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Resumo

Surge na Península Ibérica um número considerável de inscrições árabes sobre osso, que raramen-

te foram objecto de análise cronológica e funcional.

Habitualmente realizadas sobre escápulas de bovídeo, estas inscrições assumem duas representa-

ções grá(cas: a inscrição do alfabeto cú(co, quase sempre interpretadas como “tabuinhas de auxílio 

à leitura”, ou a inscrição da invocação corânica BASMALA (Bism – Allah ar – Raham  ar - Rahim... / Em 

nome de Deus, o clemente, o misericordioso...), conferindo ao objecto uma função protectora, que se 

estenderia ao seu proprietário ou ao local onde era depositado.

O estudo da proveniência de um vasto conjunto destes objectos permitiu atribuir-lhes função pro-

tectora de alimentos, dado que se encontravam, quase sempre, no interior ou nas imediações de silos 

para armazenamento de cereais (in AQ, XVIII, Antonio Fernández Ugalde, 1997).

Dentro da mesma lógica interpretativa, apresentamos neste trabalho, dois exemplares de inscrição 

da BASMALA sobre escápulas, provenientes de um interessante contexto, que nos permite estender 

o poder apotropaico destes objectos, também a edifícios de grande envergadura, como aquele que 

identi(camos num espaço compatível com zona de arrabalde da Silves islâmica.

Abstract

Although (nds of bones bearing Arabic characters are not uncommon in the Iberian Peninsula, 

their study from a chronological and functional perspective has rarely been done. Cattle shoulder 

blades have generally been used for this purpose. Two kinds of inscriptions are represented: those 

with the Cu(c alphabet, usually interpreted as “auxiliary reading tablets” and those with BASMALA 

(Bism – Allah ar – Raham  ar - Rahim... / In the Name of Allah, the Most Bene(cient, the Most Merciful ...),  

the (rst verse invocation from the Qur’aan that awards these objects a protective role, extensive to its 

owner or the place where it was deposited.

A provenience study of a large assemblage of these objects showed that they were found very fre-

quently inside or around cereal storage pits (in AQ, XVIII, Antonio Fernández Ugalde, 1997). Thus, they 

were hypothetically related to the protection of food. Following this interpretative line, we present in 

this paper two scapulae with the BASMALA inscription recovered from an interesting context which 

allow us to extend to large buildings, such as the one identi(ed within an area of the Islamic arrabalde 

of Silves, the protective role that these items would have had. 
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1.  Contextualização

Por diversos locais da Península Ibérica surgem 

ossos com inscrições árabes, sendo raros os estudos 

de análise cronológica e funcional, que sobre eles re-

caíram ((g.1). Para além do trabalho de Juan Zozaya 

(1986, Huesos grabados con inscripciones árabes) e 

mais recentemente o de António Fernández Ugalde 

(1997, ¡Que Dios nos conserve el grano! Una interpre-

tación de las omoplatas con inscripción árabe proce-

dentes de yacimientos medievales), são muito pontu-

ais as referências a estes objectos. 

Para o território espanhol temos conhecimento 

de 17 exemplares, sendo que 4 apresentam inscrita a 

invocação corânica BASMALA, 11 apresentam inscrito 

o alfabeto cú(co com 28 caracteres (nalguns casos 29 

com a introdução de lame-alife, ordenado da maneira 

magrebina) e, 2 exemplares, cujos artigos que os re-

ferem não indicam o tipo de inscrição suportada pela 

escápula de bovídeo.

Para o território português encontram-se pu-

blicados apenas dois exemplares, um proveniente 

de um silo do Convento de S. Francisco de Santarém 

(Ramalho,2001), para o qual não é adiantada funcio-

Fig.1 – Localização da proveniência de omoplatas com inscrição árabe na Península Ibérica
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nalidade, remetendo para o estudo de Juan Zozaya e, 

outro proveniente das Termas dos Cássios em Lisboa, 

inserido em  catálogo de exposição, sem indicação do 

tipo de contexto arqueológico onde foi recuperado 

(Dias,1994). Presentemente temos conhecimento da 

existência de mais cinco exemplares, que se encon-

tram inéditos.

A interpretação quanto à sua funcionalidade e 

cronologia situam-se quase sempre na linha de Juan 

Zozaya (Retuerce,1987; Esco Giralt e Sénac,1988; Cha-

ves et all. 1989).

As cronologias propostas para estes objectos 

fundamentam-se, muitas vezes, em paralelos epigrá-

(cos realizados sobre outro tipo de suportes, como o 

barro ou a pedra e, nalguns casos, pela datação dos 

contextos de origem, abarcando um espectro crono-

lógico que se situa entre o século XI e o século XV.

2. Omoplatas com Inscrição Árabe em Portugal

1.

Sítio: Termas dos Cássios (Lisboa)

Arqueólogo Responsável: Dias Diogo

Cronologia: Primeira metade do século XII

Contexto Arqueológico: -------

Tipo de Inscrição: Invocação corânica BASMALA

Referências Bibliográ&cas: Lisboa Subterrânea (1994). 

MNA, Lisboa: Milan-Electa. p.236, (g.292.

Localização: Lisboa, Gabinete do Teatro Romano, n.º 

RPN/91/98

2.

