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A PESCA NO SUDOESTE DO GHARB AL-ANDALUS

FISHING IN SOUTHWEST OF GHARB AL-ANDALUS

Rosa Varela GOMES
rv.gomes@fcsh.unl.pt
 [IAP/FCSH/UNL]

RESUMO

Portugal possui extensa e recortada linha de costa, assim como vasta rede fluvial que 
constituem, ainda hoje, zonas consideradas como sendo abundantes em peixe e marisco, 
onde as actividades ligadas à sua captura são comuns. A importância da pesca, salga do 
peixe e o seu comércio está confirmada, pelo menos, desde a Antiguidade e a exploração 
dos recursos proporcionados pelo mar prosseguiu com a islamização do actual território 
português.

Muito embora desde os anos noventa da passada centúria se tenham vindo a estudar 
restos de espécies piscícolas, recolhidos em contextos arqueológicos, dispomos de 
reduzida informação sobre a forma como aqueles foram obtidos, técnicas de captura 
utilizadas ou dos métodos e meios de preparação, conservação e sua comercialização. 
Trata-se de área do conhecimento que ultrapassa os aspectos económicos e sociais dado 
integrar, igualmente, a vertente ideológica.

O impacto das actividades mencionadas nas populações foi muito significativo, tanto 
mais que ainda subsistem nomes de artefactos ligados à pesca e às espécies marinhas, 
assim como maneiras de conservar e confeccionar o peixe, que ascendem à presença de 
comunidades islâmicas no Ocidente Peninsular.

Palavras chave: Sudoeste Peninsular; pesca; comércio.

ABSTRACT

Portugal’s coast is long and indentated and the country is rich in rivers and large streams. 
This type of geography and the abundance of fish and seafood resources make the activities 
related to fishing quite common. The importance of fishing or salted fish production and is 
commerce was recorded at least since Antiquity and continued during the Early Middle Age 
and the Islamic presence in Portugal.

The archaeozoological study of fish bones started in the 1990s, however the available 
information regarding the ways those species were obtained is still scarce, as well as the 
knowledge of capture techniques, the preparation methods, conservation, preservation and 
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even trade systems of such products. This study is way beyond a simple economical 
and social approach equally relating to ideological aspects.

The impact of fishing and related activities was quite significant in different Islamic 
populations in the Iberian Southwest. This influence can be observed in the upholding 
of artefacts names related to fishing or maritime species as well as certain ways of 
preserving and cooking the fish.

Key words: Iberian southwest, fishing; trade.



132132

INFORMAÇÃO EMPÍRICA (LITERÁRIA E ARQUEOLÓGICA)

A pesca, salga de peixe e comércio deste e de seus derivados, tiveram   grande 
desenvolvimento na Península Ibérica desde, pelo menos, a Antiguidade. O actual 
território português possui extensa orla marítima, muito recortada, onde existem áreas 
lagunares e estuarinas, assim como vasta rede fluvial que, ainda hoje, é considerada 
abundante em peixe, marisco e sal. Não é, pois, de estranhar que, tanto junto ao litoral 
como próximo de distintos cursos de água, se tenham instalado, ao longo dos séculos, 
diferentes comunidades, usufruindo de tal riqueza, permitindo a sua   sobrevivência e 
bem-estar.

A pesca (sayd) e o comércio de peixe (tiŷāra al-hītān) constituíram significativo e lucrativo recurso 
natural durante a permanência da administração muçulmana na Península Ibérica e, em particular, no 
denominado extremo do Gharb al-Andalus, conforme parece documentar milagre relatado nas Cantigas 
de Santa Maria, de Afonso X, o Sábio (Mettmann, 1961: 207, 208).

Naquele texto refere-se a existência, sobre as muralhas do castelo da cidade de Uhsunuba (Faro), 
de imagem, de pedra, da Virgem, à qual os cristãos seriam 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, logo foi relacionado com aquele acto e conduziu a que a imagem fosse retirada do 
mar e colocada novamente no local que ocupava. Como por milagre, o peixe voltou a ser abundante 
nas redes. A memória de tal acontecimento, entendido como vitória do Cristianismo, regista-se, ainda 
hoje, no escudo da cidade de Faro, onde foi representada a imagem da Virgem entre duas torres do 
seu castelo.

As actividades piscatórias são muito pouco mencionadas nas fontes árabes, tal como nas sínteses 
históricas e, em especial, naquelas que referem as riquezas existentes no ocidente da Península Ibérica, 
onde se valorizam, preferencialmente, os recursos naturais terrestres, nomeadamente os mineiros ou 
os bons terrenos agrícolas, sendo os recursos marinhos esquecidos. Constituem excepção aqueles 
que tinham maior valor económico que o peixe, como o âmbar cinzento (‘anbar), que seria obtido na 
costa Atlântica, tanto na região de Lisboa e Setúbal, como no Algarve, ou o coral (marŷān), sendo o da 
região do Cabo de São Vicente considerado como de melhor qualidade (Gozalbes Cravioto, 1991: 31; 
Guichard, 1995: 42; Lévi-Provençal e Torres Balbás, 1982: 172, 176; Lirola Delgado, 1993: 379, 380; 
Molina, 1983: 19; Molina López, 1995: 108; Molina López, 1997; Picard, 1997: 365). Outro importante 
recurso marinho, o sal, não deixou de despertar a atenção dos geógrafos e viajantes muçulmanos que 
escreveram sobre o Gharb, como provocou a existência de legislação própria, sobre a sua exploração 
e comércio.

