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P r e â m b u l o

Dia 11 de Novembro de 2020 deslocámo-nos, às 10h30 da manhã, por soli-
citação do Director-Geral do Património Cultural, Eng.º Bernardo Alabaça, a 
zona onde decorreram escavações arqueológicas, em área sob sector sul do 
claustro da Sé Patriarcal de Lisboa, tendo em vista a elaboração do presente 
parecer. Ali nos aguardava a Dr.ª Maria Catarina Gomes Coelho, Directora do 
Departamento de Bens Culturais daquela Direcção-Geral, e as duas arqueólo-
gas responsáveis pelos trabalhos efectuados, desde 2010 e até à actualidade, 
as Dr.as Alexandra Gaspar e Ana Gomes. Fizemo-nos, ainda, acompanhar da 
arqueóloga, nossa antiga aluna e colaboradora, Mestre Joana Gonçalves, que 
se encarregou de efectuar reportagem fotográfica de aspectos julgados perti-
nentes aos objectivos propostos.

A visita decorreu em ambiente de grande cordialidade, como não poderia dei-
xar de ser entre colegas arqueólogos que se conhecem há décadas.

Foram-nos dadas pormenorizadas explicações sobre as metodologias usadas, 
as grandes etapas em que decorreram os trabalhos e os modelos interpretati-
vos sucessivamente construídos, tal como os argumentos que eventualmente 
os suportam. Abstivemo-nos de entrar em diálogos de carácter interpretativo, 
exceptuando os casos em que faziam parte das questões que gostaríamos de 
ver explanadas.

A visita terminou às 12 horas.

Ulteriormente foram-nos facultados treze “Notas técnicas”, algumas incluindo 
“Projecto de Recuperação e Valorização da Sé Patriarcal de Lisboa”, não da-
tadas, assim como Relatório de Progresso”, com 71 pp., de 10/03/2020, que 
pretendem dar conta dos trabalhos arqueológicos ali realizados. Estes não 
correspondem minimamente ao que obriga a legislação em vigor, referente a 
trabalhos arqueológicos, cujo cumprimento é escrupulosamente exigido aos 
arqueólogos que solicitam autorizações para procederem àqueles (numera-
ção de cada troço de parede, desenho cotado, descrição estratigráfica, relação 
dos artefactos encontrados, fotos em formato normalizado, etc…). Também 
nos foi entregue planta, muito esquemática, das estruturas exumadas, sob a 
zona sul do claustro, desprovida de cotas ou de outros elementos caracteriza-
dores daqueles testemunhos e, portanto, quase inútil.
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Tendo em vista uma melhor organização e compreensão do presente parecer, 
permitimo-nos abordá-lo segundo os seguintes grandes temas:

1 .  A s  e s c a v a ç õ e s  n o  c l a u s t r o  d a  S é  –  1 9 9 0 - 1 9 9 8

O conjunto monumental conhecido como Sé Patriarcal de Lisboa foi classifica-
do Monumento Nacional em 1907. Como qualquer grande edificação antiga 
não se encontra no seu estado pristino, cuja construção se julga iniciada após 
a conquista de Lisboa em Outubro de 1147, sendo o claustro a ela anexo, re-
sultante de campanha atribuída incertamente ao reinado de D. Dinis, nos finais 
do século XIII ou nos inícios da centúria seguinte, tendo o templo beneficiado 
de obras de ampliação, nomeadamente de cabeceira com deambulatório, no 
reinado de D. Afonso IV (1325-1357), assim como de grandes campanhas de 
obras de restauro, após os terramotos de 1321, 1531 e de 1755, mas também 
dos finais do século XIX a meados do século XX, a maioria destas hoje chama-
das de reintegração, de modo a restituir ao templo o seu aspecto românico.