Sítio: Encosta de Santa Ana/Martim Moniz (Lisboa)

Arqueólogo Responsável: João Muralha e Cláudia 

Costa (Museu da Cidade, Lisboa)

Cronologia: Islâmica

Contexto Arqueológico: ------

Tipo de Inscrição: ?

Referências Bibliográ&cas: Inédita

Localização: Museu da Cidade, Lisboa

3.

Sítio: Rua João Afonso/1º de Dezembro (Santarém)

Arqueólogo Responsável: Maria Adelaide Pinto e He-

lena Santos (CRIVARQUE)

Cronologia: Islâmica

Contexto Arqueológico: Fossa (depressão em a]ora-

mento rochoso preenchida com entulhos)

Tipo de Inscrição: Alfabeto árabe + Invocação corâni-

ca BASMALA

Referências Bibliográ&cas: Inédita

Localização: Provisoriamente na CRIVARQUE L.da

4.

Sítio: Alcáçova de Santarém

Arqueólogo Responsável: Ana Arruda e Catarina Vie-

gas (Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa)

Cronologia: Islâmica

Contexto Arqueológico: Silo

Tipo de Inscrição: ?

Referências Bibliográ&cas:  Inédita

Localização: Reserva Municipal de Santarém

5.

Sítio: Convento de São Francisco, Santarém

Arqueólogo Responsável: Maria de Magalhães Rama-

lho e Carla Lopes (IPPAR)

Cronologia: Islâmica (século XII)

Contexto Arqueológico: Silo 3, Q. 20M

Tipo de Inscrição: Invocação corânica BASMALA

Referências Bibliográ&cas: VVAA (2001) Garb. Sítios 

Islâmicos do Sul Peninsular. Ministério da Cultura, 

IPPAR, Junta de Extremadura. pp. 74, (g.16 (nº 127) e 

p.77, (g.20.; Ramalho et. Alli (2001) Vestígios de San-

tarém Islâmica – um silo no Convento de S. Francisco, 

Arqueologia Medieval 7, Edições Afrontamento, Porto, 

pp.147-183; Ramalho (2002) A morte no quotidiano 

do Convento de S. Francisco de Santarém, Catálogo 

de Exposição, De Scallabis a Santarém, Museu Muni-

cipal de Arqueologia, Lisboa, pp. 185-206; Ramalho 

(2004) Santarém e o Magrebe, Câmara Municipal de 

Santarém.Localização:  Museu de S. João do Alporão

3. Análise Funcional

Quanto à análise funcional destes objectos, te-

mos presente que a interpretação de Juan Zozaya, foi 

realizada apenas perante quatro exemplares, cujos 
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Fig. 2 – Omoplata proveniente de silos de las Chorras, Póveda de la Sierra, Guadalajara, depositados no Museu Arqueológico Nacional de 
Madri (Zozaya, 1986:113)

Fig. 3 –  Omaplata proveniente de contexto desconhecido em Torre de Villaverde (Montoro, Cordova), depositado no Museu de Huelva 
(Zozaya, 1986: 115)
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contextos arqueológicos eram mal conhecidos ou 

completamente desconhecidos ((gs. 2 e 3). Nestas cir-

cunstâncias, a sua argumentação baseou-se essencial-

mente em paralelos com inscrições presentes noutro 

tipo de suporte, como a cerâmica e a madeira, mas so-

bretudo com a lógica sugerida pelo conteúdo de três 

das inscrições - o alfabeto árabe. Não afastando a carga 

simbólica e mágico - protectora, sobretudo porque uma 

das inscrições apresenta  a invocação corânica BASMALA 

e outra  a estrela de seis pontas, mas também porque os 

caracteres árabes, só por si, conferem essa carga simbóli-

ca, Juan Zozaya julga tratar-se de tabuinhas para exercí-

cios de aprendizagem da escrita (Zozaya,1986:119).

Por seu turno, Fernández Ugalde, debruça-se sobre 

15 exemplares de escápulas de bovídeo (14 encontradas 

em território espanhol e a que provém das Termas dos 

Cássios em Lisboa) e contesta a interpretação de Juan 

Zozaya,  defendendo que o suporte osso seria demasia-

do duro para sobre ele se exercitar a escrita, do mesmo 

modo que não se observam erros ou emendas que dei-

xassem perceber, que quem escrevia, não dominava ain-

da a escrita. Considera, quanto a tal hipótese, que quan-

to muito, elas poderiam servir de auxiliar de memória a 

quem iniciava a aprendizagem do alfabeto. Concorre 

para tal interpretação o facto de, algumas mostrarem ori-

fício, muito provavelmente relacionado com a prática de 

as suspender (Fernández Ugalde, 1997:285). 

Baseando-se na análise dos contextos de proveni-

ência da maioria dos exemplares – interior ou proximida-

de de silos, mas também em estudos de carácter antro-

pológico, este autor considera, que a interpretação para 

estes fragmentos ósseos se explicará à luz de determina-

das práticas de magia campesinas, vinculadas à protec-

ção das reservas de cereais, como ainda hoje sucede nas 

sociedades magrebinas, particularmente em Marrocos. 

Atribui, portanto, uma função mágico-protectora a estes 

exemplares, que protegeriam o grão armazenado nos si-

los, concorrendo para garantir a conservação de um bem 

tão essencial à subsistência (ibidem:286).