Não obstante, aqueles textos identificam os portos de Faro, Silves e Alcácer do Sal, aos quais estavam 
associados estaleiros de construção naval e, ainda, o porto de Lisboa que acolhia intensa actividade 
piscatória, desenvolvida no seu litoral. Também Coimbra e Santarém, foram consideradas cidades 
onde aquela actividade era produtiva e os rios Mondego, Tejo e Guadiana como tendo não só muito 
peixe, como de distintas espécies (Lirola Delgado, 1993: 372; Molina, 1983: 57, 58, 60; Molina López, 
1995: 108; Picard, 1997: 368, 369; Picard, 2000: 306; Picard, 2009: 213).

Além dos núcleos urbanos mencionados existiam outros, de menores dimensões, próximos de rios 
ou mesmo do mar, onde as comunidades muçulmanas se dedicavam à pesca e cuja continuidade 
de ocupação se terá, também, mantido até à actualidade, conforme parece ter ocorrido em Mértola, 
Alcoutim, Castro Marim, Cacela, Tavira, Faro, Alvor, Albufeira, Portimão, Lagos, Aljezur, Sines, Sesimbra 
e Setúbal.

Conhecem-se, presentemente, sectores de bairros islâmicos identificados em Mértola e Cacela, 
localizados respectivamente junto do rio Guadiana e da ribeira das Hortas, considerados como estando 
relacionados com actividades portuárias (Garcia e Dores, 2013; Goméz e Lopes, 2011). Muito próximo 
do mar situava-se núcleo habitacional e necrópole, no denominado Tejo do Praio, na Quinta do Lago 
(Loulé), do qual não nos é dada informação sobre a economia dos residentes que, poderiam, facilmente, 
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usufruir dos recursos marinhos (Arruda, Almeida e Freitas, 2003). Nos sítios referidos foram postos à 
vista restos de casas, que se organizavam em torno de pátio central, constituindo modelo comum no 
mundo muçulmano peninsular, indicando, por isso, ocupação prolongada.

Desconhecemos, por ora, no Sudoeste Peninsular, assentamento similar ao de Saltés (Huelva), situado 
junto ao mar e onde foi documentada, através de textos e da investigação arqueológica, a pesca, cujos 
testemunhos incluem pesos de rede, de cerâmica, e outros utensílios com ela relacionados (Bazzana e 
Bedia Garcia, 2005: 337, 355). Naquele local vivia comunidade com economia diversificada, que incluía 
a agricultura e a metalurgia, a par da pesca, que constituiria a actividade preponderante.

Algumas escavações arqueológicas têm permitido evidenciar, por vezes, hiatos ocupacionais em 
determinados arqueossítios vocacionados para actividades relacionadas com o mar, conforme parece 
demonstrar a intervenção realizada no Creiro (Setúbal), onde se identificaram tanques de salga de 
peixe que funcionaram durante a segunda metade do século I, tal como ulteriormente, no século IV e 
inícios da centúria seguinte, a que se seguiu ocupação islâmica, atribuída ao século XII (Silva e Coelho-
-Soares, 1987: 228, 235-237).

Aquela última comunidade, tal como foi reconhecido em Setúbal nos séculos XI-XII, usufruía dos 
produtos marinhos, mas não os exploraria de modo industrial, conforme se verificava nas ocupações 
que a antecederam (Soares, 2000: 123).

Muito embora o garum, tão apreciado no mundo romano, tenha tido continuidade no almorí muçulmano 
não se conhece, no actual território português, testemunhos da produção industrial deste último 
preparado que, eventualmente, poderia não ser tão requerido, apesar de mencionado como condimento 
em receitas de cozinha, nomeadamente servindo de base para numerosos pratos de escabeche 
(iskabay) (Eléxpuru, 1994: 44; Malpica-Cuello, 2005: 271; Marín, 1996: 171; Marín, 1997: 402). A 
reduzida utilização do almorí de peixe pode dever-se ao facto de certos autores, segundo Ibn Luyūn, o 
desaconselharem, dado que na sua confecção se empregava vinho (Eguaras Ibáñez, 1988: 245).

A PESCA – ESPÉCIES E PROCESSOS DE CAPTURA

Podemos considerar que existem dois tipos de economia relacionada com a pesca, sendo uma ligada 
à subsistência do pescador que, tradicionalmente, aproveita os recursos marinhos existentes na região 
onde reside, e outra de carácter comercial. Esta implicava o desenvolvimento de distintas actividades 
paralelas, como a produção de redes, armações e de panóplia de artefactos próprios, ou outra como a 
extracção de sal para a conservação do pescado e de recipientes, de cerâmica ou de madeira, tendo 
em vista a sua conservação, transporte e comércio, não só localmente, como à distância. Tanto a pesca 
como o comércio marítimo do peixe exigia não só a construção de embarcações de diversos tipos, 
como a sua manutenção, mas também de estruturas portuárias, desde pequenos portos de atracagem, 
de madeira, a cais e armazéns, erguidos com aparelhos de pedra e/ou taipa.

A pesca podia ocorrer no mar, tanto junto à costa como ao largo e, também, nas zonas estuarinas e rios 
do Sudoeste Peninsular, diferenciando-se, por certo, as artes empregues, dado tratar-se de distintos 
ambientes naturais, com faunas piscícolas específicas a cada um deles, correspondendo a habitats e 
ciclos de vida diferentes. De facto, a pesca no mar, com águas profundas e agitadas, seria não só mais 
perigosa, como obrigava à utilização de barcos e armações mais resistentes, do que as empregues nas 
áreas lagunares e estuarinas ou nos rios e ribeiras, de águas doces ou salobras, mais calmas e com 
fundos de areia. Acresce, ainda, o facto do peixe obtido no mar, normalmente de maiores dimensões e 
distinto sabor em relação ao do rio, ser mais apreciado, tornando-se mais rentável que o proveniente da 
rede fluvial, contribuindo, por isso, para que aquela actividade fosse mais intensa junto à linha de costa.