O abatimento de tampa de madeira que cobria a boca de largo e profundo 
poço, existente no jardim do claustro, conduziu a que ali se iniciassem escava-
ções arqueológicas, sob orientação do Dr. Clementino Amaro, que decorre-
ram entre 1990 e 1998. Todavia, foi José Luís de Matos que, em 1994 (p. 109), 
haveria de relançar a tese da existência de templo islâmico naquele lugar, a 
partir da identificação de restos de edificações e de materiais islâmicos, escre-
vendo: “Com toda a probabilidade estamos em presença de estruturas relacio-
nadas com a mesquita islâmica”. Esqueça-se a redundância, pois não há mes-
quita que não seja islâmica, o mesmo arqueólogo haveria de ser muito mais 
assertivo em variadas declarações feitas à comunicação social, ajudando a re-
forçar a “lenda” da existência generalizada de testemunhos de mesquitas sob 
os templos cristãos e, nomeadamente, naquele. Mais tarde (Matos, 2015, p. 8) 
continua a corroborar a existência de “Mesquita sobre a qual foi construída a 
Sé de Lisboa”, que data do Período Almorávida e diz ser possível corresponder 
à “grande mesquita que na carta a Osberto o cruzado refere ter visto desde o 
Tejo”; aspecto que não é correcto, pois o que o cruzado escreveu é que esteve 
naquele templo (Augusto de Oliveira, 1936, pp. 107, 108). Acresce o facto de 
o mesmo arqueólogo atribuir pequeno compartimento abobadado, identifi-
cado durante aqueles trabalhos, a “uma sala de banhos, ou lava-pés, ou seja, 
a midha de uma mesquita localizada por cima dos banhos. A localização dos 
banhos no sub-solo é muito frequente em mesquitas de tradição berbere quer 
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antigas quer modernas”, dando como exemplo a grande mesquita de Hassan 
II em Casablanca (Matos, 2015, p.9). Este paralelo é irrelevante, e a restante 
afirmação incorrecta, dado que aquele templo foi projectado pelo arquitecto 
francês Michel Pinseau e inaugurado em 1993. No sub-solo existe, apenas, par-
que de estacionamento, muito embora disponha, no piso térreo, de madrasa, 
biblioteca, sala de conferências, museu e, também, de complexo de banhos. 
O texto do Corão que José Luís de Matos depois cita, relacionando-o com a 
localização da mesquita sobre a água, respeita à situação do edifício junto ao 
mar e não sobre complexo de banhos. As informações transmitidas conduzem 
os leitores a graves enganos.

Por seu lado, Clementino Amaro dá conta, em 2001, dos principais resultados 
da intervenção mencionada, nomeadamente de vestígios materiais com larga 
diacronia, desde a Idade do Ferro à actualidade. Todavia, é relevado o conjun-
to de ruínas romanas, nomeadamente de rua e de estruturas, sobrepostas por 
outras, algo desarticuladas, mas associadas a espólio islâmico. Os parcos vestí-
gios de edificações islâmicas foram então firmemente identificados como “es-
paços da mesquita aljama de Aluxbuna”, sem argumentos fiáveis que demons-
trem atribuição tão significativa, em termos históricos, patrimoniais e culturais.

Clementino Amaro escreveria, na mesma linha de gratuitidade: “De acordo 
com a tradição, testemunhos escritos e segundo indícios arqueológicos, a sé 
vai ser construída no local da mesquita, em plena medina”. E vai mais longe: 
“(…) numa fase anterior à mesquita, aqui seria a basílica maior, segundo estu-
dos recentemente desenvolvidos com base nas peças ornamentais reutilizadas 
na construção e de outras recolhidas na vizinha Rua dos Bacalhoeiros”, no que 
segue Manuel Real (1994). A fantasia provocada pelas duas pedras perfeita-
mente descontextualizadas, aplicadas em paramentos da Sé, conduz a que 
José Luís de Matos (2015, p. 9) fale em “materiais provenientes de uma antiga 
basílica moçárabe”, que os almorávidas teriam destruído para ali erguerem a 
mesquita maior da cidade. Mas então uma cidade da importância de Luxbuna 
ainda não possuía mesquita maior? E duas pedras, vindas sabe-se lá de onde, 
não fazem uma basílica. 

