
Ibn Qasí
o mestre errante 

que o destino venceu

Nesta edição da Feira Medieval de Silves será 
retratado um período da história da cidade que 
ocorre na primeira metade do século XII. É uma 
época politicamente conturbada, em que o 
poder deambula, com rapidez, entre vários 
actores políticos e militares. Neste cenário 
político temos, no comando, os intolerantes 
Almorávidas, tribo aguerrida do Norte de África; 
pequenos poderes instituídos localmente que 
pretendem autonomizar-se; e os também 
norte africanos Almóadas, decididos a 
reunificar o poder a partir do seu centro politico 
sediado em Marraquexe. É neste ambiente 
pesado e hostil, em que prepondera o jogo 
politico, que as alianças e os pactos 
acontecem, ao sabor das conveniências dos 
que, muitas vezes, escondem a sua ambição 
sob a capa da religião.
Figura central e incontornável da nossa história 
local é Ibn Qasî, que nasce em Silves em data 
indeterminada, no seio de uma família 
abastada de raízes cristãs não muito 
longínquas. A morte súbita dos pais quando 
ainda jovem fá-lo trocar a sua vida de prazeres 
por uma postura séria e responsável. Reafirma 
a sua devoção ao islamismo, vende os bens 
que herda da família, doa metade do dinheiro 
aos pobres e com o restante constrói um 
convento destinado a monges guerreiros 
(rîbat), não longe de Silves, que virá a ser sede 
da doutrina que funda com suporte espiritual 
no sufismo: o muridismo. 
Ibn Qasî percorre o Gharb a difundir a sua 
doutrina e capta a atenção de populações que 
se revêm no seu pensamento formando-se 
núcleos locais de apoio também em Mértola e 
Niebla. Diz-se que assume o título de Madhí 
(Messias) e que a ele são atribuídos feitos 
divinos como a viagem a Meca numa só noite. 
A doutrina múrida contraria, no entanto, alguns 
dos princípios do islamismo e a censura 
muçulmana persegue e condena os múridas. 
Ibn Qasî decide extravasar a contestação 
doutrinária e inicia uma guerra política que lhe 
permite aceder ao governo das mais 
importantes cidades do Gharb de então: 
Mértola e Silves. Estes feitos dependeram, 
contudo, de estratégias politicas que 
empreende e que o levam a alternar as 
alianças, ora com almóadas, ora de novo com 
almorávidas. É, no entanto, a sua aliança com 
D. Afonso Henriques, senhor de Portugal, que 
afronta os dominantes almóadas mas 
sobretudo desgosta as classes possidentes 
muçulmanas que em Silves até aí o haviam 
apoiado. A conspiração e a antevisão da sua 
própria morte pululam o seu espírito consciente 
de que estaria a desafiar o próprio destino. 
Ibn Qasî é assassinado por um grupo de 
conspiradores, liderado por Ibn Al-Mundhîr, um 
dos seus apoiantes de longa data, senhor de 
Silves que com ele se havia incompatibilizado. 
O mestre murída é decapitado, espetada a sua 
cabeça na lança oferecida por D. Afonso 
Henriques e passeada pelas ruas da cidade 
com o grito: “Eis aqui o Madhí dos cristãos”.

Grupos Participantes
TeatralizaçãO

 Tent_Art, Grupo de Teatro

Torneio de Armas a CavalO
Cavaleiros do Tempo 

MúsicA
Cornalusa, Eduardo Ramos, 

Almedievo, La Giostra, Albaluna, 
Racks al Amar, Al Folk, Percutunes

DançA
Racks al Amar, Emad Selim, 

Arakisati Fahrar

Animação de RuA
Malatitsch, Saltimbanco Charneca, 

Ten_Art, Grupo de Teatro

Cenografia
Criseia, Caravana Berbere

Recriação Histórica
Encadeamento Histórico, 

Milícia Al Mutamid

Aves e Répteis
Pedro Correia

Bilhetes e Preços

ª A pulseira só é válida quando colocada          
no pulso. O seu uso é pessoal e intransmissível.

ª Os trajos poderão ser alugados nos Roupeiros 
Reais.

