sido, provido de torre ou torres. Trata-se de estrutura 
similar a outras designadas por “palácio” ou “castelo”, identificadas na região oriental 
da Jordânia que oferecem, também, planta subquadrangular, com uma única porta de 
entrada, pátio interior em torno do qual se desenvolvem compartimentos5. Entre eles, 
podemos referir o de Qasr al-Sawab, com 51m de lado, Qusayr ‘Amra e a estrutura C 
reconhecida em ar-Risha, ambos com 32 m de lado, atribuídos aos séculos VII-VIII6. O 
complexo de Qusayr ‘Amra é, normalmente, mais conhecido pelas pinturas existentes, em 
particular, no hamman e no palácio, mas será interessante referir que se trata de obra 
de Walid I (705-715), que estava no poder durante a conquista da Península Ibérica. 
Aquele califa mandou representar, no salão principal daquele seu palácio, os reis que 
venceu e, entre eles, o rei visigodo Rodrigo, cujo nome foi, de igual modo, escrito, em 
grego, numa das paredes7.

2. Raquel MARTÍNEZ PEÑÍN, La Cerámica en la Ciudad de León y su Alfoz (Siglos X-XV). Estudio Arqueológico 

y Documental, Universidad de León (Tese de Doutoramento em História), León, 2010, p. 72-73, 225-241, fig. 237 (texto 
policopiado).

3. Jaime VISCAÍNO, La Presencia Bizantina en Hispânia (siglos VI-VII). La Documentatión Arqueológica, 
Universidad de Murcia, Murcia, 2009, p. 463-465.

4. Jaime VISCAÍNO, La Presencia Bizantina en Hispânia…, p. 454, 455.
5. Svend HELMS, Early Islamic Architecture of the Desert. A Bedouin Station in Eastern Jordan, Edinburgh 

University Press, Edimburgo, 1990, p. 95.
6. Svend HELMS, Early Islamic Architecture of the Desert…, p. 92- 95.
7. Martín ALMAGRO, Luis CABALLERO, Juan ZOZAYA, António ALMAGRO (eds.), Qusayr ‘Amra. Residencia y Baños 

Omeyas en el Desierto de Jordânia, Fundación El Legado Andalusí, Granada, 2002, p. 9.
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Apesar dos escassos testemunhos conservados, pensamos tratar-se de construção, 
com clara influência oriental, que tentava reproduzir, em território recentemente ocupado 
por comunidade muçulmana, os palácios fortificados omíadas, erguidos nos inícios do 
século VIII, tanto na Síria como na Jordânia, embora denunciando influências da arqui-
tectura militar bizantina.

Será contemporâneo daquela construção conjunto de cerâmicas que exumámos nas 
proximidades, tanto peças importadas do Médio Oriente, tal como outras magrebinas e, 
ainda, de produção autóctone8. Trata-se de espólio que integrava a camada mais profunda 
daquele arqueossítio, cuja cronologia, tanto relativa como absoluta, indica corresponderem 
a pleno século VIII ou aos inícios da centúria seguinte.

No exterior do denominado “palácio almóada” do Castelo de Silves, encontrámos 
capitel assente sobre elegante coluna, ambos de mármore, em local ainda não interven-
cionado em área. No entanto, a morfologia, a temática e técnica decorativa, patentes no 
capitel, permitem relacioná-lo com os primeiros tempos da islamização do Algarve, dado 
ter paralelos em exemplares existentes na grande mesquita omíada de Damasco, mandada 
construir, também, por Walid I e que constitui importante referência na arquitectura 
muçulmana9. Aqueles, encontram-se tanto no interior como sob capela octogonal, designada 
por pequeno tesouro, e assentam em colunas mais antigas que ali foram reutilizadas. Nos 

8. Rosa VARELA, “Cerâmicas muçulmanas de Silves, dos séculos VIII e IX”, Primeiras Jornadas de Cerâmica 

Medieval e Pós-Medieval: Métodos e Resultados para o seu Estudo, Câmara Municipal de Tondela, Tondela, 1995, pp. 
21-34.