Ainda segundo Clementino Amaro, a mesquita maior foi erguida em finais do 
século XI, no período do Reino Taifa de Badajoz, fugindo à datação almorávi-
da, mas sem sabermos porquê. Depois da Conquista Cristã “é purificada como 
templo cristão e aí sagrado o novo bispo de Lisboa, o cruzado inglês Gilber-
to, logo a 1 de Novembro de 1147”, no que segue informação do cruzado/
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sacerdote (?) Osberno, que não escreveu onde tal templo se situava, embora 
dissesse que continha “sete ordens de colunas” (Augusto de Oliveira, 136, pp. 
108, 109).

A tradição, de que fala aquele arqueólogo, existe de facto, possuindo dois 
ramos distintos, um popular e outro próprio de certos meios eruditos.  Bem 
sabemos que ainda para o povo, sobretudo dos meios rurais, tudo o que é 
antigo é do “tempo dos mouros”, ou que para muitos a totalidade das pontes 
antigas são romanas.  Algumas são, mas a maioria é medieval ou da Idade 
Moderna. Nas costas orientais da Península Arábica vimo-nos constantemen-
te confrontados com o facto de se acreditar que todas as suas fortificações 
têm origens portuguesas, embora apenas algumas as tenham efectivamente. 
O mesmo ocorre com os canhões antigos que ali surgem, sendo portugueses, 
mesmo aqueles que ostentam armas inglesas, tendo-nos sido dito que isso 
não importava. Mas é a tal tradição a funcionar. No respeitante à tradição eru-
dita, conforme veremos, a sua génese tem antecedentes longínquos. 

Todavia, a verdadeira história não pode ou não deve assentar na tradição e em 
Arqueologia demonstra-se, não havendo lugar à fantasia, como nos ensinou o 
cartesianismo, sobrepondo-se a razão ao dogma e substituindo o empirismo 
pela lógica da construção científica e os contributos das ciências ditas exactas.

Quanto aos testemunhos escritos, circunscritos ao relato do cruzado, este não 
indica o local onde a mesquita se erguia e bem poderia existir em sítio talvez 
mais apropriado para tal, em zona alta, próxima da alcáçova, onde o seu mina-
rete sobressaísse e de onde melhor se ouvisse o muezim apelar cinco vezes ao 
dia os crentes à oração.

Os denominados indícios arqueológicos da existência de mesquita sob a zona 
sul do claustro da Sé não são nenhuns, pois não se exumaram colunas, ábacos, 
capitéis, inteiros ou fragmentos, das sete ordens que o templo possuía, pavi-
mentos ladrilhados, paredes canonicamente orientadas, estuques decorados, 
vestígios de mirhāb, lavabos para abluções, etc. As duas pedras embebidas 
nos paramentos do lado norte da Sé, uma delas há alguns anos retirada para o 
Museu da Cidade, e a que já aludimos, são os únicos testemunhos de um pos-
sível templo anterior à Sé, visigótico ou moçárabe segundo as diferentes inter-
pretações, mas que certamente se encontrava erguido em outro local, que não 
cabe agora aqui discutir, caso contrário não constituíam casos isolados. Pode-
mos concluir este comentário referindo ser o próprio arqueólogo, que temos 
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vindo a citar, quem reconhece  o desnível de 10 m existente entre os vestígios 
islâmicos e o pavimento da Sé Patriarcal (Amaro, 2001, p. 172). A que se deve-
ria tão acentuada diferença de cotas? Então a Sé não sobrepunha a mesquita? 
Também o historiador de arte Paulo Almeida Fernandes (2002, pp. 61, 62), 
que sobre este assunto se debruçou, haveria de questionar a existência de 
mesquita no sítio da Sé Patriarcal, dada a ausência de informação escrita ou de 
vestígios arqueológicos medievais que suportassem tal ideia, argumentação 
que um de nós de igual modo tomou (Gomes, 2013, pp. 34, 35).

2 .  A s  e s c a v a ç õ e s  d o  C l a u s t r o  d a  S é  –  2 0 1 0 - 2 0 2 0

Alexandra Gaspar e Ana Gomes procederam à escavação da zona sul do claus-
tro, limitada pelo paredão levantado no século XIV e sucessivamente recons-
truído ao longo dos séculos. Os trabalhos decorreram a partir de 2010 e até à 
actualidade.

