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Alfama é aquilo que se pode chamar um 

bairro pitoresco. E contudo, é muito mais 

do que isso. O pitoresco revela-nos uma 

imagem decorativa, uma fotografia 

agradável, sem que esta tenha 

necessariamente uma alma ou um segredo. 

Bairros e imagens como estes existem em 

profusão.  



 

  

São espaços que consumimos, que 

momentaneamente nos encantam para 

logo em seguida os deixarmos cair no 

esquecimento ou os confundirmos com 

outras imagens. É um “pitoresco” gasto, 

banal, sem nada que nos leve a tentar 

descobrir o que está por detrás da 

fotografia. Em momento algum desejamos 

adivinhar a origem da nossa emoção. 

Trata-se, em suma, de uma visão 

agradável, que não nos desperta a 

curiosidade.  

Uma visão que nos perturba sem que 

possamos descobrir o que tem por detrás. 

Não há um único lampejo de curiosidade, 

pois esta encontra-se ausente desde o 

primeiro momento. Num bairro como 

Alfama é diferente… 

 

Alfama é uma ilha dentro da cidade: 

isolada, com as suas próprias regras e 

hábitos, silenciosa. Ao mesmo tempo é 

uma versão intensificada, concentrada, da 

cidade. Não se trata apenas de um bairro 

típico como tantos outros – Alfama é o 

bairro por definição. Não é um bairro dos 

arrabaldes nem do centro – é o próprio 

coração dos arrabaldes. Outras cidades no 

mundo possuem bairros assim, que as 

transformaram em verdadeiras metrópoles. 

Poder-se-ia dizer que a cidade apenas 

parece cidade quando possui esta “ilha”. 

 

KOMRIJ, Gerrit, VERMEIR, Hans Roels 
Serge, (1991) - Alfama, [s.p.].  

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Labirintos de Luxbûna: 

Alfama e a influência da arquitectura Islâmica 

 

Alexandre Leong Pedrosa dos Santos Marreiros 

 

 

A presente dissertação propõe a leitura de um lugar, o estudo e análise, de um bairro 

tradicional da cidade de Lisboa – Alfama –, e a sua íntima relação com o modelo 

urbano e arquitectura da medina islâmica do Norte de África.  

A abordagem deste trabalho é desenvolvida a partir da origem do desenho da planta 

de Lisboa, assim como, das características gerais da medina: do seu entendimento 

urbanístico, à sua casa. 

Os argumentos reunidos, apoiados por obras literárias, fotografias, e desenhos, 

pretendem estabelecer uma analogia particular entre Alfama, e três medinas de 

Marrocos, nomeadamente, Tânger, Fez e Chefchaouen. A escolha destas medinas 

deve-se ao facto destas reunirem as características urbanísticas e espacias que 

consideramos existirem no bairro de Alfama.   

Por esta razão, o desenvolvimento do tema proposto, leva-nos a acreditar que, este 

lugar continua a celebrar, uma identidade islâmica. Perante este conjunto 

arquitectónico, classificado, julgamos de algum modo estar perante um bairro que se 

“apresenta” como uma medina islâmica do Norte de África.  

 

 

Palavras-chave: Alfama, Arquitectura Islâmica, Lisboa, Luxbuna, Medina, Marrocos, 

Modelo urbanístico Islâmico. 

 

 

 

 



 

  

PRESENTATION 

 

 

Labyrinths of Luxbûna:  

Alfama and the influence of the Islamic architecture 

 

Alexandre Leong Pedrosa dos Santos Marreiros 

 

 

The present dissertation proposes the reading of a place, the study and analysis of a 

traditional neighborhood in Lisbon – Alfama, and its intimate relationship with the urban 

model and architecture of the Islamic medina of North Africa. 

The approach of this work was developed from the original design of the plan of Lisbon, 

as well, as the general characteristics of the medina: from its urban plan, to his houses. 

The arguments gathered, supported by literary sources, photographs, and drawings, 

intend to establish a particular analogy between Alfama and three medinas of Morocco; 

namely, Tangier, Fez and Chefchaouen. These medinas were chosen due to the fact 

that their urban characteristics and spatial features are similar to those that exist in 

Alfama. 

The development of this theme leads us to believe that Alfama continues to celebrate 

an Islamic identity and given its classified architectural complex, it “presents” itself as 

an Islamic medina of North Africa. 

 

 

 

Keywords: Alfama, Islamic architecture, Luxbuna, Lisbon, Medina, Morocco, Islamic 

urban model. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cidade alberga inúmeras personagens que se relacionam com ela, onde o arquitecto 

é um dos principais agentes de intervenção, assumindo um papel decisivo na 

caracterização deste espaço que a todos pertence - a cidade. 

 

Presente desta responsabilidade, o arquitecto deverá ser incisivo e competente na sua 

maneira de pensar e executar arquitectura.  

Intrínseco ao acto de projectar, a interpretação ou leitura do lugar, é uma ferramenta, 

ou um método que deverá ser praticado pelo arquitecto. 

 

Com medidas precisas e com “tempos concretos”, a Arquitectura, tal como a poesia, 

não resulta de “encontros casuais”, mas de uma “procura árdua”. Árdua é a 

investigação do arquitecto que, com todos os dados em cima da mesa, pensa e mede, 

mede e pensa, até chegar aos “encontros certos”. (Baeza, 2004, p. 9). 

 

Contudo a arquitectura também nos pode contar histórias, como um livro, ou registar 

memórias, como um quadro, ou uma fotografia. 

 

Dado que a história está relacionada com o tempo, e o tempo, também, é intrínseco à 

arquitectura, sabemos que perante este conjunto arquitectónico, referindo Alfama, é 

exemplo de como a arquitectura poderá ligar-nos ao passado, e ser apreciada ou 

observada intemporalmente. Ou seja, no século XII, o que um visitante poderia sentir, 

ou falar deste bairro, presentemente um outro qualquer habitante ou visitante poderá 

senti-lo quase do mesmo modo, ou questionar-se, também da mesma maneira:  

 

Dito de outro modo, parece que uma situação particular se expande e tem o seu 

momento propício em um tempo determinado. Essa é a razão pela qual as 

personagens, que talvez não se conheçam entre si, possam falar simultaneamente 

sobre as mesmas coisas. (Rohe apud John, 2006, p. 19). 

 

É neste âmbito, que procuraremos na presente dissertação descrever as histórias que 

se manifestam materializadas na arquitectura de Alfama, e que foram determinantes 

no processo projectual dos temas desenvolvidos na cadeira de projecto III, 

nomeadamente de dois projectos em Alfama: A casa orelha d’Ouro, e o Bairro no Pátio 

Dom Fradique. 
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Pretendemos com esta investigação, demonstrar que Alfama celebra a presença 

islâmica nesta cidade, e que é um conjunto arquitectónico único que prevaleceu no 

tempo sem ser descaracterizado. 

 

Deste modo, o estudo da identidade deste lugar, perante o trabalho desenvolvido, 

leva-nos a crer que existe uma relação próxima com a medina1 islâmica do Norte de 

África. Tendo em conta que, Alfama é um dos tecidos históricos da cidade de Lisboa 

que sofre de um acelerado envelhecimento arquitectónico, deverá, futuramente, vir a 

ser objecto de intervenção dos arquitectos. Deste modo, a ausência de intervenções 

arquitectónicas contemporâneas em Alfama, deixa lugar para reflectir sobre futuras 

intervenções neste espaço tão caracterizado. Perante este conjunto urbano com 

reconhecido valor patrimonial, valor associado às formas de vivência específicas desta 

população que, como qualquer outra, se transforma com a mudança dos tempos e das 

gerações. Contudo, este conjunto urbano foi reproduzindo uma identidade 

sociocultural própria, onde a arquitectura, a sua herança histórica e a relação íntima e 

quotidiana com o bairro é são componentes estruturadoras essências; “«Alfama – 

bairro histórico» e conjunto patrimonial onde as ruas, os edifícios e as pessoas têm 

uma inter-relação fundamental.” (Calado,1992, p. 48). 

 

Falar-se-á de uma leitura do lugar, que pressupõe ser um exercício intrínseco ao acto 

de projectar arquitectura, sem desrespeito à importância do desenho, do esquisso e 

dos demais métodos tradicionais utilizados no estudo ou na leitura de um lugar: “O 

desenho por si só não é arquitectura, é um meio essencial e fundamental para chegar 

até ela. O que me interessa na arquitectura é a obra feita, que utiliza desenho e outras 

coisas, todo um vasto conhecimento”. (Byrne, 2009, p. 29). 

 

                                                 
1
 Medina – 1. “O cenário da «madina», a cidade em si, corresponde a um recinto ladeado por torres e 

munido de portas monumentais e poternas que poderiam ser encerradas em caso de cerco. Com efeito, 
este dispositivo não tinha como único objectivo a defesa da cidade: era também útil ao seu policiamento e 
necessário ao controlo da economia. Os recintos fortificados, bastante mais simples que as do Baixo 
Império ou de Bizâncio, englobavam, por vezes, uma única cortina: muro, fossa e antemuro não eram 
obrigatórios, enquanto as torres e os muros, regra geral, apenas englobavam um único nível de defesa. 
Esta fortificação constituía o símbolo da cidade; proclamava, de igual modo, o poder do respectivo 
soberano, sendo que as portas monumentais, apresentando uma arquitectura grandiosa e geralmente 
ricas em ornamentos, revelavam-se, neste ponto assaz eloquentes.” (Beazley, 1998, p. 245-248). 2. “Na 
parte do Alcorão revelada em Meca os termos madînat e o seu plural madâ`in surgem como nomes 
comuns. Em quatro versículos revelados no período final de Medina esta palavra designa a cidade onde 
se instalara o Profeta.” (Farinha, 1989, p. 64). 
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Acreditamos que, neste sentido, para poder defender, ou melhor, suportar a ideia de 

que, Alfama é uma medina no coração da cidade de Lisboa, foi elaborado um trabalho 

de investigação através do estudo da medina islâmica do Norte África, bem como a 

observação, in loco, e a respectiva representação, de três medinas em Marrocos com 

as mesmas características. 

 

Deste modo, a tentativa de relacionar estas medinas, incluindo Alfama, num tema 

como a presente dissertação pretende fazer, foi, em certos aspectos, uma tarefa que 

se apresentou árdua. Isto porque, as obras literárias sobre temas islâmicos, 

nomeadamente, relacionados com a arquitectura, revelaram-se escassas nas nossas 

bibliotecas de maior referência. A maior obra literária sobre estes assuntos foi 

desenvolvida sobretudo por autores franceses e árabes, e o acesso a estas foi difícil. 

Contudo, julgamos, que, reunimos informação suficientemente esclarecedora para 

poder apoiar o tema proposto. 

 

As metodologias aplicadas nesta dissertação foram desenvolvidas através de, 

investigação de obras literárias, o estudo in loco do bairro de Alfama e das medinas 

referidas neste trabalho, com visitas do autor a Marrocos, assim como, através do 

desenho e do registo fotográfico.   

  

Estrutura sumária dos capítulos da dissertação 

 

O trabalho apresentado reúne 7 capítulos, encontrando-se estruturado através de 5 

pontos essenciais para estabelecer uma caracterização dos aspectos gerais da cidade 

de Lisboa e da medina norte africana, até, à caracterização particular de Alfama, e dos 

casos específicos das medinas estudadas. Deste modo poderemos dividir a 

dissertação pelos seguintes pontos; 

 

No capítulo: A cidade ocidental do Sul da Europa, serão descritas as características 

gerais deste tipo de cidade, seguido de uma abordagem à origem da cidade de Lisboa 

e o seu modelo greco-latino. Este capítulo procurará salientar o contraste verificado 

entre o modelo urbanístico conhecido de Lisboa, e o bairro que nesta cidade se 

encontra inserido – Alfama. 
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De seguida, no capítulo: A Medina islâmica, serão abordadas as questões 

relacionadas com a medina islâmica do Norte de África, desde o seu modelo 

urbanístico até à caracterização particular dos elementos arquitectónicos e urbanos. 

 

O capítulo: A cidade da água, origem de Alfama, trata de entender as razões pelas 

quais os árabes escolheram Alfama para ali desenvolverem a sua urbe. Ainda neste 

capítulo, será descrita a importância da presença da água neste bairro de Lisboa. 

 

Neste capítulo: Luxbûna árabe e a sua al Hamas, descreveremos a caracterização do 

modelo urbanístico onde poderemos incluir o bairro de Alfama, assim como as suas 

ruas, becos, casas, entre outros, - revelando as particularidades que nos levam a 

acreditar, que o bairro de Alfama se pode associar a uma medina islâmica. 

 

Seguidamente, no capítulo: Medinas islâmicas Marroquinas – Tânger, Chefchaouen, 

Fez – e Alfama enquanto “medina”, serão abordados os aspectos que manifestam 

semelhanças aproximadas entre os casos de estudo referidos e o bairro em questão. 

A caracterização de Alfama e das medinas, será efectuada através da representação e 

análise dos modelos urbanos, das ruas, dos edifícios, do pátio, e dos demais 

elementos arquitectónicos. 

 

Desta forma, para finalizar, no capítulo: Análise dos projectos académicos, serão 

apresentados os trabalhos realizados no âmbito da cadeira de projecto III, 

desenvolvidos para este bairro, e que respondem ao programa que foi proposto. Em 

suma, analisar-se-á os projectos académicos para onde foram pensados e projectados 

– Alfama –, e nos quais foram aplicadas metodologias que a presente dissertação 

tentará apoiar, nomeadamente o estudo, a observação e leitura de um lugar, e por 

consequência o desenho de espaços associados à medina islâmica empregues nos 

projectos apresentados.          
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2. A CIDADE OCIDENTAL DO SUL DA EUROPA  

Começaremos por tentar delinear os princípios que originaram o desenho, a estrutura, 

e a organização da cidade, tal qual a conhecemos nos dias de hoje. Para tal, será 

necessário rebuscar e estudar, as origens, os modelos, que mais influenciaram a 

criação das cidades europeias. 

 

Para perceber a identidade que Alfama apresenta, será necessário estudar o modelo 

de cidade que Lisboa apresenta, isto é, uma vez que os casos particulares que 

encontramos em Alfama são marginalmente diferentes do resto da lógica, da 

organização, da aparência e da funcionalidade da cidade. Para tal, é imperativo que se 

conheça, e se distinga as razões que levam este lugar de Lisboa a ser particular no 

contexto da cidade. 

 

Ao visitar Lisboa percebemos que existe uma identidade europeia, onde a 

hierarquização de praças, avenidas, ruas, travessas, e seus inerentes quarteirões, 

ocupados metodologicamente por edifícios, dão a sensação de que poderemos 

encontrar todas estas características, ou semelhantes a estas, um pouco por todas as 

cidades do sul da Europa. (ilustração 1). 

 

 

Ilustração 1- Planta Pombalina da Baixa de Lisboa, Arq. Eugénio dos Santos, completada por Calos Mardel, 1756 
(reprodução do séc. XX), (França, 1997, p. 34). 
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As grandes referências destas cidades até à revolução industrial foram 

essencialmente os edifícios religiosos, nomeadamente as catedrais, igrejas, e 

mosteiros que marcavam fortemente a paisagem. Aspecto este, que ainda continua a 

vigorar pela cidade de Lisboa. 

 

Os aspectos, e elementos que caracterizam a cidade Ocidental, a hierarquização de 

avenidas, de vias, das ruas, do quarteirão, dos próprios edifícios e dos espaços 

públicos conferem a este tipo de cidade uma identidade que em nada se relaciona 

com a cidade islâmica.   

 

As cidades do Sul da Europa, também referidas por cidades medievais ibéricas, eram 

cidades com um espaço central onde a sua principal função era o mercado, todavia, 

este era um espaço que também serviria para outro tipo de manifestações ou 

utilizações. A importância na troca comercial, e no seu estatuto mercantil, vem 

desenvolver fortemente o seu carácter de cidade. 

 

A função comercial da cidade ibérica só mais tarde se acentua, e nesta época só 

Barcelona, Valência, Sevilha ou Lisboa conseguem ter esse estatuto de cidade 

mercantil, e se podem comparar às cidades maiores do resto da Europa. Nestas 

cidades, sobretudo em Barcelona, Sevilha ou Lisboa, o mercado teve papel decisivo, e 

elas monopolizaram o comércio exterior nos três reinos ibéricos cristãos, 

respectivamente Aragão, Castela, e Portugal. Tal acelerou ainda mais o seu 

desenvolvimento, enquanto que as restantes cidades se mantinham num ruralismo 

atrofiador, incapazes de acompanhar o surto daquelas. (Carvalho, 1989, p. 18). 

 

2.1. A origem e princípio da cidade de Lisboa. 

 

Segundo o autor e estudioso de temas ligados à cidade medieval portuguesa, Sérgio 

Luís Carvalho, a cidade de Lisboa terá sido de origem celta, contudo foram os 

Romanos que introduziram e desenvolveram o seu traçado ou planta regular. 

 

Com a origem provavelmente celta, surgida no berço de um castro fortificado no cimo 

da colina, a cidade viu, depois, filas de casas avançarem até ao rio, que a limitou a sul. 

Nesta planta, os romanos introduziram, cremo-lo, os traços regulares que lhe são tão 

peculiares, o que veio acentuar ainda mais a planta triangular tão ao jeito dos 

muçulmanos. (Carvalho, 1989, p. 19). 

 

Embora Lisboa tenha sido habitada por este povo, e por ventura seja de origem celta, 

a cidade foi fundada e desenvolvida por Fenícios, e foram estes que eventualmente 
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lhe ofereceram o primeiro nome que se conhece, “Alis ubbo”2. Os Fenícios, povo 

fortemente ligado ao mercantilismo, e que dominou na sua época as margens do 

mediterrâneo, permaneceram durante seis séculos em Lisboa, atraídos pelas 

condições que aqui encontraram. Contudo, apesar de todos estes séculos, as suas 

heranças ou vestígios destes, dificilmente chegaram aos nossos dias. 

 

O sítio, protegido do oceano mas a ele ligado por águas tranquilas, com montes e vales 

férteis sob um clima ameno […] no dizer dos Fenícios que terão sido os primeiros 

povoadores mais demorados do local a que deram o possível nome qualitativo de “Alis 

ubbo”, com o significado suposto de “enseada amena. (França, 1997, p. 7).  

 

Depois da permanência fenícia nesta cidade vieram os Gregos e os Cartaginenses no 

ano de 195 a.C. Da ocupação grega, também, não chegaram aos dias de hoje 

qualquer tipo de herança directa ligada à cidade, ou, ao seu desenvolvimento. 

 

Mais tarde, a cidade de Lisboa é tomada por Romanos, que se instalaram e 

desenvolveram a sua urbe durante seis séculos. Segundo José-Augusto França (1997, 

p. 7), ofereceram-lhe o nome de Olissipo e Olissipone, e posteriormente de Felicitas 

Julia 3 . Este povo colonizou a cidade, desenvolvendo aqui os seus edifícios, 

construindo equipamentos como as termas, e restantes espaços de utilidade cívica 

necessárias à civilização romana. Pouco restou desta permanência romana que durou 

séculos, à excepção de alguns artefactos e poucos elementos arquitectónicos: 

 

Nada restou disso, a não ser vestígios epígrafos e um ou outro elemento arquitectónico 

descoberto no subsolo da cidade desde meados do século XXVIII – com especial 

relevo para um vasto teatro dedicado a Nero que foi objecto recente de escavações, na 

zona de S. Mamede-Caldas. Uma inscrição data-o de 57 d.C. Na mesma zona 

existiram termas dos Cassios, construídas sob Tibério (c. 20-35 d.C.) e reconstruídas 

sob Constantino, como as outras. À Madalena existiu uma grande construção, 

provavelmente um templo consagrado a Cibele, cujos vestígios revelam importância e 

riqueza. Outro, dedicado a Tétis, terá existido também no local da Igreja de S. Nicolau, 

e encontraram-se vestígios duma torre ou atalaia romana na esquina da Rua da 

Conceição com os Sapateiros […]. (França, 1997, p. 7-8).    

 

                                                 
2
 Alis ubbo – Nome dado à cidade de Lisboa segundo José-Augusto França; “[…] no dizer dos Fenícios 

que terão sido os primeiros povoadores mais demorados do local a que deram o possível nome qualitativo 
de “Alis ubbo”, com o significado suposto de «enseada amena»”. (França, 1997, p. 7).  
3
 Felicitas Julia – Nome dado à cidade de Lisboa pelos Romanos:” Instalados durante mais de seis 

séculos no local já conhecido, os Romanos chamaram-lhe Olissipo e Olissipone (que, por confusão com 
Odysseia, que Estrabão situa na Andaluzia, dizendo-a fundada por Ulisses-Odysseus por este se supôs 
fundada, numa lenda adoptada por Damião de Góis e de persistente memória), e Felicitas Julia, como 
posterior nome oficial, em homenagem a Júlio César.” (França, 1997, p. 7). 
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2.2. Lisboa e o modelo greco-latino 

 
Será imperativo, para entender o grande contraste entre a cidade de Lisboa, e o seu 

bairro de Alfama, apontar em que modelo urbanístico de cidade, Lisboa está inserida, 

ou como se desenvolveu, e o modelo de cidade islâmica onde poderemos inserir 

Alfama. 

 

Para tal, é da maior importância estabelecer esta fronteira, entre o que permanece 

árabe, onde Alfama será o melhor exemplo, e o que pertence a um modelo de cidade 

do sul da Europa. 

 

A estrutura topográfica da Lisboa medieval era sobretudo islâmica. Não sabemos como 

seria a Lisboa romana, porque toda a traça da sua planta desapareceu com os tempos. 

A Lisboa primitiva edificou-se provavelmente na vertente meridional do monte do 

castelo, com um castrum fortificado em cima e um leque de construções descendo até 

ao Tejo. O resultado era uma área quase triangular, tão típica das cidades 

mediterrâneas e, assim também, das cidades islâmicas. Neste triângulo, os Romanos 

devem ter traçado as suas duas ruas perpendiculares, o cardo e decumanus, base de 

uma planta em xadrez. (Tenedório, et al., 2003, p. 22). 

 

De igual modo, é de grande relevância estabelecer qual o modelo ou arquétipo para a 

cidade islâmica em que Alfama se insere, o que leva a querer segundo estudos sobre 

este tema, que existem dois tipos de cidades islâmicas: o modelo relativo ao Médio 

Oriente, e o modelo relativo ao Norte de África. 

 

Lisboa a cidade de desenho regular em planta 

 

A maneira de pensar as cidades, e os princípios que estabelecem o desenvolvimento 

das mesmas, deve-se sempre a um conjunto de factores de herança cultural, de 

herança histórica e de um conjunto de factores políticos e religiosos. 

 

Na verdade, Lisboa apresenta-se hoje, como uma cidade que se desenhou e 

desenvolveu segundo a herança da cultura greco-latina, delineando-se uma cidade de 

planta de forma regular, em xadrez com diversas escalas, respeitando a 

hierarquização de praças, avenidas, ruas, quarteirões, edifícios, onde a simbiose do 

traçado geométrico está bem patente:  
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Os autores dos planos distribuíam então áreas adequadas para as casas de habitação, 

as lojas de comércio, as praças públicas e os templos. Determinavam qual a 

quantidade de água que iria ser necessária e o número e o tamanho das ruas, dos 

passeios e dos esgotos. (Macaulay, 1978, p. 5). 

 

 

Ilustração 2 – Ortofotomapa da cidade de Lisboa, 2012. (Disponível em WWW: < http:// google earth.com >). 

 

Este desenho regular, tem a sua origem nos antigos acampamentos militares romanos, 

que posteriormente foram transformados em povoamentos permanentes, e daqui 

passaram a se estabelecer como cidades.  

 

[…] os soldados da República Romana já tinham conquistado toda a Itália, com 

excepção da região alpina. Nos três séculos seguintes, criaram um império que se 

estendia desde a Península Ibérica até ao Golfo Pérsico. Para assegurar o seu domínio 

sobre todos esses territórios, os soldados romanos construíam acampamentos militares 

permanentes. À medida que se foi reduzindo a necessidade de forças militares, muitos 

desses acampamentos tornaram-se importantes cidades do Império Romano. 

(Macaulay, 1978, p. 5).   

 

Segundo David Macaulay, as cidades de origem greco-latinas, eram construídas 

através de acampamentos militares permanentes, chamados de castrum 4 ,que 

                                                 
4 

Castrum – Acampamento militar romano, de forma geralmente quadrada ou rectangular. Castro, s.m. (lat. 

Castrum-localidade) O mais antigo vestígio de organização com carácter urbano, característico da fase 
final a pré-história, que abrange, em Portugal, desde o período neolítico até ao ferro. Construído no cume 
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posteriormente eram transformadas em cidades organizadas, onde eram sempre 

aplicados princípios e orientações comuns entre elas, poderemos afirmar, que, existiria 

um modelo aplicado à edificação destas cidades, como o caso de Felicitas Julia, 

antiga colónia romana, hoje Lisboa. 

 

Primeiro cavaram um fosso de protecção e ergueram uma vedação em paliçada, em 

torno duma área rectangular. Em seguida marcaram a situação de duas ruas principais 

– uma na direcção Norte-Sul e a outra na direcção Leste-Oeste. As duas ruas 

cruzavam-se perpendicularmente acima dum extenso espaço livre, chamado forum
5
, 

[…]. (Macaulay, 1978, p. 5).   

 

Os princípios geométricos e organizacionais da cultura greco-latina são retomados e 

postos em prática pelos arquitectos do Renascimento, verificando que nos dias que 

correm muitas cidades europeias ainda se vão desenvolvendo segundo estas 

directrizes.  

 

Todavia, a cidade de Lisboa poderá ser entendida como um organismo que sofreu 

várias influências, mas que se apresenta, no carácter geral, como uma cidade de 

modelo urbanístico reticular do sul da Europa. Segundo Sérgio Luís Carvalho, Lisboa é 

uma cidade onde os encontros entre diferentes culturas resultaram numa soma de 

influências que, moldaram a cidade de forma muito particular. Desta maneira, 

poderemos encontrar uma cidade, onde a “interacção destas influências” foram 

prevalecendo no tempo, apresentando as diferentes características dessa mesma 

comunhão entre várias culturas:    

 

Com uma origem provavelmente celta, surgida no berço de um castro fortificado no 

cimo da colina, a cidade viu, depois, filas de casas avançarem até ao rio, que a limitou 

a sul. Nesta planta, os romanos introduziram, cremo-lo, os traços regulares que lhe são 

tão peculiares, o que veio acentuar ainda mais a planta triangular tão ao jeito dos 

muçulmanos. Estes desenvolveram a alcáçova, no cimo da colina, sede do poder 

militar administrativo. A Reconquista veio mudar alguns aspectos. A população 

redistribui-se, com a segregação de judeus e mouros, se bem que o essencial da 

planta se mantivesse inalterado. Mas à medida que ia crescendo, o cunho cristão podia 

aqui e ali ser detectado, sobretudo na abertura de alguns espaços, de que o Rossio e a 

Ribeira de Lisboa (que hoje corresponde, sensivelmente, às ruas próximas do Largo do 

Município) são exemplo. 

                                                                                                                                               
de uma colina, artificialmente aplanado e com um ligeiro declive, era muitas vezes circundado por uma ou 
várias cinturas de muralhas em alvenaria de pedra ensossa de grande espessura. Muitos castros 
evoluíram e deram origem ao castelo. (Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 2002, p. 75). 
5
 Forum – Centro administrativo e religioso duma cidade romana, constituído por uma área destinada a 

reuniões ao ar livre e rodeada de edifícios e colunatas. (Macaulay, 1978, p. 5). 
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Desta forma, e ainda que alguns legados tenham sido quase aniquilados com o tempo 

(caso da herança pré-muçulmana e sobretudo celta) a cidade de Lisboa, e ela é só um 

exemplo, mais não é a soma e a interacção destas influências que lhe moldou a 

personalidade. (Carvalho, 1989, p. 19). 
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3. A MEDINA ISLÂMICA 

Este capítulo abordada questões relacionadas com o urbanismo islâmico - da fórmula 

da cidade islâmica, à descrição das suas características enquanto habitat do homem.  

 

O estudo da cidade islâmica poderá ser iniciado através de duas referências 

fundamentais do Islão, o modelo do médio Oriente e o modelo norte africano, porém, 

só será desenvolvido um dos modelos de medina, o do Norte de África. Deste modo 

poderemos falar de dois tipos de cidade islâmica: Meca, que representa a capital 

espiritual do Islão, espelho de uma civilização estreitamente ligada à religião que é 

omnipresente, e Madinat El Nabi6, onde o Profeta se refugiou e criou os primeiros 

princípios urbanos do Islão orientados segundo a religião. “Enquanto Meca se tornou 

capital espiritual do Islão, podendo assim ser considerada como um bom exemplo do 

fenómeno, foi em Yathrib (Madinat El Nabi), oásis que o Profeta se refugiou e onde 

nasceram os princípios urbanos ditados pela nova religião”. (Pelletier, Delfante, 2000, 

p. 200).  

  

Deste modo, o modelo de Madinat El Nabi traduz o Alcorão7 em espaço, isto é, esta 

cidade serviu de ensaio ao Profeta para modelar os espaços e os lugares, tento em 

conta as suas características religiosas e da vida quotidiana do muçulmano, leis e 

regulamentos que foram rigorosamente implementadas na medina islâmica do Norte 

de África como posteriormente abordaremos.   