Entende-se, correntemente, por artes de pesca ou piscatórias, conjunto de processos conducentes à 
captura de espécies aquáticas, sendo efectuados pelo pescador que, individualmente ou em grupo, a 
elas se dedica, tendo em vista o seu próprio sustento como do agregado familiar mas, também, com 
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finalidade comercial.

Muito embora se possa pescar durante, praticamente, todo o ano, nos calendários muçulmanos do 
al-Andalus os peixes são considerados abundantes nas zonas costeiras, em particular, nos meses de 
Março, Setembro e Outubro (Lirola Delgado, 1993: 374). Espécies como o esturjão e o sável devem ser 
pescadas, apenas, em Março quando aquelas entram e sobem os rios para a desova (Arié, 1987: 237).

As artes de pesca durante a permanência muçulmanas no Ocidente Peninsular não seriam, por certo, 
muito diferentes das actuais, de carácter tradicional, e incluíam a utilização de anzóis, de diferentes 
dimensões, com iscos diversos, e chumbadas para a pesca à linha, com ou sem cana, pesos de rede, 
para a pesca com redes, e arpões para o copejo do atum e outras espécies de grandes dimensões ou 
para a caça à baleia e outros grandes   mamíferos marinhos.

Tais artes seriam, provavelmente, similares às mencionados nos forais de Albufeira e de Silves, 
concedidos por D. Manuel I em 1504, que incluíam a pesca à cana ou à linha e a praticada com “rede 
pé”, em que a rede era transportada pelos pescadores para o mar sendo por eles arrastada para a 
praia ou, ainda, a pesca com “rede lançada com barca ou batel”. Naqueles documentos assinala-se, 
também, que certas espécies, como os polvos e xarrocos seriam apanhados à mão, ou com bicheiros 
e fisgas (Amado, 1993: 42; Andrade e Silva, 1993: 176-178). Os pescadores algarvios utilizam, ainda 
hoje, para apanhar polvo varas com gancho na extremidade, o puxeiro ou pexeiro, ou com isco, a 
negaça, e, ainda, potes, de cerâmica, que permitem que aquele animal se esconda no seu interior e 
são depois içados para os barcos.

Trata-se de técnicas de pesca com antecedentes bem recuados e que, eventualmente, poderiam incluir 
a utilização de extensos sistemas de paliçadas que constituiriam armadilhas, conforme documenta 
exemplar, executado em madeira e vime, identificado na praia de Silvalde (Espinho) atribuído ao 
Período Romano, mas que é conhecido na Europa Atlântica durante a Idade Média (Alves et alii, 1988-
-89).

As redes de pesca conservam, ainda hoje, designações com origem muçulmana, como enxávega 
(ax-xabeqâ) ou xávega (xabakâ) ou, ainda, “artes das enxaueguas”, “de xávegas” ou “chávegas”, que 
indicam rede utilizada no arrasto do peixe miúdo, que poderia ser usada a partir de barcos de fundo 
chato (Iria, 1956: 27, 28; Iria, 1958: 24; Lopes, 2006: 273; Machado, 1961: 76, 258). Redes de menores 
dimensões eram designadas por “chinchorros” ou “chinchas”, sendo consideradas menos rentáveis 
(Iria, 1956: 29). No Guadiana são, ainda, referidos sistemas móveis de pesca artesanal denominados 
de “tarrafas e galritos” (Macias, 1996: 142).

Peixes de grandes dimensões, como o atum vermelho e o peixe-espada, eram capturados através da 
pesca em altura, em águas muito profundas (Lozano Francisco, 2010: 46), que ainda hoje é usual, de 
modo artesanal, na Costa Vicentina.

Os testemunhos materiais das actividades descritas e claramente atribuídos a contextos islâmicos, 
não são numerosos. Entre eles podemos assinalar fragmento de peso de rede e anzol encontrados 
na intervenção realizada no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, datados dos séculos XI-XIII 
(Ramos, 2006: 60-70). Alguns pesos de rede foram recolhidos na área anexa ao Poço-Cisterna daquela 
mesma cidade, além de anzóis, muito destruídos, exumados nas escavações arqueológicas no Castelo 
da mesma cidade. Dois outros pesos de rede foram recuperados durante a intervenção arqueológica 
que realizámos na Residência Paroquial de Silves, em nível subsequente à derradeira conquista 
cristã daquele espaço (Gomes, 2002: 86; Gomes, 2006: 147, 181, 184). Considerado medieval, mas 
quiçá islâmico, é o peso de rede, de cerâmica, recolhido em Santarém, na Praça Marquês Sá da 
Bandeira (Ferraz, 2004: 117). Também exumámos, na aldeia de pescadores da Carrapateira (Aljezur) 
pesos de rede que devem ser atribuídos ao século XII. Estes oferecem forma subcilíndrica, ovóide ou 
bitroncocónica, com orifício central longitudinal.

Os vestígios mencionados são reduzidos, se comparados com o número de intervenções arqueológicas 
realizadas em contextos islâmicos e, também, com o elevado número de publicações sobre espólios, 
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particularmente cerâmicos, daquele mesmo período. Este aspecto pode relacionar-se com o facto de 
se tratar de peças cuja forma se mantém até muito recentemente dificultando, por isso, a sua atribuição 
cronológica, quando desprovidas de contexto arqueológico preciso.