9. Henri STIERLIN, Islão de Bagdade a Córdova. A Arquitectura Primitiva do Século VII ao Século XIII, Taschen, 
Lisboa, 1997, p. 53.

Fig. 4 - Castelo de Silves – as mais antigas cerâmicas islâmicas, dos séculos VIII inícios 

da centúria seguinte provindas do Médio Oriente (foto M.V.Gomes).
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capitéis de Damasco não é visível decoração no ábaco devido, eventualmente, ao facto 
de a base daquela capela oferecer já friso geométrico. Ábacos com decoração de carácter 
geométrico pertencem, normalmente, a exemplares mais antigos, conforme documenta, por 
exemplo, capitel encontrado na igreja de Bāfetīn, datada do século VI10. O capitel que 
encontrámos em Silves poderia ter sido importado, do Médio Oriente, e, possivelmente, 
contemporâneo das mais antigas cerâmicas islâmicas ali exumadas, algumas das quais 
com a mesma procedência.

A demolição das duas edificações acima mencionadas parece ter ocorrido aquando 
das grandes obras efectuadas, nos finais do século IX ou nos inícios da centúria seguinte, 
tendo em vista alargar a plataforma onde hoje se ergue a alcáçova de Silves, construindo-
se então grande parte da muralha que subsiste voltada a poente e área palatina. 

Outro aspecto da convivência entre cristãos e muçulmanos encontra-se expressada 
na pervivência do culto e de práticas funerárias cristãs, em tempos de administração 
muçulmana. Tal é demonstrado, por exemplo, na necrópole do Padrão, em Vila do Bispo, 

10. Jean-Pierre SODINI, George TATE, Bernard e Swantje BAVANT, Jean-Luc BISCOP, Dominique ORSSAUD, Déhès 

(Syrie du Nord) Campagnes I-III (1976-1978) Recherches sur l’Habitat Rural, Institut Français d’Archéologie du Proche-
Orient, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1980, p. 230, fig. 297.

Fig. 5 – Castelo de Silves – capitel omíada (foto M. V. Gomes).
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onde foram escavadas dez sepulturas, de forma paralelepipédica, edificadas segundo a 
orientação canónica cristã, ou seja no sentido poente-nascente, tendo os indivíduos ali 
inumados a cabeça voltada para aquela última direcção11. A análise dos poucos artefac-
tos encontrados e, em particular, datações absolutas, efectuadas ao espólio osteológico 
humano, indicam que a necrópole terá sido utilizada em período compreendido entre o 
último quarto do século VII e o século X. 

De facto, os resultados obtidos para as amostras de ossos humanos provenientes das 
sepulturas 3 e 4 indicam, no primeiro caso, quando calibrada para 1 sigma, intervalos 
situados entre 684-781 cal. A.D. e 790-807 cal. A.D. ou, para 2 sigma, entre 674-874 
cal. A.D. e para a segunda inumação mencionada, quando calibrada para 1 sigma, 
mostra os intervalos 831-836 cal. A.D. e 869-975 cal. A.D. ou, para 2 sigma, 779-794 
cal. A.D. e 800-987 cal. A.D. 12.

Tratava-se, por certo, de comunidade cristã visigótica ou visigotizada, inserida 
em contexto rural, durante a administração muçulmana, aspecto que se deduz, pelas 
mesmas razões, ter verificado em distintas outras zonas do Sul de Portugal. Este facto 
pode-se relacionar não só com o afastamento físico de certas zonas dos grandes centros 
do poder político, administrativo, militar e religioso de então, mas de igual modo, com 
a escassa islamização das populações rurais. No caso específico da necrópole do Padrão, 
importa ainda referir a presença da mesma, e da comunidade cristã que a edificou, com 
a proximidade do santuário onde se prestava culto às relíquias do mártir São Vicente, 
a ecclesia corvorum S. Vicente, fundada no século VIII.

11. Mário VARELA, Luís CAMPOS, “A necrópole visigótica do Padrão (Raposeira, Vila do Bispo)”, O Arqueólogo 

Português, Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, 2011, série V, vol. 1, p. 591-656.
12. Mário VARELA, Luís CAMPOS, “A necrópole visigótica do Padrão...”, p. 635.