 

3.1. Os modelos e princípios da medina Islâmica. 

 

É certo que o instrumento que rege as leis e a criação das cidades islâmicas 

medievais não apresenta intervenientes habilitados como o arquitecto, salvo a 

excepção, de grandes edifícios, ou um urbanista que faça cumprir um conjunto de 

regras ou leis municipais, como nos é traduzido pelas cidades ditas ocidentais desde a 

                                                 
6
 Madinat El Nabi - “Não só porque a Madinat El Nabi (Medina) – primeira cidade do Islão – tem sido uma 

referência, pois é antes de mais a cidade onde viveu o profeta que, de alguma forma, modelou os 
espaços e os lugares, mas sobretudo, porque é a expressão espacial desta civilização do deserto, 
oriunda da «lei» que rege na sua totalidade a vida de crentes com um passado de nómadas.” (Pelletier, 
Delfante, 2000, p. 200). 

 

7
 Alcorão - s.m. (Do ár. al-qurᾱn ´a Leitura´). Rel. 1. Livro sagrado dos muçulmanos ou maometanos. O 

Alcorão contém o código religioso, político e moral dos muçulmanos. Antes de serem coligidos em livro, 
os textos que constituem eram recitados por Maomé aos seus seguidores, como revelação de Alá. 

Conjunto de regras fundamentais, de ensinamentos, pelos quais se regula alguma coisa. (Academia de 
Ciências de Lisboa e Fundação Calouste de Gulbenkian, 2001, p. 155). 
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polis8 Grega, contudo, o existe um conjunto de leis que são aplicadas no pensar e na 

criação deste tipo de cidades. Segundo Jean Pelletier e Charles Delfante, estas leis 

normativas que regem e controlam o crescimento das medinas, são estabelecidas pela 

Charia9; “A Charia define com precisão a vida social e familiar, dela deriva a habitação 

(propriedade individual) que pertence a uma colectividade (a urbe), colectividade essa 

que não pode existir fora da presença da água.” (Pelletier, Delfante, 2000, p. 200). 

 

Por outro lado, Mafalda Teixeira de Sampayo, defende que, a funcionalidade e 

organização urbana destas cidades estão ligadas ao al-fikh10, que é um conjunto de 

leis normativas, que define a conduta para o uso da terra e suas edificações. Estas 

regras visavam proteger e garantir os interesses sociais dos seus habitantes e do 

núcleo familiar, isto sem impor um plano urbanístico.  

 

A organização urbana destas cidades está abrangida pelas leis islâmicas (al-fikh), isto 

é, no uso da terra são tidas em consideração, para além das questões religiosas, 

normas de conduta para o meio físico. Este urbanismo tem em linha de conta os 

interesses socias dos seus habitantes. Não seguindo à risca as imposições de um 

plano, defende os interesses da família, revelando-se num modo de fazer cidade auto-

suficiente, sustentado pelas próprias leis. (Sampayo, 2001, p. 124). 

 

Com isto poderemos concluir que, as medinas islâmicas do Norte de África eram 

organizadas e foram construídas com regras, com regulamentos aplicados ao seu 

edificado, segundo leis que obrigavam a execução de um plano pré-estabelecido: “A 

cidade islâmica é funcional e, formalmente, um organismo mais simples e tosco.” 

(Goitia, 1982, p. 63). 

 

A urbe islâmica procura sempre ser auto-suficiente apoiada pelas suas próprias leis 

jurídicas e religiosas, que eram postas em prática pelos “fiscais municipais” 

obedecendo e posto em prática o código administrativo arquitectural. 

                                                 
8

 Polis – s.f.2n. 1. Cidade-estado, na Grécia antiga 2. Um estado ou sociedade, esp. quando 
caracterizado por um sentido de comunidade. (Houaiss, 2001, p. 6445). 3. Poli – (singular), elem. de form. 
[…] Exprime a noção de cidade. Cosmopolita. (Academia de Ciências de Lisboa e Fundação Calouste de 
Gulbenkian, 2001, p. 2892). 
9
 Charia - “A charia, «via a seguir», reúne as prescrições e as proibições islâmicas relativas ao conjunto 

das actividades do homem em sociedade e fornece as bases do direito penal, civil e comercial. A parte 
propriamente jurídica (fiqh) foi elaborada pelas quatro escolas jurídicas sunitas (90 por centro dos 
muçulmanos no mundo) ”. (Thoraval, 2000, p. 48).  
10

 Al-fikh – “É a jurisprudência ou ensinamento oral escrito por juristas para resolver as questões não 

abortadas especificamente pelas grandes fontes tradicionais: Corán e a Sunna.” (Hoteit, 1993, p. 20).  
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Youssef Khiara11, realiza um estudo baseado nas escrituras de Ibn Rami12, onde são 

descritas as jurisprudências do urbanismo muçulmano do século XIV. Estes textos 

defendem que existiram uma série de regulamentos relativos à edificação das medinas 

islâmicas do Norte de África, e que existia um organismo representado por um fiscal, 

ou, mohtasib13, que garantia a aplicação das regras jurídicas impostas pelo Al-fikh.  

 

Aspectos como a altura de edifícios, largura das ruas, uso da cobertura, uso do piso 

térreo, a existência de luz natural e a circulação e renovação do ar fresco, bem como 

assuntos ligados a avaliação do estado e segurança dos imóveis eram princípios bem 

desenvolvidos e postos em prática pelo mohtasib nas cidades. 

 

3.2. Representação do modelo urbanístico islâmico do Norte de 

África. 

 

O aglomerado 

 

Grande parte da cidade islâmica desenvolveu-se organicamente a partir de um núcleo 

de origem, que posteriormente levava à construção de muralhas que solucionavam 

dois objectivos específicos: a segurança; e a unidade da colectividade. “Para o 

muçulmano era vital que a cidade tivesse boas condições de defesa, daí a existência 

de muralhas a envolver o casario, […].” (Carvalho, 1989, p. 13). 

 

Por consequência, a muralha oferecia capacidade não só defensiva de carácter militar, 

mas, também, o delimitar o território como objecto de urbanização, controlando deste 

modo as entradas e saídas destes núcleos, bem como a definição de uma área de 

segurança interior: “ Este conjunto, de forma mais ou menos circular está rodeada de 

muralhas, por vezes em ruínas hoje, e furadas por portas muitas vezes monumentais, 

os Bab”. (Pelletier, Delfante, 2000, p. 204). 

A medina apresenta-se, aparentemente, sem um plano regular, contudo a organização 

desta, é uma realidade; 

                                                 
11

 Youssef Khiara – É um autor contemporâneo que efectuou um estudo chamado, Livro de proclamação 

de sentenças de construção (1993), sobre o regulamento das edificações das medinas islâmicas, 
baseadas em textos jurídicos, criado no século XIV por Ibn Rami. 
12

 Ibn Rami – “Este homem foi um mohtasib do século XVI.” (Khiara, 1993, p. 34). 
13

 Mohtasib – “Foi um funcionário existente nas cidades marroquinas, que vigia a segurança das ruas e 

decide sobre a demolição das casas que ameaçam ruína, controla o comércio e assegura de que as 
mercadorias tinham etiquetas indicando o preço exacto. Deste modo, exercia funções de sensor, e 
funções de ordem moral e material.” (Khiara, 1993, p. 34). 
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Na medina, não existe um plano regular, mas sim, uma rede de becos e ruas sinuosas, 

sempre estreitas e com paredes cegas onde as raras janelas estão gradeadas com os 

moucharabiehs, no entanto, a organização é real; ao lado da mesquita principal com o 

seu minarete apresentam-se frequentemente escolas corânicas: a universidade. A 

Medersah
14

 fica no centro; está ladeada pelos comércios nobres: livrarias, joalharia, e a 

seguir estão os negociantes de roupas, tecidos, sapatos e objectos de pele, finalmente 

no exterior vêm os comércios de alimentação. (Pelletier, Delfante, 2000, p. 204). 

 

 

Ilustração 3 – Aglomerado de casas na medina de Fez, e antigas muralhas em ruínas, Marrocos, 2009. (ilustração 

nossa). 

 

Embora a impressão que se possa estabelecer ao ver pela primeira vez uma medina 

do Norte de África, seja a de desordem e de desorganização dos elementos que 

compõem este tipo de cidade, a verdade é que esta orgânica vertente da cidade, é 

desenvolvida segundo parâmetros que lhe atribuem um carácter de organismo 

composto por uma ordem hierarquizada e regularizada, que confere uma ordem social 

e justifica o seu estatuto de cidade.  

 

Em Marrocos, fui visitar a Casbá. Lembro-me de ter achado, ao vê-la de longe, que ela 

parecia muito desordenada e caótica. Quando de verdade entramos ali, porém, 

                                                 
14

 Medersah – “Madraçal”, (Ár. madraça, escola), s.m. 1. (ant.) paços de aposentoria. 2. escola de 

primeiras letras. (Ferreira, et al., 2009, p. 1045). 
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compreende-se o senso de ordem daquele lugar. O que gera essa ordem é o estilo de 

vida das pessoas, a ordem social que desenvolveram em função dessa geografia em 

que habitam. (Ando apud Auping, 2002, p. 14).      
 

 

As casas da medina aglomeram-se por entre redes de becos e ruas sinuosas e 

estreitas, que, devido à tradição muçulmana do constante aumento familiar, resulta 

também de uma restruturação habitacional, que os próprios caracterizam com o 

acrescento de novos espaços construídos ao que já existe, sem plano e na ausência 

de regras arquitectónicas:  

 

Portanto, parece que o primeiro acto de crescimento é conhecido, produzindo uma 

densificação de tecido sobre si mesmo com o rol de inconvenientes que conhecemos: 

subida de preços dos terrenos; especulação e desaparecimento progressivo dos 

espaços livres. Além disso, o meio muçulmano tem por tradição, o aumento dos 

membros da família, logo das necessidades que levam à reestruturação da habitação. 

(Pelletier, Delfante, 2000, p. 204).  

 

Este carácter voluntário e espontâneo de responder à necessidade de acoplar, 

acrescentar ou de aumentar o espaço físico da habitação, leva à apropriação de 

espaços e consequente à aglomeração constante verificada nas medinas islâmicas.  

 
A cidade islâmica, com o seu casario compacto, os seus terraços, os seus pátios - 
únicos espaços abertos -, as suas ruelas tortuosas e insignificantes, não se assemelha 
a nada porque não é artifício racional, mas sim um organismo puramente natural e 
biológico. […] Aquilo que mais se assemelha a planta de uma cidade muçulmana, na 
aparência, é ao diagrama de um corpo vivo, à imagem do sistema nervoso ou a um 
corte da massa encefálica.”

 
(Goitia, 1982, p.68). 

 

Esta característica – aglomeração – que é apresentada pela típica medina do Norte de 

África, é uma das mais expressivas formas, a que poderemos fazer alusão na 

aproximação, baseada em factos, à analogia que tentaremos construir: a tentativa de 

reunir a informação necessária para poder afirmar que Alfama, estabelece um forte 

contraste com o resto da malha urbana de Lisboa, e que pode ser entendida como, 

uma “medina” inserida no coração de uma cidade do Sul Europa de origem greco-

latina.  

 

Alfama constitui uma área natural de Lisboa, perfeitamente individualizada pelo tipo de 

população dominante e pelo próprio aspecto físico do aglomerado. Com efeito, 

independente de qualquer divisão administrativa, um visitante apercebe-se facilmente 

de onde o bairro começa e termina dadas as suas características peculiares. (Paixão, 

1972, p. 3).   
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Este fenómeno de acoplação é verificado a partir do segundo piso, na forma de 

volumes salientes em relação ao alçado das casas que surgem normalmente em 

consola, ou simplesmente apoiadas por elementos de ferro, ou barrotes de madeira.  

 

Isto deriva de o casario urbano estar muito apertado dentro da cerca. Por falta de 

espaço, as casas de habitação aumentavam os seus pisos mais altos – desvãos ou 

sótãos – por cima das ruas, umas vezes por meio de saliências apoiadas em escoras 

de madeira ou pendurais, como foi feito em Granada, sobre o rio Darro, e que são tão 

frequentes em cidades orientais e norte-africanas, e outras vezes cobrindo totalmente 

uma parte da rua; aumentava-se a edificação e a superfície da rua diminuía. (Goitia, 

1982, p. 78). 

 

  

Ilustração 4 – Aglomerado de casas na medina de Tânger, 2010. (ilustração nossa). 

Ilustração 5 – Aglomerado de casas na medina de Fez, 2009. (ilustração nossa). 

 

Estas “mutações construtivas” foram previstas pelos juristas árabes, e legisladas pelo 

Al-fikh 15  e só eram proibidas se as mesmas criassem um entrave ao bom 

funcionamento da rua: “[…] a existência de construção transbordante na via pública é 

tolerada quando não ocasiona nenhum incómodo para os utentes; para outros, se a 

rua em questão ultrapassa os sete côvados pode-se aceitar a usurpação, caso 

contrário não […].” (Khiara, 1993, p. 38). Estas construções debruçam-se sobre a rua, 

                                                 
15

 Al-fikh - “É a jurisprudência ou ensinamento oral escrito por juristas para resolver as questões não 

abortadas especificamente pelas grandes fontes tradicionais: Corán e a Sunna.” (Hoteit, 1993, p. 20). 
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deixando por vezes um pequeno rasgo entre edifícios, por onde a luz natural mal 

consegue penetrar. Estes módulos são adicionados consoante a necessidade do 

proprietário, muitas vezes transformando-se em ligações entre casas a partir dos pisos 

superiores, ou seja, fecham-se sobre a rua, criando uma ligação entre casas. Esta 

medida só servirá legalmente o proprietário se este possuir ou adquirir habitação dos 

dois lados da rua, como nos indicam as ilustrações 4 e 5. 

 

Para quem já percorreu cidades islâmicas, não é estranha a existência, no segundo 

piso, de construções salientes que se debruçam sobre a rua. Estas construções, desde 

que não perturbassem o bom funcionamento da rua, não eram proibidas pelos juristas 

[…] Ou seja, ele avança em consola para a rua nos dois lados e acaba por estabelecer, 

assim, uma ligação entre as duas casas. (Sampayo, 2001, p. 127). 

 

3.3. Caracterização da medina Islâmica do Norte de África 

 

Foram observadas características antagónicas entre a cidade muçulmana e a cidade 

ocidental; a partir da rua devidamente traçada, com plano ou na ausência deste, as 

casas foram ocupando o seu lugar conformando-se com a lei distributiva. Analisar-se-á 

o sentido oposto na cidade muçulmana, onde sabemos que foi a casa que prevaleceu 

sobre a rua, obrigando a mesma a acomodar-se entre nichos e côncavos que as casas 

lhe deixavam. 

 

O seu carácter privado, hermético e sagrado, dá a este tipo de cidade outra 

característica que podemos exprimir com a palavra secreto. A cidade islâmica é uma 

cidade que não se vê, que não se exibe, que não tem rosto, como se sobre ela tivesse 

caído o véu protector que oculta as feições da escrava do harém. Quanto á rua que é o 

rosto da cidade […]. (Goitia, 1982, p. 12). 

 

Nos pontos que se seguem, começaremos por descrever a função que as muralhas 

desempenhavam na medina islâmica, a importância da mesquita enquanto pólo 

central deste tipo de cidade, a caracterização das ruas e becos, e para finalizar, a 

importância do pátio na casa islâmica.    
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3.3.1. As muralhas 

 

As muralhas serviam as suas cidades islâmicas através de duas funções diferentes: a 

primeira devia-se ao factor defensivo; e a segunda devia-se a questões relacionadas à 

fonte de rendimento da própria cidade. Deste modo, a muralha oferecia uma maior 

protecção aos seus habitantes, era um elemento de carácter defensivo, mas também 

apontava os limites da medina, na medida em que estabeleciam as fronteiras da 

cidade e tudo o que era praticado dentro destes muros fortificados: “A razão primordial 

da sua edificação é, como se sabe, uma razão puramente defensiva” (Carvalho, 1989, 

p. 26). 

 

[…] cêrca da hora prima, os inimigos fazem uma sortida para nos repelirem da cidade; 

mas sobrevindo-nos de todos os lados os reforços do rei e dos nossos, de novo se 

recolhem para dentro dos muros. Fechado assim o cêrco à cidade, acampamos por 

debaixo do arrabalde, perto dos muros da cidade, […].
16

(Osberno apud Oliveira, 1936, p. 

79-80). 

 

As muralhas eram geralmente construídas em alvenaria de pedra, ou em alguns casos 

em taipa ou faxina: “Finalmente, quanto ao material de construção das muralhas, é de 

supor que se usasse a boa e sólida pedra, mas o que é facto é que, por vezes, os 

muçulmanos tinham o hábito de, nas cidades ocupadas, e em momentos de carência 

de matéria-prima, usar a célebre Taipa17.” (Carvalho, 1989, p. 30).    

 

Os Bab18 , isto é, as portas das muralhas, geralmente ladeadas por duas torres, 

serviam de acesso a estas medinas, na maior parte das vezes de grande escala e de 

imponente aparência, eram também elas fortificadas e bem defendidas;  

 

Os mouros durante alguns dias fazem muitas vezes sortidas contra os nossos, visto 

que tinham em nossa frente três portas, duas ao lado e uma fronteira ao mar, que lhes 

davam facilidade de saírem e regressarem, ao passo que para nós a luta se tornava 

difícil.
16

 (Osberno apud Oliveira, 1936, p. 79-80). 

 

                                                 
16

Conquista de Lisboa aos Mouros,
 

Narrações pelos Cruzados Osberno e Arnulfo, testemunhas 

presenciais do cêrco, 1147. (Osberno apud Oliveira, 1936, p. 79-80). 
17

 Taipa – “A taipa era uma técnica de construção que usava materiais diversos, como pedaços de pedra, 

argamassa e até palha, tudo firmente entalado entre tábuas.” (Carvalho, 1989, p.30). 
18

 Bab – “Este conjunto, de forma mais ou menos circular está rodeado de muralhas, por vezes em ruínas 

hoje, e furadas de portas muitas vezes monumentais, os Bab.” (Pelletier, Delfante, 2000, p. 204). 
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Estas portas serviriam, também, como pórticos de entrada nestas cidades, tal como os 

romanos se serviram dos arcos do triunfo entre outros elementos que demarcavam a 

importância da “entrada” em qualquer metrópole. 

 

Estas portas, além de um valor simbólico preponderante, tinham também um valor 

funcional. Não se tratava, em muitos casos, de simples portas, mas sim de verdadeiras 

composições arquitectónicas, às vezes de grande complexidade. A porta costumava 

ser dupla; a primeira dava passagem para um espaço amplo, utilizado como pátio de 

armas. Atravessando este pátio chegava-se à segunda porta, pela qual, por fim, se 

entrava na medina. As complexas portas em cotovelo eram, em si próprias, 

monumentais e muito desafogadas. A porta é como que um gigantesco vestíbulo da 

cidade, onde se recebe o visitante. (Goitia, 1982, p.64). 

 

  

Ilustração 6 – Exterior da porta ou Bab da muralha da medina de Fez, (mussalla), 2009. (ilustração nossa). 

Ilustração 7 – Porta ou Bab da muralha da medina de Fez, 2009. (ilustração nossa). 

 

As portas das muralhas eram também motivo de ostentação das próprias cidades 

islâmicas do Norte de Africa, pois quanto maior número de portas uma medina tivesse, 

maior era a sua dimensão e a sua importância; “Como é de supor, o número de portas 

de uma povoação está em proporção directa com a sua importância e dimensões, bem 

como com a sua estrutura.” (Carvalho, 1989, p. 30). 
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A construção das portas era um exercício muito bem planeado, uma vez que a sua 

posição é normalmente observada nos vértices da muralha, que consequentemente 

dariam mais tarde a origem aos arrabaldes destas medinas;  

 

O núcleo principal […] – era onde se encontrava a mesquita maior, a Madrasa, 

alcaçaria (Kaisariya) e as principais ruas comerciais. Vinham a seguir os bairros 

residências e, por último, os arrabaldes (arbad), que às vezes eram rodeados por 

muralhas próprias, apoiados na muralha principal. Em muitos bairros e arrabaldes, a 

população agrupava-se em função dos ofícios e meio de vida. (Goitia, 1982, p. 78).  

 

A importância da porta na muralha era de extrema consideração por parte dos que 

planeavam as funções da medina, sabendo que eram muito escassos os espaços 

públicos de função lúdica, com o carácter de praça, ou rossio19, na caracterização da 

urbe islâmica. Todavia, os muçulmanos construíam perifericamente à muralha, um 

espaço vazio semelhante ao rossio, ou melhor, o equivalente à praça, que servia para 

celebrar cerimónias entre outras funções, chamando este espaço de fora das 

muralhas de, mussalla20; “Era dos poucos espaços urbanos islâmicos com carácter 

lúdico. Estes espaços vazios, às portas da cidade, substituíam as praças que só 

surgiram mais tarde.” (Sampayo, 2001, p. 139).  

 

                                                 
19

 Rossio – “O seu nome deriva do latim residuus e significa muito simplesmente o espaço não cultivado 

nem construído. Trata-se de um espaço periférico destinado a várias finalidades: realização de feiras 
[…].” (Beirante, 1993, p. 70). 
20

 Mussalla – “Junto às portas da muralha, do lado de fora, formava-se um espaço com características 

equivalentes às do rossio português, onde se realizavam as grandes reuniões. Este lugar tinha a 
designação de mussalla.” (Sampayo, 2001, p. 139). 
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Ilustração 8 – Mussalla da medina de Fez, 2009. (ilustração nossa). 

 

A segunda função que a muralha tinha, como anteriormente foi referido, era a fonte de 

rendimento, ou, por outras palavras, era através dos Bab que se cobravam as taxas 

alfandegárias. Deste modo, funcionava como um imposto municipal na entrada de 

forasteiros e saída de produtos; “[…] a porta tem ainda uma função fiscal, pois aí se 

cobravam os impostos das mercadorias que entravam. Era o habitual imposto de 

portagem, imposto cuja designação radica, precisamente, no vocábulo «porta».” 

(Carvalho, 1989, p. 30).  

 

Estas contribuições eram cobradas em qualquer porta da muralha, sobre todas as 

mercadorias que entrassem ou saíssem da medina. Assim como Cláudio Torres refere: 

“Ainda da parte oriental, mas junto ao rio, uma grande torre albarrã protegia a porta de 

Alfama, onde se situavam as lojas dos prateiros e ourives, das sedas e brocados. 

Eram as alcaçarias, onde também eram cobradas as taxas alfandegárias.” (Torres, 

1994, p. 84). 

 

A muralha representa uma solução defensiva da cidade durante as invasões, mas, 

também, garante que qualquer cidadão que desenvolva a produção de qualquer bem, 
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seja este artesanato, joalharia, artefactos, têxtil, entre as ínfimas actividades ligadas 

ao comércio, paguem a sua contribuição à cidade que alberga estas actividades, bem 

como de quem vem de fora para adquirir ou comercializar bens. 

 

  

Ilustração 9 – Exterior da porta da muralha da medina de Fez, (Bab), 2009 (ilustração nossa). 

Ilustração 10 – Porta da muralha da medina de Fez, (Bab), 2009. (ilustração nossa). 

 

3.3.2. A mesquita 

 

A medina constitui-se por um aglomerado de habitações, ou de edifícios, que, como na 

cidade greco-romana tem as suas funções e hierarquias, desenvolvendo-se a partir de 

um centro, que no caso islâmico é a mesquita21:  

 

“Os espaços da cidade resultam de uma junção hierarquizada dos diversos níveis da 

comunidade em volta de um só pólo: a Mesquita – local de oração por definição, mas 

                                                 
21

 Mesquita - s.f. (ár. mesgid) Lugar de oração muçulmano. A mesquita primitiva, em Madinat (ano 622), 

constitui o protótipo. No fim do século VIII o tipo já constituído serve de modelo. Geralmente tem a 
configuração de uma sala quadrada, ampla e hipostila. O muro de topo (orientado em direcção a Meca) 
denomina-se quibla; na quibla existe um nicho, mirab, que marca a entrada para o infinito. Antes da 
mesquita há um pátio para abluções denominado sahn. A macsura, lugar fechado e protegido, junto ao 
mirab, destina-se ao califa e a outros altos dignatários. Junto ao mirab situa-se o púlpito – mimbar. No 
exterior, existe um alminar ou mirante, torre elevada, adossada à construção, que serve para o muezzin 
chamar os crentes à oração. (Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 2002, p. 180). 
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também de encontro e de troca – que ao lhe conferir a sua personalidade, identifica a 

cidade.” (Pelletier, Delfante, 2000, p. 200).  

 

Neste sentido a mesquita, que, segundo Yves Thoraval (2000, p. 83)22, deriva “ […] do 

árabe masjid, «lugar da prosternação diante de Deus» é o espaço comunitário 

consagrado à difusão, da Palavra Divina e o ponto central da coesão dos 

muçulmanos”, estabelece-se como sendo o edifício de maior importância, geralmente 

afastada da muralha, por razões defensivas. Ao contrário da igreja, que gera uma 

praça, ou faz traçar ruas ou avenidas principais, e que não permite construção muito 

próxima a esta, a mesquita é muitas vezes quase imperceptível, pois a construção 

adjacente de outro tipo de edifício, ou a partilha de paredes, ou alçados, é permitida. 

Podendo observar-se na maior parte dos casos, nomeadamente na época medieval, 

mesquitas inseridas dentro de muralhas, havendo, inclusive, edifícios de habitação ao 

lado destas, fazendo parte do mesmo alçado. No caso das igrejas, são estabelecidas 

ou implantadas, numa área de destaque, com espaço à sua volta, gerando pequenas 

praças ou simplesmente espaços ajardinados, esta relação com o espaço exterior, não 

é verificada na mesquita. 

 

A mesquita é toda organizada para o pátio interior, e descurando a relação com o que 

se passa para além dos seus limites, dos seus muros, ou das suas paredes. Este 

espaço sagrado que acolhe o praticante do islamismo é um lugar de reflexão e de 

ligação com Deus, esta ligação é feita através do pátio, que constitui uma abertura 

para o céu, para Deus; “[…] aberto ao céu através do pátio” e secreto (vedado aos 

homens por paredes exteriores que são verdadeiras muralhas […].” (Basfao apud 

Sampayo, 2001, p. 132). 

 

A planta da mesquita é sempre quadrangular ou rectangular, podendo estar inseridos 

os seus minaretes23 dentro do limite da sua planta ou adicionados aos seus alçados. 

Estes minaretes podem ser comparados às torres sineiras das igrejas, que também 

constituem o elemento mais alto da mesquita. Enquanto as torres sineiras tocam as 

                                                 
22

 Yves Thoraval é um especialista em civilização muçulmana e conservador-chefe da Biblioteca Nacional 

de França.  
23

 Minarete, 1. s.m. (ár. alminar). Torre elevada junto à mesquita (com sentido semelhante à torre sineira 
do templo cristão), donde o muezzin chama os crentes à oração.” (Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 2002, 
p.181). 2. (Do fr. minaret, do turco menâret, do ár. manára ´farol´). Torre alta e estreita, erguida nas 

mesquitas ou junto a delas, do alto da qual um religioso muçulmano, o almuadem ou muezim, chama os 
crentes à oração. […] «A almádena está em plena luz. O almuadem é cego. Não o tem descrito assim o 
historiador no seu livro. Apenas que o muezim subiu ao minarete e dali convocou os fiéis à oração na 
mesquita». (Saramago, Cerco, p. 19). (Academia de Ciências de Lisboa e Fundação Calouste de 
Gulbenkian, 2001, p. 2474).  
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badaladas para informar a hora, ou simplesmente tocam para celebrar cerimónias 

religiosas, no caso da mesquita, o minarete serve para o almuadem anunciar as cinco 

orações diárias. Deste modo, o minarete é sempre o elemento de referência e 

destaque da mesquita, e da própria medina, pois assinala a existência desta, uma vez 

que o restante edifício acompanha a altura do edificado adjacente.  

 

  

Ilustração 11 – Minarete de uma mesquita na medina de Fez, Marrocos 2009. (ilustração nossa). 

Ilustração 12 – Minarete de uma mesquita na medina de Fez, Marrocos 2009. (ilustração nossa). 

 

3.3.3. A rua 

 

Este espaço do domínio público, no qual existe o direito de usufruto por todas as 

pessoas, tem como principal funcionalidade o acesso e ligação pública entre espaços, 

privados e públicos. 

 

Na cidade islâmica, a rua não prevalece em relação à casa, primeiro constrói-se as 

casas, só depois se traça a rua nos espaços que sobram entre edifícios, princípio este, 

contrariado pela representação da cidade dita ocidental, onde as avenidas ou ruas 

prevalecem sobre os edifícios:  
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A fórmula da cidade muçulmana é a organização de dentro para fora (da casa para a 

rua, por assim dizer), quando na cidade ocidental o que se generalizou foi o contrário: a 

partir da rua previamente traçada, com ou sem plano, as casas foram ocupando o seu 

lugar e conformando-se com a lei distributiva. Na cidade muçulmana foi a casa que 

prevaleceu e obrigou a rua a acomodar-se, um pouco sub-repticiamente, por entre os 

côncavos que as casas lhe deixavam. Daqui que as ruas se tenham tornado tortuosas, 

labirínticas e inverosímeis.” (Goitia, 1982, p. 13-14). 

 

  
Ilustração 13 – Rua estreita em Chefchaouen, Marrocos, 2010. (ilustração nossa). 

Ilustração 14 – Rua do souk de Marraquexe, Marrocos, 2010. (ilustração nossa).  