O desenvolvimento dos estudos relacionados com as faunas recolhidas nos contextos arqueológicos 
islâmicos, permitem-nos verificar que a pesca e o consumo de peixe seria frequente na alimentação 
muçulmana e, por certo, contribuía para a economia local, conforme parece indicar a existência, no al-
-Andalus, de imposto específico sobre a pesca (tigual) que seria aplicado, em especial, no litoral (Arié, 
1987: 77). Naquele território os peixes de água doce mais comuns seriam o sável, esturjão, muje e as 
enguias, enquanto os mais abundantes no mar eram o atum e a sardinha (Eléxpuru, 1994: 63).

As espécies de peixes encontradas em contextos arqueológicos são, neste momento, já numerosas e, 
entre elas, verifica-se que as mais recuadas evidências foram reconhecidas no Castelo de Silves, no 
primeiro nível de ocupação muçulmano daquele espaço, datado dos séculos VIII-IX, onde se identificou 
a presença de dourada (Sparus auratus) (Antunes, 1991: 61-66). Outros testemunhos reportam-se a 
contextos atribuídos aos séculos X-XI, como os recolhidos em silos escavados em Santarém, onde se 
registou a presença de barbo, esturjão, pardete ou mugem e carpa (Ramalho e Lopes, 2005: 268). Mas 
maior diversidade de espécies piscícolas corresponde aos séculos XII-XIII, tendo sido identificadas em 
Mértola, Silves, Albufeira, Alcaria de Arge (Portimão), Ribāt da Arrifana (Aljezur) e Castelo de Palmela 
(Antunes, 1996: 270; Antunes, 1997: 272; Antunes, 2007: 83-86; Antunes, 2011: 159, 160, 163; Antunes 
et alii, 2012: 71; Cardoso e Fernandes, 2012: 223, 231; Moreno-García et alii, 2008: 292-294; Moreno 
Nuño, 1993: 285-287; Ramalho e Lopes, 2005: 268; Roselló Izquierdo, 1993: 280-282).

Nos arqueossítios até agora investigados verifica-se que tanto em Silo de Albufeira, como na Alcaria 
de Arge ou no Ribāt da Arrifana, predominam as espécies obtidas no mar (Fig.1). No caso do espólio 
proveniente de Mértola, seis das espécies identificadas foram pescadas no rio e cinco no mar. No 
Castelo de Silves apenas três espécies foram pescadas no rio, enquanto nove provêm do mar. Destas, 
identificaram-se exemplares pertencentes a raia e safio, presente de igual modo em silo de Albufeira, 
provenientes, muito provavelmente, do mar da Costa Vicentina.

Algumas das espécies mencionadas foram capturadas nos rios ou em zonas estuarinas, de águas 
doces ou salobras, enquanto outras foram certamente pescadas no mar, tanto junto à costa como 
a maior distância daquela, havendo espécies que embora vivam no mar desovam nos estuários ou 
sobem os rios.

Depois de salgado e seco, o peixe conservava-se para consumo ao longo do ano, substituindo o peixe 
fresco, quando o mar não permitia a pesca, ou seria vendido, para zonas interiores, entrando assim 
nos circuitos comerciais, conforme indica a presença de carapau, besugo, sargo, sardinha, entre outras 
espécies registadas em Mértola.

Os barcos constituíram estruturas fundamentais, tanto na pesca marítima como fluvial. Todavia, 
segundo Lirola Delgado (1993: 376) “Não se encontram informações precisas nas fontes árabes em 
relação às embarcações utilizadas na pesca”. No entanto, é possível, que nos estaleiros de construção 
naval de Faro, Silves e Alcácer do Sal, tivessem sido construídos, e também reparados, barcos grandes 
e pequenos (al-marākib al-kibār wa-l-sigār) sendo, eventualmente, estes últimos os utilizados na pesca, 
quiçá com velas latinas e que permitiam o uso de remos (al-maqādīf), similares a outros empregues no 
Mediterrâneo para aquela actividade e designados por zammariya (zabra ou zambra), tartana, jabeque 
e sābak, no caso de se servirem de redes (Bazzana et alii, 1984: 59; Malpica-Cuello, 2009: 215; Malpica-
-Cuello, 2010: 60). As embarcações utilizadas na pesca deviam adaptar-se às características da costa, 
do mar e dos fundos e, também, ao que se pretendia pescar, conforme ocorreu, pelo menos, até aos 
anos setenta da passada centúria no sudoeste do actual território nacional (Lopes, 2006: 14-62).
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Fig. 1.

Espécie de peixes Jazidas Cronologia Ref. Bibliográfica

Barbo (Barbus cf. Barbus; Barbus 
microcephalus; Barbus steindachneri)

Castelo de Silves; 
Mértola; Silo de 
Santarém

Sécs X-XIII Antunes, 1996, 270; Antunes, 1997, 272; 
Rosello Izquierdo, 1993, 280; Ramalho e 
Lopes, 2005, 268

Besugo/goraz (Pagellus acarne; Pagellus 
bogaraveo)

Mértola Sécs XII-XIII Antunes, 1996, 270; Rosello lzquierdo, 1993, 
281

Bica (Pagellus erythrinus) Alcaria de Arge Sécs XII-XIII Moreno-Garcia et alii, 2008, 292-294

Boga (Boops boops; Chondrostoma 
lusitanicum)

Castelo de Silves; 
Mértola

Sécs XII-XIII Antunes, 1996, 270; Antunes, 1997, 272

Bordalo/ escalo (Leuciscus cf. Cephalus) Castelo de Silves; 
Mértola

Sécs XII-XIII Antunes, 1996, 270; Antunes, 1997, 272

Breca, chata (Pagellus bellottii) Mértola Sécs XII-XIII Rosello lzquierdo, 1993, 282

Cação liso (Mustelus mustelus) Alcaria de Arge Sécs XII-XIII Moreno-Garcia et alii, 2008, 292

Cação ou caneja (Mustelus, Squalus ou 
Scyliorhinus)