A estrutura mencionada teve a finalidade de suportar aterro, tendo em vista a 
edificação do claustro da Sé. Foi sob este aterro que surgiram ruínas de cons-
truções romanas, islâmicas e medievais portuguesas, que se encontravam já 
em parte desmanteladas a quando de tão importante obra.

As “Notas técnicas” e o “Relatório de Progresso” dão conta dos trabalhos ar-
queológicos efectuados, encontrando-se as estruturas exumadas descritas, 
muito embora não se lhes associem espólios, conforme ocorreu em relação à 
presença romana, aspecto que importa tanto à caracterização funcional como 
arqueológica daquelas. Também não observámos levantamento geral, devida-
mente cotado das ruínas atribuídas à presença islâmica, mas sim esboço muito 
sintético das paredes e muros, como se tudo se encontrasse no mesmo plano, 
nem tão pouco cortes mais esclarecedores das estratigrafias observadas. Di-
zem-nos as autoras das escavações que os sedimentos que cobriam os restos 
de edificações islâmicas foram para ali levados, constituindo o aterro,  talvez 
ainda nos finais do século XIII ou nos inícios do XIV, data atribuída à edificação 
do claustro, que não foi erguido em um mesmo momento.

Na “Nota técnica 3” (p. 15) irá surgir a atribuição funcional dos restos de edifi-
cações islâmicas exumadas como “edifício público monumental que pelas suas 
características morfológicas corresponde ao complexo da mesquita principal 
da Lisboa muçulmana cuja cronologia de ocupação data dos inícios do século 
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XII estando em funcionamento até à conquista de Lisboa em 1147”, afirmação 
que se repete nas restantes “Notas Técnicas”, retomando-se linearmente a an-
tiga, e quanto a nós infundada, interpretação, tentando-se encontrar paralelos 
genéricos com mesquitas almorávidas, citando-se a de Marraquexe, Fez, Argel, 
Tlemcen e Nédroma. Mais tarde, fala-se novamente em banhos, associados 
à mesquita e, durante a visita ali feita, ouvimos atribuir conjunto a minarete, 
como que completando programa construtivo ambicioso, mas a que, contudo, 
só faltam os vestígios mais significativos, ou seja, os da própria mesquita e es-
pólios a ela associados.

Importa esclarecer que analogias são aquelas. Nas “Notas Técnicas” seguintes 
correspondendo àquela mesma área (nº 4, p. 4; nº 5, pp. 4, 5; nº 6, p. 5; nº 7, 
p. 5; nº 9, p. 5; nº 11, p. 5; nº 12, p. 5; nº 13, p. 5) continua-se a atribuir parale-
los para os testemunhos do suposto “complexo da mesquita”, comparando-os 
com mesquitas almorávidas norte africanas. Entre estas conta-se a mesquita 
aljama de Marraquexe que, muito embora tenha sido edificada pelos almorá-
vidas, dela subsiste, apenas, uma fonte, pia de abluções e cisterna, designada 
por Qubba al-Bârûdiyn (Golvin, 1979, pp. 211; Tui Leonetti e Déléry, 2014a, pp. 
170- 172), não existindo na Sé de Lisboa nada que se assemelhe às estruturas 
referidas, pelo que consideramos aquele paralelo abusivo e, portanto, descar-
tável.