Fig. 6 – Necrópole do Padrão (Vila do Bispo). A – Vista de nascente; B – pormenor  

de uma das sepulturas (Escavações e fotos M. V. Gomes).
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A mencionada Igreja do Corvo, no hoje denominado Cabo de São Vicente, cons-
tituiu, segundo Edrisi, desde a sua fundação, centro de peregrinação e acolhimento de 
cristãos e muçulmanos, pelo menos até ao século XII, antes das relíquias do santo terem 
sido transportadas, por vontade de D. Afonso Henriques, para Lisboa13. 

Outras comunidades moçárabes permitiram manter a diocese ossonobense e a 
sua catedral de Santa Maria de Faro, conforme documenta a lápide funerária do bispo 
Juliano, falecido em 991, encontrada em Cacela14.

A religiosidade cristã em Faro encontra-se, de igual modo, bem patente no milagre 
que ali ocorreu, durante o domínio muçulmano e que nos foi relatado nas “Cantigas de 

Santa Maria”, de Afonso X (1252-1284), o Sábio15. Naquele texto refere-se a existência, 
sobre as muralhas do castelo da cidade, de imagem, de pedra, da Virgem, à qual os 
cristãos eram muito devotos. Os mouros resolveram deitá-la ao mar e, a partir daquele 
momento, os pescadores da região deixaram de conseguir capturar peixe. Este facto, 
conduziu a que a imagem fosse retirada do mar e colocada novamente no mesmo local 
onde estava. Como por milagre o peixe voltou a ser abundante nas redes. A memória 
daquele acontecimento regista-se, ainda hoje, no escudo da cidade de Faro onde foi 
representada a imagem da Virgem entre duas torres.

A permanência de populações cristãs no Algarve deve-se ter mantido durante o 
domínio islâmico na região, conforme demonstram os dois edifícios religiosos referidos, 
a Igreja do Corvo e Santa Maria de Faro, e regista-se, também, em Silves, com a pre-
sença do Infante D. Fernando, filho de D. Afonso II e conhecido como Infante de Serpa, 
que terá habitado palácio naquela cidade onde passaria largas temporadas, mesmo em 
vésperas da reconquista, o que confirma uma vez mais a convivência de gentes daquelas 
comunidades16.

Um dos mais importantes arqueossítios medievais do Algarve é o ribāt da Arrifana 
em Aljezur, fundado pelo sufi Ibn Qāsi, em meados da primeira metade do século XII17. 
O mestre e a comunidade por ele criada situam-se no cerne do choque ideológico entre 
sufis, Almorávidas e Almoadas, e menos no cenário de confrontação entre Cristãos e 
Muçulmanos. De facto, e apesar da localização estratégica do ribāt, os movimentos que 
dali emanaram nunca se dirigiram contra os Cristãos, tendo o mestre realizado aliança 
com D. Afonso Henriques mas, pelo contrário, contra as duas comunidades magrebinas, 
anteriormente mencionadas, levando à fundação de estado teocrático. Este, apesar de 
efémero, situava-se entre Cristãos e Muçulmanos e a sua extensão chegou a abranger 
territórios da Estremadura espanhola, em torno de Badajoz, da Andaluzia Ocidental, 

13. Rosa VARELA, Silves (Xelb), Uma cidade do Gharb Al-Andalus: Território e Cultura, Instituto Português de 
Arqueologia, Lisboa, 2002, p. 114.

14. Mário Jorge BARROCA, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), Fundação Calouste Gulbenkian- Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, Lisboa, 2000, vol II, t. I, p. 41-44.

15. Walter METTMANN, Afonso X, O Sábio, Cantigas de Santa Maria, Acta Universitatis Conimbrigensis, Coimbra, 
1961, p. 207-208.

16. José GARCIA, “Novos aspectos da Silves Arábica”, Revista Gil Vicente, 16/2 (Guimarães, 1956), p.40.
17. Rosa VARELA, Mário VARELA (eds.), O Ribāt da Arrifana – Cultura material e espiritualidade, Associação 

de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, Aljezurr, 2007. 
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Niebla e Sevilha, assim como todo o Sul de Portugal, a partir de Lisboa, nomeadamente, 
Alcácer do Sal, Évora, Beja, Mértola e o Algarve.