Castelo de Silves Séc. XII Antunes, 1997, 272

Capatão-de-bandeira, roncador (Dentex 
gibbosus; Dentex dentex)

Alcaria de Arge; Silo de 
Albufeira

Sécs XII-XIII Antunes et alii, 2012, 71; Moreno-Garcia et alii, 
2008, 292, 293

Carapau (Trachurus sp.) Castelo de Silves Séc. XII Antunes, 1997, 272

Carpa (Cyprinus carpio L.) Silo de Santarém Sécs X-XI Ramalho e Lopes, 2005, 268

Choco (Sepia officinalis) Castelo de Palmela Sécs XII-XIII Cardoso e Fernandes, 2012, 223, 231

Corvina legítima (Argyrosomus regius) Alcaria de Arge; Silo de 
Albufeira

Sécs XII-XIII Antunes et alii, 2012, 71; Moreno-Garcia et alii, 
2008, 292-293

Dourada (Sparus auratus) Castelo de Silves; Alcaria 
de Arge

Sécs VIII-IX; 
Sécs XII-XIII

Antunes et alii, 1991, 61-66; 1997, 272; 
Moreno-Garcia et alii, 2008, 292-294

Esturjão (Acipenser sturio) Mértola; Silo de 
Santarém

Sécs X-XIII Antunes, 1996, 270; Rosello Izquierdo, 1993, 
280; Ramalho e Lopes, 2005, 268

Ferreira (Lithognathus mormyrus Lin) Silo de Albufeira Sécs XII-XIII Antunes et alii, 2012, 71

Galupe, gamete (Liza aurata) Mértola Sécs XII-XIII Rosello Izquierdo, 1993, 282

Garoupa (Serranus sp.) Silo de Albufeira Sécs XII-XIII Antunes et alii, 2012, 71

Goraz, peixão (Pagellos sp. (spp.?) Castelo de Silves Séc. XII Antunes, 1997, 272

Moreia (Muraena helena) Alcaria de Arge Sécs XII-XIII Moreno-Garcia et alii, 2008, 292

Pardete ou mugem (Mugil cephalus) Mértola; Silo de 
Santarém

Sécs X-XIII Rosello lzquierdo, 1993, 282; Ramalho e 
Lopes, 2005, 268

Pargo (Pagrus pagrus) Alcaria de Arge; Castelo 
de Silves; Castelo 
de Pamela; Ribãt da 
Arrifana; Silo de Albufeira

Sécs XII-XIII Antunes, 1997, 272; Antunes, 2007, 84; 
Antunes et alii, 2012, 71; Cardoso e Fernandes, 
2012, 223, 231; Moreno-Garcia et alii, 2008, 
292-294

Pescada (Merllucius merllucius) Silo de Albufeira Sécs XII-XIII Antunes et alii, 2012, 71

Raia (Raja sp.) Castelo de Silves Séc. XII Antunes, 1997, 272

Robalo (Cf. Morone labrax) Castelo de Silves Séc. XII Antunes, 1997, 272

Ruivo (Triglo lyra Lin) Silo de Albufeira Sécs XII-XIII Antunes et alii, 2012, 71

Safio (Conger conger) Silo de Albufeira Sécs XII-XIII Antunes et alii, 2012, 71

Sardinha (Sardina pilchardus) Mértola Sécs XII-XIII Rosello Izquierdo, 1993, 281

Sargo/safia (Diplodus sargus, Diplodus vulgaris; 
Diplodus cervinus)

Alcaria de Arge; Castelo 
de Silves; Mértola; Silo 
de Albufeira

Sécs XII-XIII Antunes, 1996, 270; Antunes, 1997, 272; 
Antunes et alii, 2012, 71; Moreno-Garcia et alii, 
2008, 292, 294; Rosello Izquierdo, 1993, 281

Sável (Alosa alosa) Mértola Sécs XII-XIII Rosello Izquierdo, 1993, 281

Uje; rato (Dasyatis sp.) Castelo de Silves Séc. XII Antunes, 1997, 272

 Espécies de piscícolas identificadas em contextos arqueológicos do Gharb al-Andalus (Séculos X-XIII).
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Os barcos seriam necessários para a captura de determinadas espécies piscícolas como o atum e, 
em particular, para a montagem das redes (šabaka, pl. šibāk) ou das armações para a sua captura, 
denominadas almadravas (al-mādraba). Estas, possuíam fortes redes de esparto, com flutuadores de 
cortiça e pesos de rede, de pedra ou cerâmica, assim como fateixas de modo a prendê-las ao fundo do 
mar (Bernabé Pajares, 1999: 219, 220; Lévi-Provençal e Torres Balbás, 1982: 175). Na região de Ceuta 
havia mesmo o cargo de governador das almadravas (amil al-madarib), inexistente em outras cidades 
próximas, indicando que ali se capturava grande quantidade de atum (Hita Ruiz et alii, 2010: 110).

Idrîsî (1999: 248), geógrafo nascido 
em Ceuta no século XII, descreve 
que aquela pesca, na região acima 
mencionada, se efectuava através 
de golpes de lanças presas a cordas, 
devendo referir a captura do atum 
no interior das almadravas. Estas, 
segundo parece, já seriam utilizadas 
na Península Ibérica pelos fenícios 
e pelos romanos, tendo tido grande 
desenvolvimento com os muçulmanos 
(Lirola Delgado, 1993: 376). No 
entanto, não existem no Mediterrâneo 
Oriental antigas referências literárias 
claras àquele processo de pesca, 
remontando aos inícios do século X e 
a Bizâncio, a informação mais recuada 
(García Vargos e Florido del Corral, 
2010: 212, 213). Muito embora não se saiba quando se começou a capturar atum daquele modo, a 
palavra almadrava ou almadraba está intrinsecamente relacionada com as comunidades muçulmanas, 
significando o sítio, barcos e redes, onde se golpeia o atum para o capturar (Corominas, 1954: 141) 
(Fig. 2). No Sudoeste Peninsular eram pescados tanto o atum branco (Germo alalunga Gm), como o 
atum vermelho (Thunnus thynnus L.) e a albacora (Neothunnus albacora L.).