No exercício gratuito, porque tenta comparar o incomparável, assinala-se, de 
igual modo, a mesquita de Fez. Presumimos tratar-se da mesquita Qarawiyyîn, 
edificada no século IX, com campanhas de obras no século X, tendo sido am-
pliada, a partir de 1134, pelos almorávidas. Escavações arqueológicas ali efec-
tuadas, em 2006, permitiram confirmar as distintas alterações que sofreu e, 
entre elas, a construção de novas naves, que obrigaram à edificação de ou-
tra qibla e respectivo mihrāb, destruindo dois espaços habitacionais (Ettahiri, 
2014; Tui Leonetti e Déléry, 2014, pp. 118-123). Da ampliação almorávida, bem 
documentada em planta, subsistem capitéis, espaço reservado às mulheres e 
sector funerário (Cressier, 2016; Tui Leonetti e Déléry, 2014, p. 119). Trata-se de 
complexo no qual não encontramos nada similar com o que foi identificado na 
área sob o claustro da Sé de Lisboa, dada a inexistência de colunas e capitéis, 
ou de outros elementos construtivos que justifiquem aquele paralelo. Aliás a 
mesquita Qarawiyyîn, sofreu várias outras campanhas de obras (Golvin, 1979, 
pp. 192-206). Note-se que aquela, tal como muitas outras mesquitas principais, 
foi edificada nas proximidades do palácio real.
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Atribuem-se, também, como paralelos para os testemunhos encontrados em 
Lisboa, as mesquitas almorávidas de Argel e Nédroma. Esta última, apresenta 
nove naves e oferecia, além do mihrāb e do nimbar, compartimento para o 
imame, localizado na qibla. Estes elementos estruturantes de quaisquer gran-
des mesquitas, não foram reconhecidos durante a intervenção arqueológica 
referida, nem naves ou outros indícios que constituam paralelos fiáveis. No 
respeitante à mesquita de Argel, ela deve ser anterior a 1097 e, como aconte-
ce em Nédroma, os respectivos minaretes, foram erguidos em uma das extre-
midades da fachada, sendo edificados, na última em 1324 e na primeira em 
1348/49,  muito depois da conquista de Lisboa, que como é sabido ocorreu 
em 1147 (Golvin, 1979, pp. 171, 172, 175).

A mesquita de Tlemcen foi, de igual modo, considerada como um dos para-
lelos, sendo mandada construir pelo emir almorávida Ali b. Yusuf, no exterior 
do núcleo urbano, mas junto ao palácio. O que subsiste daquela edificação, 
devido às campanhas de obras almóadas e a outras mais recentes, não nos 
permite considerá-la como um bom paralelo só por se dizer que a sua fun-
dação é almorávida (Golvin, 1979, pp. 179, 189; Tui Leonetti e Déléry, 2014b, 
pp. 212-217). Mas, mesmo assim, seria paralelo para o quê? Recordamos que 
aquilo que foi posto a descoberto não são mais do que sectores de paredes 
algo desarticuladas entre si e de cronologia incerta, assim como sector de uma 
rua, paralela à hoje Rua das Cruzes da Sé.

Na “Nota Técnica nº 13” (p. 8) atribui-se escada identificada no compartimento 
8, como sendo de “acesso aos pisos superiores do minarete”. Deste não encon-
trámos evidências que permitam aceitar tal identificação. Apenas conhecemos 
minarete, contendo parte da escada exterior, na madrasa al-Saffārīn de Fez, 
fundada em 1271, caso raro e edificado mais de cento e vinte anos após a con-
quista cristã de Lisboa (Golvin, 1995, p. 218).

Conforme já mencionámos, os minaretes das mesquitas almorávidas locali-
zam-se em uma das extremidades da fachada principal, o que não se observa 
nos restos exumados no Claustro da Sé. Se ali existisse um minarete este não 
teria visibilidade exterior, impedindo a identificação da localização da mesqui-
ta aljama de Luxbuna, dado encontrar-se a quase 10 m de profundidade em 
relação ao piso actual, na base de uma encosta, só no século XIV regularizada 
por aterro, tendo em vista a edificação do claustro da Sé (Gomes, 2013, pp. 34, 
35).
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3 .  A  t r a d i ç ã o  d a s  m e s q u i t a s  s o b  i g r e j a s . 
O  i m a g i n á r i o  e  a  r e a l i d a d e

A tradição popular que acima referimos, e alguma historiografia, cuja origem 
poderá relacionar-se com os ideais dos movimentos românticos, designada-
mente no concernente ao desenvolvimento de conceitos historiográficos e es-
téticos, conferindo importância ao que é antigo, incluindo em especial ruínas, 
têm vindo a considerar genericamente que os antigos grandes locais de culto 
tiveram longa sobrevivência. Estes manter-se-iam, pelo menos, desde os tem-
plos romanos, que dariam origem a mesquitas e estas a igrejas cristãs, numa 
clara linha de continuidade ligada às manifestações sócio-religiosas. Temos de 
confirmar que tal por vezes aconteceu, embora esse modelo não seja de apli-
cação universal, bem pelo contrário, é raro.