Refere ainda, ter conhecimento de que algumas 

destas omoplatas, se destinavam a proteger as casas do 

roubo, surgindo muitas vezes enterradas sob o seu um-

bral ou colocadas numa árvore das proximidades (ibi-

dem:287).

Na zona sudeste da cidade de Silves, a escassos 

50 metros do rio Arade, iniciou-se no (nal de 2001 a 

construção da nova Biblioteca Municipal, que moti-

vou desde logo a realização de trabalhos de acompa-

nhamento arqueológico de abertura de fundações e, 

paralelamente, a escavação arqueológica do quadran-

te nordeste, correspondente a uma área de cerca de 

600m2, onde surgiram, à superfície, grande concen-

tração de materiais cerâmicos islâmicos e estruturas 

susceptíveis de interesse arqueológico ((g.4).

Os trabalhos arqueológicos permitiram que se 

colocasse a descoberto um importante conjunto ar-

quitectónico, de onde se destacam dois tramos de 

muralha e uma torre de ângulo, compatíveis com par-

te de muralha de um dos arrabaldes; inúmeras estru-

turas habitacionais; algumas infra-estruturas, como 

silos, fossas, canalizações e arruamentos e também, 

algumas estruturas relacionadas com actividades in-

dustriais, como dois complexos de tanques e uma for-

ja, con(rmando a já suposta vocação industrial desta 

zona ribeirinha.

Na zona sul do sítio, colocou-se, igualmente a 

descoberto, uma grande estrutura, também com dois 

tramos, de orientação este-oeste e norte-sul, travadas 

entre si, tendo um deles um comprimento de mais de 

Fig. 4 – Localização do sítio arqueológico

4.  Localização e Descrição do Sítio
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20m na área escavada e mais de 3 m de altura, ofe-

recendo cerca de 1m de espessura. Mantemos em 

discussão a sua funcionalidade, mas julgamos poder 

tratar-se de parte de um engenhoso sistema de cana-

lização e condução de água, referido nas fontes docu-

mentais, pelo menos desde o século XII (Gonçalves e 

Pires, 2006).

No ângulo nordeste da área escavada exumou-

se parcialmente uma enorme sapata, com mais de 3m 

de profundidade, que suportaria um edifício, do qual 

só uma pequeníssima parte se situava na área inter-

vencionada. Podemos apenas observar quatro ou cin-

co lajes em “grés de Silves” colocadas sobre a sapata, 

que corresponderiam a parte de um pavimento e, a 

uma cota ligeiramente inferior, mas em zona ainda 

mais afectada na qual nem o pavimento sobre a sa-

pata subsistiu, observava-se uma canalização, que se 

metia sob o corte Este (estrada que limita a área es-

cavada). Foi ainda possível visualizar no corte norte, 

sob os alicerces de uma casa contígua, dois enormes 

blocos aparelhados de “grés de Silves”, medindo cada 

um 0,80m de largura e 0,60m de altura, que pertence-

riam à parede do edifício, cuja funcionalidade desco-

nhecemos absolutamente, mas que podemos garantir 

tratar-se de uma construção de grande envergadura, 

a avaliar pela dimensão e talhe destes blocos e pelo 

tamanho e material que compunham a sapata que o 

suportava ((g. 11).

É exactamente do enchimento da vala de funda-

ção escavada para a construção da sapata deste edifí-

Fig. 5 –  Vista Geral da Escavação Arqueológica

Local onde se identi(cou
alicerce de grande edífício
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Fig. 6 –  Corte Este – Estrutura 47

BB.03 Q1/Q2 - corte  Este esc. 1:20

 argamassa  E - Estrutura

 cinza     0000 - camada

        localização aproximada das    
        escápulas

cio, que retiramos as duas escápulas com inscrição ára-

be, traduzida na evocação corânica BASMALA ((g. 6).

5.  Contextos de Proveniência

O exemplar n.º 1 provém da camada 3044, formada 

maioritariamente por seixos rolados de pequena a média 

dimensão, ocasionalmente de grande dimensão, envolvi-

dos por um sedimento de matriz argilosa, de cor castanha 

avermelhada, que é minoritário relativamente à compo-

nente pétrea da camada. Esta realidade estratigrá(ca in-

terpretada como colmatação da vala de implantação da 

Estrutura 47, esta compatível com alicerce, é selada pela 

camada 3055, que corresponde a uma película de arga-

massa muito friável, de coloração amarelada e espessura 

de cerca de 0,02m.

O exemplar n.º 2 provém da camada 3052, com-

posta por sedimento de matriz arenosa e cor amarelada, 

algo solta, que envolve seixos rolados, embora em menor 

quantidade do que na camada que encerrava o exem-

plar n.º 1. Esta camada, de espessura entre os 0,10m e os 

0,20m, interpretada como preenchimento da vala de im-

plantação da estrutura 47 é, tal como sucedia com o con-

texto estratigrá(co do outro exemplar, selada pela cama-

da 3046, compatível com película de argamassa alisada, 

muito compacta, com espessura entre 0,01 e 0,03m.

Muito embora nos sedimentos adjacentes a Sul, 

cortados pela abertura da vala de implantação da sa-

pata, também se encontrem pequenas películas de ar-

gamassa entre camadas de sedimento, aparentemente 
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sem qualquer função, não deixa de ser sugestivo o facto 

de ambas as camadas de proveniência das omoplatas 

serem seladas com estes níveis de argamassa ((g. 5 e 6).