ª Se pretender fatura com n.º contribuinte por 
favor solicite antes da finalização da compra.

ª Não são aceites pagamentos por cheque             
ou multibanco.

ª Não são aceites trocas ou devoluções           
de bilhetes ou pulseiras.

ª O programa pode ser alterado por motivos 
imprevistos.

ª É da responsabilidade do portador do bilhete,          
a sua conferência no ato da compra.

ª Não se efetua câmbio de Xilbs para euros nas 
bilheteiras. Esse serviço encontra-se disponível 
no Câmbio Real.

ª O troco poderá ser realizado em Xilbs (moeda 
oficial da XIII Feira Medieval de Silves).

ª Ao adquirir o bilhete ou pulseira estará a aceitar 
todas as condições acima descritas.

www.cm-silves.pt #FeiraMedievalSilves

Horário de funcionamento 

da XIII Feira Medieval de Silves
Abertura: 18h00

Encerramento: 01h00
ª ª

Eventos Diários
Abertura da Feira Medieval 

Cortejo pelas Ruas e Largos da Medina
18h00

Leitura da Xária pelo Almotacé
18h30 Portas da Cidade

Teatralização do Episódio Diário
19h00 Largo da Sé

Torneio de Armas a Cavalo 
20h00 Praça Al-Mut’amid

Nascer da Terra
22h00 Castelo 

Animação exclusiva com 
Dança | Música | Fogo | Acrobacia

Artes circenses  | Malabares  
Manipulação de figuras animadas

Torneio de Armas a Cavalo 
22h30 Praça Al-Mut’amid

Nascer da Terra (Castelo)

 5,00 Euros 
(inclui ingresso de entrada no perimetro)

Torneio de Armas a CavalO
5,00 Euros

(inclui ingresso de entrada no perimetro)

Bilhete Diário
2,00 Euros

(gratuito a crianças até 1,30 m)

Pulseira Livre Trânsito 
3,00 Euros (pré-venda até 11 de agosto)

4,00 Euros (durante a Feira Medieval de Silves)

Aluguer de Trajo
Adulto – 3,00 Euros
Criança – 2,00 Euros

Experiência MedievaL
Adulto –50,00 Euros

Criança (dos 6 aos 10 anos) - 25,00 Euros



mapa da Feira medievalRecriações Históricas
12 de Agosto | sexta-feira

Ibn Qasí: nascimento, tragédia... 
E uma nova espiritualidade

Ibn Qasí nasce em Silves ficando órfão ainda jovem. 
Redobra a sua devoção ao Islamismo, vende a sua 
herança, distribui metade pelo povo e com a outra 

constrói um ribat na alcaria Jîlla. Transfere-se para 
o ribat e é seguido por um grupo de jovens. Ali 
desenvolve uma nova doutrina, o Muridismo. 

13 de Agosto | Sábado  
Ibn Qasí e a pregação do muridismo: nasce o Mestre

Ibn Qasí percorre o Gharb a difundir a sua nova 
doutrina, o Muridismo, uma doutrina sufí baseada 

no misticismo e na contemplação. As multidões formam-
se para ouvir as suas convincentes palavras e enchem-se 

de entusiasmo religioso. Formam-se núcleos 
importantes em Mértola, Silves e Niebla. 

14 de Agosto | Domingo
 Ibn Qasí, o Madhí...

 Ibn Qasí toma o título de Mahdi (= a Messias na religião 
hebraica) e os seus partidários idolatram-no 

e sustentam que o mestre era capaz de autênticos 
milagres. Segundo tradições antigas o Mahdi havia 
de chamar-se como o Profeta e, a partir dali, passa 

a intitular-se Mahomed Ibn Qasí Abdalá.

15 de Agosto | segunda-feira
Ibn Qasí: determinação e insurreição

 A doutrina Múrida contraria alguns dos princípios 
básicos do Islamismo. A censura islâmica condena 

as novas tendências e as autoridades perseguem 
os múridas. Ibn Qasí desloca-se a Almeria a fim de visitar 

Ibn Alarife, outro mestre sufi para concertarem uma 
estratégia de defesa. Ibn Alarife vai ao Norte de África 

prestar contas aos Almorávidas mas, Ibn Qasí, insurreto, 
regressa ao Gharb, desafiando o poder instituído.