A djihād pregada por Ibn Qāsi tinha como objectivo todos os inimigos da verdadeira 
fé islâmica, Cristãos, Moçárabes, Judeus e, principalmente, Muçulmanos considerados 
hereges. A sua formação e origem social, sendo natural da kora de Silves e descendente 
de antiga família cristã (rumi), constituem herança cultural de dois mundos que não 
deixariam de o influenciar 18. 

Ibn Qāsi, que foi aclamado mahadi e a quem D. Afonso Henriques ofereceu cavalo, 
escudo e lança, assim reconhecendo-o como um seu par, acabou assassinado em 1151 
e os seus correligionários perseguidos pelos Almoadas.

Entre os séculos XII e os inícios do século XIII, inicia-se a reconquista cristã dos 
territórios situados a sul do rio Tejo, ocorrendo de ocidente até oriente como no sen-
tido contrário, terminando com a tomada de Silves, em 1248, a que se seguiu, no ano 
seguinte, a de Faro, libertando-se do domínio islâmico área para lá do Guadiana, em 
campanhas dirigidas por D. Afonso III de Portugal e D. Afonso X de Castela, onde teve 
papel preponderante Paio Peres Correia da Ordem de São Tiago.

Durante a Reconquista, muitos muçulmanos fugiram para o Sharq al-Andalus ou 
para o Norte de África, enquanto outros foram segregados, eventualmente, por questões 
de segurança, para as mourarias, localizadas, normalmente, no exterior dos principais 
núcleos urbanos que, por vezes seriam cercadas19. No interior das medinas as casas e 
palácios foram abandonados ou, por vezes, reutilizados por novas gentes que os adaptaram 
a distintas funções; aspecto que verificámos arqueologicamente, entre outros locais, em 
zona a sul da actual Sé de Silves, onde espaço residencial muçulmano foi abandonado, 
destruído e transformado em necrópole cristã, o que indica alterações não só na arqui-
tectura como no uso do espaço urbano das cidades20.

A transição entre o mundo muçulmano e o cristão no reino do Algarve não deve ter 
sido fácil, dado que no foral atribuído a Silves por D. Afonso III, em 1266, os escravos 
muçulmanos são equiparados a animais conforme parece indicar a frase “ Quem vender 

ou comprar cavalo ou mouro fora de Silves dê portagem onde comprar ou vender”21. 
Ulteriormente, em 1269, talvez devido ao significativo número de muçulmanos que per-
maneceram na região aquele mesmo rei promulga o “Foral dos Mouros Forros de Silves, 
Tavira, Loulé e Santa Maria de Faro” para que “nenhum (meu) cristão ou judeu tenha 

poder de fazer-vos mal…”22. Os muçulmanos ficavam assim, directamente, sob a protecção 
do rei, que os salvaguardava das arbitrariedades da população cristã, possuindo alcaide 

18. Mário VARELA, “Ibn Qasi —Vida e Obra do mestre sufi da Arrifana”, O Ribāt da Arrifana— Cultura material 

e espiritualidade, Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, Aljezur, 2007, p. 37-49.
19. José GARCIA, Maria José DA SILVA, Humberto BAQUERO, Livro do Almoxarifado de Silves (século XV), Câmara 

Municipal de Silves, Silves, 1984, p. 140; Rosa VARELA, Arquitecturas - Testemunhos Islâmicos em Portugal, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2013, p. 50. 

20. Rosa VARELA, Silves (Xelb), Uma cidade do Gharb Al-Andalus: O Núcleo Urbano, Instituto Português de 
Arqueologia, Lisboa, 2006, p. 113-221. 

21. Manuela SANTOS, Forais de Silves, Câmara Municipal de Silves, Silves, 1993, p. 25.
22. Manuela SANTOS, Forais de Silves..., p. 29.
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próprio o “alcaide dos mouros”, podendo manter não só a sua religião como os rituais 
a ela associados, desde que pagassem impostos. Estes, eram particularmente elevados 
e constam, também, no texto mencionado. O soberano demonstrava tolerância para com 
comunidade que, embora com distinta religião, possuía claro interesse económico. 