A pesca do atum seria a mais rentável, apesar de ter carácter sazonal e de ocorrer em período específico 
do ano, sendo os meses de Abril e Maio até Junho quando se obtinha maior lucro, devido ao facto 
daquele peixe ser apanhado quando se dirigia para desovar no Mediterrâneo, encontrando-se mais 
gordo, sendo designado atum de direito. Nos meses de Julho e Agosto o atum estaria mais magro, 
após a desova e quando voltava para o Atlântico, denominando-se atum de revés, pelo que aquela 
actividade se desenvolvia, basicamente, na Primavera e no Verão.

No Algarve, pelo menos, até aos anos setenta e oitenta da passada centúria, comunidades de 
pescadores, por vezes com as respectivas famílias, instalavam-se, temporariamente, próximo dos sítios 
onde se montavam as armações de atum, constituindo as chamadas campanhas. Subsistem, ainda, 
testemunhos desse tipo de assentamentos na praia de Faro onde, segundo se dizia, os pescadores 
“assentavam arraiais” em frágeis casas de madeira cobertas com colmo. Trata-se de prática com 
antecedentes recuados de que o arqueossítio da Carrapateira constitui excelente exemplo (Gomes, 
2011a: 113-115). No entanto, em Lagos, no século XVI,  Henriques Fernandes Sarrão referindo as 
campanhas e os pescadores diz: “Estes se ajuntam de todas as partes em Março, nas casas, em que 
no Inverno as redes estão guardadas…” (Guerreiro e Magalhães, 1983: 145). Neste caso poderiam 
corresponder a armazéns, do árabe maxzán ou almakhzan – almazém, armazém, que significa 
compartimento onde se guardam os apetrechos da pesca (Lopes, 2006: 226).

Certos barcos, mais velozes, seriam, também, utilizados na caça à baleia e ao cachalote, conforme se 
encontra documentado até há bem poucos anos nos Açores, muito embora não se conheça como se 
processava aquela actividade durante a permanência muçulmana (Cymbron, 2011: 9,10; Rodrigues, 

Fig. 2. Copejo do atum, 2012. (www.jornaldoalgarve.pt/o-copejo-do-atum).
Consultado 14/4/2015.

http://www.jornaldoalgarve.pt/o-copejo-do-atum
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2008: 40, 41). Foram identificados testemunhos de um daqueles últimos cetácios na alcaria do Alto 
da Queimada (Palmela), abandonada no século XI, podendo a sua presença relacionar-se com o 
consumo, após a obtenção do âmbar cinzento que, segundo a tradição, era extraído dos intestinos do 
animal (Fernandes, 2004: 278-284; Fernandes, 2005: 49, 50; Molina, 1983: 19; Vallvé Bermejo, 1980: 
220). Cetácio indeterminado foi, igualmente, identificado em silo de Albufeira (Antunes et alii, 2012: 78).

A captura de baleias e cachalotes 
na Costa Algarvia encontra teste-
munhos através de vértebra 
daquele animal procedente de es-
trutura subterrânea, atribuída aos 
séculos XIII-XIV, que escavámos 
na área urbana de Silves, assim 
como em fragmentos de ossos 
daqueles mamíferos marinhos, 
provenientes das escavações 
que realizámos tanto no Ribāt 
da Arrifana (Aljezur, século 
XII), como na Ponta do Castelo 
(Carrapateira, séculos XII-XIII), 
ambos arqueossítios no concelho 
de Aljezur (Gomes, 2011: 169; 
Gomes, 2011a: 113-115).

Pertenceu, possivelmente, a barco 
muçulmano, ou a almadrava, 
fateixa de ferro, actualmente 
em exposição no Museu Municipal de Arqueologia de Silves e recolhida ao largo, frente à Praia do 
Carvoeiro. Parte dos restos de corda que, ainda apresentava, foram datados, através de radiocarbono, 
tendo oferecido cronologia em meados do século XIII (Alves et alii, 1994: 409, quadro I).

Conhecem-se, no actual território português,  representações de embarcações gravadas em pedras 
reutilizadas, uma delas em espaço habitacional de Mértola, datado dos séculos IX-XII, e a outra em 
sepultura da necrópole cristã de Silves (Fig. 4). Esta corresponde a figuração de barco, com vela 
triangular e remadores, eventualmente utilizado no rio Arade ou no mar, entre os séculos X e XII, 
considerado como podendo ter sido empregue na pesca (Gomes et alii, 2014; Gómez Martínez et alii, 
2011: 57).

Fig. 3. Ribāt da Arrifana (Aljezur, século XII). Osso de baleia afeiçoado 
(foto M.V. Gomes).