 

Sabendo que na medina islâmica, a percentagem de propriedade privada é muito 

elevada, a rua deriva, ou é resultante, da separação destes espaços particulares, e, 

por consequência, representa a união destes espaços, pois a rua garante a sua 

comunicação, seja de carácter privado ou público. As ruas estão fortemente 

relacionadas com a zona ou com a função que ocupam, nos bairros residências são 

mais estreitas e fechadas, e nos centros, ou nos souk24, são mais largas e regulares. 

 

                                                 
24

 Souk - do árabe sûq; “[…] naturalmente a vida económica concentrava-se nos mercados (sûq) que 

ficavam situados próximo da mesquita maior, e organizados por secções de diferente comércio, que se 
agrupava por profissões.” (Sampayo, 2001, p. 142).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe


46 

Labirintos de Luxbûna: Alfama e a influência da arquitectura Islâmica 

 

 
 

Alexandre Leong Pedrosa dos Santos Marreiros 

 

 
Ilustração 15 – Souk de Marraquexe, Marrocos, 2010. (ilustração nossa). 

 

Os Souk decorrem quase sempre ao ar livre, excepto alguns que são de carácter 

permanente (conjuntos de lojas) e decorrem dentro das medinas (centros históricos) 

das cidades, os quais podem ser cobertos. 

 

Contudo, o facto de as ruas serem estreitas e sinuosas também é resultado da 

preocupação com factores climáticos. Sabendo que o clima é um elemento de grande 

preocupação na construção da arquitectura e desenho urbano dos muçulmanos, a 

construção de ruas estreitas garante uma melhor climatização da temperatura do ar. O 

espaço público é sombreado pelas próprias casas, fazendo com que as ruas, que em 

muitos casos, chegavam a ter apenas meia hora de luz solar directa; 

 

As altas temperaturas verificadas quer no norte de África, quer na Península Ibérica 

(sobretudo onde a sua influência foi mais duradoura: centro-sul de Portugal, Andaluzia, 

e Estremadura espanhola) conduziu a que se tendesse a favorecer a sombra, 

construindo a rua estreita onde o sol pouco penetra, numa palavra, a rua fresca, 

formando então essas velhas ruas apertadas, onde mesmo nas horas de maior calor, é 

a sombra uma constante. (Carvalho, 1989, p. 13). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Almedina
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Segundo a perspectiva do muçulmano, a rígida e contínua rua direita, tão comum na 

cidade ocidental, é uma perturbação à intimidade e privacidade das pessoas que 

habitam ou circulam por estas ruas. O muçulmano dá muita importância a este sentido 

de privacidade e aprecia as surpresas que este tipo de configuração da rua pode 

oferecer, estas quebras nas ruas oferecem aos que as percorrem uma série de 

sensações ao virar de cada esquina: “Vagueando pelas tortuosas ruelas árabes, 

cheias de cotovelos e corredores, nunca se sabe se bordejamos os muros de um 

grande palácio ou a casa miserável onde se amontoam os deserdados.” (Goitia, 1982, 

p. 12). 

 

  
Ilustração 16 – Esquina de uma rua na medina de Chefchaouen, Marrocos, 2010. (ilustração nossa). 

Ilustração 17 – Rua estreita na medina de Chefchaouen, Marrocos, 2010. (ilustração nossa). 

 

Esta relação não é só estabelecida com os diferentes espaços que se encontram no 

seu percurso, mas, também, possibilitam a interacção entre pessoas que se vão 

cruzando ou encontrando ao virar de cada quebra. Este factor psicológico da relação 

entre a rua e de quem a percorre, como nos é descrito por Mafalda Sampayo (2001, p. 

141): 

 



48 

Labirintos de Luxbûna: Alfama e a influência da arquitectura Islâmica 

 

 
 

Alexandre Leong Pedrosa dos Santos Marreiros 

 

[…] uma das características do modo de vida do povo muçulmano e a este 

agrada-lhe a pequenez de suas ruas e as surpresas causadas pelas quebras 

das mesmas. Aida Youssef, quando fala do conceito de rua, refere o papel do 

factor psicológico, afirmando que ao muçulmano lhe perturba a perspectiva 

contínua da rua direita, uma vez que acaba com toda a intimidade.  

 

3.3.4. O Beco 

 

O beco, isto é, rua que não tem continuação nem saída, são vias estritamente para 

acesso a um conjunto de casas privadas, por esta razão não serve para o domínio 

público.  

 

Poderemos afirmar que o beco é uma rua, ou melhor um caminho semiprivado que faz 

a ligação entre a rua e um conjunto de habitações. Esta espécie de pátio público 

possibilita uma série de factores que agradam o muçulmano, o isolamento, a 

protecção, a intimidade. A comunidade de vizinhança que partilha estes becos é 

responsável pela sua manutenção, afirmando-os como espaços de comunhão entre 

vizinhos e casas. 

 

Para além deste factor comunitário, este tipo de rua também está ligado a uma lógica 

de defesa da própria medina, e a uma estratégia de carácter militar. A segurança era 

um aspecto muito importante no que diz respeito às características das medinas, para 

além de estarem cercadas por muralhas, em caso destas não constituírem uma 

protecção, os becos e ruas estreitas serviriam estrategicamente de encorrilhada 

durante a retaliação aos invasores que se encontravam nestes espaços. 

 

O surgimento destas ruas sem saída pode estar ligado a uma ideia de defesa, a uma 

estratégia militar. Elas serviam como armadilha para o caso de uma retaliação no 

interior da cidade, ficando os invasores encurralados no interior da rua, pois facilmente 

se fecharia o outro lado do beco. (Sampayo, 2001, p. 140). 

 



49 

Labirintos de Luxbûna: Alfama e a influência da arquitectura Islâmica 

 

Alexandre Leong Pedrosa dos Santos Marreiros 

  

 

Ilustração 18 – Beco com portas de acesso às habitações na medina de Chefchaouen, Marrocos, 2010 (ilustração 

nossa). 

 

3.3.5. A casa 

 

A casa tradicional muçulmana, nomeadamente a que se insere na lógica da medina do 

Norte de África, é um espaço que deverá garantir uma série de condições impostas 

pelo islamismo. A paz e a tranquilidade, serão, neste caso, sentimentos 

salvaguardados pelo habitat do muçulmano, tal como nos indica a tradução da palavra 

Maskan25, nome usado para a casa, derivada da palavra sakina, que na língua árabe 

tem o significado simultâneo de paz e tranquilidade.  

 

A casa é organizada para o seu interior, prevalecendo a privacidade e a intimidade das 

famílias que habitam este espaço.  

 

O muçulmano leva até extremo a defesa da sua vida privada, mas não está na sua 

natureza permanecer muito tempo no cárcere que preparou para si próprio, e a sua 

vida reparte-se entre o harém e a vida de relação. Não se pode falar, portanto, de uma 

plena vida doméstica, já que esta se acha constitutivamente dividida. Tão pouco se 

pode dizer que a vida pública domine, como na cidade clássica, visto que existe a vida 

                                                 
25

 Maskan - termo árabe utilizado para – “casa, deriva da palavra sakina, a sua tradução significa; paz e 

tranquilidade.” (Hoteit apud Sampayo, 2001, p. 132). 
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de harém. Este facto, acrescentado à importância que o factor religioso tem no Islão, 

acaba por dar à cidade uma fisionomia especial. A vida de harém condiciona a 

organização da casa muçulmana, concebida como um recinto hermeticamente fechado 

ao exterior, e o que é mais, completamente disfarçado. (Goitia, 1982, p. 11-12). 

 

Os elementos que poderiam estabelecer o contacto entre o interior e o exterior, como 

as janelas ou aberturas, são pouco utilizados, dando lugar a simples sistemas de 

ventilação ou arejamento, ou até mesmo à seteira26.  

 

Nenhuma abertura excepto a porta de entrada. As janelas do piso superior, bem 

gradeadas ou fechadas com persianas e gelosias. A vida privada é impenetrável para o 

transeunte, que só distingue sombras fugidias através da estreita valeta da rua. O 

silêncio e a calma fazem esquecer a extraordinária densidade de população. (Goitia, 

1982, p. 76). 

 

Esta aniquilação da relação com o exterior é uma regra matriz na casa muçulmana, 

uma vez que o homem é o elemento familiar que sai todos os dias para trabalhar, 

ficando deste modo a casa entregue à mulher e aos filhos, sabido é, que a mulher 

islâmica é altamente “protegida” pelo seu marido, tal como as inerentes leis religiosas 

que assim o impõe: “ […] porque a casa é um espaço estritamente feminino, uma vez 

que a mulher o ocupa em permanência, enquanto o homem apenas está lá de 

passagem.” (Hoteit, 1993, p. 219). 

 

Este fenómeno - poucas aberturas na habitação -, se assim o podemos adjectivar, tem 

a sua materialização em elementos muito característicos na arquitectura da casa, 

dado que o alçado desta, por diversas vezes é apresentado com o ajimece27, que é 

uma pequena saliência no alçado da casa, normalmente feito em madeira, e que 

alberga uma pequena abertura. Esta abertura serve para as mulheres poderem 

apreciar e contemplar o exterior sem serem vistas no interior da casa, algo semelhante 

à burqa28, que é rendilhada na zona dos olhos e cobre por completo a figura feminina.  

 

A forma base mais utilizada na casa muçulmana é o quadrado, apresentando-se na 

maior parte das vezes com a sua respectiva planta quadrada, organizada toda ela 

                                                 
26

 Seteira - s.f. 1. Abertura pequena e estreita nas muralhas pela qual se atiram setas. 2. Qualquer fresta 

nas paredes de um edifício destinada a iluminar o interior. (Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 2002, p. 240).  
27

 Ajimece - “Em certos casos aparece, nos alçados destas casas, uma saliência em madeira com um 

pequeno orifício – o “ajimece” – que servia para as mulheres observarem o exterior sem serem vistas.” 
(Sampayo, 2001, p. 133). 
28

 Burqa - “[…] a burqa («barreira») que as cobre por completo, proporcionando-lhes apenas uma ranhura 

gradeada à altura dos olhos.” (Thoraval, 2000, p. 115).  
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para um pátio, que ocupa o cerne, ou melhor, o núcleo central da casa. Dando aos 

restantes espaços, como os quartos, sala, cozinha e instalações sanitárias uma 

configuração secundária, organizada segundo este núcleo e para este. Segundo Jean 

Pelletier e Charles Delfante (2000, p. 204), as casas dentro da medina são de 

tamanhos variáveis segundo as classes sociais, contudo são semelhantes na sua 

forma – o quadrado, que está sempre rodeado de um pátio com jardins, e que no caso 

dos ricos terá sempre um chafariz. Estes autores ainda defendem que as suas 

coberturas são em terraço, espaço ou território das mulheres à noite. Em relação a 

esta afirmação, podemos observar, que nem todas as casas das medinas utilizam as 

suas coberturas em terraço como mais adiante abordaremos. Um dos exemplos da 

existência de medinas que não utilizam o terraço como programa arquitectónico, ou 

solução construtiva, é a medina de Chefchaouen que utiliza o telhado de águas 

revestido a telha cerâmica.     

 

No que diz respeito aos acessos e entradas às habitações em regime de co-

propriedade, isto é, proprietários que partilhem um edifício por fracções, o acesso aos 

pisos superiores devem usufruir de acessos individuais ou compartilhados, como as 

escadas, deste modo a harmonia dos vizinhos fica salvaguardada. Todavia, as regras 

impostas pelo Al-fikh, que os juristas islâmicos, implementam no exercício arquitectural 

de pensar e construir a casa, também estereotipa e cria legislação para a abertura de 

portas exteriores que dão acesso às casas. Com isto, é facilmente observado que uma 

porta que dá acesso à rua nunca é colocada à frente de outra porta, prevalecendo e 

garantindo a saída ou entrada do individuo, sem causar olhares indiscretos, ou o 

perturbar na intimidade no interior de sua casa. Este fenómeno de “desencontrar” as 

portas de acesso nos alçados das habitações poderá ser observado na ilustração 19 e 

20. 

 

Esta privacidade apreciada pelo muçulmano também é induzida pelo livro sagrado do 

Islão, como podemos ler nos versículos 4 e 5 do capítulo XLIX do Corão: “ […] o 

interior da tua casa – disse Maomé – é um santuário: os que violarem chamando-te 

quando estás lá dentro, faltam ao respeito que devem ao intérprete do céu. Devem 

esperar que saias dali: exige-o a decência.”  
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Ilustração 19 – Portas “desencontradas” de acesso às habitações na medina de Chefchaouen, Marrocos, 2009. 

(ilustração nossa). 

Ilustração 20 – Casas na medina de Chefchaouen, Marrocos, 2010 (ilustração nossa). 

 

Esta intima relação que o muçulmano estabelece com a privacidade da sua habitação 

também é traduzida pela pouca abertura da casa ao exterior, para além de garantir a 

privacidade, sentimento fulcral de uma sociedade islâmica, também possibilita um 

melhor conforto climático para os seus residentes, dado que o factor climático é 

sempre uma preocupação na arquitectura árabe. Com um clima subtropical moderado, 

o Norte de África, nomeadamente Marrocos, tem um verão extramente quente, 

verificando-se por vezes, temperaturas máximas a rondar os cinquenta graus 

centígrados, factor que levou a que se privilegiasse a sombra.  

 

As altas temperaturas verificadas quer no norte de África, quer na Península Ibérica 

(sobretudo nas regiões onde a sua influência foi mais duradoura: centro-sul de Portugal, 

Andaluzia e Estremadura espanhola) conduziu a que se tendesse a favorecer a sombra 

[…]. (Carvalho, 1989, p. 12). 
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3.3.6. O pátio 

 

A empatia provocada pela relação entre a casa e o exterior, dado que a ausência de 

aberturas ou janelas é uma regra imperatriz, cria a relevância máxima para este 

elemento comum a todas as casas muçulmanas, o pátio. De origem e concepção 

Fenícia e Cartaginense, o pátio, foi fortemente desenvolvido e enriquecido pelos 

Árabes que administraram este elemento espacial em toda a sua arquitectura, 

independentemente da sua tipologia, privada ou particular, religiosa ou meramente 

habitacional. 

 

Os árabes tomaram este elemento do mundo helenístico, mas transformaram-no, 

adaptando-o às suas exigências vitais. Com o peristilo dos helenos e o jardim 

encerrado entre taipais, de tradição iraniana, constituíram a casa que desejavam, 

dentro da qual podiam gozar as delícias da vida ao ar livre dentro de um espaço 

estritamente privado. (Goitia, 1982, p. 12). 

 

A hierarquização dos espaços da casa islâmica está intimamente ligada ao pátio: “O 

centro da casa (o pátio) é um vazio, simbolizando a personagem central da família, o 

pater famílias, omnipresente, mas apenas pelo que representa […].” (Basfao apud 

Sampayo, 2001, p. 133). Contudo, verifica-se que o espaço mais nobre e ao qual o 

muçulmano dá mais importância, a seguir ao pátio, é a sala de estar; é aqui que o 

habitante recebe as suas visitas, muitas vezes celebra rituais religiosos, onde partilha 

e desfruta as suas refeições em família, conduz relações ou trocas comerciais. 

 

Esta relação particular que organiza os espaços para o seu interior, culminando no 

pátio - vazio que estabelece a relação do homem com o céu, com Deus - que é tido 

em conta como um espaço de contemplação, de contacto com o exterior na vertical. 

Uma vez que o pátio conduz todos os espaços a organizarem-se para ele, 

conscientemente estabelece uma negação com o exterior, com a rua: “[…] pode 

esconder-se tudo aos homens, não se pode esconder nada a Deus. A casa tradicional 

é um espaço sagrado (aberto para o Céu através do pátio) e secreto (vedado aos 

homens por paredes exteriores que são verdadeiras muralhas […])”. (Basfao apud 

Sampayo, 2001, p. 132). 

 

O pátio tem, assim, a capacidade de traduzir em espaço parte da clausura ou de 

reclusão com o exterior, imposta pelas leis do islamismo, e apreciadas pelo 

muçulmano: 
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Uma vida totalmente reclusa, sem qualquer aspecto exterior, dá lugar a uma difícil 

cidade sem fachadas, qualquer coisa completamente oposta à cidade clássica, onde o 

cenário e a fachada eram o principal. Uma tal situação tinha de levar fatalmente a 

organizar a vida doméstica à volta do pátio. (Goitia, 1982, p. 12). 

 

A vida doméstica está toda organizada para o pátio, que para além de constituir um 

vazio interior que dá acesso à luz, também funciona como espaço de circulação ou 

acesso aos restantes espaços da Maskan, dado que a passagem de uma divisão da 

casa para outra, é garantida, muitas vezes, pelo pátio. 

 

A planta rectangular ou, essencialmente, quadrangular do pátio permite aos restantes 

espaços como o quarto, sala, ou a cozinha, terem iluminação natural, alimentados pela 

luz solar proveniente desta abertura. 

 

É regular poder-se encontrar elementos decorativos nos pátios, como as fontes de 

água - sinal de grande apreço e da importância que este elemento tem, não só na 

cidade islâmica, como também na casa, e até mesmo no cidadão comum. A água 

refresca ou purifica o corpo antes da oração, o seu som a cair da fonte é de profunda 

calma e serenidade. A fonte normalmente é o cerne da casa, isto é, encontra-se 

geometricamente implantada no meio do pátio, é a sua charneira, é o seu coração, o 

seu núcleo. 

 

Outro elemento que se encontra com regularidade nos pátios é a árvore de citrino, 

nomeadamente a laranjeira, que perfuma os ares do pátio e cria um ambiente mais 

verdejante e natural dentro deste, uma vez que estes tipos de árvore dão flor branca, 

com pequenos apontamentos de cor graças aos seus frutos laranjas ou amarelos.   
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4. A CIDADE DA ÁGUA, A ORIGEM DE ALFAMA.  

 
Segundo Jean Pelletier e Charles Delfante (2000, p. 200), as cidades islâmicas são 

regidas pela Charia que define com precisão a vida social e familiar, a habitação e a 

urbe, colectividade esta que não pode existir sem a presença da água. Esta 

dependência da água e a importância que o muçulmano lhe atribui é assumido pela 

Charia, nome dado ao código de leis do islamismo, significando, o termo, "caminho" ou 

"rota para a fonte de água".  

 

Al hama29, que traduzido do árabe significa banhos termais ou banhos quentes, termo 

que originou o topónimo Alfama. Como é sabido, Alfama foi fortemente desenvolvida 

pelos muçulmanos, que neste lugar viram reunidas as condições ideais para se 

estabelecerem e criar uma cidade segundo os seus padrões. Cremos que a maior 

razão para a escolha, precisa, deste local, Alfama, deveu-se ao facto de nenhum outro 

lugar em Lisboa reunir as condições que um muçulmano pretendia, ou seja, a elevada 

colina que oferecia a capacidade defensiva, e abundância de água, e das suas 

qualidades termais. A qualidade da água que Alfama tinha, foi descrita por Osberno, 

cruzado inglês que participara na reconquista de Lisboa aos mouros em 1147, em que 

registou o seguinte:  

 

Os seus ares são saudáveis, e há na cidade banhos quentes. […] no qual há uma fonte 

puríssima, cujas águas, a quem as bebe, dizem, abrandam a tosse e a tísica; por isso 

quando os naturais dali ouvem tossir alguém, logo depreendem que é um estranho. 

(Osberno apud Oliveira, 1936, p. 6). 

 

Para o geógrafo árabe, Edrisi30, o centro da cidade islâmica era atribuído ao lugar 

onde existiam banhos quentes, dado este facto poderemos afirmar, com alguma 

                                                 
29

Al-hama - 1. Sinónimo de fonte de água quente ou nascente termal. (Componente Geológica- 
Caracterização, 2010, p. 5). 2. “Por sua vez, o Prof. David Lopes (in Toponímica Árabe em Portugal) 

afirma que Alfama corresponde à palavra árabe alhama, que significa «fonte termal» ou «termas», versão 
corroborada pelo Dr. Leite de Vasconcelos (in Lisboa Arcaica) e hoje geralmente adoptada.” (Santana, 
1994, p. 39).  
30

 Edrisi - “Geógrafo árabe Muhammad Ibn Muhammad al-Idrisi, ou Edrisi (1100-1165) escreveu o Livro 

de Roger, uma geografia do mundo, para o rei Rogério II da Sicília. Sua obra, marca o fim da era clássica 
da geografia árabe. Al-Idrisi nasceu em Ceuta, em Marrocos, um descendente da dinastia Hammudid 
Sharifian, que havia governado Málaga até 1057, como também Ceuta e Tânger até 1084. Ele estudou 
em Córdoba, no centro de bolsa de estudos em Espanha muçulmana. Na sua juventude, ele viajou muito, 
visitando a Ásia, Norte de África, Espanha, França e, provavelmente, a costa Inglesa. Al-Idrisi era 
descendente de uma dinastia muçulmana na Espanha e Norte de África, e tinha um conhecimento íntimo 
dessas regiões. Al-Idrisi tornou-se um dos grandes geógrafos árabes.” (Encyclopedia of World Biography, 
2005, Thomson Gale, http://bookrags.com). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3o
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confiança, que a existência de águas termais em Alfama foi determinante no 

despoletar da criação e desenvolvimento deste lugar.  

 

De um modo geral, as características físicas dessas águas destacam-se pelas 

temperaturas elevadas que exibem (20-34ºC), e as suas propriedades químicas levam 

a que apresentem propriedades terapêuticas e que tivessem sido consideradas, ao 

longo da história, águas mineromedicinais. (Componente Geológica – Caracterização 

do PDM de Lisboa, 2010, p. 4). 

 

O conjunto de condições que geraram o nascimento das cidades islâmicas diferencia-

se das razões que levaram ao surgimento de outro tipo de cidades. Para além de 

condições estratégicas do ponto de vista comercial, e factores defensivos, na sua 

essência, os pontos de água deram origem a estas cidades, situação, que influenciou, 

predominantemente, o surgimento de cidades islâmicas. 

 

  
Ilustração 21 – Fonte Largo de São Rafael em Alfama, Portugal, 2012. (ilustração nossa). 

Ilustração 22 – Fonte na medina de Fez, Marrocos, 2009. (ilustração nossa). 

 

Esta comunhão entre construir arquitectura e relacioná-la com a água é de extrema 

importância no desenvolvimento das relações sociais, como nos é descrito por Goitia: 

“Mas, ao fim e ao cabo, os banhos continuaram a ser uma das mais importantes 

manifestações das relações sociais”. (Goitia, 1982, p. 64). 
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Ilustração 23 – Fonte da Rua da Judiaria, Alfama, Portugal, 2009. (ilustração nossa). 

Ilustração 24 – Fonte na medina de Fez, Marrocos, 2012. (ilustração nossa). 

 

4.1. Carta de Ocorrências Hidrotermais de Alfama 

 

Certamente poderemos atribuir ao elemento água uma série de factores relacionados 

com o nascimento das cidades. 

 

Como foi referenciado por José Augusto França (1997, p. 7) em Lisboa: urbanismo e 

arquitectura: “Lisboa nasceu do rio, do largo do Estuário do Tejo […] pois as suas 

condições de sítio protegido do oceano, mas a ele ligado por águas tranquilas, com 

montes e vales férteis sob um clima ameno, naturalmente atraíram populações […].”  

 

É também relevante referir que além de o Tejo ter representado um importante 

ancoradouro comercial, também servia como linha defensiva. 

 

É no entanto curioso, pensar que existe uma relação antagónica em relação à água, 

pois se a arquitectura procura, por um lado, impermeabilizar-se deste elemento, por 

outro lado, sempre procurou ligar-se ao mesmo. 
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Além dos factores acima mencionados, para o povo Islâmico o elemento água, tem 

uma enorme relevância em termos culturais e religiosos, nomeadamente os banhos 

públicos que ainda hoje representam “[…] uma das mais importantes manifestações 

das relações sociais”. (Goitia, 1982, p. 64). Tendo em conta o factor da existência de 

ocorrências termais na zona de Alfama, poderemos considerar que, as propriedades 

das águas encontradas nesta parte da cidade fundamentaram a criação deste lugar, 

Al-hama, pois oferecia grande parte das características que os árabes procuravam 

num território. 

 

[…] sendo possuidora das águas mais mineralizadas da cidade […]. À sua qualidade, 

abundância e temperatura não ficaram estranhos os habitantes da Aschbouna
31

 

muçulmana que atribuíram à zona o único nome possível: Al-hama, sinónimo de fonte 

de água quente ou nascente termal. (PDM de Lisboa, Componente Geológica – 

Caracterização, 2010, p. 5). 

 

As ocorrências hidrotermais referidas correspondem a nascentes de água com 

composição mineralógica específicas e, por vezes, termais, que se encontram 

associadas a um sistema de falhas geológicas. Essas nascentes foram utilizadas pela 

população ao longo do tempo para abastecimento e banhos públicos aproveitando os 

efeitos mineromedicinais de algumas dessas ocorrências. 

 

A capacidade da água gerar argumentos para a criação de cidades, ou lugares na 

cidade, neste caso, de Alfama, foi determinante no desenho deste lugar. Isto é, para 

além de todas as possíveis razões inerentes ao desenho e organização espacial que a 

cultura islâmica impõem, facto é, que estas ocorrências hidrotermais - nascentes de 

água quente e nascentes de água fria -, parecem ter gerado limites de espaço e 

pontos de referência para traçar ruas ou mesmo becos: “Todavia, como explicar senão 

com fundamentos científicos, por um lado, a repartição dos tecidos em função da 

presença da água […].” (Pelletier, Delfante, 2000, p. 202). 

 

Se estas características termais apoiaram a campanha árabe para o possível 

desenvolvimento de Alfama, também poderão ter sido ponto de partida na elaboração 

do desenho das suas vias de comunicação, já que a repartição dos tecidos em função 

                                                 
31

 Aschbouna - nome atribuído a Lisboa pelos muçulmanos; “Com efeito, em 719, os Mouros invasores da 

Península tomaram Olisipone vindo a deturpar-lhe o nome em Achbuna, ou Lixbuna, no falar local […].” 
(França, 1997, p. 9).  
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da presença da água foi desde sempre factor de origem na concepção da medina 

islâmica. 

 

É de notar que, onde existem as nascentes de água, foram construídas bicas, 

chafarizes e alcaçarias, aspecto fulcral para o desenho e origem de algumas ruas e 

becos. A construção destas ruas é fiel ao alinhamento das falhas geológicas deste 

território. Poderemos ainda constatar, mediante o levantamento dessas bicas, 

chafarizes e alcaçarias (cuja água que as alimenta brota dessas falhas), que as 

mesmas estão paralelas ao rio Tejo, e o seu alinhamento é traduzido em rua, ou em 

beco, estabelecendo os limites de implantação dos edifícios inseridos nesta parte de 

Alfama. Este fenómeno pode ser observado na ilustração 25, onde são colocadas as 

bicas, os chafarizes e as alcaçarias, que correspondem às ditas falhas, e desta 

maneira se apresentam onde existem estreitas ruas e becos. A ilustração que aqui 

apresentamos foi integralmente baseada na Carta de Ocorrências Hidrominerais de 

Afama, estudo desenvolvido e inserido na parte de Componente Geológica do PDM, 

da Câmara Municipal de Lisboa.    

 

 
Ilustração 25 - Mapa de bicas, chafarizes e alcaçarias, baseada na Carta de Ocorrências Hidrotermais de Alfama, 

componente geológica do PDM de Lisboa, 2012. (ilustração nossa). 
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4.2. Praça versus Hamam, ou banhos públicos  

 

A importância da praça é conhecida deste a Antiguidade Grega, palco das grandes 

discussões filosóficas, políticas, sociais e artísticas, representava um lugar de culto e o 

centro de cidade. A descrição dos banhos públicos não será tão distante como a da 

praça ocidental, que para o muçulmano é lugar de culto, na purificação do corpo e da 

alma antes das orações, mas também é lugar de encontro, de discussão e de reflexão. 

 

4.2.1. A Praça 

 

A praça, espaço que é tão frequente nas cidades ocidentais, não existe, com o mesmo 

sentido na medina islâmica do Norte de África; “Na cidade islâmica tão pouco existe a 

praça como elemento de relação pública.” (Goitia, 1982, p. 12). 

 

Como já referimos, no ponto 3.3.1. As muralhas, o espaço público que se aproxima 

mais do entendimento, ou da funcionalidade, da praça, era a mussalla, que, em 

simultâneo, era utilizado para celebrações religiosas ou para cerimónias militares. Este 

espaço existia fora das muralhas da medina, e a sua descentralização face ao núcleo 

desta, faz com que se perceba a negação de um espaço central como a praça. 

Neste caso, eram os banhos públicos que serviam as funções socias inerentes a uma 

cidade. Deste modo, poderemos afirmar que os hamam 32  eram o lugar com as 

características mais próximas de uma praça.  

 

Outra das características relevantes na comparação da praça da cidade clássica, ou 

mediterrânea, e os hamam, é o facto destes edifícios de banhos públicos serem 

implantados perto dos centros da medina, nomeadamente, das mesquitas, 

estabelecendo, deste modo, uma relação com a praça da cidade dita europeia - peça 

fundamental da cidade -, que se encontra sempre localizada no centro, ou perto deste. 