A maior parte dos muçulmanos que se mantiveram no Algarve, dedicavam-se à 
agricultura, conforme nos é transmitido nas cortes realizadas, em 1439, em Lisboa, onde 
se refere, em Faro, 60 a 70 mouros e no “Livro do Almoxarifado de Silves”, datado do 
século XV, onde constam 54 a que corresponderiam as respectivas famílias, que possuíam 
terrenos “com vinhas e figueirais”23. Outros dedicavam-se a diferentes artesanatos, como 
a olaria, ou ao pequeno comércio e, de igual modo, à construção, conforme referência 
de 1404, que indica ser o vedor das obras da Porta do Farto, em Loulé, Brafome filho 
do imam daquela comunidade24.

Os reis D. Pedro I e D. Afonso V, nos séculos XIV e XV concedem-lhes alguns 
privilégios, entre os quais, no século XIV, o de terem direito a voz e voto, em função da 
riqueza e estatuto, nas sessões das vereações de Loulé25.

Existiriam, por certo, distintas comunidades muçulmanas no Algarve, muito embora 
as referências documentais digam respeito, em particular, aos núcleos urbanos de Silves, 
Loulé, Faro e Tavira, que seriam os mais importantes daquele território. No meio rural 
conhece-se, apenas, a sua presença na região do Loubite (Silves), Tavira e Olhão26. 

No caso de Silves, que temos vindo a investigar, a mouraria localizava-se, como 
seria normal, no exterior das muralhas da cidade em zona correspondente, possivelmente, 
ao antigo arrabalde, mencionado na “Crónica do Cruzado Anónimo” que participou, em 
1189, na primeira conquista cristã daquela cidade, designando-o por “cidade inferior, 
onde existiria a “mesquita dos cercados” 27. No “Livro do Almoxarifado de Silves”, de 
1474, refere-se “… chãao que soya a seer porta do cerco da mourarya. E da outra parte 

com casa que traz Brafome Canhesteiros e com Rua puprica que uay pêra os moynhos 

que chamam da porta da uilla…”28. 
A mouraria desenvolver-se-ia a poente daquela rua que, ainda, existe com o nome 

de rua do Moinho da Porta, correndo a ela paralela a rua da Mesquita e, entre as duas, 

23. José GARCIA, Maria José DA SILVA, Humberto BAQUERO, Livro do Almoxarifado de Silves..., p. 137- 144; 
Alberto IRIA, O Algarve nas Cortes Medievais Portuguesas do Século XV (Subsídios para a sua História), I, 1404-1449, 
Academia Portuguesa da História, Lisboa, 1990, p. 78. 

24. Maria Filomena LOPES DE BARROS, “Construtores e artesãos muçulmanos: do serviço colectivo do rei ao 
desempenho individual (séculos XIII-XV)”, História da Construção. Os Construtores, Centro de Investigação Transdisciplinar 
“Cultura, Espaço e Memória”, Braga, 2011, p. 198-199.

25. Maria de Fátima BOTÃO, A Construção de uma Identidade Urbana no Algarve Medieval, —O Caso de Loulé, 
Caleidoscópio, Lisboa, 2009, p. 190; Maria Filomena LOPES DE BARROS, Tempos e Espaços de Mouros— A Minoria 

Muçulmana no Reino Português (Séculos XII a XV), Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
Lisboa, 2007, p. 324, 325.

26. José GARCIA, Maria José DA SILVA, Humberto BAQUERO, Livro do Almoxarifado de Silves..., p. 31-34; Maria 
Filomena LOPES DE BARROS, Tempos e Espaços de Mouros..., p. 143, 390- 391.

27. Alfredo PIMENTA, Fontes Medievais da História de Portugal, Livraria Sá da Costa, Lisboa, 1982, p. 170- 171.
28. José GARCIA, Maria José DA SILVA, Humberto BAQUERO, Livro do Almoxarifado de Silves..., p.33; Alfredo 

PIMENTA, Fontes Medievais da História..., p. 36, 87. 
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a travessa com o mesmo nome, em área localizada desde as muralhas da antiga medina 
que se prolongava, para sul e sudeste, até junto ao rio. O registo toponímico refere-se 
pois à mesquita de bairro, mencionada no texto do cruzado e conservada na mouraria, 
possivelmente na rua da Mesquita, hoje rua 5 de Outubro. Os muçulmanos que per-
maneceram na cidade foram instalados em área residencial, já existente, no exterior do 
principal núcleo urbano (figs 7 e 8).