Fig. 4. Representação de barco islâmico de Silves 
(foto M.V. Gomes).
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CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO DO PEIXE

A conservação do peixe era fundamental, no caso de não ser consumido rapidamente e, em particular, 
tendo em vista o seu armazenamento ou a sua comercialização a média ou, até, longa distância. Esta só 
era possível depois do peixe ser limpo das vísceras, salgado e seco ao Sol, para que não se estragasse, 
rentabilizando, deste modo, o trabalho do pescador e, em especial, de distintos intermediários. No 
Algarve, até aos anos cinquenta da passada centúria, o peixe era tradicionalmente conservado em 
salmoura, salgado e seco ou fumado e, apenas durante alguns dias, em azeite e limão ou vinagre, o 
denominado peixe de escabeche (Iria, 1958: 24). Ibn Razīn, transmite indicações sobre a conservação 
do peixe, sendo a mais aconselhada a muxama ou moxama (mušamma’, moshama) (Marín, 1997: 
400). Esta designação utiliza-se, ainda hoje, para a preparação do atum que, embora fosse consumido 
fresco, só daquele modo é que seria armazenado e comercializado durante todo o ano. No século XVI, 
segundo Frei João de São José, daquele peixe tudo se podia aproveitar: “Dos olhos fazem azeite, das 
ovas macamas, que os Bretões estimam muito, porque as acham boas pêra o estâmago, da carne 
fazem conserva e de ũa só espinha que tem fazem lenha….” (Guerreiro e Magalhães, 1983: 121). A 
muxama é ainda hoje, no Algarve, considerada o presunto do mar.

Os peixes mais pequenos, segundo Ibn Luyūn, deviam ser previamente salgados antes de serem 
expostos ao Sol, sendo a quantidade de sal equivalente “à quarta parte do peixe”, o que permitia a sua 
conservação durante mais tempo (Eguaras Ibáñez, 1988: 245).

O sal (milh), além de ser utilizado para condimentar os alimentos, era fundamental para a conservação 
de distintos produtos, entre os quais o peixe e, dada tal importância, a sua exploração e comércio 
pertencia ao Estado, sendo também “… propriedade particular dos monarcas (mustajlas)”, conhecendo-
-se variadas fórmulas contratuais que  os documentos jurídicos indicam para o seu uso e exploração,  
o que pode sugerir elevada produção (Molina López, 1997: 279). Além do sal marinho, que continua a 
ser obtido em quase todo o Litoral português, existe, de igual modo, sal-gema no concelho de Loulé, 
embora não se saiba se era conhecido e explorado na Idade Média, tal como ocorreu, com jazidas 
semelhantes, na região de Saragoça e de Granada, aproveitadas pelos muçulmanos, mas bem mais 
dispendioso que o sal marinho (Arié, 1987: 236; Malpica-Cuello, 2008: 150; Vallvé Bermejo, 1980: 220).

O comércio de peixe encontra-se  literariamente documentado entre a ilha de Saltés (Huelva) e a 
cidade de Sevilha, nas duas orlas do Mediterrâneo Ocidental (Maghreb e al-Andalus) ou entre o actual 
território português e outras regiões peninsulares (Arié 1987: 237; Malpica-Cuello, 2005: 273). A venda 
de peixe realizada por mouros, cristãos e judeus, foi referida no Foral de Zorita, concedido por Afonso 
VII, em 8 de Abril de 1180 (Sánchez Quiñones, 2006: 122, 136). Dado tratar-se de localidade situada 
junto ao rio Tejo, na província de Guadalaraja, é possível que o comércio se efectuasse através daquele 
grande curso de água, utilizando barcos ou os caminhos de ferradura.

Documentam, de igual modo, o comércio de peixe os testemunhos de distintas espécies capturadas no 
mar e exumadas em arqueossítios a significativa distância daquele, conforme referimos anteriormente.

O PEIXE NA ALIMENTAÇÃO

“É-vos permitido pescar e que comeis o que haveis pescado...” (Corão, 5. 96) (Chebel, 2001: 344; 
Melara Navio, 1998: 110).

Muito embora o peixe conste no “Corão”, como alimento que poderia ser consumido, certos autores 
consideram que são permitidos aos crentes para tal fim, apenas os animais marinhos que sejam 
semelhantes aos animais terrestres lícitos. Um daqueles, Abū Hanifa (século XIII), reprova o consumo 
da toninha (janzir al-mā), designada por porco-marinho, e do tubarão (considerado como cão marinho), 
por analogia com o porco e o cão, respectivamente, animais tidos como imundos e cujo consumo era 
liminarmente proibido, sobretudo por razões higiénicas (Arcas Campoy, 1995: 296). Ignoramos se entre 
aquelas espécies se poderia integrar o designado peixe-porco (Balistes carolinensis) que, ainda hoje, 
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com aquela designação subsiste na Costa Vicentina (Gonçalves e Silva, 2000: 82).

Apesar das condicionantes mencionadas, impostas pela religião, temos que ter atenção às tradições 
locais ou autóctones que estariam presentes no Sudoeste Peninsular, tanto na confecção do peixe, como 
de outros alimentos e, ainda, às influências norte-africanas e do Médio Oriente, a que se associam os 
novos condimentos trazidos pelas comunidades muçulmanas que se instalaram na Península Ibérica. 
Como exemplo, podemos indicar livro de cozinha almóada, onde se transmite receita de almôndegas de 
peixe perfumado, através da utilização de especiarias, como a canela, cominhos, coentros e gengibre 
(Aubaile-Sallenave, 1994: 239).

Nos tratados de hisba (governo da vida urbana e, em particular, dos mercados), escritos entre os 
séculos IX e XIV, os produtos mais consumidos, a seguir aos cereais, são a carne e o “peixe tanto 
fresco como salgado”, aspecto que no caso específico dos dois últimos se pode relacionar com o 
controlo efectuado pelo muhatasib em relação à qualidades daqueles, dado que os comerciantes eram 
obrigados a separar o peixe do dia do da véspera (Eléxpuru, 1994: 63; García Sanchez, 1996: 221; 
Marín, 2009: 166, 171).