6.  Inscrições do Arrabalde Islâmico de Silves

Exemplar n.º 1 ((g. 7) 

Proveniência: Bib.03 Quadrado Q1 Estrato3 (Camada 

3044)

Dimensões: Comprimento total: 134,83mm

 Largura máxima: 45,94mm

Descrição: Fragmento de escápula esquerda de cf Bos 

taurus transversalmente seccionada sobre o foramen 

nutricional presente no bordo caudal. Apresenta fra-

ctura antiga no eixo longitudinal da fossa infraspinata. 

Ao longo de todo o bordo caudal são visíveis (-

nas incisões provavelmente relacionadas com a remo-

ção dos tecidos musculares. À semelhança do outro 

exemplar, o corte transversal no colo evidencia algu-

mas linhas paralelas que sugerem ter aquela operação 

sido realizada com um instrumento metálico serrilha-

do. Esta zona, bem como toda a superfície do osso em 

ambas as faces encontra-se polida.

A quatro milímetros do corte do bordo foi 

aberto um orifício cujas margens apresentam um 

polimento e um desgaste que indiciam estar relacio-

nados com a suspensão da peça. Naquela posição, o 

contacto prolongado do elemento de sustentação 

com o osso terá sido responsável pelo desgaste sua-

ve observado. 

São visíveis duas linhas de inscrições, lavradas 

do mesmo modo ao longo da face lateral na fossa 

infraspinata. É possível observar nalguns dos carac-

teres vestígios de uma substância negra que teria 

preenchido o seu interior, seguindo uma técnica de 

embutido ainda utilizada actualmente.

A inscrição, em caracteres cúficos, apresenta 

na primeira linha a invocação corânica BASMALA (Em 

nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso) e, na 

segunda linha, a parte superior de dois traços verti-

cais, podendo tratar-se de alife e lame (artigo defini-

do al – O ou A).

=    Bis(m) Allah ar Rahi(m)

Fig. 7 – Exemplar n.º 1
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Exemplar n.º 2 ((g. 8)

Proveniência: Bib.03 Quadrado Q2  Estrato 6A 

 (Camada 3052)

Dimensões: Comprimento total: 133,10mm

 Largura máxima: 42,27mm

Descrição: Fragmento de escápula esquerda de cf Bos 

taurus seccionada transversalmente na zona do arran-

que da spina scapulae (colo da escápula). Apresenta 

vestígios de fractura recente no eixo longitudinal da 

fossa infraspinata. O bordo caudal encontra-se pontual-

mente termo alterado.

Na face medial e no bordo caudal podem ob-

servar-se (nas incisões, produzidas por utensílio de 

gume a(ado, provavelmente relacionadas com a re-

moção dos tecidos moles que envolvem a escápula. O 

corte transversal operado no colo evidencia algumas 

linhas paralelas, sugerindo tratar-se de uma acção rea-

lizada com um instrumento metálico serrilhado. Esta 

zona, bem como toda a superfície do osso em ambas 

as faces apresenta-se polida. 

Duas linhas de inscrições encontram-se lavra-

das ao longo da face lateral na fossa infraspinata. 

Foram realizadas através de sequências paralelas de 

minúsculas incisões operadas por um fino punção 

metálico.

A inscrição, em caracteres cú(cos, apresenta na 

primeira linha a parte inicial da invocação corânica 

BASMALA BASMALA (Em nome de Deus, o Clemente, 

o Misericordioso) e, na segunda linha, bastante mal 

conservada, podem reconhecer-se os caracteres alife, 

lame, há e kaf, podendo tratar-se da palavra al-Hukmo 

(que poderá signi(car “o Juizo” ou “o julgamento”).

Fig. 8 – Exemplar n.º 2

=    Bism Allah ar - (Rahman ar-Rahim)

=    Al – Huk (m ?? ...)
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7.  Em discussão

Apesar de nos parecer haver poucas reservas 

quanto à função protectora desempenhada por estas 

omoplatas, devemos deixar em aberto outras possí-

veis interpretações. Dado que os vestígios de orifícios 

presentes em ambos os exemplares, mais explícitos 

no n.º 1, evidenciam claramente que os mesmos se 

encontraram suspensos numa primeira fase de utiliza-

ção, como interpretar a sua ocorrência no local onde 

foram recuperados?  Houve intencionalidade ou foi 

fortuita a sua colocação naquele espaço? 

Não obstante o presente estudo incidir essencial-

mente sobre as duas omoplatas com inscrição árabe, 

é difícil dissociar a análise das mesmas do seu local de 

proveniência. Não só porque este poderá, de algum 

modo, determinar a sua funcionalidade mágico-pro-

tectora, como pela curiosidade que suscita a presença 

de parte de um alicerce, de tão grande dimensão, num 

local supostamente periférico da cidade islâmica.

Inviabilizada a hipótese de, nesta fase dos traba-

lhos, alargar a área de escavação para Este (Rua Latino 

Coelho), perante a impossibilidade física de a ampliar 

para Norte (habitação contemporânea), locais para 

onde se expande, resta-nos analisar os vestígios exis-

tentes, à luz da organização espacial das cidades islâ-

micas, procurando através dos exemplos conhecidos, 

levantar hipóteses interpretativas quanto à natureza 

do edifício em questão.