Aquela possível pervivência com larga diacronia, no que respeita à Cristan-
dade, encontra-se de acordo com o que, em 601, o Papa Gregório I escreveu 
em carta enviada a abade, onde defende que “os templos dos ídolos entre 
esse povo não devem em hipótese alguma ser destruídos. Os ídolos devem ser 
destruídos, mas os próprios templos devem ser aspergidos com água benta, 
e neles instalados altares e depositadas relíquias. Pois se esses templos são 
bem construídos, devem ser purificados do culto aos demônios e dedicados 
ao serviço do verdadeiro Deus“ (Baigent e Leigh, 2000, pp. 84, 85). Assim se 
confirmou a benignidade de prática recorrente nas Idades Média e Moderna.

Na Península Ibérica, após a Reconquista Cristã, as principais mesquitas foram 
sagradas e adaptadas ao culto cristão sofrendo, ao longo dos anos, transfor-
mações em função das novas “exigências canónicas”. Todavia, não raro subsis-
tem testemunhos materiais do seu passado e uso primário, nomeadamente 
através de elementos arquitectónicos reutilizados, da orientação de paredes, 
de artefactos, etc. No caso português, podemos referir a antiga Mesquita de 
Mértola, presentemente integrada na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, 
constituindo exemplo paradigmático dado que aquela, apesar de readaptada, 
mantém elementos arquitectónicos islâmicos, como o mirhāb e o minarete, 
este transformado em torre sineira, entre outros, a que se soma a sua localiza-
ção junto da alcáçova daquele núcleo urbano, conquistado pelos cristãos em 
1238.

Dispomos de outros bons exemplos na Península Ibérica, referentes à reutiliza-
ção de antigas mesquitas, transformadas em igrejas cristãs, entre elas, a Mes-
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quita de Córdova, cuja cidade foi conquistada em 1236, que deu lugar à Ca-
tedral de Córdova, mantendo-se a sua arquitectura, encontrando-se o mirhāb 
ao lado do altar-mor. Outros testemunhos mais antigos foram recuperados du-
rante escavações arqueológicas ali realizadas, correspondentes a várias cam-
panhas de obras ocorridas durante a administração muçulmana (Golvin, 1979, 
pp. 21-92; Pavón Maldonado, 2009, p. 189). Esta mesquita situava-se junto do 
palácio real. 

Nas intervenções arqueológicas ocorridas em distintas mesquitas, mesmo nas 
que foram substancialmente alteradas ao longo do tempo, têm vindo a ser 
encontrados elementos arquitectónicos reutilizados, como aconteceu no pá-
tio da igreja de São Salvador de Sevilha ou nas antigas mesquitas aljamas de 
Tudela e Saragoça, entre outras (Pavón Maldonado, 2009, pp. 190, 191, 195, 
212, 213).

Também em Silves, cidade tomada pelos cristãos um século depois de Lisboa, 
existia a tradição de a sua Sé ter sido edificada sobre a mesquita. Ora, esca-
vações que ali realizámos no seu lado sul, como outras efectuadas a norte e a 
poente, não detectaram quaisquer vestígios que corroborassem aquela muito 
divulgada crença. E o mesmo se poderá dizer para as igrejas dos castelos de 
Montemor-o-Novo e Moura, para além de outros casos. Os vestígios da mes-
quita principal de Silves, haveriam de ser detectados em zona mais alta da 
cidade, próxima da alcáçova, onde surgiu parte da qibla e do mirhāb (Gomes, 
2013, p.35).