No “Livro dos Alimentos”, Ibn Halsūn (século XIII), considera que o “peixe de água doce é mais compacto 
que o do mar e indigesto…. É mau para a vista e propicia as cataratas. O melhor é o peixe de rio. O 
peixe salgado não tem nenhum valor; mesmo o atum salgado. Só se pode utilizar como alimento com 
a condição de se tomar de seguida um remédio, sobretudo se ele é frito….” (Gigandet, 1996: 113). 
Estas considerações em que se “responsabiliza” o peixe por determinadas enfermidades devem ter 
condicionado o seu consumo entre as elites, podendo mesmo não constituir alimento muito apreciado 
entre todos os muçulmanos. De facto, nos dois tratados de cozinha que se conhecem no al-Andalus, 
ambos do século XIII, verifica-se no “Tratado de Cozinha Hispano Magrebina” que de um total de 
quinhentas receitas só cerca de vinte são de peixe (4%), não existindo nenhuma de marisco e no outro, 
intitulado “Fadalat al-jiwān”, as receitas de peixe ocupam onze de um total de cento e oitenta e cinco 
páginas (6%) (Eléxpuru, 1994: 61; García Sanchez, 1996: 221, 227; Torres Palomo, 1995: 227).

Naquelas obras são transmitidas informações sobre a melhor maneira de preparar o peixe e, entre 
elas, aconselha-se a que as espécies de grandes dimensões, antes de serem consumidas, fossem 
escamadas, cortadas às postas e escaldadas em água a ferver. Só depois de lavadas e escorridas é 
que poderiam ser confeccionadas (Marín, 1996: 170).

O peixe seria consumido de distintos modos e, entre eles, cozido, assado, frito e de escabeche. Esta 
última preparação permitia a sua conservação durante alguns dias e era a forma mais comum de o 
comercializar no mercado, encontrando-se mesmo regulamentada a sua venda (Hita Ruiz et alii, 2010: 
116; Marín, 1997: 400).

Segundo os dietistas do mundo muçulmano medieval, a melhor maneira de consumir o peixe e, 
também, a mais popular, seria sob a forma de tafāyā e, ainda, grelhado, no caso de peixes pequenos, 
como a sardinha. Todavia, tal como a carne, deveria de ser colocado directamente sobre as brasas,  
num espeto (saffūd), sobre  grelha (mifrăs) ou no forno em recipiente fechado (tāŷin) (Eléxpuru, 1994: 
63; Marín, 1996: 168-171).   Na “Fadalat al-jiwān” transmite-se que “se queres assar o sável ou o que 
com ele se pareça, toma uma telha nova (qarmada yadîda) e põe sobre ela sal, a seguir coloca o peixe 
e tapa-o com sal e mete-o no forno” (Rosselló Bordoy, 1996: 195). Esta forma de confeccionar  peixe 
regista-se, ainda hoje, em certas regiões do actual território português.

Outro modo de consumir peixe era sob a forma de pastel, sendo aquele previamente estufado (Rosselló 
Bordoy, 1996: 198).

O peixe de menores dimensões (qamarūn), que se pescava junto a Sevilha e, por certo, em distintos 
rios peninsulares, era consumido frito em azeite, a que se juntava almorí, orégãos, sal, pimenta e 
canela. Também podia ser cozido, em forno lento, polvilhado com sal e orégãos. Este processo parece 
ser similar ao prato tradicional algarvio designado por peixe alimado.

As ovas de peixe eram consideradas saborosas e cozinhadas de distintas maneiras (Marín, 1997: 400).
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Muito embora Rachel Arié (1987: 237) considere que se consumia grandes quantidades de peixe no 
al-Andalus, é possível que a ingestão daquela proteína fosse sobretudo comum junto de populações 
com menores recursos económicos, residentes próximo de cursos de água ou do mar, que a obtinham, 
directa e facilmente, através da pesca, conforme ainda ocorre. Corroborando o que referimos, podemos 
mencionar que se conhece  dieta alimentar de Ibn Quzmān (século XII), através da sua obra literária, 
e nela encontra-se ausente qualquer tipo de referência ao consumo de peixe, eventualmente por não 
ter a mesma importância alimentar dada à carne, ou apenas por aquele viver em Córdova, no interior e 
onde seria difícil chegar tal produto (Rubiera Mata, 1994: 135).

SÍNTESE

Verificámos que apesar da reduzida informação disponível, tanto documental como arqueológica, no 
respeitante à pesca durante o Período Islâmico e, em particular, no sudoeste do Gharb al-Andalus, 
aquela actividade deve ter tido importante significado na região, conforme documenta, em especial, 
texto que mencionámos sobre a cidade de Faro, assim como a presença de significativos restos de 
espécies piscícolas encontrados em contextos arqueológicos urbanos.

As artes de pesca seriam muito semelhantes às que tradicionalmente ainda se usam no Sul do actual 
território português. Da presença muçulmana subsistem designações ligadas àquelas actividades, 
assim como à conservação e confecção de determinadas espécies de peixe, como o atum.

A exploração dos recursos marinhos e, nomeadamente, a realização de preparados de peixe, não 
seria tão intensa e especializada como a que ocorreu durante o domínio romano, aspecto que se 
pode relacionar com preferências alimentares e tipo de clientelas. De facto, desconhecem-se, por ora, 
complexos para a produção de almorí, preparado de peixe que sucedeu ao garum romano.

A continuidade da ocupação de núcleos urbanos situados próximos do mar, de zonas estuarinas ou 
de grandes rios, impede um melhor conhecimento sobre as populações ali residentes em tempos 
islâmicos e que se dedicavam àquela actividade. Esta, embora pouco valorizada, terá sido rentável 
e nela participariam vários intervenientes, com conhecimentos específicos, de que as artes da pesca, 
onde se incluem as almadravas, constituem bons exemplos.
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