Poderemos começar por excluir hipóteses. Pelas 

enormes dimensões (relembramos que se escavou 

apenas até à cota de afectação dos alicerces do edifí-

cio da nova Biblioteca Municipal, colocou-se a desco-

berto cerca de 3,60m de sapata e não se atingiu o seu 

terminus), não se trataria, obviamente, de alicerce de 

simples habitação, ou mesmo de habitação palatina. 

Se não era habitação, tratar-se-ia, certamente, de um 

edifício público. Mas que tipo de equipamento? - Ba-

nhos? Mesquita? Madraza? Musallà? Forti(cação?

Os banhos encontram-se referidos no livro do 

Almoxarifado de Silves (Leal, 1984: 13,14,15,30,80) 

como localizados a Oeste da porta da Almedina1. Po-

deria tratar-se de uma mesquita de bairro, mas este 

tipo de edifícios, em regra, não atingia grandes di-

mensões, dado que apenas recebiam os (éis do bairro 

onde se inseriam. 

As madrazas, quase sempre se encontram asso-

ciadas às mesquitas aljama, pelo que a sua presen-

ça aqui também não faria muito sentido2. Contudo, 

Christine Mazzoli-Quintard (2000:129), que tal como 

outros autores (Michell, 2000:24) defende a associa-

ção das madrazas às mesquitas, aponta como únicos 

testemunhos da presença de madrazas, as omoplatas 

de bovídeo, onde se inscreveram os caracteres do alfa-

beto árabe (ibidem:130). Há, todavia, que ter em con-

sideração, que as madrazas nem sempre se associam 

às mesquitas aljamas, aliás, as mesquitas madraza, 

constituem um tipo especí(co, dentre a variabilidade 

de tipos de mesquitas existentes (mesquitas come-

morativas, mesquitas funerárias, mesquitas-santuário, 

mesquitas cemitério, mesquitas monásticas, etc.). 

Quanto às Musallà, oratórios de ar livre, capaci-

tados para receber grande número de (éis, utilizados 

em situações especiais (como as festas de ruptura do 

jejum e a festa do sacrifício de Abraão), para além dos 

equipamentos litúrgicos essenciais, como o muro da 

qibla, o mirab, o minbar e a fonte ou cisterna para as 

abluções, apresentam muitas vezes minarete – tor-

re de chamamento para a oração, que se projecta a 

grande altura. Tais estruturas encontram-se testemu-

nhadas em Córdova, Madina-at-Zahra, Múrcia, Grana-

da, Valência, Sevilha, Archidona, Tortosa, Málaga, Al-

meria, Játiva e Guadix e, não obstante se encontrarem 

em zonas amplas, extra-muros, com o crescimento 

das cidades acabam por perder a sua função primeira 

e integrar-se num bairro da cidade (Mazzoli-Guintard, 

2000:219), o que poderia ter sucedido em Silves. 

Claro que é tentador, por várias razões, imagi-

nar que se trata de uma mesquita aljama, não só pela 

dimensão do alicerce do edifício, mas também pelos 

grandes blocos de grés, muito bem aparelhados, que 

se observam sobre ele.

1 Rosa Varela Gomes defende a localização dos banhos, abaixo do actual edifício da Câmara Municipal, em edifício composto por 8 galerias hoje transformadas 
em lojas (Gomes, 2002:111).

2 Rosa Varela Gomes (2002:109) defende que a Madraza ocuparia parte da actual Travessa do Hospital, dado que ali se encontrou in situ, bocal de poço deco-
rado com motivos pro(láticos e apotropaicos, relacionando-o com o edifício de funções sagradas como a mesquita ou, mais provavelmente, a Madraza. 
Considera a autora que esta ideia sai reforçada pelo facto de exemplar semelhante, mas com duas inscrições corânicas, ter sido encontrado no pátio da 
mesquita de Ceuta.
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Há ainda a ter em conta que, apesar da tradição de-

fender que o templo cristão foi mandado erigir no local 

da mesquita principal, a menos que esta tivesse exacta-

mente a mesma ou inferior volumetria, não se poderia 

ali situar, uma vez que toda a área circundante já foi es-

cavada ou sondada3, e não se encontraram quaisquer 

estruturas, que se pudessem interpretar como sendo 

parte da mesquita. Além das evidências arqueológicas, 

a observação da arquitectura da igreja corrobora a in-

sustentabilidade desta teoria, se acaso se advogasse um 

reaproveitamento dos alicerces existentes. Também a 

observação do material de construção contraria a ideia 

de que no local da mesquita maior se construiu o templo 

cristão. Basta observar a enorme quantidade de blocos 

de “grés de Silves” que ostentam as características siglas 

de canteiro, atribuídas a período histórico distinto, e a 

similitude do aparelho destas e daquelas que não ofe-

recem as referidas siglas. Aliás, se a Mesquita estava em 

boas condições e foi demolida para dar lugar à igreja 

cristã4, o que também não era assim tão frequente, nor-

mal seria aproveitar a matéria-prima da mesquita para o 

novo edifício.

Claro que muitos outros argumentos contrariam a 

hipótese de se tratar da mesquita de Sexta-feira. Vamos 

debruçar-nos também sobre eles.