De facto, as mesquitas principais (maschid chami) localizavam-se, salvo rarís-
simas excepções, em locais elevados dos principais núcleos urbanos, benefi-
ciando do privilégio de se encontrarem próximas do palácio ou da alcáçova, 
não obstando a existência de outras mesquitas, de menores dimensões, em 
distintos bairros das grandes cidades. Todas as mesquitas islâmicas oferecem 
características comuns, em particular a orientação da qibla, onde se abre o 
mirhāb, ambos sempre canonicamente orientados para Meca, quer sejam edi-
ficadas no Oriente, Próximo Oriente, Arábia, África ou no al-Andalus,  possuí-
rem pátio, as mais tardias por vezes madrasa em espaço autónomo e, no caso 
da mesquita principal, o minarete deve encontrar-se bem visível de quem se 
aproxima do núcleo urbano através de diferentes quadrantes,  localizando-se 
junto da porta principal de entrada na mesquita ou em uma das extremidades 
da fachada principal (Frishman e Khan, 1997, p. 13). Na Península Ibérica as 
mesquitas de diferentes períodos, nomeadamente almorávidas e almóadas, 
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seguem as características mencionadas, segundo modelos norte-africanos, 
dado que em períodos de grande religiosidade cumprem-se escrupulosa-
mente todos os preceitos verificando-se, apenas, simplificação ou ausência de  
decoração, conforme se observa no mirhāb da antiga mesquita de Mértola 
(Golvin, 1979, pp. 167-293). Mesmo  pequenas mesquitas dos desertos arábi-
co e norte-africanos, que conhecemos, por vezes sem paredes erguidas por-
que apenas marcadas no solo através de fiadas de pedras, ou outras singelas 
como as do Ribāt da Arrifana (Gomes e Gomes, 2007), encontram-se todas 
obrigatoriamente orientadas para Meca. Os sectores de paredes exumados 
sob o claustro da Sé apresentam disposição nas direcções norte-sul ou este-
-oeste e nenhum está dirigido para sudeste (Meca).

O domínio almorávida sobre Lisboa data de 1111, no mesmo ano o conde D. 
Henrique concede foral a Coimbra e D. Afonso Henriques, em 1134/35 inicia a 
construção do Castelo de Leiria, a que se seguiram várias investidas a sul para, 
em 1147, conquistar  Santarém e Lisboa. Parece-nos pouco provável que num 
período de grande instabilidade política e religiosa, tanto no Norte de África, 
com a fundação do Império Almóada em 1121, que violentamente sucedeu 
ao Almorávida, tendo a cidade os cristãos quase às suas portas e recebendo 
refugiados vindo dos seus arredores, se tivesse investido na construção de 
uma nova e enorme mesquita principal, conforme defendeu José Luís de Ma-
tos (2015, p. 8), perante os parcos testemunhos islâmicos identificados sob o 
claustro da Sé Patriarcal de Lisboa.

Durante os trabalhos arqueológicos ali realizados foram postos à vista sectores 
de compartimentos islâmicos, talvez correspondentes a habitação e a arma-
zéns, sendo liminarmente incompatíveis com a existência de uma mesquita 
principal ou mesmo dos seus anexos (Amaro, 1998, p. 64, 65; 2001). O com-
partimento atribuído a zona destinada às abluções, situada a vários metros 
abaixo do actual pavimento do claustro, não tem ligação à suposta mesquita, 
mas a rua contígua, nem possui tinas ou circuitos de água, aspectos fundamen-
tais em tais estruturas.
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4 .  C o n c l u s õ e s

A análise directa dos testemunhos arqueológicos exumados sob o lado sul do 
claustro da Sé, as explicações veiculadas pelas arqueólogas responsáveis pela 
intervenção e o estudo da documentação escrita produzida, que nos foi facul-
tada, permite-nos chegar às seguintes conclusões:

1 – A grande importância cultural que teria a descoberta de vestígios da mes-
quita maior de Luxbuna, legitimamente entusiasmou alguns arqueólogos e 
historiadores, mesmo quando circunscritos aos restos recentemente exuma-
dos de um pretenso “edifício público monumental”. Este aspecto confronta-se 
com a verdade crua da realidade, de tais testemunhos constituírem sectores 
pouco coerentes entre si, em termos arquitectónicos, tanto na sua articulação 
horizontal como vertical, pertencentes a diferentes edifícios e a distintos mo-
mentos e, talvez, programas de edificação;