 

Todavia, poder-nos-emos questionar sobre a escala, a forma, ou a constituição 

espacial da praça e dos hamam, pois a praça é um espaço exterior amplo e alargado 

rodeado de edifícios que se organizam para esta, enquanto os hamam, são espaços 

                                                 
32

 Hamam - Banho turco, banho a vapor ou sauna a vapor, também conhecido pelo nome original turco 
hamam ou a forma aportuguesada amã, é um tipo de banho que consiste em permanecer em um 

ambiente quente e cheio de vapor. Após algum tempo nesse ambiente, o banhista mergulha em água fria 
ou quente. (Houaiss, 2002, p. 396). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_turca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banho_(higiene_corporal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vapor
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
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que funcionam dentro de quatro paredes, que garantem a protecção contra o clima e a 

chuva, e com dimensões mais reduzidas. Contudo é a função destes dois elementos, 

caracterizadores da cidade, que importa relevar, ou seja, terem na essência da sua 

funcionalidade a reunião, a permanência, o debate público, as relações socias. Os 

maiores pontos de relacionamento de carácter social numa cidade ocidental têm como 

suporte físico, ou espacial, a praça, e para o muçulmano esta relação entre cidadãos é 

suportada pelos banhos, programa que se traduz num espaço fechado, por outras 

palavras, um edifício. Esta “clausura”, se assim o podermos adjectivar, é uma 

identidade muito própria da medina islâmica do Norte de África, onde as muralhas, a 

casa, a mesquita, e os banhos são a prova de que os espaços neste tipo de cidade 

são “hermeticamente” fechados, e sempre com a perspectiva de negação com o 

exterior. 

 

Ao visitar Alfama, facilmente se observa que não existem praças, todavia, existe uma 

“mussala” que nos dias de hoje nos é apresentada segundo uma lógica de largo, 

referindo-nos ao Largo do Chafariz de Dentro. Falamos de mussala, pois é sabido que 

a cerca moura, ou a muralha, descia a vertente sul desde o castelo até ao rio Tejo, são 

estas as razões que nos levam a querer, que, este espaço, agora um largo, poderá ter 

sido uma mussala fora da muralha da medina de Al Hama.  

 

Ao norte do rio está a cidade de Lisboa, no alto dum monte arredondado e cujas 

muralhas, descendo a lanços, chegam até à margem do Tejo, dela separado apenas 

pelo muro. Ao tempo que a ela chegámos, era o mais opulento centro comercial de 

toda a África e duma grande parte da Europa
33

. (Osberno apud Oliveira, 1936, p. 5-6). 

 

Voltando à questão da não existência de praças ou largos em Alfama, excepto o Largo 

de S. Miguel, voltamos no fundo à caracterização que vem acentuar, no nosso ponto 

de vista, o entendimento de que Alfama não se constitui como um simples bairro, mas 

sim como uma “medina”. Este largo poderá ter resultado do cruzamento entre vários 

caminhos de origem islâmica, e assim prevaleceu aquele vazio fortemente ligado à 

Igreja de S. Miguel, como nos explica Manuel C. Teixeira (2001, p. 11): 

 

Existem praças geradas a partir da íntima relação dos traçados urbanos vernáculos, 

aparentemente não planeados, com a estrutura física do território em que se implantam 

[…] estes espaços resultam habitualmente do cruzamento ou do entroncamento de 

caminhos e são bastante ricos do ponto de vista morfológico, apresentando uma 

                                                 
33

 Descrição do cavaleiro inglês, Osberno, na reconquista de Lisboa aos mouros no ano de 1147. 
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grande variedade de formas resultantes das situações topográficas em que se situam e 

dos tipos de confluências de caminhos a partir dos quais se geraram. Estas praças são 

normalmente pontuadas por edifícios de natureza religiosa e são muitas vezes 

geradoras de tecidos urbanos que em torno delas se desenvolvem.  

 

O mesmo autor refere ainda, que neste tipo de “cidades espontâneas”, orgânicas ou 

não planeadas, resultantes das continuadas intervenções feitas ao longo do tempo, 

são os fenómenos de ordem espontânea e de aglomeração de casas que se instalam 

lado a lado, que se vão definindo estes espaços abertos, acabando por citar Kostof 

para apoiar a sua ideia: “A forma resultante, é irregular, não-geométrica, “orgânica”, 

com incidência de ruas curvas e tortas e espaços abertos definidos ao acaso.” (Kostof 

apud Teixeira, 2001, p. 43).   

 

4.2.2. Os Hamam, ou banhos públicos         

  

As características hidrológicas de Alfama ofereceram aos Árabes a possibilidade de 

desenvolver este bairro segundo uma das principais actividades de uma medina 

islâmica, a água, os banhos. Este elemento natural, sempre foi um ponto de partida e 

um forte argumento para o nascimento das medinas islâmicas, como nos é descrito 

por Spengler; “ […] a natureza prepara o local e o homem organiza-o de maneira a 

satisfazer as suas necessidades e desejos.” (Spengler apud Goitia, 1982, p. 7). 

 

Ao comparar cidades do mundo Clássico, ou seguindo a lógica de cidades de herança 

ou organização da polis Grega, ou até mesmo de origem romana, onde a praça ou a 

ágora34 foram os grandes núcleos públicos de discussão e relações entre cidadãos, 

temos no caso das cidades islâmicas os hamam, a par das mesquitas, que substituem 

as praças e, onde para além de se fazer o tradicional banho, ritual religioso do 

Islamismo, é espaço de reunião, de discussão, sede da tertúlia e de troca de 

conhecimento: 

                                                 
34

 Ágora -, s.m. (gr. agorá-assembleia) Espaço aberto, sob a forma de praça pública, na cidade grega 

antiga, que era o centro comercial e social da urbe. Na ágora tinham lugar reuniões políticas, cerimónias 
religiosas e até, nos primeiros tempos, representações teatrais. A partir do século VI a.C. adquire as 
funções de mercado e é o pólo agregador da cidade grega. Anteriormente, o centro, de características 
marcadamente religiosas, tinha sido acrópole. Todavia, com o crescimento da cidade, a função religiosa 
passa a ser única que se realiza na acrópole e a ágora adquire progressivamente funções cumulativas. 
Em torno da ágora agrupavam-se uma variedade de edifícios: Tribunais, Sala de Concelho e a stoa 
(pórtico). Na origem de certa irregularidade, como nos casos de Mileto e de Priene, adquire uma forma 
rectangular mais ou menos regular com a stoa e outras edificações formando uma colunata. A ágora 
grega, reservando zonas específicas para encontro e uso da cidade, aparece-nos hoje como antecedendo 
a prática que se inaugura para reservar zonas pedonais nos centros das cidades. (Rodrigues, Sousa, 
Bonifácio, 2002, p. 20-21). 
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Nas cidades muçulmanas faltam a ágora, os locais para as assembleias de cidadãos, 

os circos, teatros, anfiteatros, estádios, etc. A única coisa que conservaram foram as 

termas, convertendo-as em organizações mais modestas e mais estritamente 

dedicadas aos banhos. Mas ao fim e ao cabo, os banhos continuaram sendo uma das 

mais importantes manifestações das relações socias. (Goitia, 1982, p. 64). 

 

 
Ilustração 26 – Banhos públicos (Hamam), medina de Chefchaouen, Marrocos, 2010. (ilustração nossa). 

 

Contudo a medina islâmica do norte de África tem em poucos casos, pequenos largos, 

onde o muçulmano não se reúne socialmente, ou não desenvolve hábitos de vivência, 

deixando, a este elemento urbano um entendimento de “local de passagem” ou 

cruzamento de ruas ou acessos. É nesta ordem que os hamam representam o maior 

exemplo de espaço de conversa, de discussão, de sociabilidade, eloquência, política, 

tal como a ágora ou a praça representou nos séculos passados: “O banho tinha uma 

importância significativa na vida social da população”. (Beazley, 1988, p. 248).  

 

Será imperativo afirmar, que os banhos ou hamam constituem um elemento fulcral na 

medina islâmica, sem este não pode existir cidade ou ser constituída uma comunidade 

islâmica. Se isto se verifica, será lógico dizer que o elemento água é um dos 

sinónimos de nascimento das medinas islâmicas, pois sem esta, não se podia criar os 
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hamam. Posto este facto, se a água foi argumento para a construção e 

desenvolvimento das medinas, a qualidade da mesma é fundamental.  

 

Neste sentido, parece-nos pertinente referir que, provavelmente, a qualidade das 

águas de Alfama foi de extrema importância, para neste lugar se construir os hamam, 

e, posteriormente, se desenvolver a medina. Parece-nos ser neste plano que Alfama 

foi escolhida pelos árabes para aqui desenvolverem uma cidade. 

 

  

Ilustração 27 – Largo na medina de Chefchaouen. (ilustração nossa). 

Ilustração 28 – Largo no centro da medina de Chefchaouen. (ilustração nossa). 

 

4.2.3. Praça versus pátio 

 

Do pátio, o «privado» característico do modo de vida do muçulmano ao mais público 

dos refúgios ocidentais, a praça.  

 

A importância do pátio - espaço herdado da civilização árabe e essencial ao 

entendimento da estrutura espacial de Alfama -, é fundamentalmente, pois esta é uma 

sociedade de fortes laços comunitários. Através do papel que o pátio desempenha, as 

suas características espaciais, e a sua escala face à Praça. 
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Poderemos considerar que o pátio, elemento arquitectónico tão utilizado pelos 

muçulmanos - seja no seu mais nobre edifício como é a mesquita, ou o palácio, quer 

seja na habitação mais humilde de uma medina -, é um espaço que se aproxima muito 

do entendimento de uma praça: “A função da praça é exercida também por um pátio 

[…]” (Goitia, 1982, p. 12).  

 

É um facto de que o pátio em relação à praça, é de muito menor dimensão, e que, 

deste modo, também não terá um acesso aberto a todos, ao público, ou às cerimónias 

que habitualmente decorrem nas praças. Contudo, estes dois espaços têm 

características algo semelhantes. Isto é, tanto a praça como o pátio funcionam como 

espaços abertos, sem qualquer protecção contra as intempéries, sem cobertura que 

as proteja de temperaturas, chuva ou sol, e serão, neste caso, espaços bastante 

permeáveis à luz natural.  

 

No caso da praça, os limites são geralmente definidos segundo uma planta quadrada 

ou rectangular - com raras excepções, (como por exemplo a praça de S. Pedro no 

Vaticano), demarcada por edifícios - ou por vezes um rio ou mar poderão fazer parte 

de pelo menos um dos seus quatro limites, dando o exemplo da Praça do Comércio 

em Lisboa, onde o rio estabelece o seu limite a Sul. Deste modo, os alçados dos 

edifícios tangentes à praça, são, na maior parte dos casos, os próprios limites destas. 

No caso do pátio35, os limites são impostos, também, por quatro alçados, todavia a 

diferença encontra-se, mais uma vez, numa questão de escala, pois os alçados de que 

falamos, são o(s) do(s) próprio(s) edifício(s) que o circunda. Nesta lógica, isto é, de 

existir um espaço entre quatro paredes, ou no caso da praça, a uma maior escala, 

entre quatro edifícios, poderemos estabelecer uma relação entre estes dois elementos, 

que caracterizam duas abordagens arquitectónicas que são identidades que definem 

de grande modo o modelo urbano onde se inserem. 

 

A praça, como já referimos anteriormente, é um espaço de vivência, de permanência, 

e de celebração, e até mesmo de cruzamento de percursos, ou de acessos, de 

“atravessamento” ou ligação, de pessoas entre ruas ou edifícios. O mesmo se pode 

aplicar ao pátio, que é um espaço de igual modo, de permanência, de celebração 

religiosa, e, também, de ligação, pois constitui o acesso entre os diferentes espaços 

                                                 
35

 Pátio – s.m. Recinto murado e descoberto no interior de um edifício ou rodeado por vários edifícios. 

(Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 1990, p. 209). 
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da casa. Todavia, coloca-se mais uma vez a questão da escala, desta vez não da 

escala arquitectónica, mas sim ao nível da escala relacionada com capacidade de 

utilizadores tanto da praça, como do pátio. A verdade é que, se pensarmos em 

exemplos como uma Igreja ou uma Sé, e uma capela, verificamos que a função a que 

se destinam é a mesma, a abordagem é aproximada, contudo a forma, a capacidade, 

e a escala é de grande diferença. 

 

Na mesquita esta relação privada do pátio desaparece, e surge-nos uma característica 

semelhante ao carácter público da praça, um espaço aberto dentro da mesquita para 

todos os crentes e praticantes do Islão. Espaço este, que já deixa de ter um carácter 

particular, e que obedece a todas as características de um pátio até agora apontadas.  

 

Será neste caso, uma relação que importará estabelecer, ou seja, o pátio estará muito 

próximo da função da praça, contudo numa menor escala, e não sendo um espaço 

público, mas sim aberto aos demais elementos familiares da casa islâmica, ou aos 

seus convidados, assim poderemos classificar o pátio, como uma espécie de “praça 

particular de menor escala”.      

 

É importante para nós, estabelecer uma relação aproximada entre a praça, elemento 

que não existe nas medinas estudadas (excepto na medina de Chefchaouen, mas que 

porém não funciona como praça, será mais um vazio que garante a ligação entre ruas), 

e o pátio, onde, julgamos que, seja um elemento que funciona da mesma maneira, 

salvo a excepção da sua escala, e nomeadamente do âmbito privado e público.  
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5. LUXBÛNA
36

 ÁRABE E A SUA AL HAMAS. 

A “medina” de Alfama 

 

Revistas as intenções que, cremos, levaram os muçulmanos a se instalarem no bairro 

de Alfama, assim como o papel determinante no desenvolvimento e caracterização 

deste bairro, entendemos que, o tecido urbano e os espaços arquitectónicos 

permaneceram com uma lógica aproximada às de, medinas do Norte de África. Ao 

estudarmos as medinas, facilmente encontramos uma ligação espacial, e até mesmo 

uma ligação aproximada aos próprios comportamentos de carácter social, que 

continuam a reflectir-se numa espécie de clausura hermética que tanto se vive neste 

bairro, como nas medinas norte africanas.  

 

Alfama, um lugar em circuito fechado, é ideal para entender as eternas questões da 

vida. Alfama é um bairro preservado numa redoma. Vive no vácuo sem nunca se deixar 

asfixiar. Em Alfama o passado vive o presente. 

Em Alfama deparamos com uma variedade de motivos: casebres e palácios, labirintos 

e ruínas, a nascente regeneradora, o contraste entre o alto e o baixo. São 

características que identificamos e que penetram nos níveis mais profundos da nossa 

consciência. É talvez por se encontrarem ainda num estado de fermentação – tanto na 

sua forma mais pura como na interacção dos seus elementos – que fazem com que 

Alfama seja um bairro que nos emociona mais profundamente do qualquer outro. 

(Komrij, 1991, [s.p.]). 

 

Da importância da água que existe por ali, até á luz “tricotada” que entra por brechas 

deixadas pelas apertadas ruas de Alfama, como nos descreve Maria José de Carvalho 

Paixão37 (1972, [s.p.]): “Ruas há que devido ao seu encanhamento, não permitem a 

entrada do sol; as casas tornam-se sombrias e mal arejadas e as roupas permanecem 

estendidas dias seguidos numa tentativa de secarem”. Mediante a relação entre 

edifícios, a sua organização e hierarquização, o seu antigo cerco, as soluções e 

elementos construtivos que nos apresenta, parece ser possível afirmar que Alfama é, 

                                                 
36

 Luxbûna - O nome de Lisboa é, na sua forma actual, um legado da permanência árabe na cidade. 

Durante a época romana era conhecida por Olisipone, vocábulo a que os novos antepuseram o artigo al 
para melhor determinação do topónimo, escrevendo al- Uxbûna (passagem normal do p a b, por aquela 
letra não existir mo alfabeto árabe). Na língua vulgar (Árabe hispânico) passou a dizer-se, 
abreviadamente, Luxbûna ou Lixbûna, enquanto o Latim medieval uso a forma Ulixbona e, algumas 
variantes que demonstram a contaminação vocabular característica do período de coexistência das duas 
línguas, até à fixação do nome português antigo em Lixboa (desta grafia derivou a abreviatura Lxª). 
(Santana, 1994, p. 510). 
37

 Paixão, Maria José de Carvalho, (1972) – Alfama, contribuição para o estudo de uma área natural de 
Lisboa, Lisboa: Instituto superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina.  
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nos dias que correm, uma “medina” que poderíamos encontrar um pouco por todo o 

Norte de África.    

 

Ao analisar este bairro, podemos encontrar uma forte relação entre a herança 

muçulmana e a sua leve e suave cristianização ao longo dos nove séculos que 

marcaram a pós reconquista. Falamos de uma cristianização que foi pouco expressiva, 

no sentido em que a tipologia urbana, e dos próprios edifícios, foram deixadas na sua 

essência: 

 

No percurso pela freguesia, deparamo-nos, frequentemente, com estes testemunhos 

arqueológicos notáveis pertencentes à cerca velha mas em muitos casos, um olhar 

mais atento deixa perceber que toda a forma do traçado original se mantém no 

contorno das ruas e no recorte de certos edifícios. Estes foram construídos sobre a 

estrutura defensiva posteriormente desactualizada e ficaram sempre condicionados 

pela forma original. (Calado, 1992, p. 50). 

 

Somente a igreja foi introduzida ao invés da mesquita; a lógica e o exercício de pensar 

a cidade pelos Árabes continua bastante patente no bairro, assumindo-se, de algum 

modo, como uma medina dentro da cidade de Lisboa  

 

Devo acrescentar que Alfama e Mouraria não são diferentes por terem tido uma origem 

islâmica ou por serem mouras. São-no por adoptarem uma lógica de ocupação do 

espaço que efectivamente ainda hoje possuem as populações do Norte de África. 

(Matos, 1999, p. 14). 

 

A sobreposição da cultura islâmica numa parte da cidade que já teria sido habitada e 

desenvolvida pelos Fenícios e posteriormente pelos Romanos, é a constituição de um 

exemplo de que as cidades e os seus povos estão em constante mutação, e que 

partilham influências e heranças que interagem no mesmo sítio e provocam 

argumentos de habitabilidade e sustentação durante largos períodos da história.  

 

Quantos povos desvairados, quantas civilizações amalgamadas, quantos costumes 

truncados, quantas raças fundidas – e quantas belezas perdidas - esta Lisboa, Dilecto 

companheiro, viu passar e sucederem-se no decorrer da sua história! 

Pois faltava-lhe o domínio dos árabes, povo oriundo da Ásia, que arrastou consigo os 

mouros, tribus de África, que os árabes, muçulmanos de religião, haviam convertido ao 

mahometismo. (Araújo, 1936, p. 23).     

 

Esta identidade islâmica ficou “congelada” durante séculos, permanecendo a estrutura 

urbana, celebrada pela sua arquitectura.  
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Os aspectos que condicionam a história deste lugar deram origem a uma permanência 

da herança islâmica, que está traduzida neste bairro, que foi lugar de encontro de 

diversas civilizações, manifestando o seu contraste com o resto da cidade. 

Esta simbiose cultural, resultante das intervenções árabes, constitui um património que 

é importante na história da cidade de Lisboa, e caracteriza uma relação entre duas 

culturas que encontraram neste local condições para ensaiar a prática urbanística e 

arquitectónica respeitando princípios e lógicas deixadas por outros povos, 

nomeadamente os romanos, os árabes, e os portugueses. 

 

Do pitoresco que podemos encontrar nas ruas e no ambiente envolvente de Alfama, 

ao exotismo deixado pelo desenho urbano islâmico, deparamo-nos com um bairro que 

soube envelhecer, que soube adaptar-se a novas práticas, a novos habitantes, a 

culturas diferentes, sem nunca perder a sua identidade. Esta razão leva a crer, que a 

procura de identidade, seja à macro escala de uma cidade, seja ela a uma escala mais 

pequena, como a de um edifício, é um dos pilares da arquitectura e que esta propõe.  

 

Esta identidade que os intervenientes da arquitectura sempre procuram desenvolver, 

da polis grega, às cidades mais contemporâneas, é um árduo exercício que nem 

sempre conseguiram estabelecer. Se por um lado as cidades perderam a sua 

identidade, por outro lado, também, se foram destruindo pela temporalidade; pois bem, 

Alfama conserva a sua identidade, a sua escala, o seu entendimento enquanto bairro, 

celebrando a sua história materializada pela arquitectura.  

 

5.1. Caracterização do espaço urbano de Alfama 
 

Localização 

 

Alfama está compreendida entre duas freguesias da cidade de Lisboa, uma delas é a 

de Santo Estêvão e a outra, a de S. Miguel. Poderemos nomear alguns limites físicos 

deste bairro, com nomes de ruas, ou de praças, que estão estabelecidas segundo a 

planta de zonas e freguesias do concelho de Lisboa, contudo este é um exercício 

complicado, pois tentar estabelecer com precisão os limites fronteiriços do bairro é 

uma tarefa árdua. Deste modo, poderemos concluir que Alfama está localizada entre o 

Castelo de S. Jorge, e toda a colina virada a sul, até ao rio Tejo, como é descrito por 

Maria José de Paixão (1972, p. 5). 
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Embora seja usual situar Alfama entre o Largo do Chafariz de Dentro, a Rua dos 

Remédios e as Calçadas de S. João da Praça e de S. Vicente, delimitar Alfama não é 

tarefa fácil porque ela não é apenas um espaço físico, mas uma maneira de viver com 

características próprias.  

Se reparamos na carta topográfica de Lisboa, verificamos que Alfama representa a 

descida do Castelo até ao Tejo pela vertente virada a sul. 

 

A vertente Sul do Castelo de S. Jorge, isto é, a encosta que está virada para Sul, é 

ocupada por este bairro, que tem uma extensão entre duas colinas (encostas viradas 

para Sul, ou para o rio Tejo) separadas por um vale (linha do Talvegue) voltado a 

Sudoeste. Esta situação geográfica oferece ao bairro de Alfama uma grande relação 

com o rio Tejo, e com o castelo.  

 

Todavia, os limites do bairro que interessam, neste caso, são os que se aproximam 

mais do que permanece, ou, entendemos que seja, a malha urbana de uma medina 

islâmica do Norte de África. Por esta razão, delimitaremos, por meio de plantas, o que 

consideramos ser o núcleo da medina de Alfama, ou seja, onde encontramos mais 

semelhanças com o que pretendemos estabelecer.  

 

 

Ilustração 29 – Planta da área de estudo em Alfama, Portugal, 2012. (Ilustração nossa).  
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Ao observar esta ilustração, poderemos ter uma ideia geral de que as ruas e 

quarteirões não apresentam uma simetria relacionada com os princípios que definem 

as cidades de planta regular. Facilmente se pode notar, que a constituição e o 

desenho deste bairro é uma insistente aglomeração do edificado sem ruas 

geometricamente definidas, onde a casa ou a construção, se foi acomodando ao 

espaço que existia, e onde a rua e os acessos, foram adquirindo a forma que os 

edifícios lhe foram deixando. Este é o princípio que podemos verificar no estudo do 

tecido urbano da medina do Norte de África.       

 

Tal como as medinas de Marrocos à medida que foram crescendo, a partir do seu 

núcleo central, ou da medina original, verificou-se que as ruas ganharam mais largura, 

e por consequência sofreram modificações, alterando o desenho urbano. Nas três 

medinas que foram alvos de estudo, referindo, Tânger, Chefchaouen, e Fez, é 

identificada esta característica, isto é, quanto maior for a distância do centro original 

destas cidades (medina), mais acentuada é a descaracterização do seu carácter. 

 

Deste modo, será compreensível a percepção de que, as grandes avenidas e o 

traçado regular destas cidades marroquinas, são intervenções urbanas tomadas 

posteriormente à construção dos seus núcleos. Em Tânger e em Fez, existem várias 

artérias principais onde se percebe a expansão urbana, da qual estas cidades foram 

alvo. Notando que, as grandes avenidas, como a Mohamed XI em Tânger, ou a 

Avenida Hassan II em Fez, apresentam-se rectilíneas e com as suas perpendiculares 

hierarquizadas.   

 

É perante esta abordagem que desenvolvemos a nossa pesquisa, isto é, embora 

sejam entendidos os limites de Alfama e das medinas de que falaremos mais à frente, 

só nos interessará no contexto do nosso estudo, o que permanece dentro do que 

prevalece relacionado com os princípios e características originais de uma medina 

islâmica do norte africana.     
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5.1.1. A Rua 

 

Ao percorrer as ruas de Alfama, certamente sentimos uma clara diferença da estrutura 

espacial que esta oferece em relação à restante cidade de Lisboa. Se a compararmos 

com as ruas de origem greco-latinas, ou até mesmo com as ruas reformuladas do pós 

terramoto de 1755, verificamos um acentuado contraste entre as duas abordagens 

urbanísticas de que falamos. 

 

É importante referir que o Terramoto de 1755 foi implacável com toda a cidade de 

Lisboa, arrasando palácios, igrejas, conventos e edifícios de habitação, contudo 

Alfama não foi muito marcada por esta catástrofe, mantendo-se até aos dias de hoje 

como um bairro ainda muito próximo do que foi na sua origem: 

 

Durante o século XIII, apenas no espaço de trinta anos, Alfama sofreu sete ou oito 

terramotos. O grande terramoto de 1755 deixou-a praticamente intacta […]. Há quem 

diga que para se ter uma ideia de como seria a baixa lisboeta antes do terramoto é 

preciso visitar Alfama. (Komrij, Vermier, 1991, [s.p.]). 

 

Numa cidade como Lisboa, que tem na generalidade um desenho urbano de base 

quadrangular, onde as avenidas, ruas e travessas seguem uma distribuição controlada, 

planeada e hierarquizada, onde prevalece a rua sobre qualquer outro elemento, o 

bairro de Alfama afirma-se, claramente como uma das situações contrastantes. Alfama 

manteve-se caracterizada com o passar dos séculos, pois o que a distingue do resto 

da cidade onde se insere, é a sua identidade própria, estabelecendo-se como uma 

“medina”, derivada da cidade islâmica do Norte de África. Não só a história nos fará 

criar interpretações, como a memória dessa mesma história está celebrada pela 

arquitectura, e pela caracterização espacial de Alfama.  

 

Resumindo, o padrão era de a cidade romana ou de forte influência romana ter uma 

planta com ruas direitas, geometricamente traçadas, herança que vai mais tarde ser 

retomada pelos arquitectos do Renascimento e vem até aos nossos dias (veja-se a 

chamada Baixa Pombalina). 

A decrepitude de algumas dessas cidades romanas, o passar dos tempos fez, todavia, 

que, por vezes, esse traçado regular e geométrico fosse evoluindo para uma planta de 

ruas labirínticas tão típicas da zona mediterrânica e das cidades medievais. Sinal dos 

tempos, já que a grande contribuição para a planta medieval típica na área ibérica, vem 

do Norte de África com os muçulmanos. (Calado, Ferreira, 1992, p. 11-12). 
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Como já referimos, por razões de foro climático, e da própria segurança destas 

cidades norte africanas, a rua, é sempre apresentada com uma largura particular – 

extremamente estreita –, onde por vezes o viajante destes espaços consegue tocar 

em simultâneo em dois alçados opostos da mesma rua. 

 As ruas das medinas do Norte de África são, assim, sempre muito estreitas e 

sinuosas, desta maneira o sol só poderá incindir de forma directa por escassos 

minutos, facilitando deste modo o arrefecimento da via pública, e controlando melhor 

os níveis climáticos apreciados ou impostos num clima de grandes temperaturas. Esta 

caracterização está bem exposta nas ruas de Alfama, onde verificamos a existência de 

ruas muito estreitas e sinuosas. 

 

A malha urbana é mais apertada e, muitas vezes, fechada sobre si própria ou 

encravada nas vertentes do Castelo e do Salvador. […] Por vezes estas ruas alargam-

se ou estreitam-se dando origem a espaços mais vivenciados ou a simples passagens. 

Vencendo os desníveis, surgem, em sequência, escadinhas e calçadinhas. Na parte 

baixa são os becos e os arcos que fazem a ligação ao exterior. (Calado, Ferreira, 1992, 

p. 50).  

 

 
Ilustração 30 – Beco de Santa Helena, Alfama, Portugal, 2012. (ilustração nossa). 

 

Ao visitar este bairro poderemos observar que as suas ruas são estreitas, os seus 

acessos são feitos através de escadinhas, ou de becos, que garantem o acesso às 
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habitações. Este tipo de via de comunicação, que faz a ligação pedonal entre os 

diferentes espaços de Alfama, é aplicado nas medinas, onde se verificam as mesmas 

características. 

 

A expansão radiante das construções a partir do Castelo, bem como a origem árabe do 

traçado implantado nos socalcos destas encostas de forte declive, originou uma densa 

e tortuosa malha urbana, onde predominam os acessos por escadas, interligando 

apertadas vielas e becos que apenas permitem a circulação de peões. (Faria, 1989, 

p.13). 

 

  
Ilustração 31 – Arco na medina de Chefchaouen, Marrocos, 2009. (ilustração nossa). 

Ilustração 32 – Arco de Jesus, Alfama, Portugal, 2012. (ilustração nossa). 

 

No entanto, a característica mais antagónica que existe na relação entre as cidades 

árabes do Norte de África e os cânones urbanísticos ocidentais verificados no Sul da 

Europa, está na casa, ou seja, os Islâmicos entendiam que a casa prevalece e tem 

prioridade sobre a rua, num exercício urbanístico onde primeiro se construía a casa, o 

edifício, e só depois se construíam as ruas através dos espaços e nichos que os 

edifícios lhes deixavam: 

 

A fórmula da cidade muçulmana é a organização de dentro para fora (da casa para a 

rua, por assim dizer), quando na cidade ocidental o que se generalizou foi o contrário: a 
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partir da rua previamente traçada, com ou sem plano, as casas foram ocupando o seu 

lugar e conformando-se com a lei distributiva. Na cidade muçulmana foi a casa que 

prevaleceu e que obrigou a rua a acomodar-se, um pouco sub-repticiamente, por entre 

os côncavos que as casas lhe deixavam. Daqui que as ruas se tenham tornado 

tortuosas labirínticas e inverosímeis. (Goitia, 1982, p. 14). 