Muito embora em 1497, por decreto-lei, D. Manuel I tenha expulso os muçulmanos 
e judeus que não se converteram ao Cristianismo, nem todos saíram do país e nem todos 
renegaram a sua fé, conforme se documenta através da presença de mestres “azulei-

ros”, tanto ao serviço daquele rei como de sua mulher, D. Leonor, em 150129, tendo as 
mourarias sido integradas nas áreas urbanas. Tratou-se de processo lento e, ainda, mal 
conhecido, não só em termos documentais como arqueológicos.

29. Maria Filomena LOPES DE BARROS, “Construtores e artesãos muçulmanos...”, p. 193- 195.

Fig. 7 – Representação de Silves islâmica. 1 – Castelo; 2 – Palácios islâmicos; 3 – Mesquita 

(?); 4 – Madraza (?); 5 – Mercado (?); 6 – Banhos públicos; 7 – Poço-Cisterna; 8 – Mesquita 

de bairro (?); 9 – Zona industrial; 10 – Zona portuária/Estaleiros; 11 – Necrópole; 12 – 

Igreja (?); 13 – Arsenais; 14 – Olarias; 15 – Bairro islâmico; 16 – Casas islâmicas; - - - – 

Vias principais (seg. R. V. Gomes).
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CONVIVÊNCIA ENTRE CRISTÃOS E MUÇULMANOS, NO ALGARVE

Síntese

Podemos dizer que durante os cerca de quinhentos anos de presença muçulmana 
no Algarve, a islamização terá ocorrido mais rapidamente nos núcleos urbanos, por se 
tratar de meio mais permeável a inovações, como as decorrentes das necessidades de 
ordem comercial e administrativa, enquanto no meio rural, mais fechado e isolado, aquele 
fenómeno terá sido bem mais lento, dando origem às comunidades moçárabes. Todavia, 
a coexistência religiosa foi devidamente controlada pelo poder político, administrativo e 
militar, tanto muçulmano como cristão. 

No entanto, o combate religioso, legitimado pela lei corânica e até tido como dever 
colectivo, pode não ter sido tão intenso, conforme se regista na documentação literária, 
e testemunhámos através dos contextos arqueológicos apresentados. 

Após a reconquista cristã do Sudoeste da Península Ibérica ocorreu situação se-
melhante à anterior, muito embora a constituição tanto de mourarias como de judiarias, 
demonstre a clara separação dos crentes das três religiões monoteístas. 

Apesar das diferenças ideológicas, entre Cristãos e Muçulmanos, ambas comunidades 
preconizavam a guerra santa através de confrarias religiosas, de monges guerreiros, os 
murābitūn e as ordens militares, defendendo valores muito semelhantes, no que respeita 
à difusão do que em ambos mundos entendiam como a verdadeira Fé. 

Fig. 8 – Representação de Silves cristã. 1 – Castelo; 2 – Alcaidaria; 3 – Sé; 4 – Câmara 

Municipal; 5 – Residência do bispo de Silves; 6 – Casas medievais; 7 – Necrópole; 8 – 

Casa das Fangas; 9 – Açougues; 10 – Casa das Sisas; 11 – Casa do Sal; 12 – Alfândega; 

13 – Poço-Cisterna; 14 – Judiaria; 15 – Mouraria; 16 – Olarias; 17 – Zona portuária; 

18 – Ponte medieval; - - - – Vias principais (seg. R. V. Gomes).
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E convivemos, ainda hoje, no Algarve, com pervivências muçulmanas, nos castelos, 
ruínas de palácios e de casas, espólios musealizados e, ainda, com os nomes de coisas e 
de sítios, nas histórias de encantamentos e em variadas superstições, como na maneira 
de ser e na fisionomia de muitos dos seus habitantes. 