16 de Agosto | terça-feira   
Ibn Qasí: ascenção e queda

Ibn Qasí ganha mais força interior e, o apoio dos que 
o seguem reforça a convicção de que está no caminho 

certo para chegar a Allah. Convence-se 
da indissociabilidade dos poderes político e religioso e 
recolhe-se de novo no seu Ribat. Põe em causa a dinastia 

reinante e delineia uma estratégia de conquista 
territorial. Ordena o ataque ao Castelo de 

Monteagudo, mas os Almorávidas neutralizam a ação.

17 de Agosto | quarta-feira 
Ibn Qasí: conquista e poder

Ibn Qasí reanima o grupo transmitindo o célebre 
pensamento: “Em verdade há a falsa aurora 

e a verdadeira. Mas só depois da falsa aurora é que vem 
a verdadeira e o autêntico dia”. Refugia-se perto de 

Mértola e fomenta a revolta contra os Almorávidas. 
Conta com o apoio do general Al-Kabila, a quem ordena 

a tomada de Mértola.

18 de Agosto | quinta-feira 
Ibn Qasí: triunfo e glória plena

Ibn Qasí entra triunfalmente no Castelo de Mértola. 
Distribui dinheiro às populações, o que lhe permite 

redobrar os seus partidários. Colhe adeptos noutras 
cidades e, em Silves, Ibn Al-Mundhîr, seu seguidor, apoia-

o e revolta-se contra os Almorávidas. Assume o poder 
dirigindo-se a Mértola. Ali reconhece Ibn Qasí como 

Mahdí.

19 de Agosto | sexta-feira  
Ibn Qasí: alianças e desalianças 

Ibn Al-Mundhîr é reconhecido por Ibn Qasí como 
senhor de Silves. Este incumbe-o de conquistar Huelva 

e Niebla, tendo apenas estacado em Sevilha onde se 
confronta com tropas Almorávidas. Tenta conquistar 

Sevilha e Córdova mas, várias vicissitudes impedem-no. 
Pede apoio aos Almóadas do Norte de África, o que 
desgosta os chefes do Gharb, que em si reconhecem 

apenas ambição, pondo em causa o seu título de Mahdí. 
Sentindo-se fragilizado vai ao Norte de África 

procurar o apoio dos Almóadas.

20 de Agosto  | Sábado 
Ibn Qasí: finalmente senhor de Silves

Ibn Qasí investe contra Silves que se mantinha sob 
o governo de Ibn Al-Mundhîr, que se havia revoltado 

contra o mestre. Toma o castelo de assalto 
e Ibn Al-Mundhîr evade-se para Córdova. Ibn Qasí 

é senhor de Silves. Os Almóadas pedem a sua presença no 
Norte de África, mas ele recusa-se. Entretanto, envia 

uma proposta de aliança a Afonso Henriques, senhor de 
Portugal. Este envia comitiva a Silves trazendo ofertas.

21 de Agosto | Domingo   
Ibn Qasí: definitivamente o encontro com Allah 

Há rumores de que o povo está desgostado com a aliança 
feita com cristãos. Ibn Qasí sente o peso das 

contradições e surge-lhe horrível e sangrenta a visão 
da morte. Al-Mundhîr aproveita o descontentamento 

do povo e conspira contra o senhor de Silves. Entra 
no castelo e assassina Ibn Qasí, a quem cortam a cabeça, 

espetam-na numa lança e passeiam-na pelas ruas da 
cidade com o grito: «Eis aqui o Mahdi dos cristãos». 

ª ª ª
Retesa o sonho no arco da nobreza e lança setas 

mortais sobre o inimigo.
Com tuas mãos protege Silves, chão de pomos, 

cidade primorosa.
E assim será até um fatal dia: tão numerosos serão 

os inimigos
Que todos os cumes da montanha hão-de gritar: 

cristão!

(Ibn Qasí transcrito por Ibn Al-Khatîb, 
in Adalberto Alves, 2001) 

viva uma história interminável!
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