  

Este é o princípio que apresenta a maior distinção da abordagem entre duas lógicas 

organizacionais entre a medina Islâmica do Norte de África e a do modelo de cidade 

do Sul da Europa, onde a avenida ou rua prevalece sobre a casa, primeiro desenham-

se as vias, depois encerem-se os edifícios, praças e os demais elementos que 

compõem o tecido urbano.  

 

As ruas de Alfama comportam todos estes princípios associados às medinas, e que 

objectivamente recriam toda a atmosfera ou ambiente da própria medina, onde o sol 

ilumina os edifícios de forma indirecta (a sua pouca permeabilidade à luz natural, como 

a aglomeração do seu edificado, não permite a entrada de luz natural durante o dia), 

assim como a orientação dos próprios edifícios através dos pontos cardeais, são 

meramente esquecidos em prol das questões climáticas ou até mesmo do ponto de 

vista da concepção urbana.  

 

Podemos concluir que, neste caso, Alfama, conservou o seu plano urbanístico 

muçulmano, com as suas ruas características de uma medina, e por fim, a sua 

identidade islâmica, que prevaleceu sobre as outras influências menos expressivas 

que sofreu ao passar dos séculos. 

 

5.1.2. O Beco 

 

Este tipo de rua que não tem continuação nem saída, e que normalmente serve um 

caminho semiprivado que nos conduz para um acesso a um determinado conjunto de 

habitações, é um elemento que encontramos com bastante regularidade por Alfama. 

 

Os becos ou adarves de Alfama são, na sua grande maioria, pequenos espaços de 

ambiente pitoresco, onde tal como nos exemplos estudados no Norte de Africa, existe 

uma comunhão entre os vizinhos que se servem destes espaços. Recriando um 

ambiente muito particular da medina do Norte de Africa, onde se relacionam princípios 

muito apreciados pelo muçulmano como o isolamento, a protecção, a intimidade, e 

que continuam a ser utilizados praticamente da mesma maneira que os árabes o 
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cultivaram e desenvolveram neste bairro. Assim, em Alfama, encontramos vários 

becos que continuam a estabelecer esta relação muito íntima entre a vizinhança, pois 

se o beco serve para garantir o acesso resguardado às casas que o rodeiam, também 

servirá para desenvolver um sentido de responsabilidade perante a manutenção do 

mesmo por parte de quem usufrui deste espaço do bairro: “Visualmente, o conjunto é 

harmónico na sua diversidade e os pormenores decorativos de tipo popular utilizados 

na modelação e ocupação do espaço exterior são elementos de referência e de 

individualização.” (Calado, Ferreira, 1992, p. 50). 

 

Deste modo, a manutenção deste espaço normalmente é conduzida pelos seus 

habitantes, que vêem o beco como um espaço que lhes pertence, como um 

prolongamento da sua casa para o exterior, ou até mesmo como uma recepção à 

entrada na sua habitação. 

 

Como o beco é um espaço repartido entre vizinhos, estes acabam por o tornar num 

espaço marcado por um conjunto de manifestações ornamentais que actuam num 

cenário pitoresco, na medida em que se colocam elementos de decoração como os 

canteiros, bicas ou fontes, ou até mesmo figuras religiosas. 

 

Dado que este é um espaço que é público - mas só tira verdadeiro partido deste quem 

possuir acesso à habitação por meio do beco -, este acaba por se definir como uma 

espécie de rua que é de todos, mas, ao mesmo tempo, não é de ninguém, onde o 

individuo que não for reconhecido pela vizinhança, acaba por ser uma presença 

estranha e causadora de mal-estar. Esta relação do alfamista com o “seu beco” acaba 

por relembrar todos os princípios que o beco da medina do Norte de África tem na sua 

essência: a privacidade, o refúgio, a segurança, a privacidade. 

 

Se avaliarmos a autenticidade do espaço caracterizador que define o beco nas 

medinas estudadas, referindo-nos a Tânger, Fez e Chefchaouen, e os becos inseridos 

no tecido urbano de Alfama, verificamos que existem muitas semelhanças espacias, 

da utilização da luz solar, de relação com quem as habita e cuida da sua manutenção.  

 

Podendo concluir, que a existência deste espaço tão caracterizador da medina 

islâmica, é um elemento que confere a este bairro um tipo de identidade que se 
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prolongou até aos nossos dias, celebrando deste modo, a herança e a cultura 

muçulmana deixada à mais de dez séculos atrás. 

 

5.1.3. A Igreja 

 

Na reconquista cristã de Lisboa aos Árabes, conduzida pelo Rei D. Afonso Henriques, 

onde está erguida a Sé de Lisboa encontrava-se, até à altura da sua construção, a 

antiga mesquita de Luxbûna como nos descreve Oliveira Marques:  

 

A “reconquista” trouxe consigo algumas mudanças. O governador cristão, com a sua 

guarnição militar, a as gentes de qualidade continuaram a ocupar a alcáçova. A 

mesquita foi convertida em catedral. Em seu redor continuaram a funcionar o mercado 

e, por algum tempo mais, os banhos públicos, mencionados pelas fontes (Tenedório, et 

al., apud Marques
38

, 2003, p. 22).  

 

A provável soberania cristã sobre os muçulmanos foi-se expandido com a construção 

de mais igrejas nos locais de implantação de mesquitas, como nos refere A. Vieira da 

Silva: “Dentro das muralhas foram construídas mais tarde, segundo é tradição, pelo 

menos duas mesquitas: uma no local da igreja de Santa Maria maior, ou Sé, e outra 

no da igreja de Santa Cruz do Castelo.” (A. Viera da Silva apud Oliveira, 2003, p. 14). 

 

Em nome da igreja cristã, o Rei D. Afonso Henriques, mandou destruir a mesquita e 

ordenou que no mesmo local fosse simbolicamente edificada a Sé de Lisboa, 

mostrando domínio sobre os Árabes e o domínio da fé cristã; “[…], o templo fundado 

pelo Rei Afonso Henriques em 1147, logo depois da tomada de Lisboa. Se êle assenta, 

como muitos supõem, sobre a antiga mesquita moura, […].” (Araújo, [s.d.], p. 32). 

 

Ao observarmos esta Sé, que se encontra inserida no bairro de Alfama, podemos 

verificar elementos que mais estão associados à arquitectura militar medieval, 

nomeadamente do período românico, do que propriamente à arquitectura religiosa 

praticada durante este período histórico; “ – é só por si um interessante documento de 

arquitectura religiosa, medieval, e ajusta-se à índole portuguesa “forte, rude, crente e 

sem requinte”, no dizer de Reinaldo dos Santos.” (Ibidem, p. 30). Contudo, a ecléctica 

mistura de dois exercícios arquitecturais, neste caso associados ao exercício religioso 

e ao exercício militar, podem traduzir o período histórico bastante conturbado que se 

                                                 
38

 A. H. de Oliveira Marques – Historiador, Faculdade de Ciências Sociais Humanas, Universidade Nova  
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viveu durante este período. Embora a Sé não se apresente com o seu aspecto original, 

ainda se pode observar todo o seu carácter “fortificado”, como referido por Norberto de 

Araújo (ibidem, p. 31-32): “Aquela fachada anterior à actual foi obra dos restauros 

desassisados do fim do século XVII que tiraram ao monumento a sua importância e 

até o seu carácter.”. A introdução de elementos como os torreões de vigia, em vez das 

“normais” torres sineiras aplicadas na arquitectura religiosa, também caracteriza este 

aspecto fortificado de que falamos: “Estas tôrres, primitivamente, não tiveram sinos, os 

quais se situavam na «tôrre sineira», sobre a cúpula do cruzeiro, e que o terramoto 

arrazou.”. (ibidem, p. 35).  

 

As suas ameias, bem como a utilização de seteiras em vez do vitral, ou simplesmente 

da janela, ou ainda da antiga varanda mata cães39, que alguns dizem ter existido, no 

lugar da actual rosácea, verificamos que são aspectos de fortificação e defesa de um 

edifício medieval; “[…] do corpo central entre tôrres, na frente do terraço onde hoje 

avulta uma bela rosácea recuada, […]. (ibidem, p. 31).   

  

  

Ilustração 33 – Fachada da Sé de Lisboa, Alfama, Portugal, 2012 (ilustração nossa). 

Ilustração 34 – Torre da Sé de Lisboa, Alfama, Portugal, 2012. (ilustração nossa). 

 

                                                 
39

 Varanda mata cães – Mata-cães, s.m. Plataforma saliente sobre as portas de um castelo, com 

aberturas pelas quais se lançavam na vertical líquidos inflamáveis ou projécteis sobre os inimigos. 
(Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 2002, p. 179). 
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A entrada desta Sé é feita somente por uma porta, ou seja, das três naves que 

existem, a nave central e duas laterais, o que para a época era uma diferente 

abordagem na construção de uma Sé ou igreja, pois o Rei, a nobreza e o clero, não se 

misturava com a plebeia no acesso e permanência na igreja. No caso da Sé de Lisboa, 

este acesso ao seu interior era garantido através da porta da nave central por onde 

todas as classes, da família real ao povo, entravam e dividiam esta única entrada. Se 

avaliarmos o ponto de vista defensivo que uma só porta de entrada oferece, percebe-

se que esta solução servia para uma melhor defesa da igreja, uma porta será mais 

fácil de defender do que três portas ou mais.  

 

Ainda para fortalecer a defesa deste edifício, no lugar da actual rosácea, por cima da 

porta de entrada da nave central, existia uma varanda “mata cães” que derramava 

azeite a ferver para quem ousasse em penetrar dentro dela com más intenções. 

 

Como vês as tôrres da fachada são simétricas até certa altura do edifício, sobre a linha 

das ameias do terraço do corpo central. Em verdade, e exteriormente, só divergem em 

certos pormenores arquitectónicos, e na circunstância de no eirado, guarnecido de 

guarda ameada, da tôrre Sul, haver uma elegante varanda que contorna o botaréu 

(contraforte ou gigante) no ângulo sobre o terraço central. (ibidem, p. 35).      

 

Poderemos neste caso, interpretar segundo os factos apresentados, que o povo se 

servia da Sé para o culto religioso, mas, também, para sua própria defesa e segurança, 

num período que foi marcado por retaliações e por invasões por parte dos árabes.  

 

Deste modo, as mesquitas eram o centro das medinas do Norte de África, tal como as 

igrejas no período medieval eram o centro das cidades, e constituíam, neste caso, um 

lugar de convivência social, de encontro, de permanência, e de concentração das 

populações, como nos descreve Maria Calado e Vitor Ferreira (1992, p. 63), 

relativamente às Igrejas de Alfama: 

 

O que é certo é que todos estes «sítios» são igualmente lugares de (com)vivências 

sociais relativamente diferenciadas – ainda que eventualmente padronizadas num 

«modo de estar» mais específico – cuja diversidade participa na criação de uma cultura 

popular distinta da de outras zonas da cidade.  

 

Estes espaços religiosos foram extremamente importantes no contexto do 

desenvolvimento da cidade, ou da medina, com isto, queremos afirmar que, a igreja, 

no caso de Alfama, poderá ser considerado um núcleo dentro desta “medina”, tal como 
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foi a mesquita no tempo dos muçulmanos. Esta centralidade, este núcleo, criado por 

estes edifícios religiosos, neste caso a igreja ou a mesquita, são pontos essenciais do 

planeamento da medina islâmica como é referido por Rosa Varela Gomes: 

 

A ideia de unidade, centralização e de protecção, foi conferida através da forma circular 

da sua planta, definida por dupla ordem de muralhas que a defendiam. Ao centro, no 

cruzamento de duas grandes vias às quais se tinha acesso através de quatro portas, 

no seio de amplo jardim, encontra-se o palácio e a mesquita. (Gomes, 1993, p. 29).    

 

5.1.4. Os edifícios 

 

Segundo Maria Calado, os edifícios de Alfama são organicamente distribuídos pelas 

ruas e encostas, e suas fachadas são irregulares:  

 

As fachadas irregulares erguem-se em implantações e composições orgânicas. […] as 

ambiências são ainda as de tradição medieval e quinhentista. Para além das célebres 

fachadas simples e de ressalto em frentes de ruas tão estreitas que quase se tocam, 

persistem as varandas e algumas janelas de rótula. (Calado, Ferreira, 1992, p. 49). 

 

Se pudéssemos dissecar um edifício deste bairro, iriamos encontrar três tipos de 

utilização, o uso comercial que se apresenta sempre no piso térreo, os pisos 

superiores destinados à habitação, e as águas-furtadas que servem para 

armazenamento ou, na maioria dos casos, para a habitação. 

 

Assim, os edifícios que compõem este bairro são essencialmente de uso habitacional, 

e apresentam-nos na sua grande maioria a seguinte tipologia;  

 

Piso térreo 

 

No piso de cota 0, ou piso térreo, funcionam os serviços de restauração, 

nomeadamente as conhecidas casas de fado, ou simplesmente os restaurantes, ou as 

mercearias, as padarias, os talhos, podendo-se encontrar em, alguns casos, lojas de 

conveniência pertencentes a comunidades do oriente, essencialmente da Índia. Este 

último exemplo, de certo modo acaba por descaracterizar o bairro, pois a panóplia de 

oferta dos seus produtos é de origem importada e não deixa de ir em conta ao 

comércio tradicional que neste bairro encontramos. Estas lojas são destinadas 

essencialmente para turistas que aqui compram lembranças, artigos de mercearia, e 
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objectos ligados à cidade de Lisboa, acabando por desviar clientes das lojas e oferta 

de serviços dos estabelecimentos mais antigos e tradicionais de Alfama.  

 

Contudo, o piso térreo não funciona em todos os casos como um piso destinado 

somente para a oferta de serviços, também encontramos exemplos onde os edifícios 

se conservam exclusivamente para a habitação. Quando assim é, podemos observar 

facilmente que os mesmos estão implantados em ruas mais secundárias, mais 

recônditas, e que, de certa forma, não se encontram nos percursos mais turísticos ou 

de grande afluência de pessoas que não pertencem ao bairro.  

 

 

 

Ilustração 35 – Alçado Norte da calçadinha de Sto. Estêvão, Alfama, (Faria, 1989, [s.p.]). 

 

É neste piso térreo, que se encontram as portas de acesso aos pisos superiores, 

geralmente são portas que estabelecem a ligação directa com as escadas que 

garantem a ligação às habitações. Estes espaços são de utilização colectiva, isto é, só 

se servem destes os proprietários ou utilizadores das habitações; 

 

O acesso aos diferentes pisos é geralmente feito por apertadas escadas com 

inclinações da ordem dos quarenta e cinco graus. É vulgar a localização do acesso 

junto à fachada, o que reduz a área útil de iluminação e ventilação de fogos, 

agudizando assim as já precárias condições de habitabilidade. (Faria, 1989 p.15-16).  

 

Tal como podemos encontrar numa medina do Norte de Africa, este piso é destinado 

ao uso comercial, à restauração, e à oferta de inúmeros serviços, e, num papel 

secundário fora dos núcleos, o uso desta cota serve para a habitação. 
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Pisos superiores  

 

Os pisos destinados à habitação são normalmente repartidos por dois fogos, 

nomeadamente um direito e outro esquerdo, pequenos espaços ladeados por 

espessas paredes de alvenaria de pedra, com a sua pavimentação assente em 

barrotes ou toros de madeira que, consequentemente, descarregam as suas forças e 

peso próprio para as ditas paredes. Normalmente os fogos são compostos por 

espaços muito reduzidos que albergam duas assoalhadas: “O número de 

compartimentos por fogo é variável mas importa acentuar que cerca de 45% tem 

apenas um ou dois compartimentos normalmente de reduzidas áreas.” (Faria, 1989, p. 

16). 

 

Todavia, mesmo que em menor percentagem, existem habitações que apresentam um 

maior número de assoalhadas, casas que antigamente foram senhoriais, 

nomeadamente, na Rua do Terreiro do Trigo e na Rua dos Remédios; “[…] os edifícios 

com maior número de compartimentos, cinco ou mais por piso. No entanto eles 

representam apenas cerca de 14% da totalidade dos edifícios das duas freguesias”. 

(Faria, 1989, p. 16). 

 

Por norma, e dependendo de onde está implantado o edifício, verifica-se que os 

edifícios têm sempre no mínimo dois pisos superiores de habitação e, no máximo, 

salvo excepções, quatro pisos, sem contar com as águas-furtadas.   

 

A tipologia construtiva destes edifícios não permite abertura de grandes vãos nos 

pisos superiores, dado este facto, as aberturas para o exterior são pequenas, contudo 

as janelas que se abrem para a rua são muitas, pois os espaços habitacionais são 

pequenos e necessitam de luz natural.  

 

De uma forma geral as fachadas com aberturas para o exterior têm entre quatro a oito 

metros de extensão, sendo a profundidade dos fogos muito variável, por vezes 

atingindo os doze metros ou mais. Em muitos casos apenas existe uma fachada tardoz, 

abrindo para estreitos saguões que ocupam apenas parte desta fachada. (Faria, 1989, 

p. 15). 
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Águas-furtadas  

 

Este espaço, isto é, as águas-furtadas40, são comuns em todos os edifícios, pois a 

solução de cobertura é igual em todos os exemplos estudados neste bairro, que neste 

caso é a cobertura de telhado de águas41 revestida a telha cerâmica. Ao contrário da 

maioria dos sistemas ou soluções que encontramos na medina islâmica para a 

cobertura dos seus edifícios, onde o típico terraço árabe impera.  

 

 

Ilustração 36 – Alçado Poente da calçadinha de Sto. Estêvão, Alfama, (Faria, 1989, [s.p.]). 

Ilustração 37 – Alçado Nascente da calçadinha de Sto. Estêvão, Alfama, (Faria, 1989, [s.p.]). 

 

Contudo, existem casos semelhantes em medinas islâmicas do Norte de África, onde 

a telha é empregue para solucionar o remate superior do edifício, deixando para trás a 

ideia de que na medina islâmica só existem edifícios com terraços de uso particular ou 

colectivo. Exemplo desta aproximação entre os edifícios de Alfama e edifícios de uma 

medina tradicional, é comprovado pela medina de Chefchaouen em Marrocos, onde 

todos os edifícios são cobertos por telhados de águas revestidos a telha cerâmica e de 

fachadas rebocadas e pintadas de branco ou de azul claro. 

                                                 
40

 Água-furtada ou Águas-furtadas, s.f. 1. É água-furtada ou trapeira a denominação que se dá ao último 

andar de uma casa, aproveitado sobre o madeiramento do telhado e tendo abertas janelas, para lhe dar 
luz e ar. Difere da mansarda em que esta constitui uma forma especial do madeiramento do telhado, ao 
passo que a água-furtada não o altera, havendo unicamente a intersecção do telhado pequeno da janela 
com a água principal do telhado da casa. A água deste telhado fica pois roubada ou furtada pela janela, 
cuja frente é vertical. As janelas das águas-furtadas ficam quase sempre recolhidas em relação ao plano 
de fachada. O beiral do telhado na sua frente não é interrompido, em geral, podendo a platibanda sê-lo 
nalguns casos. Podem as janelas das águas-furtadas, quando ornamentadas apropriadamente, concorrer 
para a decoração de um edifício. 2. Piso de uma casa cuja cobertura é o telhado, tendo uma área útil 
inferior aos restantes pisos a que se sobrepõe. […] 4. O mesmo que sótão. (Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 

2002, p. 21). 
41

 Telhado de águas - Água, s.f. Qualquer dos planos inclinados que constituem uma cobertura em 

telhado. (ibidem, p. 21). 
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Ilustração 38 – Vista geral para a medina de Chefchaouen, Marrocos, 2009. (ilustração nossa).  

Ilustração 39 – Cobertura dos edifícios da medina de Chefchaouen, Marrocos, 2009. (ilustração nossa).  

 

5.1.5. A casa 

 

No bairro de Alfama, praticamente, todas as casas são constituídas em andares de 

edifícios. Num piso, como já foi referido, normalmente encontramos duas fracções, um 

esquerdo e um direito. São na sua grande maioria casas pequenas, com espaços 

muito apertados: “ […] ainda mantém as heranças remotas com divisórias pequenas e 

estreitas à maneira das alcovas medievais.” (Calado, Ferreira, 1992, p. 50). As suas 

divisões são sempre alimentadas por uma janela ou abertura que servirá a entrada de 

luz natural e o contacto com o exterior. 

 

Ilustração 40 – Alçado Sul da rua dos remédios/calçadinha de Sto. Estêvão, Alfama, (Faria, 1989, [s.p.]). 
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Ilustração 41 – Planta dos edifícios da rua dos Remédios/calçadinha de Sto. Estêvão, Alfama, (Faria, 1989, [s.p.]). 

 

As janelas estão sempre viradas para o exterior dos edifícios, ou para os pátios 

interiores, deste modo é garantida luz natural em todos os espaços. Podemos 

encontrar neste bairro janelas e elementos nas casas que vão de encontro a soluções 

construtivas muito praticadas pelos Árabes nas suas medinas, nomeadamente, o 

ajimece, e, em alguns casos, os pisos superiores em consola para a rua, ou em 

ressalto, na tentativa de extensão do espaço habitacional a partir do primeiro piso 

prolongando-se até ao último piso. Esta solução é bastante recorrente na medina 

islâmica do Norte de África como descrevemos no ponto; 3.2. “Representação do 

modelo urbanístico islâmico do Norte de África, O aglomerado”, da presente 

dissertação. Esta conquista de mais espaço, “tirando” partido do espaço da rua, sem 

comprometer o seu bom funcionamento, prolongando a fachada a partir dos pisos 

superiores de um edifício de habitação, é uma solução que também vai de encontro às 

leis do islamismo: “[…] a existência de construção transbordante na via pública é 

tolerada quando não ocasiona nenhum, incomodo para os utentes; para outros […].” 

(Hakim42 apud Sampayo, 1986, p. 127). 

 

Estas características construtivas, nomeadamente referidas como fachadas de 

ressalto, podem ser observadas nas casas, da rua de S. Pedro perto do largo do 

Chafariz de Dentro. 

                                                 
42

 Hakim, Selim Besin - traduziu a obra de Ibn al-Rami (1986); "Um mestre-de-obras com o nome de Ibn 

al-Rami escreveu um tratado completo de construção civil. A partir desses manuscritos árabes, incluindo 
manuscrito Ibn al-Imam. Além disso, ele incluiu suas próprias experiências e interpretações de ser um 
mestre-de-obras." (Hakim, 2002, Códigos bizantino e islâmico do Mediterrâneo). 
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Outra das características construtivas muito recorrentes na casa da medina islâmica 

do Norte de Africa, é a aplicação do ajimece, uma pequena saliência no alçado da 

casa, normalmente feito em madeira, e que alberga uma pequena abertura.  

 

O ajimece também é um elemento que embora seja raro a sua aparição no bairro de 

Alfama, não deixa de aparecer como uma característica presente neste bairro como 

nos retracta a ilustração 40, uma casa no largo de São Miguel com os pisos superiores 

em consola, simplesmente apoiados por meio de barrotes de madeira que fazem o 

prolongamento dos pisos, e com a inserção de elementos metálicos pouco 

expressivos, bem como a utilização de algo semelhante ao ajimece. 

 

   

Ilustração 42 – Fachada de ressalto, Largo de São Miguel, Alfama, Portugal, 2012. (ilustração nossa). 

Ilustração 43 – Pormenor do ajimece, Largo de São Miguel, Alfama, Portugal, 2012. (ilustração nossa). 

 

Dado que a reconquista cristã de Lisboa foi feita à cerca de 900 anos atrás, 

consequentemente, este bairro foi sofrendo inúmeras mudanças do ponto de vista de 

quem o habitou, tal como nos descreve o escritor português Norberto de Araújo43: 

                                                 
43

 Norberto de Araújo - Jornalista e escritor português, autor do Inventário de Lisboa, 1944/1955 

(concluído por D. Pires de Lima), das "Legendas de Lisboa" e das "Peregrinações de Lisboa", esta obra é 
a mais compulsada. É de assinalar o extenso e profundo conhecimento que Norberto de Sousa tinha das 
fontes e dos estudos esclarecedores do passado de Lisboa, que o dá ensejo a descrições extensas das 
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Alfama […] mouros, judeus, forrôs, cativos, negros – mais tarde – portugueses de todas 

as classes, alfamistas de todos os títulos. Plebeia, marítima, fidalga, religiosa. Desta 

amálgama de costumes à semelhança do próprio aglomerado, resulte talvez o seu 

interesse de agora. O terramoto não lhe alterou a disposição urbana, no traçado, do 

acaso antigo, de serventias grandes e pequenas, nas artérias e nas linhas fininhas, 

quási imperceptíveis […]. (Araújo, [s.d.], p. 2). 

 

O bairro, e a casa sofreram algumas actualizações por parte de quem habitou Alfama, 

deste modo, não faria sentido com a dizimação da cultura islâmica continuar a utilizar 

o ajimece nestes edifícios, dando lugar a janelas com mais abertura à luz solar e todas 

elas de vidro.  

 

O ajimece terá o seu sentido dentro de uma cultura islâmica como é descrito no 

subcapítulo; 3.2. “Representação do modelo urbanístico islâmico do Norte de África”. 

Deste modo, a clausura imposta pelo islamismo e a protecção dos seu elementos 

familiares dentro de uma casa, foi perdida ao longo dos séculos para dar lugar, à 

implementação de sistemas construtivos que mais se adaptassem à cultura cristã, daí 

serem maioritariamente vistas as aberturas nas fachadas com cantarias de pedra, e a 

inserção de janelas com molduras de madeira, e janelas de vidro.   

 

O encontro de elementos exóticos, como o ajimece, até ao encontro dos banhos 

públicos, que no caso das medinas do Norte de África serão os Hamam, antigamente 

existentes em Alfama, à existência de vestígios da antiga cerca moura e as mussalas, 

que possivelmente deram lugar a largos como o Chafariz d´el Rei, como á tipologia de 

sinuosas ruas, dos espaços à própria luz que encontramos neste sítio, fazem com que 

este conjunto de semelhanças estabeleça esta grande aproximação, e serão o 

exemplo de que este bairro continua a ser uma medina. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
ruas, palácios e monumentos, templos, instituições e dos mais diversos episódios da vida citadina lisboeta. 
(Enciclopédias e dicionários, Porto editora, 2003, http://www.infopedia.pt). 
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6. MEDINAS ISLÂMICAS MARROQUINAS - TÂNGER, CHEFCHAOUEN, FEZ 

- E ALFAMA ENQUANTO “MEDINA”.  

No presente capítulo, e inerentes subcapítulos, serão investigadas e descritas as 

relações entre Alfama e as medinas abaixo indicadas. A abordagem destes capítulos 

será desenvolvida a partir das características gerais da medina islâmica até aos casos 

particulares das medinas estudadas. 

 

 

Ilustração 44 – Ortofotomapa da “medina” de Alfama, 2012. (ilustração nossa). 

 

A analogia que tentaremos construir, será apoiada pelo estudo que foi efectuado 

através das características, ou modelo, da medina islâmica do Norte de África. Dado 

que as medinas observadas e estudas apresentam muitas semelhanças, na forma e 

no espaços, os seguintes sub-capítulos, nomeadamente os que descrevem a medina 

de Tânger, Chefchaouen, e Fez, serão descritas as suas particularidades em função 

do que foi referido nos capítulos anteriores.  

 

Uma vez que os capítulos anteriores se destinaram a referir, e a explicar, as 

características do modelo urbano islâmico do Norte de África, e, dado que a medina de 

Tânger, Chefchaouen, e Fez estão inseridas neste modelo, a analogia que se segue, 
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será construída através de conclusões tiradas a partir desse estudo geral da medina 

do Norte de África, aplicada nos casos particulares das medinas anteriormente 

referidas. 

 

A escolha destas medinas deve-se ao facto de estas, apresentarem espaços muito 

semelhantes aos que podemos encontrar em Alfama, podendo a partir destas 

características criar comparações, analogias, relações e apontar semelhanças 

observadas. 

    

“Medina de Al hamas” 

 

Estas três medinas, inseridas no modelo islâmico do Norte de África, estabelecem 

uma relação aproximada com o modelo apresentado na estrutura urbana do bairro de 

Alfama, desenvolvido pelos muçulmanos. As composições urbanísticas das três 

medinas e do bairro de Alfama serão o ponto comum entre todos os casos estudados, 

onde se pode observar a importância das antigas muralhas, que no caso de Alfama 

seria a antiga cerca moura:  

 

Após a Reconquista Cristã o núcleo central da Cidade ficou defendido pela Cerca. A 

Acrópole fortificada, alguns panos de muralhas, algumas vias e a própria globalidade 

urbana é tudo o que resta como vestígio atribuível a épocas anteriores à Reconquista 

no interior da Cerca Moura. (Matos,1999, p. 8). 

 

Edificados os seus acessos com Babs, que corresponderiam as antigas Portas, 

nomeadamente, a Porta do sol, Porta do Ferro, Porta do Mar, Porta de Alfama, e Porta 

da Alfofa: “Percorre-se depois o eixo viário principal da Medina, a antiga “decumana” 

da cidade tardo-romana que vai das Portas do Sol até à Porta do Ferro perto da 

Catedral, igreja cristã construída sobre a antiga “Mesquita Aljama” de Luxbuna.” 