Desde logo, poderíamos estar perante um erro de 

cálculo. A sapata pode ter sido sobredimensionada rela-

tivamente às necessidades, dado que a mesma atravessa 

cerca de 2 metros de sedimento antrópico, que oferece-

ria pouca resistência.

A proximidade de um troço de muralha (cerca de 

3m a Sul), de pouca espessura, deixa antever também, 

uma altura pouco expressiva, o que, apesar da proximi-

dade, deixaria muito vulnerável o edifício religioso, se 

acaso este ali se implantasse.

Por último, se observarmos, a organização urbanís-

tica das cidades islâmicas, constatamos, quase sempre, a 

proximidade da mesquita principal face à alcáçova, o que, 

assim, não sucederia aqui. De facto, a pesquisa que efec-

tua-mos, apenas mostrou um caso, tido como excepcio-

nal, o de Lucena, em que a Mesquita Aljama se situaria no 

Arrabalde, como refere Edrisi . “(...) el arrabal está habitado 

por musulmanos y por algunos judíos. Es allí donde se en-

cuentra la mezquita aljama, pero no está rodeado de muros 

(...)”  (Mazzolli-Guintard,2000:99). Outras situações, em 

que o enorme crescimento de determinados bairros os 

transforma em autênticas medinas, dotadas das respecti-

vas mesquitas aljamas são, todavia, descritas por Mazzolli-

Guintard. Recentemente ouvimos defender a existência 

de várias mesquitas principais nas cidades islâmicas, no-

meadamente em Ballis (Velez-Málaga)5, onde existiria 

uma mesquita Aljama na Medina e outra no Arrabalde, 

tratando-se da actual Igreja de Santa Cruz da cidade, que 

no período islâmico contaria com 15 mesquitas. Também 

Alicerce do edifício
Grande Bloco de
“Grés de Silves”

3 Ver Vieira e Chanoca 2006. A Prof. Doutora Teresa Júdice Gamito escavou toda a envolvente Norte da Sé e apenas encontrou a necrópole do século XV, sendo 
a maioria dos indivíduos depostos sobre o geológico, sem qualquer evidência de estruturas compatíveis com mesquita.

4 Atitude não muito vulgar, dado que , na maior parte dos casos, a mesquita é adaptada a igreja e não totalmente arrasada.
5 Juan António Chavarria Vargaz, no I Encuentro de Arquitectura de la Paz en el Mediterrâneo- Arqueologia, História y Arquitectura das Sinagogas, Iglesias y 

Mezquitas, na comunicação “Las Mezquitas da Madina Ballis (Velez-Cordova)”
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Fig. 9 – Corte do alicerce e grande bloco de arenito vermelho.
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a Córdova Califal teria uma mesquita principal na Medina 

e outra em cada um dos 28 arrabaldes e, a Sevilha almóa-

da, que contabilizava 26 mesquitas, teria, além da mesqui-

ta principal no local da actual catedral, outras mesquitas 

aljamas nos arrabaldes6.

Não queremos reduzir este espaço a local de con-

fronto entre argumentos a favor ou contra a existência 

da mesquita aljama no arrabalde, muito embora nos 

pareça, que essa hipótese tem bastante sustentabilida-

de.Exploraremos assim outras hipóteses, baseadas em 

informações que conseguimos extrair do texto do “cru-

zado anónimo” (Lopes, 1844).

A conquista de Silves em 1189 por D. Sancho I, 

auxiliado pelos cruzados que se deslocavam para a Terra 

Santa, foi descrita por um dos cruzados que nela parti-

cipou, o que hoje constitui uma das mais importantes 

fontes de conhecimento da cidade de Silves no século 

XII. No relato, o Cruzado faz uma breve descrição da ci-

dade, com maior enfoque para as forti(cações. Não faz 

menção a edifícios públicos, mas entre as forti(cações, 

há uma estrutura que poderemos relacionar com a que 

temos em análise. Quase concluída a descrição das es-

truturas defensivas da cidade, o cruzado acrescenta: (...) 

Também havia uma grande torre no Rovale7, e tinha uma 

estrada coberta para Almedina, de sorte que della se podia 

ver os que acomettessem os muros de revéz podessem ser 

o%endidos da torre, e da parte opposta, e esta chamava-se 

Alvierana (...) (Lopes, 1844:16). No Século XVIII é publicada 

uma gravura de Silves, onde se encontra, na zona Sudes-

te da cidade, uma torre em ruínas, na respectiva legenda 

referida como “Torrejão” ((g.10). Dada a distorção que o 

desenho apresenta torna-se difícil situar com rigor os ele-

mentos que ali (guram, no entanto, se nos colocarmos 

no local de onde supostamente o registo grá(co foi efe-

ctuado, parece-nos possível relacionar a localização do 

“Torrejão” com os vestígios agora colocados a descober-

to. Assim sendo, poderia, de facto, tratar-se de uma torre 

de vigia, ou de um minarete-atalaia, como outros existen-

tes no mundo islâmico8, pois dali se pode avistar a grande 

distância, tanto para Este como para Oeste, mas sobretu-

do para Sudoeste, a direcção da foz do Rio Arade.

