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  é algo que não se pode visitar, ver ou toponímia
 tocar, mas indiscutivelmente acaba por ser a mais 
duradoura influência árabe. Desde termos ligados à economia, 
sobretudo à actividade agrícola, os muçulmanos enriqueceram e 
marcaram a língua portuguesa com centenas de vocábulos que 
utilizamos todos os dias. 

Na toponímia de São Brás de Alportel permanece uma herança que 
mantém viva a presença muçulmana e que dificilmente se apagará: 
Almargens (do árabe al-marj, “terras de pastagens/prados”); 
Alcaria (do árabe al-qariya, “povoação rural de consideráveis 
dimensões com comunidades organizadas e inicialmente não 
fortificada”); Alportel (da junção do artigo árabe al- com a palavra 
latina portellus, “passagem estreita”); Bengado (Ben- forma Ibérica 
de Banu-; topónimo clânico árabe, “filho de”) e Javali (“porco bravo 
ou montês”, vem do árabe jabali ~ jebali, “montês”). Outros 
topónimos, como Mesquita, Mourato e Desbarato, são também 
exemplo deste encontro de culturas que durante quase cinco séculos 
marcou a história desta região e, muito em particular, deste 
Concelho. 

Como é tradição, por “terra de mouros e mouras” existem algumas 
lendas associadas à época islâmica, como a Lenda de Branca Flor, que 
conta a história de uma princesa que ficara condenada a viver para 
sempre naquelas serras, andando ainda hoje por lá até que alguém 
quebre o encantamento. 
Convidamo-lo assim a descobrir alguns desses tesouros legados…

C A L Ç A D I N H A
ACOLHIMENTO

C E N T R O

DE SÃO BRÁS

E XPLICATIVO

ALPORTELDE

E   DE DA



A invasão islâmica da Península Ibérica ocorreu 
em 711. Em 713-714, sob o comando de Abd al-
Aziz, filho do general Musa Ibn Noçair, o actual 
Algarve estava ocupado pelos muçulmanos. 
Neste contexto, a Diocese tardo-romana e 
visigótica de Ossonoba (Faro) passou a ser um 
distrito militarizado (Kura), governado por um 
general árabe iemenita: Abû Sabah al-Yamâni.
No enquadramento do Gharb al-Andalus, na 
pequena comarca regional (Iqlim) de Santa 
Maria de Ossonoba, posteriormente Santa 
Maria do Gharb (Faro), a alcaria (qariya) de 
Sanbras seria uma das que matizavam os 
campos agrícolas e a Serra.

Em São Brás de Alportel para além da 
toponímia e das lendas de mouras encantadas, 
subsistem ainda, vestígios materiais recolhidos 
em vários sítios arqueológicos do concelho, 
com uma cronologia compreendida entre os 
períodos Califal (século X-XI) e Almóada 
(séculos XII-XIII). Estes provam a existência de 
uma rede de povoamento com alcarias (núcleos 
de maior dimensão) e casais rurais (pequenos 
aglomerados) dedicados à exploração agrícola. 
Alguns destes sítios têm a peculiaridade de se 
localizarem junto de vias calcetadas que se 
articulavam, muito provavelmente, com o 
antigo eixo viário longitudinal (Este–Oeste) 
que faria a ligação entre Tavira (Tabira) e Loulé 
(al-Ulyã), e com a derivação para Sul, até Faro 
(Ossonoba /Santa Maria do Gharb), pela via 
hoje designada por “Calçadinha”. 

A primeira alusão a Sanbras aparece 
referenciada na fonte árabe al-Dakhîra, obra 
escrita no século XII por Ibn Bassâm, onde surge 
sob a forma de Xannabûx. Recentemente, foi 
colocada a hipótese de São Brás de Alportel ter 
sido uma povoação islâmica fortificada de três 
ou quatro hectares, provavelmente relacionada 
com o castelo (hisn) de Burtala, localizado a 
uma etapa curta de Santa Maria do Gharb (Faro), 
referido pelo geógrafo árabe do século XII (al-
Idrisi) e hoje identificado no Vale de Alportel.
Segundo a Crónica da Conquista do Algarve, no 
século XIII, a célebre batalha do Bisbarat entre 
as hostes cristãs de D. Paio Peres Correia e os 
muçulmanos terá ocorrido no sítio do Desbarato, 
que hoje se localiza nos actuais limites deste 
Concelho com o de Tavira.