(Matos, 1999, p. 11).  

 

Alfama, na sua íntima relação com arquitectura islâmica, apresenta também, outros 

inúmeros elementos desta arquitectura deixada pelos muçulmanos, referindo-nos ao 

pátio, como elemento estruturador do edificado habitacional do bairro, assim como 

estabeleceu a utilização particular da luz. A relação que as medinas do Norte de África 

com a luz, são idênticas à que encontramos no bairro em questão, é certo que esta 

pouca permeabilidade à luz é devida a razões climáticas e razões próprias ao desenho 

urbano como já foi referido, contudo se podermos avaliar as características relativas 
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ao espaço, à luz, à matéria e ao tempo, verificamos que, tanto em Alfama, como em 

Tânger, Fez ou Chefchaouen existe a mesma abordagem destes aspectos. 

 

Tal como Alfama - que consideramos ser uma medina no coração da cidade de Lisboa, 

criando, deste modo, um grande contraste entre o que permaneceu como um modelo 

urbano islâmico do Norte de África e o que permaneceu, ou o que foi posteriormente 

construído segundo uma influência do modelo urbano de origem greco-latino -, as três 

medinas apresentadas são, também, em todos os casos, malhas urbanas, ou 

fragmentos da cidade que se mantiveram com o seu desenho urbano original islâmico, 

criando em simultâneo grandes contrastes com o resto da cidade, que se desenvolveu 

através da importação dos princípios urbanísticos europeus de origem clássica. Ou por 

outro lado, também estas cidades foram ocupadas ou conquistadas por portugueses, 

espanhóis, mas sobretudo por franceses, onde estes últimos tiveram um papel 

bastante decisivo na implantação de princípios urbanísticos. Estes casos são visíveis 

ao visitarmos estas cidades, onde o crescimento urbano e demográfico se acentuou, e 

se traçaram grandes avenidas hierarquizadas, de longa extensão e dimensão, e com 

edifícios e praças bem ao estilo das cidades do Sul e do Centro da Europa. Importante 

referir que, este contraste entre o que é caracterizado por um desenho urbano islâmico 

e o que é urbanização do Sul da Europa, também, é observado em Lisboa, contudo, 

com uma ordem inversa, e com um contexto cultural e histórico diferente.       

 

6.1. O espaço 

 

A caracterização do espaço de Alfama e os exemplos escolhidos, Tânger, Fez ou 

Chefchaouen, são extremamente semelhantes, segundo o nosso ponto de vista, ou 

seja, da abordagem geral, dando significado ao papel estruturador urbano ou particular, 

através da casa, da relação entre edifícios, da aglomeração, e dos elementos 

construtivos, serão, neste caso, muito idênticas. 

 

Contudo, ao desenvolver o estudo da organização urbana destes quatro casos, não foi 

verificado um desenho que correspondesse a um padrão idêntico a todos. Mas esta 

razão deve-se ao carácter “orgânico” destas cidades, pois as curvas que as ruas 

desenham, não se devem a planeamento previsto ou aplicação de fórmulas 

urbanísticas. 
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A maioria das cidades conheceu um desenvolvimento orgânico espontâneo a partir de 

um núcleo de origem, que se enraíza nos elos familiares muitos extensos, e também 

inflexíveis próprios da civilização. Elos esses que levaram a uma concentração que 

explica a formação dos tecidos em sucessivas aglomerações, irrigadas por uma rede 

ramificada e irregular de vias, entre as quais os numerosos becos. (Pelletier, Delfante 

2000, p. 201).  

 

Ao deambular por estas medinas, considerando Alfama como “medina”, apercebemo-

nos que a relação entre o nosso corpo e o espaço envolvente é, extremamente, 

semelhante - ruas que nos vão “apertando” entre edifícios, de pouca largura, esquinas 

esguias e tortuosas, nunca sabendo o que vamos encontrar ao virar de mais uma, 

andares superiores que se desalinham da planta de implantação, o aglomerado 

edificado, tal como escreveu Osberno na reconquista de Lisboa: “Os edifícios estão 

aglomerados tão apertadamente que, a não ser entre as dos comerciantes, 

dificilmente se achará uma rua com mais de oito pés de largura.” (Oliveira apud 

Osberno, 1936, p. 79-80). Esta compressão espacial é constante, ao percorrermos 

estas ruas, e a clausura das casas que na sua relação com o exterior é sempre a 

mesma - vista para a rua, ou vista para o edifício em frente - ajuda a acentuar esta 

mesma compressão espacial. 

 

  
Ilustração 45 – Rua na medina de Tânger, Marrocos, 2009. (ilustração nossa). 

Ilustração 46 – Rua da Galé em Alfama, Portugal, 2012. (ilustração nossa). 
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A aglomeração e a sobreposição desenfreada de edifícios, deriva da abordagem 

islâmica sobre escrituras tidas em conta pelo Profeta, e pelos juristas islâmicos, 

agentes ou intervenientes da caracterização destas cidades.    

 

A forte relação com a água que existe numa medina, com as suas fontes e bicas - está, 

também muito presente em Alfama -, no passeio público será uma evidência as 

inúmeras paragens que se poderão fazer para apreciar as fontes, ou simplesmente 

tirar partido da água que brota destas. 

 

As relações entre os vazios destes espaços urbanos são enaltecidas pelas pequenas 

praças que servem maioritariamente como locais de passagem, de cruzamento, e não 

de permanência, como as nossas praças de origem medieval.   

 

6.2. A luz 

 

Visivelmente a penetração da luz natural é pouco acentuada nestes casos, será 

imperativo afirmar que se devem a factores climáticos e de ordem distributiva dos seus 

edifícios, uma vez que a questão defensiva e factores de segurança foram para os 

Árabes, condições aplicadas e sempre tidas em grande consideração. 

 

As entradas de luz nas ruas são quase aniquiladas pela largura destas, que resulta 

num período muito curto de luz solar directa, e que durante o dia são muitas mais as 

horas de sombra do que de luz. Nas casas os vãos são pequenos, e também poderão 

ser aplicados os ajimeces que constituem mais uma barreira à luz solar, observando 

por diversas vezes que as casas para além de terem poucas aberturas ao exterior, 

também estão implantadas em ruas que por si só já são sombrias.     

 

Contudo a luz neste tipo de medinas, como também em Alfama, é pouco penetrante, 

criando mais sombras do que espaços totalmente permeáveis ao sol, á luz. No entanto 

esta “anulação” da luz, será - antagonicamente - restabelecida no pátio, onde a luz é 

um elemento arquitectónico trabalhado e muito apreciado.  

 

Uma vez que as temperaturas assim o exigiam, os habitantes das medinas, e os 

intervenientes da sua arquitectura, trabalharam a luz na rua, só que, com uma 

abordagem diferente: entre o homem e sol, existe a sombra. Luz que nos chega - 
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mesmo nos dias de hoje - através do rendilhar rítmico de luz/sombra, ou seja, a luz 

incide sobre o espaço, mesmo que por pequenos momentos ou de forma rendilhada, 

como acontece na medina de Fez, onde a suas ruas são cobertas por tramas ou 

composições de madeira que funcionam como filtro da luz solar, projectando 

luz/sombra ritmadas em pequenas composições que encontram no pavimento ou nos 

edifícios os seus planos de projecção.  

 

Esta maneira de filtrar a luz através de “esquadrias” compostas por madeira, ou até 

mesmo com canas secas, tem como principal função o sombreamento das ruas. Como 

foi descrito anteriormente, as ruas dentro da medina são bastante apertadas, existindo 

uma relação muito próxima entre dois edifícios que estejam implantados à frente um 

do outro. Esta proximidade de edifícios, que se traduz numa estreita rua, garante a 

pouca abertura à entrada de luz natural, ou dito de outra maneira, a incidência directa 

da luz solar é muito curta, deixando a rua com muitas horas de sombra.  

 

  

Ilustração 47 – Sistema de sombreamento em madeira de uma rua em Fez, Marrocos, 2009. (ilustração nossa). 

Ilustração 48 – Sistema de sombreamento em madeira de uma rua em Fez, Marrocos, 2009. (ilustração nossa).  

 

 

Tirando partido da curta largura das ruas, facilmente se aplica esta “esquadria” 

construída com elementos de madeira, normalmente madeiras leves e autoportantes 
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que se apoiam sobre as telhas, ou sobre beirados, sem fixação, isto é, constroem-se 

estas esquadrias no chão, fazendo umas amarras com um vulgar sisal entre as 

madeiras, ou simplesmente unindo as canas com um arrame fino, e depois colocam-

se estes elementos por cima da rua: “As ruas de comércio estão cobertas, protegidas 

do sol pelas armações de pano ou vegetais (palmas) […].” (Pelletier, Delfante, 2000, p. 

204). Esta solução aplicada na medina de Fez é única nos três casos de estudo. Deste 

modo, as ruas desta medina são um pouco mais escuras que a das outras medinas. É 

de salientar que esta solução de filtrar a luz não está aplicada em toda a medina, mas 

é um recurso bastante utilizado e observado dentro da medina de Fez. (Ilustração 47 e 

48).      

 

6.3. Medina de Tânger 

 

Antiga cidade de Fenícios, tal como, Alfama, Tânger também foi cidade romana e só 

mais tarde foi desenvolvida pelos árabes. 

 

Del sistema romano de traída y reparto de aguas van a quedar huellas muchos siglos. 

El próprio anónimo antes citado nos dice que, son muy de considerar los acuedotos de 

esta Ciudad que no fuera la menor parte de las obras insignes de Roma. Afirman 

muchas personas de los habitantes hoy de Tánger que casi toda la Ciudad está minada 

por debajo com acueductos tan insignes […] 
44

. (Bekri apud Busto, 1980, p. 7).  

 

Situada a Noroeste de Marrocos, esta medina tem grande relação com o mar, tal como 

Alfama tem com o rio Tejo, e no topo da colina mais alta desta medina, podemos 

encontrar um castelo e um pequeno pano da antiga muralha, que rapidamente nos 

fará recordar o castelo de S. Jorge e os vestígios da antiga cerca moura.  

 

                                                 
44

  Abou Obeid el Bekri, Description de l’Afrique Septentrionale, Paris 1965, p. 214. 
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Ilustração 49 – Ortofotomapa da medina de Tanger, 2012. (ilustração nossa)  

 
No alto da Medina onde se localiza o Castelo, de origem árabe-islâmica, ficava a 

Alcáçova, residência do «alcaide» e lugar central da defesa do aglomerado urbano. Foi 

conquistado pelo rei Afonso Henriques (Ibn-Anrriq) em 1147. Desde as suas muralhas 

tem-se uma visão ampla da Medina e seus arrabaldes, nomeadamente da antiga zona 

industrial de Lisboa situada na zona baixa da cidade. Descendo para a área oriental da 

Cerca Moura, junto às portas do Sol, podem observar-se panos da muralha. (Matos, 

1999, p. 11).  

 

As casas de Tânger que se vão acomodando pela colina abaixo, criam um ambiente 

muito caracterizado pela aglomeração de casas ou de “sobreposição de planos 

brancos” como escreve Juan Goytisolo: 

 

Y sin embargo, ¡y ahí está el milagro! El atractivo y originalidad de Tánger no 

sucumben ante tanto contraste y desidia. La luminosidad del aire, la superposición de 

planos blancos de la Medina vista de la playa o abarcada desde la Alcazaba, el 

panorama grandioso del café de la Jafita, conservan toda su fuerza impregnadora y 

única. (2003, El País). 

 

Norberto de Araújo fala das inúmeras classes sociais que habitaram em Alfama: 

“Alfama (…) mouros, judeus, forrôs, cativos, negros – mais tarde – portugueses de 

todas as classes, alfamistas de todos os títulos. Plebeia, marítima, fidalga, religiosa”. 

(Araújo, [s.d.], p. 2). Esta ecléctica mistura de classes socias também caracterizou 
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Tânger. Devido a proximidade com o mar Atlântico e Mediterrâneo, deu origem a uma 

comunidade marítima, isto é, piscatória: “Monrad contara-lhe, há cerca de trinta de 

anos os seus Invernos em Tânger […]. Saía de manhã com os pescadores para as 

águas do estreito. Viver perto do pequeno porto, os rostos masculinos dos marinheiros, 

o peixe fresco todos os dias […].” (Rondeau, 2002, p. 27). 

 

Com o seu porto de abrigo, espaço essencial para a comunidade marítima se 

estabelecer e desenvolver, foi também, uma medina onde habitaram grandes 

escritores marroquinos e estrangeiros, assim como é, há muitos séculos destino de 

férias da família real marroquina. Com isto, Tânger desenvolveu-se perante uma 

ecléctica classe social, que para Paul Bowles é considerada como, a cidade mais culta 

de Marrocos;  

 

Precisamente e falando de essa cultura, para mim, Tânger, sempre foi a cidade mais 
culta e com mais preocupações culturais em todo o país, edifícios, cafés e muitas das 
suas ruas são uma amostra evidente disso, caminhando pela Boulevard Pasteur, no 
número 54, encontramos, com o qual eu julgo, ser a melhor livraria de Marrocos a 
“Librairie Colonnes”, templo da memória histórica de Tânger, por exemplo. (Bowles, 
2012, http://paulbowles.org). 

 

6.3.1. Caracterização espacial de Tânger 

 

Das três medinas em estudo, Tânger é, substancialmente, segundo o nosso ponto de 

vista, a medina que mais se aproxima das características físicas geológicas de Alfama. 

Estabelecendo grande relação com o mar, e com a vista para sul da europa, tal como 

existe a íntima relação em Alfama, entre a vista para o rio, e para a “outra banda”.     

Embora Tânger seja uma medina consideravelmente maior do que Alfama, 

encontramos aqui, aspectos muito semelhantes; 

 

As colinas de Tânger estão “revestidas” de casas e edifícios que se atropelam uns aos 

outros, criando a sensação de desordem, densidade, e de difícil penetração, 

características que poderemos atribuir à medina de Alfama: “Construída sobre una alta  

montanã - dice – que domina el mar, sus vivendas están situadas a media ladera y se 

extienden hasta la orilla del mar45.” (Edrisi apud Busto, 1980, p. 6). 

                                                 
45

 Descrição de Tânger do Geografo e viajante Edrisi – Description de l´Afrique et de Espagne, Leyden, 

1968, p. 201. 
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 Ilustração 50 – Medina de Tânger, Marrocos, 2010. (ilustração nossa). 

 

Ilustração 51 – Vista das Portas do Sol, Alfama, Portugal, 2011 (ilustração nossa). 
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As casas e as ruas permaneceram fiéis ao entrosamento orgânico e original de uma 

medina islâmica do Norte de África, garantindo os labirintos típicos, que vão 

provocando algum mistério por quem percorre estas ruas: 

 

El "misterio" de Tánger ha atraído en los dos últimos siglos la mirada curiosa y ávida de 

una pléyade de pintores, novelistas, cineastas y poetas venidos de diferentes regiones 

del planeta, y ha enriquecido su pincel y su pluma, imantando la brújula de su 

imaginación. La Medina - con sus recovecos y entresijos -, la Alcazaba, zocos, bazares, 

fondas y alcaicerías componen, a unos pocos kilómetros de Europa a vista de pájaro, 

un mundo abigarrado y exótico a cuyo brillo acudieron como encandiladas falenas […] 

(Goytisolo, 2003, El País). 

 

Esta descrição sobre Tânger de Juan Goytisolo e Paul Bowles, poderá ser comparada 

a textos ou obras literárias como a de Norberto de Araújo e Gerrit Komrij, entre outros 

autores e artistas de várias vertentes, que encontraram na “medina” de Alfama o 

exotismo e o mundo colorido para se inspirarem. É este “exotismo” que julgamos que 

Alfama possa promover, e de certa maneira o vem fazendo desde à séculos, uma vez 

que, desperta algum fascínio pelo incomum, ou invulgar. Esta invulgaridade é criada 

pelo contraste que Alfama estabelece com o resto da cidade de Lisboa, pelas suas 

ruas, pelos seus espaços, pelas suas casas, pela sua gente e pelo mistério dos 

percursos que esta “medina” vai desenhando. Não nos referimos a um sentido de 

exotismo exercido pela visão de uma ave exótica que não seja comum nas nossas 

paisagens, ou por um clima exótico, que nos fará sentir sensações nunca sentidas nas 

nossas regiões, falamos neste caso, do exotismo que poderemos gostar de ver no 

Palácio da Pena em Sintra, ou simplesmente de sentir fascínio pelo que é incomum. É 

deste exotismo que Alfama comporta. 

 

Este cenário que padece de algum exotismo, e que podemos sentir ao visitar a 

“medina” de Tânger e de Alfama é uma representação do espaço, ou melhor, das 

sensações que poderemos ter ao percorrer estes espaços. Claro que existem 

diferentes “graus de exotismo” nos dois casos, pois no caso de Tânger, encontramos 

mais aspectos de contraste e de invulgaridade entre a nossa cultura e ao que estamos 

habituados a observar. Em Alfama, contudo, não deixamos de identificar que esta 

apresenta as suas invulgaridades e se apresenta num contexto que não é comum face 

à cidade onde se encontra.   
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Alfama continua a atrair inúmeros visitantes, habitantes de Lisboa que ali vêem um 

espaço diferente que alberga programas para o tempo de lazer, como turistas 

estrangeiros que simplesmente se deixam “perder” pelas casas de fado, ou percorrem 

aquelas ruas por próprio gosto. Tânger será um pouco disto, isto é, a medina está 

repleta de casas de chá, de comércio, de restauração, onde se misturam locais da 

cidade, habitantes da velha medina, e turistas que se deixam fascinar por tudo aquilo. 

 

As ruas são apertadas, sinuosas, e tortuosas, são observadas as vistas sempre 

orientadas para o mar, a partir dos miradouros e terraços das casas. O aglomerado 

que é característico da medina islâmica é uma constante, assim como é verificado em 

Alfama.  

 

Falando da imediata relação que poderemos estabelecer entre o espaço que 

encontramos em Alfama e Tânger, falta um pormenor. À primeira vista, o elemento 

que nos diferencia mais - ao observarmos a medina de um ponto alto -, são os seus 

terraços, pois em Alfama, é mais comum ver a cobertura das casas em telhado de 

águas revestida a telha cerâmica. Todavia, veremos mais adiante que se pode 

encontrar medinas islâmicas que utilizam este sistema de cobertura.     

 

A compressão do espaço, e outros elementos que são caracterizadores da 

arquitectura são semelhantes nos dois casos, especificamente falando da relação dos 

edifícios, ou da disposição que estes apresentam, que deixam pequenos espaços de 

atravessamento e acesso entre eles, desenhando normalmente ruas ou passagens 

públicas, tendo uma pouca permeabilidade a luz natural: “Numa rua íngreme, um 

homem de cabelos brancos caminha à sombra dos edifícios. Bowles aspira o seu 

cigarro através de uma boquilha […]. (Rondeau, 2002, p. 15).      
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Ilustração 52 – Relação entre dois edifícios na medina de Tânger, 2009. (ilustração nossa).  

Ilustração 53 – Relação entre dois edifícios na Rua dos Remédios em Alfama, 2012. (ilustração nossa).  

 

Outra das semelhanças encontradas entre estes dois casos, foram as cores que 

predominam nos edifícios, que de grosso modo se apresentam com tom claro, mais 

concretamente de cor branca: “Es la localidade que los libros de historia conocen con 

el nombre de Tánger la Blanca.” (Al Bakri apud Busto, 1980, p. 5). 

 

Esta característica, quando se tem uma vista alargada sobre estas “medinas” (Tânger 

e Alfama), provoca uma sensação de grande luminosidade natural, que vai sendo 

progressivamente aniquilada à medida que se vai penetrando dentro delas. Esta 

luminosidade observada, em parte criada pelos tons claros aplicados nos seus 

edifícios, é um factor que já não encontramos na medina de Fez, pois neste caso, os 

tons, ou cores, aplicados nos edifícios são mais escuros, proliferando os tons “terra”, 

argamassas ou alvenarias deixadas à vista.  
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6.4. Medina de Fez 

 

Medina de Fez, património mundial – UNESCO, está situada no centro-norte de 

Marrocos, tendo sido fundada, segundo Beazley (1998, p. 246), em 808 d.C., e 

durante alguns séculos foi a capital do país. 

 

No séc. XII foi um dos centros científicos e religiosos do mundo ocidental: a Fez 

chegavam muçulmanos e cristãos de toda a Europa e Marrocos para estudar numa 

das mais antigas universidades do mundo, a Universidade de Al-Karaouine, que 

funciona desde 859 d.C.  

 

University of Al-Karaouine: Located in Fes, Morocco, this university originally was a 

mosque founded in 859 b.C. by Fatima al-Fihri, a woman. It developed into one of the 

leading universities for natural sciences. It wasn’t until 1957 that the university added 

mathematics, physics, chemistry and foreign languages. This university is considered 

the oldest continuously-operating degree-granting university in the world by the Guiness 

Book of World Records. (2012, http://collegestats.org). 

 

 

Ilustração 54 – Ortofotomapa da medina de Fez, 2012. (ilustração nossa). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Al-Karaouine
http://www.guinnessworldrecords.com/
http://www.guinnessworldrecords.com/
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A medina de Fez representou durante séculos, um dos modelos de cidade islâmica. A 

malha urbana islâmica, que aqui encontramos, na sua essência, e segundo o nosso 

entendimento, é semelhante ao aglomerado que encontramos em Alfama, a relação 

entre edifícios é idêntica nos dois locais. Ou seja, as ruas estreitas e tortuosas com 

casas que quase se “tocam”, organizadas sempre param pátios interiores, e para o 

lado da rua. 

 

Verificamos que as habitações dos dois exemplos, na sua grande maioria, funcionam 

com a exploração ou concessão de comércio, e actividades de restauração no piso 

térreo, os pisos superiores destinam-se á habitação. 

 

6.4.1. Caracterização espacial de Fez 

 

A escolha desta medina deveu-se à importância que esta cidade teve no contexto 

urbano islâmico, e também por ser um dos maiores exemplos de conservação da sua 

identidade original de medina islâmica do Norte de África. 

 

O facto de esta medina não ter as mesmas semelhanças que poderemos apontar nos 

outros casos, não cria distanciamento do que consideremos ser fundamental para o 

conhecimento e fundamentação das características originais de uma medina islâmica 

do Norte de África. 

 

Apesar da medina de Fez estar implantada num território plano e sem grandes 

diferenciações de cotas, apresenta muitas semelhanças espacias e formais com 

Alfama, como por exemplo os terraços que funcionam como miradouros, embora a 

relação criada a partir da vista proporcionada, não tenha como pano de fundo o mar 

ou o rio, esta relação entre as cotas mais altas e o resto da medina poderão ter 

algumas semelhanças como tentaremos descrever. 

 

Um dos miradouros que proporciona a melhor vista de Alfama, e por ventura um dos 

mais conhecidos é, o miradouro das Portas do Sol. Este miradouro resulta de um 

espaço que é deixado aberto ao público, por cima de um edifício de uso particular, 

poderemos afirmar que é um terraço que funciona como um miradouro. A não 

utilização particular deste espaço, e a utilização de cobertura plana, sem telhado de 

águas, providência a hipótese de qualquer visitante poder disfrutar da vista que este 
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espaço oferece. Esta característica também existe em Fez, coberturas ou terraços de 

edifícios antigos que funcionam como miradouros abertos ao público. O seu programa 

arquitectónico é igual, pois num terraço um dos maiores argumentos que este pode 

apresentar é o de elevação, e a inerente vista a que está relacionado, ou ao território 

onde se encontra implantado. O programa nestes casos é igual, o argumento será 

igualmente o de aproveitar a altura do edifício, ou sítio onde se encontra, para poder 

providenciar, ou gerar espaços de contemplação com aquilo que se vê. Em Alfama, no 

miradouro das Portas do Sol avistam-se todos os edifícios que descem a colina e o rio, 

certamente que em Fez não se avista mar, mas também se avistam os edifícios que 

circundam os terraços. Os terraços e miradouros de Fez são mundialmente 

conhecidos pelas suas tinturarias de peles, e serão, a par dos edifícios, a maior 

atracção deste lugar, contudo estas presenças são diferentes em todos os lugares, 

pois em Alfama não temos a presença de tinturarias, mas existe a forte presença do 

rio Tejo.         

 

   

Ilustração 55 – Terraço na medina, vista geral para uma tinturaria de peles, Fez, Marrocos, 2009. (ilustração nossa). 

Ilustração 56 – Outro terraço na medina, vista geral para uma tinturaria de peles, Fez, Marrocos, 2009. (ilustração 

nossa). 

 

É certo que Fez comparativamente com Alfama é bastante maior, mas ao 

percorrermos as ruas a escala é muito semelhante, pois pelo que foi observado, os 
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edifícios maioritariamente de habitação com comércio em baixo têm sensivelmente a 

mesma altura nos dois exemplos (Fez e Alfama). A largura das ruas nos dois casos 

também são muito aproximadas, seriam dados interessantes de poder adquirir e 

apresenta-los com exactidão, isto é, comparar a largura e altura entre as ruas de 

Alfama e de Fez, contudo a falta de acesso da cartografia de Marrocos dificultou esta 

tarefa, apresentando-se complicado o exercício de o fazer. Todavia, através de 

inúmeras fotografias, tendo em conta o factor da escala atribuído pelo corpo humano, 

foram comparadas e verificadas que as distâncias eram, em largos casos, muito 

aproximadas.  

 

  

Ilustração 57 – Travessa S. João da Praça em Alfama, Portugal, 2012. (ilustração nossa). 

Ilustração 58 – Travessa na medina de Fez, Marrocos, 2009. (ilustração nossa). 

 

Outra das características que teríamos que ter em conta é o facto de estas medinas, 

como já referimos, terem uma origem urbana com um desenho “orgânico”, e onde as 

ruas por ordem das casas se vão desenhando nos espaços que por estas são 

deixadas, voltando a citar uma frase de Goitia que define bem esta característica: “Na 

cidade muçulmana foi a casa que prevaleceu e obrigou a rua a acomodar-se, um 

pouco sub-repticiamente, por entre os côncavos que as casas lhe deixavam. Daqui 

que as ruas se tenham tornado tortuosas, labirínticas e inverosímeis.” (1982, p. 13-14). 
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Deste modo, seria precipitado fazer uma comparação desta natureza, ou seja, entre as 

medidas das duas medinas, porém o que interessa reter, é, a semelhança que 

poderemos encontrar em algumas ruas de Alfama, que também encontramos na 

medina de Fez, como poderemos observar na ilustração 48 e 49. Ao observarmos 

estas duas imagens identificamos que em ambos os casos a ruas apresentam uma 

ligeira inclinação e uma largura muito aproximada, os arcos e a apropriação de 

espaços a partir de uma cota superior, as grades de ferro aplicadas nos pisos de baixo, 

a luz pouco penetrante nos dois casos.   

 
6.5. Medina de Chefchaouen  
 

Popularmente esta medina é conhecida pelas suas nascentes de água fresca que 

descem pela montanha Rife, factor que nos pode indicar, mais uma vez, o porquê este 

lugar ter sido desenvolvido e habitado, dado que esta medina se encontra isolada e 

num ambiente de montanha muito agreste.  

 

 

Ilustração 59 – Ortofotomapa da medina de Chefchaouen, 2012. (ilustração nossa).  

 

É neste sentido que esta medina poderá ter sido construída neste local, pois os 

terrenos são pouco férteis, não são dadas as reuniões necessárias para poder cultivar 

a terra, dadas as condições climáticas da montanha, e de se encontrar isolada na 
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montanha fora das rotas comerciais de Marrocos, porém a água que aqui encontramos 

é de grande qualidade. A vida na montanha Rife tinha poucos recursos, espelhando 

muitas vezes, uma sociedade debilitada e com grandes dificuldades, como é contado 

por Mohamed Chukri46: 

 

Uma tarde, eu não conseguia parar as minhas lágrimas de tanta fome que tinha. 

Chupava e rechupava os meus dedos. Vomitava somente saliva. Minha mãe dizia, para 

eu me acalmar:  

(…) Cale-te, vamos para Tanger. Ali há pão em abundância. Não chorarás mais pelo 

pão quando estivermos lá. Em Tânger as pessoas comem até estarem saciadas. Vês o 

teu irmão? Ele não chora. Em Tanger não vi as montanhas de pão que tinha prometido 

a minha mãe. Houve também fome neste paraíso, mas foi menos mortal do que no Rife. 

(Chukri, 1988, p.11-12). 

 

6.5.1. Caracterização espacial Chefchaouen. 

 

Os edifícios que estruturam Chefchaouen, e a própria organização espacial e funcional 

destes, são os que apresentam mais semelhanças com as características que definem 

Alfama. Esta medina apresenta uma particularidade em relação à de Tânger e Fez, a 

cobertura dos edifícios, maioritariamente de habitação, não oferecem o tradicional 

terraço, espaço este, tão associado à arquitectura islâmica. Certamente, o que leva a 

referir este pormenor é, o facto de que, em Alfama, o elemento mais caracterizador 

que poderá faltar na tentativa de criar uma aproximação entre o bairro e a medina 

islâmica, é a ausência do típico terraço árabe. Contudo, Chefchaouen é o exemplo de 

que as medinas também podem partilhar de funcionalidades e soluções construtivas 

que conhecemos em Alfama, nomeadamente a cobertura de águas revestida a telha 

cerâmica.  