8.  Considerações Finais

Numa perspectiva arqueozoológica, tratando-se 

6 Segundo Ahmed Tahiri, no I Encuentro de Arquitectura de la Paz en el Mediterrâneo- Arqueologia, História y Arquitectura das Sinagogas, Iglesias y Mezquitas, 
na comunicação “Mezquitas, Iglesias y Sinagogas en la organización urbana y rural de al-Andalus”.

7 Arrabalde
8 Ver por exemplo, o de Kirat, no Irão (Michell,2000:257).

Fig. 10 – Gravura de Silves no século XVIII



178    |    X E L B  6

Fig. 11 – Blocos de grés, canalização e pavimento, sobre alicerce Fig. 12 – Pormenor do desgate do orifício

de exemplares cuja superfície se encontra bastante afei-

çoada, consideramos prudente não avançar de imediato 

com uma identi(cação especí(ca para as escápulas com 

inscrições árabes de Silves. Ainda que, na maior parte 

dos casos, outros autores assumam a sua atribuição a 

bovídeos (Bos taurus), não deve ser excluída à partida a 

possibilidade de, à semelhança de exemplares referen-

ciados na literatura (Hakker-Orion, 1993), poderem per-

tencer a camelo (Camelus dromedarius), espécie presente 

no registo arqueológico da Península Ibérica (Morales et. 

al, 1995: 368-375).

Dado que os exemplares conhecidos até à pre-

sente data, no território correspondente ao al-Andalus, 

apresentam a inscrição do alfabeto, a invocação corâni-

ca BASMALA ou as duas em simultâneo, parece-nos que, 

não afastando o carácter mágico - simbólico de ambas, 

conferido no caso do alfabeto pelo signi(cado sagrado 

da escrita árabe, deveríamos atribui-lhes funções algo 

distintas. Assim, e dado que nalguns dos exemplares é 

possível observar orifícios para suspensão, parece-nos 

que aquelas que apresentam o alfabeto inscrito pode-

riam ter dupla função, a de apoio à aprendizagem da 

escrita e a apotropaica, enquanto aquelas que oferecem 

a inscrição BASMALA, teriam como função única e exclu-

siva, a protecção dos seus proprietários ou do local onde 

eram depositadas ((g.12).

Apesar das escápulas de Silves terem sido recupera-

das numa das fundações de um enorme edifício situado 

entre a muralha da Almedina e a do Arrabalde, a meia en-

costa, e podermos inferir sobre uma eventual função pro-

tectora daquela construção, os vestígios de orifício para 

suspensão sugerem que, numa primeira fase de utilização, 

elas poderiam ter estado dependuradas noutro local.

O estudo sistemático dos materiais arqueológi-

cos provenientes dos contextos da sua ocorrência não 

foi ainda efectuado, razão pela qual não podemos 

atribuir-lhes uma cronologia precisa, embora seja 

plausível situá-las entre meados do século XI e (nais 

do século XII.

Quanto à tipologia do edifício, parece-nos ter al-

guma sustentação a ideia de que se trataria de edifício 

associado ao sagrado, do alicerce e respectiva base de 

um minarete de mesquita, madraza ou mussalà, daí a 

presença das omoplatas inscritas com uma frase co-

rânica que lhe conferia poder apotropaico. Não po-

demos, contudo, colocar completamente de parte a 

ideia de se tratar de uma torre, ou minarete-atalaia, 

com base na descrição do “cruzado anónimo” e dos 

vestígios ainda presentes no século XVIII, em zona 

próxima, potencialmente coincidente com a localiza-

ção dos vestígios em estudo. No caso vertente, temos 

presente uma base de estrutura que sugere forma 

quadrangular e um alicerce capaz de suportar uma 

edi(cação de grande altura9.

Parece-nos assim possível adicionar à leitura res-

peitante aos locais de depósito destes amuletos, ante-

riormente efectuada por Juan Zozaya e Fernández Ugal-

de, as fundações de edifícios associados ao sagrado ou as 

forti(cações. Na verdade, ambas têm como objectivo (-

nal a protecção dos (éis, materializada no local de apelo 

Grande Bloco de
“Grés de Silves” Canalização

Restos de
Pavimento Lajeado

9 O Minarete de Yam, no Afeganistão, por exemplo, tem 64m de altura e um alicerce de 4m de profundidade (Michell, 2000:267).
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constante a Alá, através da oração, no caso dos edifícios 

sagrados ou, de numa edi(cação que permite antever o 

perigo e desencadear os mecanismos necessários a com-

bate-lo, no caso da Torre-Atalaia.  

Agradecimentos

Agradecemos aos arqueólogos responsáveis 

pelas escavações onde foram recuperadas omoplatas 

com inscrições árabes no território português, pelas 

informações que nos transmitiram acerca das mes-

mas. 

Agradecemos de modo especial a Fatima Zahra 

e a Tiago Bensetil as sugestões de leitura e tradução 

da segunda linha do exemplar nº2, aqui apresentado.

Um agradecimento também muito especial a 

José Paulo Ruas pelas magní(cas fotos das omoplatas 

com inscrição árabe de Silves. 

Por (m, mas não em último lugar, a Alexandra 

Pires, pela colaboração nos trabalhos de campo e pe-

las pertinentes observações críticas.