Contudo, pouco ainda se conhece acerca da 
história de São Brás de Alportel durante o 
domínio islâmico. Não existem informações 
históricas suficientes e a investigação 
arqueológica é embrionária, não permitindo 
aferir determinadas hipóteses. Esta situação 
poderá vir a ser alterada com o progresso da 
pesquisa histórico-arqueológica. 

 cultura material é um elemento 
 necessário para atestar a cronologia da 
presença muçulmana, revelada através de vestígios de 
artefactos cerâmicos, designadamente louça de mesa 
(púcaros, bilhas, jarrinhas, tigelas, copos e pratos), de 
cozinha (panelas, tampas, caçoilas e alguidares), de 
armazenamento e transporte (potes, cântaros e 
talhas), de iluminação (candis) e de construção 
(telhas digitadas). 

Entre as técnicas decorativas mais relevantes utilizadas 
nas formas cerâmicas encontradas destacam-se a “corda 
seca” (procedimento complexo em que o desenho 
pretendido é traçado por uma linha escura de manganês 
que limita as várias cores dos vidrados) parcial, 
característica do período Califal e das Taifas (séculos X-
XI), os vidrados de várias tonalidades com decoração a 
manganês e a “corda seca” total. As duas últimas 
aparecem, geralmente, em sítios cuja ocupação 
permanece até à época Almóada (séculos XII-XIII).

Recentemente, foi encontrado um amuleto, 
assim designado por tratar-se de um objecto 
em chumbo que contém uma inscrição 
religiosa com um tipo de escrita designada 
por cúfico, o que permite atribuir-lhe uma 
cronologia fiável (finais do século XI - inícios 
do século XII). Este objecto seria usado 
dobrado, de forma a ser pendurado ao 
pescoço através de um fio, por crianças e/ou 
adultos (mulheres grávidas ou doentes), 
protegendo-os do mau-olhado. Para os 
Muçulmanos, a utilização de amuletos 
possuir ia um importante carácter 
profiláctico (capacidade de protecção). 

Para além das cerâmicas, existem muitos outros 
vestígios materiais, entre os quais, os metálicos. Desse 
legado, chegou até aos nossos dias uma parte de um 
“tesouro” encontrado em finais do século XIX, composto 
por moedas de prata (dirhemes – moeda quadrada) e de 
ouro (dinar – moeda redonda com um quadrado inscrito 
no círculo). Estes artefactos constituem um documento 
escrito, dado conterem o registo de nomes, datas, locais 
ou outros aspectos que, muitas vezes, não se encontram 
em quaisquer outras fontes. No caso do dinar, aparece o 
nome do príncipe herdeiro Abû Abdallâh Muhammad, 
bem como o ano em que este foi cunhado, ou seja, entre 
1146 e 1163 (Hégira 551-558). Quanto aos dirhemes, 
surge o local de origem – Fez.
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Transcrição do dinar: 

Anverso – campo:
Em nome de Deus Clemente e Misericordioso
Glória a Deus o único
Não há outro Deus senão Allah
Maomé é o mensageiro de Deus
O Mahdî é o imã da comunidade

Anverso – orla:
Vosso Deus
É único
Não há outro Deus além d' Ele
O Clemente e o Misericordioso

Reverso – campo:
O estabelecido pela ordem de Allah
O califa Abû Muhammad
Abd al-Mumen Ibn Alî
O príncipe dos crentes

Reverso – orla:
O príncipe honrado
Abû Abdallâh 
Muhammad filho do
Príncipe dos crentes