 

Manifestando um tom imaculado, Alfama respira de branco caiado, tal como a frescura 

da cor de Chefchaouen se mistura no azul claro do céu. Os edifícios destes dois casos 

de estudo, são caiados de cores claras, característica que não encontramos em Fez, 

onde proliferam os tons terra, e onde as argamassas são deixadas à vista. Esta 

relação aproxima mais uma vez a ideia de que Alfama não é um caso único, na 

verdade podemos encontrar “Alfamas” por todo o norte de África. 

 

                                                 
46

 Mohamed Chukri - Escritor marroquino nascido numa pequena aldeia da montanha Rife em 1935, onde 

passou os seus primeiros anos. Fugiu muito novo para Tânger onde iniciou s a sua obra literária. Aos 
vinte anos começou a escrever e a ler obras de poetas famosos. (Ahmed Hijazi, 2012, 
http://mundoarabe.org). 
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Ilustração 60 – Medina de Chefchaouen, Marrocos, 2009. (ilustração nossa). 

Ilustração 61 – Vista geral de Alfama, Portugal, [s.d.] (Disponível em WWW: < http:// lisboa-antiga.tripod.com >). 

 

Este factor é extremamente importante para se poder estabelecer uma imagem crítica 

à semelhança de Alfama pois, nas outras medinas encontramos semelhanças 

espacias, contudo técnicas de revestimento dos edifícios diferentes, ou ainda, cores e 

tons bastante diferentes. Sem esquecer que, o intuito destes capítulos destinados às 

medinas do Norte de África é, o de apoiar através de observações atentas, as íntimas 

proximidades que existem entre as medinas de Marrocos e a “medina” de Alfama. 

 

A medina de Chefchaouen apresenta-nos um desenho fiel ao de uma medina do Norte 

de África, as suas ruas são estreitas e labirínticas, os becos são uma constante. Uma 

particularidade acerca desta medina, é o facto de não existir uma muralha, mas sim 

um muramento que estabelece os seus limites. Porém, é de salvaguardar que, existem 

os Babs, ou portas da medina, embora de menor escala, e menos monumentais do 

que nas outras medinas estudadas. 

 

No que se refere à escala da própria medina, este será o melhor exemplo, pois é o 

está mais próximo de Alfama, uma vez que as outras medinas são consideravelmente 

maiores do que estes dois casos (Alfama- Chefchaouen). 
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Ilustração 62 – Medina de Chefchaouen, Marrocos, 2009. (ilustração nossa). 

Ilustração 63 – Arco das escadinhas de S. Miguel, Alfama, Portugal, 2012. (ilustração nossa). 

 

As relações de vizinhança que se verificam entre esta medina e Alfama, são muito 

semelhantes. Observamos que, nestes dois casos, o piso térreo funciona com oferta 

de serviços, que na sua maioria são lojas ou actividades ligadas à restauração, 

aspecto que pode ser comparado à microeconomia que este tipo de cidades islâmicas 

gera, dando a sensação que estes bairros ou cidades são auto-suficientes, pois desde 

alimentos, a bens de primeira necessidade, bem como serviços de lazer, escolas e 

espaços públicos são sempre para a utilização e abastecimento do próprio bairro ou 

medina. Desta maneira, podemos concluir que esta panóplia de serviços inerentes à 

necessidade dos seus habitantes é uma característica muito delineada da ideia geral 

de medina islâmica, e que em Alfama está tão patente. 

 

A densidade de actividades económicas que se organizam ao longo das ruas estreitas 

de Alfama, normalmente em espaços muito pequenos e de pouca luz solar, são 

aspectos que encontramos em Chefchaouen. 
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Ilustração 64 – Beco na Rua da Adia, Alfama, 2012. (ilustração nossa). 

Ilustração 65 – Medina de Chefchaouen, Marrocos, 2009. (ilustração nossa). 

 

O facto de este tipo de cidades estarem implantadas ou desenvolvidas numa 

sequência de diferentes cotas, e por consequência a sua comunicação ser feita 

através de escadas íngremes, e de ter ruas, que na sua grande parte exibem uma 

faixa de rua compreendida entre os 1.5m e os 2m de largura, e por vezes até mais 

estreita, não permite o acesso a automóveis nem veículos motorizados a não ser nas 

vias circundantes exteriores que delimitam a medina. De algum modo, estas são 

características que observamos em Alfama - a dificuldade na utilização de automóveis 

é uma realidade, e as vias que estão tangentes ao bairro já oferecem melhores 

condições de circulação de veículos motorizados. Normalmente estas vias de cintura 

externas correspondem ao limite físico destas medinas, e neste caso de Alfama. Esta 

ideia poderá ser suportada se observarmos os limites de Alfama, que poderão ser 

entendidos pelas seguintes ruas; (Norte) Rua Augusto Rosa, e Rua Limoeiro, (Sul) 

Rua Cais de Santarém, Rua Terreiro do Trigo, e Rua dos Remédios.  
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Pavimentação 

 

A pavimentação das ruas de Chefchaouen, é em alguns dos aspectos parecida á que 

poderemos encontrar em Alfama, em casos pontuais encontramos a mesma técnica 

de revestimento do pavimento e o uso de material semelhante empregue nos dois 

locais. 

 

Não poderemos afirmar que o facto de esta medina apresentar um pavimento público 

semelhante, esteja directamente ligado à passagem e desenvolvimento muçulmano 

em Alfama, porém, é uma das características, entre outras, que nos pode transportar à 

memória de dois espaços tão distantes, mas em muito semelhantes. O 

aprofundamento do estudo sobre a nossa Calçada Portuguesa remonta a uma técnica 

dos romanos e árabes, e que desta razão, a herança histórica poderá fortalecer a ideia 

de que poderemos estar diante de mesma técnica aplicada em duas “medinas” 

diferentes (Alfama e Chefchaouen).  

 

Na verdade, a Calçada Portuguesa é mais do que uma simples aplicação de pedra 

natural e, em nosso entendimento, deve ser vista como uma expressão cultural de 

matriz portuguesa cujos alicerces remontam a um herança histórica de um misto de 

cultura e tecnologia de construção dos romanos e árabes que acabou por se impor em 

Portugal no século IX […] (Matos, [s.d.], p.11).     

 

A herança muçulmana que existe neste lugar também pode conduzir a que possamos 

estabelecer esta relação entre a pavimentação destes dois sítios, contudo não foram 

encontradas fontes que possam garantir esta ligação.  

 

A massificação do uso da conhecida “calçada á portuguesa” está muito representada 

nas ruas e passeios de Alfama, mas também será correcto afirmar, que existe nas 

escadinhas do largo da igreja de S. Miguel uma pavimentação semelhante ao que 

encontramos por toda a medina de Chefchaouen. 

 

Esta técnica empregue nas escadinhas do Largo de S. Miguel, e encontrada na 

medina em questão, parece ser mais antiga que a conhecida calçada portuguesa. Se 

nos basearmos no que descreve Miguel Paes47. 

 

                                                 
47

 Miguel Paes (in Diário de Notícias, 9 de Julho de 1883), referido por Ernesto Matos na obra; Calçada 

Portuguesa, [s.d.]: Sessenta e Nove Manuscritos. 
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[…] um mosaico feito de calhaus rolados, apanhados nas praias do Tejo. Assentes 

sobre uma mistura a seco de cal e areia na proporção de 1:2 e dispondo-os segundo 

as diversas cores, chama-se uma «calçada-mosaico» de desenhos variados e bonitos. 

[…] Os calhaus sendo arredondados em todos os sentidos não se ligavam bem com a 

argamassa, não faziam boa preza. A varredura embora feita com todo o cuidado e com 

vassouras macias, desagregava sempre alguma argamassa de sorte que os calhaus 

cada vez mais desacompanhados della davam mau piso, deslocavam-se facilmente e 

era preciso empregar nova argamassa para os assentar. (Matos apud Paes, [s.d.], p. 

185). 

 

Face a esta descrição de Miguel Paes, compreendemos que esta técnica chamada de 

calçada-mosaico, não era uma solução bem aceite pelos entendidos desta matéria. No 

mesmo texto é explicitado que a técnica que garantia melhores soluções para ser 

empregue seria a conhecida calçada portuguesa de pedra paralelepipédica: 

 

Estes graves inconvenientes fizeram voltar as atenções para o emprego do mosaico 

feito com pedra calcarea e basalto em pequenos fragmentos, assente em terra, ou 

muito melhor, em caliça pisada, escolhendo os melhores leitos para a parte superior, a 

fim de que a superfície ficasse o mais unida […]. (Matos apud Paes, [s.d.], p. 185). 

 

Na leitura do texto que aqui transcrevemos, da autoria de Miguel Paes, escrito no ano 

de 1883, encontram-se pequenas contradições, pois o citado autor, começa por 

desencorajar a aplicação da “calçada-mosaico”, dando as razões, pelo qual aponta os 

defeitos desta técnica: “[…] desagregava sempre alguma argamassa de sorte que os 

calhaus cada vez mais desacompanhados della davam mau piso, deslocavam-se 

facilmente e era preciso empregar nova argamassa para os assentar.” (Matos apud 

Paes, [s.d.], p. 185). Esta crítica é certamente contraditória, ao que o mesmo autor, na 

mesma página nos escreve:   

 

Há 41 annos que se fez a calçada-mosaico do castello de S. Jorge e, apesar de não 

trabalhar n´aquela epocha com tanta perfeição, como actualmente e ter sido executada 

por homens que não tinham aprendido o officio de calceteiros, lá existe em perfeito 

estado de conservação e continuará enquanto não se gastar a pedra de que foi 

construída! ([s.d.], p. 185). 

 

Deste modo, o que interessa reter, não é a crítica ao uso da “calçada-mosaico”, mas 

sim da durabilidade a que Miguel Paes se refere em relação à técnica utilizada. Sem 

poder definir cronologicamente a aplicação da “calçada-mosaico” verificada nos dois 

sítios em estudo, facto é, que elas estão empregues na medina de Chefchaouen e 

Alfama, e que tanto ao nível do tacto, como visualmente, e, até relativamente à 

solução construtiva, poderemos apontar características idênticas a este respeito. 
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Embora a pedra utilizada no caso da medina seja “arredondada” e não 

paralelepipédica, apresenta um padrão geométrico e é composta por dois tipos de 

pedra, o calcário branco e o basalto negro, como a “calçada-mosaico” que 

encontramos em Alfama. Os desenhos e os padrões não são idênticos, no entanto, a 

técnica aplicada é a mesma. 

 

Dos quatros exemplos estudados, só Alfama e Chefchaouen apresentam estas 

características, curioso será observar, que estes dois casos apresentam os maiores 

índices de inclinação. Pois em Alfama este pavimento encontra-se aplicado numa das 

zonas mais ingremes, e no caso da medina, a sua implantação é na encosta inclinada 

de uma montanha.       

 

É importante concluir que o facto de apontarmos para a existência de uma 

pavimentação idêntica nestes dois casos, não poderá ser tido em conta, como uma 

charneira de comparação entre dois lugares, mas sim, como mais um pormenor, ou 

apontamento de que tanto Alfama como Chefchaouen são dois lugares que partilham 

muitas semelhanças.  
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7. ANÁLISE DOS PROJECTOS ACADÉMICOS. 

7.1. Casa Orelha d’Ouro 

 

Memória descritiva 

 

O programa ao qual tínhamos que responder neste projecto da cadeira Projecto III, no 

ano de 2009, era o de pensar como construir uma habitação própria, num conhecido 

miradouro na zona de Alfama, nomeadamente o miradouro das Portas do Sol. A maior 

dificuldade deste exercício proposto, talvez tenha sido a de projectar por cima da 

cobertura de um edifício de habitação de uma determinada época e, que ao mesmo 

tempo, continha um espaço que era aberto ao público, servindo aos seus visitantes de 

miradouro, espaço de contemplação da vista sobre Alfama, do rio Tejo, e da outra 

banda. Com a consciência de que se estaria a fazer uma intervenção num lugar da 

cidade, que atraía inúmeros turistas, e habitantes da cidade, bem como fazia parte de 

um espaço de comunhão entre pessoas, era relevante desde o início, ter como 

preocupação prioritária, a conservação desta característica.  

 

 

Ilustração 66 – Vista geral do miradouro Portas do Sol, Alfama, Portugal, 2009. (ilustração nossa). 
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Ou seja, antes de pensar no espaço que ali se iria adicionar, era imperativo, partir do 

princípio que o miradouro não só tinha que existir, como, também, se poderia adicionar 

maior qualidade arquitectónica ao mesmo. É Importante acrescentar, que aquele 

espaço de contemplação sobre a cidade, e, em específico, sobre o antigo tecido 

urbano do bairro de Alfama, teria que ser preservado. 

 

O espaço existente é um simples prolongamento da rua até ao topo do edifício, 

constituindo-se, no fundo, como um terraço que acompanha a cota da rua, sem 

variações, resultando num dos mais apreciados miradouros da cidade. Os seus limites 

são impostos pela área de implantação do edifício pré-existente, que é de planta 

rectangular, encerrado pelas guardas de ferro forjado que acompanham o limite do 

terraço. Este é um espaço que vale por si próprio, e que apresenta a sua mais-valia na 

relação que cria com a vista privilegiada que oferece sobre a cidade e o rio. É um 

momento espacial, celebrado por quem diariamente passa por ali, seja de passagem, 

seja de visita.  

 

Outra das responsabilidades que este projecto assumiu, foi o de intervir num tecido 

histórico, como é Alfama, e de estar em grande proximidade de um monumento tão 

importante como é a Igreja de Santa Luzia, que ladeia em cerca de 2 metros de 

distância, do dito edifício, que por sua vez é o local de intervenção.  

 

Perante este programa, e reunidas algumas leituras da identidade deste miradouro, o 

projecto que se propunha era delicado, e teria que se estabelecer como qualquer coisa 

que respeitasse o lugar e a sua relação com a igreja. 

 

Decidiu-se que, antes de partir para o estudo da habitação que seria ali construída, o 

miradouro continuasse a existir, e que a partir daqui se pudesse desenvolver um 

projecto, tendo sempre em conta, que a intervenção teria de passar a ter dois 

compromissos, e não só o de responder ao exercício de habitação; isto é, o projecto 

passaria pelo prolongamento do edifício, acrescentando mais uma fracção às que já 

existiam, culminando na existência de um novo miradouro. 

 

Numa das visitas à zona envolvente, nomeadamente à parte sul de Alfama (descendo 

as escadas Norberto Araújo), foram observadas as pessoas do bairro - a sua vivência, 

a sua identidade -, registando-se em esquisso estes acontecimentos. Estes desenhos 
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foram importantes, na medida em que foram registados alguns momentos que 

caracterizam este bairro, em particular. O aspecto pitoresco, e a população daquele 

bairro foram determinantes para estabelecer um contacto entre aquilo que poderia ser 

construído, e onde seria construído. O onde seria construído, foi muito importante, pois 

trata-se de um lugar de longas tradições, que continua a prevalecer um modo de 

habitar o bairro, muito particular, arriscando dizer, que aqueles habitantes continuam a 

viver este bairro do mesmo modo, como se vivia nos séculos passados.  

 

Através da análise, ou da leitura deste lugar, por meio de desenhos, e de registos 

escritos, foi concluído que, no bairro em questão, existem várias histórias, contadas 

sobretudo pela arquitectura, mas celebradas pelas pessoas que a habitam. Foi neste 

sentido que a proposta foi a de inverter a ordem desta história, e tentar fazer um 

espaço arquitectónico que celebrasse os seus habitantes. Deste conceito, surge uma 

ideia de construir uma orelha, ou se quisermos, um gramofone, que “amplificava” a 

vista dos espaços da habitação, e simultaneamente fizesse o mesmo com os 

visitantes do miradouro.  

 

Esta “orelha habitável” seria revestida por chapas de aço inox, que teriam o desenho e 

recorte das filigranas. É nesta ordem, que, foi proposto um projecto de arquitectura 

que celebra os seus habitantes, ou por outro lado, faz homenagem a uma das 

identidades de Alfama, a cultura do fado;  

 

Tudo isto pode parecer estranho se pensarmos que Alfama é um bairro que nunca vê 

sol, mas esta não é a sua única contradição. O contraste é um terreno fértil para a 

poesia. Até os caracteres mais luminosos têm o seu lado lunar e foi com certeza num 

recanto desses que nasceu o fado, tantas vezes ouvido em Alfama – a canção do 

fatum, do destino. (Komrij, Vermier, 1991, [s.p.]). 

 

Embora a filigrana seja uma técnica associada a viana do castelo, é empregue em 

inúmeras joalharias, como os brincos, os colares, usados por todas as senhoras do 

bairro, e desde sempre usado pelas fadistas. Este material trabalhado em filigrana, 

que “veste” todo o edifício, não é estrutural, pois por mais que se justificaria sê-lo, 

feitos os cálculos de tanto ferro, ou aço utilizados, seria um risco para acoplar uma 

estrutura tão pesada ao edifício pré-existente. Contudo, é uma pele, se assim o 

entendermos, que tem implicação directa sobre a maneira com filtra a luz no espaço. 

Tal como a filigrana, esta pele cria dentro da habitação, e no muro de alvenaria da 

igreja jogos de luz/sombra que são projectados nos seus planos. 



118 

Labirintos de Luxbûna: Alfama e a influência da arquitectura Islâmica 

 

 
 

Alexandre Leong Pedrosa dos Santos Marreiros 

 

 

Ilustração 67 – Alçado Poente, Casa orelha d´Ouro, Alfama, 2009. (ilustração nossa). 

 

Ilustração 68 – Maqueta de implantação esc. 1/100, Casa orelha d´Ouro, Alfama, 2009. (ilustração nossa). 
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Ilustração 69 – Alçado Nascente, Casa orelha d´Ouro, Alfama, 2009. (ilustração nossa). 

 

Ilustração 70 – Corte da maqueta esc. 1/100, e alçados da Casa orelha d´Ouro, Alfama, 2009. (ilustração nossa). 
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Ilustração 71 – Plantas do piso 0, piso 1, e miradouro, Casa orelha d´Ouro, Alfama, 2009. (ilustração nossa). 

 

No interior da habitação existem planos, ou melhor, paredes, que encerram os 

espaços, como se fossem cortinados estáticos. Isto é, são planos que correm sobre 

calhas embutidas, no chão e no tecto. Esta maneira particular de trabalhar a luz, foi 

estudada e observada em medinas como a de Fez, e Marraquexe, onde a luz das ruas 

das medinas, é filtrada por meio de quadrículas em madeira, tal como descrevemos no 

capítulo 6 da presente dissertação, e observado na ilustração 72. Este método 

particular de trabalhar a luz, foi empregue na casa projectada, todavia com um 

padrão/trama diferente. 

 

Outra das características implementadas neste projecto foi, a maneira de como se 

entrava na habitação. Como miradouro, este espaço, tinha uma particularidade, ao 

entrarmos, avistava-se somente a linha do rio tejo, a outra banda, e progressivamente, 

ia-se avistando a frente ribeirinha, a marginal, e finalmente quando se chegava ao final 
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avistava-se toda a zona de aglomerado de casas do bairro de Alfama. Este gradual 

contacto com a paisagem, ao percorrer aquela distância, era de facto um percurso a 

manter, tanto na habitação como no miradouro. Deste modo, ao entrar na habitação, 

existia um corredor sem janelas, excepto no seu final, sendo a única janela existente 

colocada a Sul, vencendo toda a largura e altura do dito corredor. Este “canal” 

conduzia de imediato as pessoas a percorrer o espaço num único sentido, e com uma 

só referência - a vista, podendo concluir que, estava lá, a memória exacta do 

miradouro original. Assim, este corredor é um espaço que se torna possibilitador de 

convidar a entrar neste espaço, e ao mesmo tempo convida a sair dele, pois a 

paisagem que se avista estabelece um total contacto com o exterior. Neste caso, 

julgamos poder utilizar uma citação de Tadao Ando, para melhor exprimir esta ideia de 

“entrada e saída” simultânea de um espaço; “Se o espaço tiver sido construído com 

uma imaginação vigorosa, haverá a possibilidade de se entrar e sair dele ao mesmo 

tempo”. (Ando apud Auping, 2002, p. 22). 

 

  

Ilustração 72 – Pormenor da luz filtrada numa rua da medina de Fez, Marrocos, 2009. (ilustração nossa). 

Ilustração 73 – Desenho do alçado sul da Casa orelha d´Ouro, Alfama, 2009. (ilustração nossa). 

 

Certamente, que o facto de intervir com um projecto de arquitectura num tecido urbano 

histórico, e com o valor patrimonial reconhecido, poderia ser um pouco arrojado, ou 
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até mesmo provocador, contudo, julgamos que este não era um exercício de 

reabilitação, ou restauro de um edifício pré-existente; mas sim, uma proposta nova, 

que tinha que acrescentar algo ao que já existia, é neste sentido que se pensou neste 

projecto, e que de igual forma expressava o tempo em foi projectado, com uma 

abordagem fiel ao tempo, ao espaço, e à expressão da arquitectura dos nossos dias; 

“Eu não queria mudar o tempo, queria expressar o tempo; esse era todo o meu 

projecto.” (Rohe apud John, 2006, p. 47). Tudo isto, sem descurar toda a lógica, e 

identidade deste bairro, e de quem por ele é habitado. 

 

Análise do projecto 

 

No projecto Casa orelha d’Ouro, foi tido em conta a leitura e interpretação deste lugar 

tão particular como é Alfama. Talvez as viagens que foram feitas até Marrocos criaram 

um maior entendimento do que é habitar num espaço com estas características de 

medina islâmica. O conhecimento das medinas por meio de viagens, foi feito 

anteriormente à proposta destes trabalhos (embora o regresso a Marrocos para estudo 

das suas medinas, no desenvolvimento da presente dissertação, tenha sido feito 

posteriormente), no âmbito da cadeira de Projecto III do curso de arquitectura, 

julgamos, no entanto, que a reunião de informação recolhida na nossa experiência, 

enquanto viajantes atentos, poderá ser uma mais-valia no exercício da arquitectura. 

Experimentando os espaços de maneira a nos relacionarmos com eles, baseado nos 

nossos sentidos, e deste modo não só relacionar o nosso pensamento, mas 

fundamentalmente criar uma relação entre o nosso corpo e a arquitectura. Fazendo 

das palavras de Tadao Ando, as nossas, pois revemo-nos no que o arquitecto afirma; 

 

Aprender como fazer arquitectura e como viver é a mesma coisa. Ambos envolvem os 

mesmos princípios e metas. Antes de recomendar qualquer livro a um estudante, eu 

lhe responderia andar por aí e pensar. Porque se ele ler o livro que eu recomendei, 

será influenciado. Mas se sair por aí e pensar, então estará influenciando a si mesmo. 

Aprender a viver é uma questão de andar por aí pensando sobre si mesmo, e, assim, 

de se influenciar através do seu próprio pensamento. Depois disso você pode ler. 

(Ando apud Auping, 2002, p. 41). 

 

Por esta via, acreditamos que está presente a influência da medina islâmica e da 

representação de “imagens espacias” que encontramos em Marrocos, e que foram 

traduzidas numa intervenção contemporânea, dentro de um contexto com muitas 

características semelhantes, falando neste caso das memórias que recordavam a 
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medina, aplicando-as no que sobre nossa leitura consideramos ser outra “medina” – 

Alfama.  

 

Com programas exigidos por projectos académicos, inseridos num bairro com as 

características de uma medina do Norte de África, a intenção foi primordialmente 

deixar claro esta sua identidade, e pensar algo que dela não pode-se ser desviada. 

 

Ao revermos a Casa orelha d’Ouro, podemos observar que, com os elementos que 

renuímos nesta dissertação, existem intenções traduzidas em espaço, de 

interpretações do que foi conhecido e registado em Marrocos. Isto é, a implantação 

desta casa não respeita os limites fisicamente impostos pelo miradouro, apresentando-

se como um edificado implantado que sai dos seus limites, desenhando uma casa que 

não se restringe às medidas do terraço, que é cobertura de um edifício, saindo fora 

deste limite, característica de aglomeração, que poderá ser observada vezes sem 

conta numa medina.   

 

Não se tratou no caso deste projecto de uma aglomeração desenfreada, mas sim de 

uma adição apoiada e fundamentada, a qualquer coisa que já existe, esta 

apropriação/adição de espaço é muito vulgar numa medina islâmica, e foi assumida 

neste projecto. 

 

Outras das características, é o revestimento da casa, que foi proposto, não 

directamente ligado a uma “pele” que veste o edifício, mas sim um filtro que este 

revestimento poderia oferecer à luz natural. Dadas as circunstâncias deste lugar, e 

estando a sua implantação numa cota elevada, o excesso de luz foi um factor a ter em 

consideração. Este revestimento sugere-nos também uma imagem semelhante da 

medina de Fez, onde as ruas são cobertas, ou revestidas todas elas com elementos 

de madeira ou cana “tricotada”, onde a luz é filtrada criando composições de 

luz/sombra bastante interessantes (ilustração 74).   
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Ilustração 74 – Revestimento de uma rua de Fez (vista de cima) com “cana tricotada”. 2010. (ilustração nossa). 

     

Por último, a existência de um terraço que ganhara ao longo do tempo, um estatuto de 

miradouro, foi outra característica que foi imperativo manter nesta intervenção. Esta 

apropriação pública de um terraço particular, para contemplar a vista sobre Alfama e o 

Tejo, não poderia deixar de coexistir neste projecto. Esta relação entre uma cota 

superior e a contemplação da vista, do terraço, espaço importante da casa islâmica, é 

vulgarmente encontrada em qualquer medina do Norte de África.   

 

O conjunto destas características encontradas em Alfama, e rebuscadas pela memória 

da medina islâmica do Norte de África, foram aspectos essências para desenvolver 

este projecto, e apresenta-lo desta maneira. 
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7.2. Pátio Dom Fradique 

 

Memória descritiva 

 

 
Ilustração 75 – Ilustração dos oito “escritores” do Pátio dom Fradique, 2009. (ilustração nossa). 

 

O programa deste exercício era diferente do tema 1, a casa Orelha d’Ouro. A primeira 

diferença era marcada pelo lugar, foi dada uma área de intervenção junto ao palácio 

de Belmonte, no lado Sul do castelo de S. Jorge. Ali existia, um conjunto de casas em 

avançado estado de ruína, e algumas em perigo de derrocada. 

 

O exercício exigia a construção de um bairro formado por oito casas, cada uma 

destinada a um escritor, nomeadamente os senhores: Walser, Juarroz, Breton, Calvino, 

Brecht, Henry, Valery e Kraus. 

 

Este bairro, onde estes personagens viriam a habitar, teria que ser inspirado, ou 

baseado na obra do autor, Miguel M. Tavares, especificamente na colecção de livros 

chamada O Bairro. 

 

Os livros foram estudados, bem como a identidade de cada personagem foi 

caracterizada. Neste conjunto literário cada livro corresponde a um personagem 

diferente, a narrativa é conduzida por diversas vezes para o espaço arquitectónico, 

assim como, a história que pelos personagens é escrita na ligação e sentimentos que 

estes estabelecem com os espaços. 

 

Talvez possamos fazer uma interpretação, do que entendemos, que eram estas 

“pessoas”, e o espaço onde gostariam de viver, e o espaço onde não gostariam de 



126 

Labirintos de Luxbûna: Alfama e a influência da arquitectura Islâmica 

 

 
 

Alexandre Leong Pedrosa dos Santos Marreiros 

 

viver. A leitura destes livros serviu para nos ligarmos aos personagens, por outras 

palavras, funcionou como uma entrevista na terceira pessoa. 

 

Paralelamente ao estudo destes personagens foi realizado o estudo da área de 

intervenção. O lugar apresenta quatro momentos muito especiais, ao mesmo tempo 

que, três destes momentos estabeleciam os limites físicos deste gaveto. A Nascente 

existe uma forte relação com o rio Tejo, e com um eixo configurado pela calçada 

romana pedestre, que atravessa e delimita o próprio gaveto; a Poente existe uma 

cicatriz no terreno com um elevado socalco, onde estão as já referidas ruínas. O 

belíssimo Palácio de Belmonte, monumento construído no ano de 1503, erguido, sobre 

ruínas romanas e mouras, à volta das antigas paredes da Alcáçova e da Cerca Moura, 

estabelece o seu limite a Sul. A Norte existem apenas umas ruínas na cota mais baixa 

deste gaveto, que acompanha a linha de casas que atrás das ruínas ainda se mantêm 

habitadas. 

 

Após o estudo, questionámo-nos se, justificava a preservação de tais ruínas, 

chegando-se à conclusão, que não. Eram casas sem valor patrimonial, construídas 

sobre espaços que foram sobrando, e que não apresentavam nem valor espacial, nem 

estavam classificadas como património a ser conservado, apenas resistia a memória 

da ruína, que em tempos fora habitação de muitos.   

 

 

Ilustração 76 – Ortofotomapa da zona de Alfama, 2009. (ilustração nossa). 

Ilustração 77 – Planta de implantação do Pátio Dom Fradique, 2009. (ilustração nossa). 

 

Tal como, os edifícios que encontramos neste lugar, e considerando que este se 

encontra tangente aos limites periféricos de Alfama, decidiu-se fazer a apropriação de 

todo o espaço que era dado no programa, tal como o restante bairro se caracteriza, 

onde os vazios que existem são os limites dos edifícios que o compõem, desenhando 

ruas, ou pátios, ou em alguns casos pequenas pracetas como a de S. Miguel em 
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Alfama. Esta dita apropriação, dava oportunidade de responder melhor ao programa 

proposto, ou seja, não construir em altura, e poder integrar ali, as oitos casas pedidas 

segundo uma lógica que já existe neste bairro há muitos séculos: a aglomeração de 

casas/volumes.  