Bibliogra'a

CEBOLLA, J. L., Rojo, J.I. y Rey, J. (1997) La arqueología 

urbana en Calatayud. Datos para una síntesis, Centro 

de estudios Bilbilitanos, Calatayud-Zaragoza

CHAVES, P. et alli. (1989) Informe Mastozoologico del 

Yacimiento de la Calle Angosta de Los Mancebos (Ma-

drid), Estudios de prehistoria y arqueologia madrileñas, 

Madrid, pp.157-222, 

DIAS, Diogo (1994) Lisboa Subterrânea, Catálogo de 

Exposição, Museu Nacional de Arqueologia, Milan-

Electa, Lisboa

ESCO,C.; Girald, J.; Sénac,P. (1988)  Arqueologia Islami-

ca en la Marca Superior de al-Andaluz, Zaragoza/Hues-

ca

FERNÁNDEZ UGALDE, Fernando (1997) ¡Que Dios nos 

conserve el grano! Una interpretación de los omópla-

tos con inscripción árabe procedentes de yacimientos 

medievales, AQ. XVIII,  C.S.I.C., Madrid, pp.271-291

GOMES, Rosa Varela (2002) Silves Islâmica, in O Me-

diterrâneo Ocidental: Identidades e fronteira, Edições 

Colibri, Lisboa, pp.93-118

GONÇALVES, Maria José; Pires, Alexandra (2006) Sil-

ves Islâmica – a muralha do arrabalde e a dinâmica de 

ocupação do espaço adjacente, in Actas do IV Congres-

so de Arqueologia Peninsular, Vol. 6, Faro (no prelo)

HAKKER-ORION, Dália (1993) Faunal remains from 

sites along the Frankincense and Myrrh route. Em: 

Buitenhuis, H. e Clason, A.T. (eds.) Archaeozoology of 

the Near East. Proceedings of the (rst international 

symposium on the Archaeozoology of southwestern 

Asia and adjacent areas. Universal Book Services, Lei-

den, pp. 77-87. 

JUSTE, M. N. y Garcia Calvo, J (1992) “excavaciones 

arqueológicas en la calle Santiago-Monsieur Boyrie: 

avance de los resultados”, Balskan 9, pp.177-211

JUSTE, M. N. (1995) Huesca: más de dos mil años de ar-

queología urbana, pp.91, Huesca

LEAL, Maria José (1984) Livro do Almoxarifado de Silves 

- Século XV, Câmara Municipal de Silves

LOPES, Carla; Ramalho, Maria (2001) Presença Islâmi-

ca no Convento de S. Francisco de Santarém, in Garb. 

Sítios Islâmicos do Sul Peninsular, Ministério da Cultura, 

IPPAR, Junta de Extremadura pp.31-87

LOPES, João Baptista da Silva Lopes (1844) Derrota 

naval, façanhas e sucessos dos cruzados que do Escalda 

se dirigiam à Terra Sannta no ano de 1189, relatado por 

hum dos mesmos cruzados, Lisboa

MATOS, Manuel Cadafaz (1999) A cidade de Silves num 

itinerário naval do século XII por um cruzado anónimo, 

Fac símile da edição por João Baptista da Silva Lopes, 

Lisboa, Academia da História, 1844, Edições Távola Re-

donda/Câmara Municipal de Silves

MAZZOLI-GUINTARD, Christine (2000) Ciudades de 

al-Andalus. España  y Portugal en la época musulmana 

(s.VIII-XV) , Ediciones Almed, Granada

MICHELL, George (2000) La Arquitectura del Mundo 

Islámico, Alianza Forma, Madrid

MORALES, Arturo et alli  (1995)  Dromedaries in anti-

quity: Iberia and beyond. Antiquity 69, pp. 368-375.

RAMALHO, Maria et. alli (2001) Vestígios de Santarém 

Islâmica – um silo no Convento de S. Francisco, Arqueolo-

gia Medieval 7, Edições Afrontamento, Porto, pp.147-183 

RAMALHO, Maria (2002) A morte no quotidiano do 

Convento de S. Francisco de Santarém, Catálogo de 

Exposição, De Scallabis a Santarém, Museu Municipal 



180    |    X E L B  6

«Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso». Ossos com Inscrições Árabes de um Arrabalde Islâmico de Silves  | 
Maria José Gonçalves, Marta Moreno-García, Carlos Pimenta

de Arqueologia, Lisboa, pp. 185-206 

RAMALHO, Maria (2004) Santarém e o Magrebe, Câ-

mara Municipal de Santarém

RETUERCE, M. (1987) Mayrit, Ciudad de al-Andaluz, 

Cálamo nº 15, pp.18-23

RETUERCE, M. (1988) Miscelanea islámica Madrileña, 

Boletín de Arqueologia Medieval, 2, Madrid, pp.141-

149

TORRES,  Cláudio (1992) “O Garb al-Andaluz”, in Histó-

ria de Portugal, dirigida por José Mattoso, Vol. 1 , Círcu-

lo de Leitores, Lisboa

VIEIRA, Ana Isabel; Chanoca, Cristina (2006) O Largo 

da Sé de Silves: resultados preliminares de uma inter-

venção de salvaguarda, in Xelb 6, Câmara Municipal de 

Silves, Silves (no prelo)

ZOZAYA, Juan (1986) Huesos grabados con inscripcio-

nes árabes, Boletín de la Asociación Española de Orien-

talistas nº22, Madrid, pp.111-126

Actas do 3º Encontro de Arqueologia do Algarve,  pp. 165 a 180