 

A aglomeração de que falamos, é uma característica conhecida pela herança deixada 

pelos muçulmanos, nomeadamente nesta parte específica da cidade de Lisboa, e que 

foi, de certa maneira, integrada no projecto. Contudo, este princípio fundou-se numa 

aglomeração controlada, desenhada, prevista, e interpretada contemporaneamente, 

encerrando, e que criando uma “ancoragem” aquele lugar. 

 

 

Ilustração 78 – Maqueta do Pátio Dom Fradique, 2009. (ilustração nossa). 

 

Este conjunto de oito casas, formou um todo, uma uniformização do edificado proposto, 

que por uma ocasião justificada, se separam deste conjunto, nomeadamente, a casa 

cabana da árvore, situada acima do socalco. A razão pelo qual se optou por separar 

uma das casas, deveu-se a uma intenção: um dos personagens apresentava-se como 

uma pessoa que não gostava de viver em comunidade, não se sentia confortável com 
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a “vizinhança”, daqui partiu-se para o desenho de uma casa que contraria-se ao 

máximo esta relação. Foi proposto segundo esta lógica, uma casa afastada o máximo 

possível dos restantes espaços, onde foi desenvolvida uma casa inspirada numa 

“cabana de árvore” encerrada ao exterior.   

 

Ilustração 79 – Alçados e corte da casa cabana da árvore, do Pátio Dom Fradique2009. (ilustração nossa). 

 

Procurou-se uma intervenção com densidade urbana baixa, recuperando modelos 

tradicionais urbanos desta zona em específico, reinterpretando-as 

contemporaneamente onde, os "espaços canais" que rompem a malha urbana, criam 

lugares de pasagem  - corredores de acesso -, previlegiando o contacto com o Tejo, e 

alguns momentos que devido à sua escala são presenças intrínsecas da cidade, como 

a outra banda, e a Norte o Palácio Belmonte.  

 

Foi imperativo estabelecer uma intervenção que oferece-se a possibilidade de criar um 

lugar onde o pátio, os jardins, as casas, fossem capazes de transmitir um sentimento 

de comunidade, de bairro, sem esquecer a privacidade de cada habitação. 
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Ilustração 80 – Planta do Pátio Dom Fradique, pormenor dos pátios e terraços, 2009. (ilustração nossa). 

 

 

Ilustração 81 – Cortes e Alçados das casas pátio no Pátio Dom Fradique, 2009. (ilustração nossa). 
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Ilustração 82 – Cortes e alçado Sul do Pátio Dom Fradique, 2009. (ilustração nossa). 

 

 

Ilustração 83 – Maqueta do Pátio Dom Fradique, pormenor dos pátios e terraços, 2009. (ilustração nossa). 
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A lógica de intervenção é simples, regrada sempre por um pátio (lugar de privacidade, 

de refúgio, de intimidade) que organiza os espaços habitacionais em função dos 

mesmos, absorvendo, canalizando e qualificando a luz (ilustração 83). 

 

O Palácio Belmonte é uma referência neste lugar, pela sua arquitectura e pela sua 

história. O objectivo definido desde o princípio foi, naquele vazio, projectar algo que 

não se agrega à escala do palácio, e que, do ponto de vista da forma ou da volumetria, 

não fosse uma referência na paisagem, apenas volumes que pontualmente surgem na 

encosta do lado poente do Pátio D. Fradique. 

 

Na cota mais inferior mantém-se o espaço canal que atravessa o Pátio D. Fradique 

fazendo a ligação entre a Rua dos Cegos, passando pelo túnel (elemento que rasga o 

edifício do palácio) até à Rua do Chão da Feira. Este eixo é estruturante em toda a 

intervenção na cota inferior do pátio, onde uma vez mais a sucessão de casas pátio e 

jardins marcam o ritmo entre matéria/luz/espaço verde/vazio, repetindo-se esta lógica 

ao longo do eixo, recordando uma película de filme "estático" onde a pessoa que 

atravessa  este espaço lhe atribui movimento. 

 

Um dos pátios é público, contendo um volume de acesso aos terraços  e miradouros, 

todos eles orientados para Sul, isto é para o Tejo, e ainda um volume onde todos 

podem ouvir os contos e histórias do Sr. Brecht. Na cobertura, das casas implantadas 

na parte inferior do Pátio Dom Fradique, ou seja, as que estão na cota mais baixa do 

terreno, existem quatro miradores para contemplação de todo o bairro de Alfama e o 

rio Tejo, um deles público, e os restantes privados. Relativamente ao mirador  público, 

este funciona na cobertura do volume onde o Sr. Brecht conta as suas histórias. Na 

cota superior do Pátio, foram colocados três volumes que organizam os pátios e 

jardins para dentro, encerrando e desenhando os limites da intervenção. 

 

O volume de forma paralelipipédica que ladea o alçado do palácio, reinterpreta as 

casas em banda, com uma forte ligação ao jardim, contrastando com o ritmo imposto 

pelos pátios que separam as habitaçõies dos espaços verdes, sugerindo uma zona de 

transição entre o jardim e a habitação. 
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Ilustração 84 – Maqueta do Pátio Dom Fradique, 2009. (ilustração nossa). 

 

Este paralelipípedo, que contém duas casas pátio, encontra-se ligeiramente deslocado 

no seu alçado Nascente, apresentando-se em consola, mostrando-se como uma 

gaveta puxada de um contador. Este volume encerra o limite da intervenção para sul, 

estando implantado a 2m do alçado norte do palácio, uma vez que no passado este 

alçado do palácio partilhou paredes com habitações, e não desenvolve qualquer tipo 

de relações com o exterior. Neste espaço deixado entre os dois edificados encontra-se 

um jardim que serve as habitaçoes referidas. 

 

 

Ilustração 85 – Corte axonométrico do Pátio Dom Fradique, vista para Nascente, 2009. (ilustração nossa). 
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Análise do projecto 

 

Este projecto sofreu uma forte influência da casa islâmica, e sobretudo do seu 

elemento mais caraterizador, o pátio. Desta maneira, o pátio foi inserido em todas as 

oito casas, embora intrepretado de diferentes maneiras, eles estão no cerne de todo o 

exercício pretendido para este programa arquitectônico, sem comprometer o programa 

dado, e as pretensões dos escritores que as iriam habitar. 

 

Ao revesitármos este projecto, verificamos que o conjunto das oito casas foi 

desenhado segundo uma lógica de habitação única, todas elas diferentes entre si, que 

pretencem a um todo. Ou seja, nenhuma das habitações é desenvolvida segundo uma 

tipologia, procurando uma solução adequada aos diferentes modos de viver de cada 

habitante, contudo, embora sejam diferentes em espaço, programa, e forma, são 

entendidas como um conjunto pretencente a um todo unificado. 

 

Estas características poderão ser encontradas numa medina, mesmo que esta não 

seja delimitada por muros ou muralhas, apercebemo-nos facilmente dos seus limites, 

entendemo-la como um todo, percebe-se pelo seu espaço, pela sua forma, onde ela 

acaba, e onde começa.       

 

Os “espaços canais” de que falámos anteriormente, em relação a este projecto,  

surgiram dos espaços deixados entre as casas (tal como a lógica da rua da medina 

onde a rua vai ocupando os espaços deixados pelas casas), criando por algumas 

vezes, espaços em que o visitante ou o habitante sentirá uma experiência muito 

semelhante á de uma rua tortousa de uma medina que “aperta” quem a percorre. 

 

Ao percorrer pedonalmente estes “canais”, surgem por três ocasiões, percursos que 

nos conduzem a pátios, que na primeira vez que alguém os descobre, também, será 

uma supresa, ou melhor, uma sensação misteriosa de quem percorre uma rua de uma 

medina e encontra um beco. 

 

A maior caraterística espacial, comum aos dois projectos que analisamos aqui, será 

por ventura a introdução de terraços, ou miradouros. Este espaço é uma característica 

encontrada nas casas islâmicas, que relativamente a este projecto, foi introduzido em 

duas vertentes; o terraço privado, e o público.   
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Como é sabido este espaço é um elemento bastante caracterizador da arquitectura 

islâmica, sobretudo na habitação. Deste modo, reuniu-se uma série de factores que 

poderão reportar algumas carateristicas espaçiais, que mais uma vez poderemos 

encontrar na casa, e na medina islâmica do Norte de África. 

 

Como foi referido na memória descritiva do projecto Pátio Dom Fradique, houve uma 

preocupação de não agregar nada do que fosse proposto edificar, ao que foi 

considerado como referência edificada deste lugar: o Palácio Belmonte. Este palácio 

contém uma torre, que por sinal será a sua maior presença no sítio, elevando-se de 

tudo o resto, criando uma presença intrínseca na paisagem. Estas presenças, ou 

referências da paisagem são recordadas e sempre manifestadas nas medinas, pois 

nada que se edifique poderá ser mais elevado do que a torre de minarete da mesquita 

mais próxima. 

 

Para finalizar, gostaríamos de acrescentar que, estas características e conceitos foram 

aplicados nestes dois projectos em concreto, e só farão sentido neste contexto, e 

suportados pelo que julgamos ser a identidade do bairro onde se inserem - Alfama. 

Não se tratando de uma fórmula aplicável à aquitectura, mas sim de um processo 

adquirido através da pesquisa, e reunião de informação, baesadas na experiência 

atenta de um viajante que vê as cidades e a sua arquitectura, como ideias traduzidas 

em espaços.         
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8. CONCLUSÃO 

 
A ideia de que Alfama se trata de um bairro diferente, ou especial, e de que a origem 

do seu topónimo provém de uma origem árabe, é generalizada. Contudo, acreditamos 

que ainda exista uma ideia não explícita, de que este bairro não só é de origem 

muçulmana, mas como também apresenta grandes semelhanças com a medina 

islâmica do Norte de África. Perceber as razões urbanísticas e arquitectónicas que 

levam este bairro a ser comparado a uma medina, foi o tema predominante da 

presente dissertação. 

 

Para apoiar esta ideia, foi elaborada uma investigação que em alguns capítulos se 

apresentou como uma tarefa dificultada pela escassez de obras literárias e pela falta 

de cartografia das medinas estudadas. Todavia, a três viagens realizadas até 

Marrocos para o estudo e observação de semelhanças, terá sido por ventura, um meio, 

para da melhor maneira, poder explicar e desenvolver o tema desta dissertação. 

 

Com a reunião de textos retirados de obras literárias sobre temas relacionados com 

este trabalho, foi possível criar uma comparação entre os factores e características 

que poderemos encontrar em Alfama e nas medinas islâmicas do Norte de África.  

 

Foi verificado nas medinas estudadas, inclusive no bairro de Alfama, que, existiram, ou 

existem, no caso de Chefchaouen e Fez, muralhas com os seus respectivos Babs. 

Acrescentando ainda, que, o desenho das ruas e becos são muitos aproximados entre 

os casos de estudo, e que o pátio assume um papel determinante dentro destas 

medinas, como aliás, é elemento estrutural da arquitectura em Alfama.    

 

Seguidamente constatámos que, a permanência muçulmana em Alfama, está 

fortemente ligada ao facto de aqui existirem águas de qualidade, e de que este bairro 

foi desenvolvido segundo directrizes urbanas e edificadoras, que os muçulmanos 

praticavam na sua origem, onde os Hamam se assumem como espaços de reunião e, 

intrínsecos ao desenvolvimento de uma cidade islâmica. 

A partir desta ligação que os muçulmanos estabeleciam entre as suas cidades e os 

banhos, e o facto de em Alfama existirem ocorrências hidrotermais, poderemos afirmar 

que o nome deste bairro é de origem árabe e faz uma homenagem às águas que ali se 

encontravam. 
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Numa breve recapitulação do trabalho desenvolvido, foi observado que, Alfama ainda 

permanece com um modelo urbano de tradição islâmica, onde as ruas provocam 

sensações muito aproximadas ao que se pode sentir ao deambular por uma qualquer 

medina islâmica do Norte de África. Apresentando elementos arquitectónicos 

semelhantes, e que o seu entendimento enquanto modelo urbanístico de medina não 

foi perdido.     

 

O estudo das três medinas e as suas visitas, in loco revelaram ser crucias para poder 

estabelecer uma melhor leitura, ou, entendimento deste lugar – Alfama. Deste modo, 

consideramos que, através da leitura deste lugar, os exercícios de arquitectura 

realizados na cadeira de projecto III, conseguiram reunir fortes argumentos, ou até 

mesmo, pontos de partida para a concepção espacial dos projectos anteriormente 

apresentados, nomeadamente: A Casa Orelha d’Ouro e o Bairro no Pátio Dom 

Fradique.   

 

O encontro de semelhanças verificadas entre o bairro e as medinas, e consequente 

estudo geral da medina islâmica, leva-nos a concluir que, de algum modo, com o 

passar dos séculos, Alfama, continua a ter uma identidade semelhante ao de uma 

medina, onde as suas ruas, a malha urbana, e o seu legado histórico, bem como a 

comunidade que o habita, são elementos que contrastam com o resto da cidade de 

Lisboa. Apresentando-se desta forma como, uma ilha dentro da cidade que a torna tão 

especial.  

 

É deste modo que, acreditamos ter reunido argumentos que possam proporcionar uma 

leitura mais clara das influências e da origem deste lugar.  

 

Concluindo que, os “labirintos” desta “Al Hama” continuam a celebrar a passagem dos 

muçulmanos, que, em muitos aspectos enriqueceram a nossa arquitectura, deixando 

um dos maiores legados neste conjunto urbano, na cidade ao qual eles chamaram de: 

Luxbûna. 
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GLOSSÁRIO 

   

Alcorão - s.m. (Do ár. al-qurᾱn ´a Leitura´). Rel. 1. Livro sagrado dos 
muçulmanos ou maometanos. O Alcorão contém o código 
religioso, político e moral dos muçulmanos. Antes de serem 
coligidos em livro, os textos que constituem eram recitados por 
Maomé aos seus seguidores, como revelação de Alá. Conjunto 
de regras fundamentais, de ensinamentos, pelos quais se regula 
alguma coisa. (Academia de Ciências de Lisboa e Fundação 
Calouste de Gulbenkian, 2001, p. 155). 
 

Ágora - Ágora -, s.m. (gr. agorá-assembleia) Espaço aberto, sob a forma 
de praça pública, na cidade grega antiga, que era o centro 
comercial e social da urbe. Na ágora tinham lugar reuniões 
políticas, cerimónias religiosas e até, nos primeiros tempos, 
representações teatrais. A partir do século VI a.C. adquire as 
funções de mercado e é o pólo agregador da cidade grega. 
Anteriormente, o centro, de características marcadamente 
religiosas, tinha sido acrópole. Todavia, com o crescimento da 
cidade, a função religiosa passa a ser única que se realiza na 
acrópole e a ágora adquire progressivamente funções 
cumulativas. Em torno da ágora agrupavam-se uma variedade de 
edifícios: Tribunais, Sala de Concelho e a stoa (pórtico). Na 
origem de certa irregularidade, como nos casos de Mileto e de 
Priene, adquire uma forma rectangular mais ou menos regular 
com a stoa e outras edificações formando uma colunata. A ágora 
grega, reservando zonas específicas para encontro e uso da 
cidade, aparece-nos hoje como antecedendo a prática que se 
inaugura para reservar zonas pedonais nos centros das cidades. 
(Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 2002, p. 20-21). 
 

Água-
furtada  

- s.f. 1. É água-furtada ou trapeira a denominação que se dá ao 
último andar de uma casa, aproveitado sobre o madeiramento do 
telhado e tendo abertas janelas, para lhe dar luz e ar. Difere da 
mansarda em que esta constitui uma forma especial do 
madeiramento do telhado, ao passo que a água-furtada não o 
altera, havendo unicamente a intersecção do telhado pequeno da 
janela com a água principal do telhado da casa. A água deste 
telhado fica pois roubada ou furtada pela janela, cuja frente é 
vertical. As janelas das águas-furtadas ficam quase sempre 
recolhidas em relação ao plano de fachada. O beiral do telhado 
na sua frente não é interrompido, em geral, podendo a platibanda 
sê-lo nalguns casos. Podem as janelas das águas-furtadas, 
quando ornamentadas apropriadamente, concorrer para a 
decoração de um edifício. 2. Piso de uma casa cuja cobertura é o 
telhado, tendo uma área útil inferior aos restantes pisos a que se 
sobrepõe. […] 4. O mesmo que sótão. (Rodrigues, Sousa, 
Bonifácio, 2002, p. 21). 
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Ajimece - “Em certos casos aparece, nos alçados destas casas, uma 
saliência em madeira com um pequeno orifício – o “ajimece” – 
que servia para as mulheres observarem o exterior sem serem 
vistas.” (Sampayo, 2001, p. 133). 
 

Al-fikh - “É a jurisprudência ou ensinamento oral escrito por juristas para 
resolver as questões não abortadas especificamente pelas 
grandes fontes tradicionais: Corán e a Sunna.” (Hoteit, 1993, p. 
20).  

Al-Hama - 1. Sinónimo de fonte de água quente ou nascente termal. 
(Componente Geológica- Caracterização, 2010, p. 5). 2. “Por sua 
vez, o Prof. David Lopes (in Toponímica Árabe em Portugal) 
afirma que Alfama corresponde à palavra árabe alhama, que 
significa «fonte termal» ou «termas», versão corroborada pelo Dr. 
Leite de Vasconcelos (in Lisboa Arcaica) e hoje geralmente 
adoptada.” (Santana, 1994, p. 39). 
 

Alis ubbo - Nome dado à cidade de Lisboa segundo José-Augusto França; 
“[…] no dizer dos Fenícios que terão sido os primeiros 
povoadores mais demorados do local a que deram o possível 
nome qualitativo de “Alis ubbo”, com o significado suposto de 
«enseada amena»”. (França, 1997, p. 7). 
 

Aschbouna - Nome atribuído a Lisboa pelos muçulmanos; “Com efeito, em 
719, os Mouros invasores da Península tomaram Olisipone vindo 
a deturpar-lhe o nome em Achbuna, ou Lixbuna, no falar local 
[…]. (França, 1997, p. 9).  
 

Bab - “Este conjunto, de forma mais ou menos circular está rodeado de 
muralhas, por vezes em ruínas hoje, e furadas de portas muitas 
vezes monumentais, os Bab.” (Pelletier, Delfante, 2000, p. 204). 
 

Burqa - “[…] a burqa («barreira») que as cobre por completo, 
proporcionando-lhes apenas uma ranhura gradeada à altura dos 
olhos.” (Thoraval, 2000, p. 115). 
 

Castrum - Acampamento militar romano, de forma geralmente quadrada ou 
rectangular. Castro, s.m. (lat. Castrum-localidade) O mais antigo 
vestígio de organização com carácter urbano, característico da 
fase final a pré-história, que abrange, em Portugal, desde o 
período neolítico até ao ferro. Construído no cume de uma colina, 
artificialmente aplanado e com um ligeiro declive, era muitas 
vezes circundado por uma ou várias cinturas de muralhas em 
alvenaria de pedra ensossa de grande espessura. Muitos castros 
evoluíram e deram origem ao castelo. (Rodrigues, Sousa, 
Bonifácio, 2002, p. 75). 

 

Charia - “A charia, «via a seguir», reúne as prescrições e as proibições 
islâmicas relativas ao conjunto das actividades do homem em 
sociedade e fornece as bases do direito penal, civil e comercial. A 
parte propriamente jurídica (fiqh) foi elaborada pelas quatro 
escolas jurídicas sunitas (90 por centro dos muçulmanos no 
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mundo) ”. (Thoraval, 2000, p. 48). 
 

Felicitas 
Julia 

- Nome dado à cidade de Lisboa pelos Romanos:” Instalados 
durante mais de seis séculos no local já conhecido, os Romanos 
chamaram-lhe Olissipo e Olissipone (que, por confusão com 
Odysseia, que Estrabão situa na Andaluzia, dizendo-a fundada 
por Ulisses-Odysseus por este se supôs fundada, numa lenda 
adoptada por Damião de Góis e de persistente memória), e 
Felicitas Julia, como posterior nome oficial, em homenagem a 
Júlio César.” (França, 1997, p. 7). 

 

Forum - Centro administrativo e religioso duma cidade romana, 
constituído por uma área destinada a reuniões ao ar livre e 
rodeada de edifícios e colunatas. (Macaulay, 1978, p. 5). 

 

Hamam - Banho turco, banho a vapor ou sauna a vapor, também 
conhecido pelo nome original turco hamam ou a forma 
aportuguesada amã, é um tipo de banho que consiste em 
permanecer em um ambiente quente e cheio de vapor. Após 
algum tempo nesse ambiente, o banhista mergulha em água fria 
ou quente. (Houaiss, 2001, p. 396). 
 

Luxbûna - O nome de Lisboa é, na sua forma actual, um legado da 
permanência árabe na cidade. Durante a época romana era 
conhecida por Olisipone, vocábulo a que os novos antepuseram 
o artigo al para melhor determinação do topónimo, escrevendo al- 
Uxbûna (passagem normal do p a b, por aquela letra não existir 
mo alfabeto árabe). Na língua vulgar (Árabe hispânico) passou a 
dizer-se, abreviadamente, Luxbûna ou Lixbûna, enquanto o Latim 
medieval uso a forma Ulixbona e, algumas variantes que 
demonstram a contaminação vocabular característica do período 
de coexistência das duas línguas, até à fixação do nome 
português antigo em Lixboa (desta grafia derivou a abreviatura 
Lxª). (Santana, 1994, p. 510). 

 

Maskan - Termo árabe utilizado para - casa, derivada da palavra sakina, a 
sua tradução significa; paz e tranquilidade. (Hoteit apud 
Sampayo, 2001, p. 132). 
 

Medersah - Madraçal, (Ár. madraça, escola), s.m. 1. (ant.) paços de 
aposentoria. 2. escola de primeiras letras. (Ferreira, et al., 2009, 
p. 1045). 
 

Medina - 1. “O cenário da «madina», a cidade em si, corresponde a um 
recinto ladeado por torres e munido de portas monumentais e 
poternas que poderiam ser encerradas em caso de cerco. Com 
efeito, este dispositivo não tinha como único objectivo a defesa 
da cidade: era também útil ao seu policiamento e necessário ao 
controlo da economia. Os recintos fortificados, bastante mais 
simples que as do Baixo Império ou de Bizâncio, englobavam, 
por vezes, uma única cortina: muro, fossa e antemuro não eram 
obrigatórios, enquanto as torres e os muros, regra geral, apenas 
englobavam um único nível de defesa. Esta fortificação constituía 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_turca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banho_(higiene_corporal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vapor
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
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o símbolo da cidade; proclamava, de igual modo, o poder do 
respectivo soberano, sendo que as portas monumentais, 
apresentando uma arquitectura grandiosa e geralmente ricas em 
ornamentos, revelavam-se, neste ponto assaz eloquentes.” 
(Beazley, 1998, p. 245-248). 2. “Na parte do Alcorão revelada em 
Meca os termos madînat e o seu plural madâ`in surgem como 
nomes comuns. Em quatro versículos revelados no período final 
de Medina esta palavra designa a cidade onde se instalara o 
Profeta.” (Farinha, 1989, p. 64). 
 

Minarete - Minarete, 1. s.m. (ár. alminar). Torre elevada junto à mesquita 
(com sentido semelhante à torre sineira do templo cristão), donde 
o muezzin chama os crentes à oração.” (Rodrigues, Sousa, 
Bonifácio, 2002, p.181). 2. (Do fr. minaret, do turco menâret, do 
ár. manára ´farol´). Torre alta e estreita, erguida nas mesquitas 
ou junto a delas, do alto da qual um religioso muçulmano, o 
almuadem ou muezim, chama os crentes à oração. […] «A 
almádena está em plena luz. O almuadem é cego. Não o tem 
descrito assim o historiador no seu livro. Apenas que o muezim 
subiu ao minarete e dali convocou os fiéis à oração na 
mesquita». (Saramago, Cerco, p. 19). (Academia de Ciências de 
Lisboa e Fundação Calouste de Gulbenkian, 2001, p. 2474).  
 

Mohtasib - “Foi um funcionário existente nas cidades marroquinas, que vigia 
a segurança das ruas e decide sobre a demolição das casas que 
ameaçam ruína, controla o comércio e assegura de que as 
mercadorias tinham etiquetas indicando o preço exacto. Deste 
modo, exercia funções de sensor, e funções de ordem moral e 
material.” (Khiara, 1993, p. 34). 
 

Mussalla - “Junto às portas da muralha, do lado de fora, formava-se um 
espaço com características equivalentes às do rossio português, 
onde se realizavam as grandes reuniões. Este lugar tinha a 
designação de mussalla.” (Sampayo, 2001, p. 139). 

 

Seteira - s.f. 1. Abertura pequena e estreita nas muralhas pela qual se 
atiram setas. 2. Qualquer fresta nas paredes de um edifício 
destinada a iluminar o interior. (Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 
2002, p. 240). 
 

Souk - Do árabe sûq; “[…] naturalmente a vida económica concentrava-
se nos mercados (sûq) que ficavam situados próximo da 
mesquita maior, e organizados por secções de diferente 
comércio, que se agrupava por profissões.” (Sampayo, 2001, p. 
142).  
 

Varanda 
mata-cães 

- Mata-cães, s.m. Plataforma saliente sobre as portas de um 
castelo, com aberturas pelas quais se lançavam na vertical 
líquidos inflamáveis ou projécteis sobre os inimigos. (Rodrigues, 
Sousa, Bonifácio, 2002, p. 179). 

Urbe - s.f. 1. Para todos os efeitos, a palavra urbe é sinónimo de 
aglomeração urbana organizada num processo de urbanização 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe
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progressivo e em que os pólos agregadores são originados pela 
hierarquização lógica de funções. 2. Para o urbanista e 
historiador, urbe, em virtude do seu étimo, tem valor decisivo 
visto que sendo a urbanização a transformação progressiva de 
rus em urbs, isto é, o conteúdo urbano, a estabilização do termo 
permite unificar uma vasta área de estudo. Urbe dilata o conceito 
de cidade, que de forma mais directa (civitas) indica o processo 
de civilização material que lhe é subjacente. (Rodrigues, Sousa, 
Bonifácio, 2002, p. 269). 
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APÊNDICES 

Introdução 

 

Alfama, lugar privilegiado da cidade de Lisboa, pela sua relação com o rio Tejo, pela 

qualidade hidrológica das suas águas, pela sua fisiologia numa das colinas mais altas 

da cidade, foram estas e outras qualidades que criaram argumentos para que esta 

parte de Lisboa tenha sido desde o início da sua história - lugar onde várias 

civilizações se encontraram e se desenvolveram, como nos é descrito pela sua história 

e pela sua arquitectura.  

 

Lugar de origem Fenícia, tomada mais tarde pelo Império Romano, que quando se 

dizimou, deixou para os Árabes um pequeno paraíso na terra, onde os muçulmanos 

encontraram, no nosso entender, todas as características que podiam ter para criar e 

desenvolver a sua medina. Alfama também foi palco de inúmeras culturas e de várias 

classes como nos descreve Norberto de Araújo. 

 

Esta Alfama poderá ser visto como uma espécie de “museu vivo” no meio da cidade, 

ao observarmos a sua arquitectura e a sua composição, ou a sua caracterização, 

poderemos descodificar inúmeras histórias que por ali se passaram. São histórias 

como quaisquer outras, mas com a diferença de que foram vários intervenientes de 

várias civilizações, pertencendo a várias classes, que desenvolveram este lugar tão 

particular e que fizeram de Alfama um bairro tão especial.  

 

Ao longo da elaboração desta dissertação, foram realizadas constantes visitas a este 

bairro, onde, para além do contacto directo com a sua arquitectura, e, por 

consequência, com os seus habitantes e a gente ligada ao bairro, foram desenvolvidas 

por meio de desenho várias observações, algumas destas, representadas através do 

esquisso. Este exercício foi fulcral para a procura e o entendimento da identidade, e da 

própria leitura deste lugar, repleto de informação e de elementos que se atropelam e 

sobrepõem uns aos outros.  

 

Todavia, foi através do processo de pesquisa, e de investigação em biblioteca, que 

foram reveladas inúmeras histórias e factos, que foram interpretados e escritos na 

presente dissertação. Por sua vez, foram histórias que se passaram em Alfama e 
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paralelamente desenhadas com o intuito de contar episódios que aconteceram neste 

lugar, apoiando de alguma maneira o tema desta dissertação.  

 

Por estas razões, o apêndice apresentado nesta dissertação, está organizado 

segundo dois pontos: Apêndice A – Esquissos de Alfama, e Apêndice B - Histórias 

desenhadas de Alfama. 

 

O Apêndice A, apresenta uma série de esquissos desenvolvidos in loco no bairro de 

Alfama. Aqui estão representadas várias ruas, becos, e escadinhas, locais onde foram 

realizadas observações e estudos sobre este lugar.  

 

No Apêndice B, estão representadas por meio de desenho, histórias que foram sido 

reveladas através da pesquisa de documentos, ou obras literárias. Histórias 

desenhadas de Alfama - compõem meramente um conjunto de desenhos que poderão 

ser vistos como a representação de coisas ou de factos que tiveram lugar em Alfama. 

 

Com isto, poderá ser tido em conta - este apêndice -, como um trabalho efectuado na 

pesquisa e interpretação deste lugar, assim como poderá representar adição de mais 

dados ou informação ao tema, e conduta ou metodologia que foi empregue na 

elaboração do presente trabalho.  
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