2 – Aqueles podem, em alguns casos, nem terem sido erguidos anteriormente 
à conquista cristã de Lisboa, mas sendo certamente usados depois daquela. 
Dois dos espaços mostram paramentos contendo interessantes grafitos in-
cisos, um deles uma traçaria singela, com arcos, claramente cristã (séc. XIV) 
(Pereira e Ramalho, 1997; 2001) e o outro pentalfas, de carácter apotropaico, 
representando os cinco elementos. Perto encontra-se elemento construtivo, 
de pedra, românico (in situ?). Espada, recolhida em esgoto que ali corria, foi 
atribuída, pelo Doutor Álvaro Soler del Campo, a finais do século XIII ou a mea-
dos do século XIV, informação que, amavelmente, nos foi transmitida pelo Pro-
fessor Doutor João Gouveia Monteiro (U.C.), a quem agradecemos;

3 – Os restos arquitectónicos mencionados não apresentam orientação ca-
nónica, estando sim orientados norte-sul ou sensivelmente nascente-poente. 
Aquela é obrigatória em construções religiosas muçulmanas, mesquitas e seus 
anexos, oratórios e até em sepulturas, tal como em muitas de carácter civil, 
ou seja, com paredes voltadas para sudeste (Meca), no caso do território hoje 
português, ou a elas perpendiculares. Quanto a nós eles devem pertencer a 
habitações e/ou a armazéns, servidos pela rua que ali passava, fossilizada na 
actual Rua das Cruzes da Sé;

4 – Encontram-se completamente ausentes restos arquitectónicos, lisos ou 
decorados, como capitéis, ábacos, fustes e bases de colunas, pisos bem re-
vestidos com ladrilhos de tijolo ou pedra, de estuques decorados, de nichos 
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para orações, pias para abluções, artefactos, etc., que fazem obrigatoriamente 
parte do equipamento dos edifícios religiosos, como uma mesquita principal 
e dos seus anexos. Indícios que, mesmo quando encontrados dispersados, in-
dicam-nos a presença daqueles edifícios singulares;

5 – Os restos de edificação atribuídos a minarete não se encontram associados 
a nenhuma parede que possa ser atribuída a mesquita. Sector de escada que 
ali existe explica-se pela necessidade de vencer a diferença de cotas entre a 
rua e a possível habitação que ali existiu, ou de esta possuir dois pisos;

6 – Caso a mesquita se encontrasse onde presentemente se ergue a Sé, ou, 
mais concretamente, sob ela, situar-se-ia a meia encosta e sem visibilidade ex-
terior, isto é, quem se aproximasse da cidade dificilmente descobria o seu mi-
narete que, conforme referimos, constitui importante referência organizadora 
do espaço, em termos físicos e religiosos, de qualquer medina;

7 – Constitui importante óbice à melhor caracterização funcional e cronológica 
dos testemunhos arqueológicos que temos vindo a referir, a completa ausên-
cia de enumeração e de classificação dos espólios exumados, tanto de arte-
factos como de ecofactos. A obtenção de datações absolutas, pelo método de 
radiocarbono, seria, sem dúvida outro importante auxiliar para se responder, 
como todos os arqueólogos devem pretender, às questões: quem fez isto?  a 
que tempo é que pertence? e qual a sua função?

8 – Quanto a nós, perante a informação disponível, é completamente absurdo 
atribuir as ruínas postas à vista sob o claustro da Sé Patriarcal de Lisboa, a mes-
quita ou a seus anexos. Dado o estado fragmentário daquelas, não permitindo 
leitura clara das estruturas a que pertenceram e dos seus aspectos funcionais, o 
seu valor histórico-cultural e arqueológico é reduzido visto não ter sido melhor 
interpretado. A sua pretensa história não passa, afinal, de algo mal contado.

Lisboa, Novembro de 2020

Rosa Varela Gomes (Professora, Associada com Agregação, de Arqueologia da NOVA/
FCSH; Associação dos Arqueólogos Portugueses).

Mário Varela Gomes (Arquitecto, Professor Jubilado de Arqueologia da NOVA/FCSH; 
Academia Portuguesa da História; Academia Nacional de Belas-Artes; Associação dos 
Arqueólogos Portugueses).
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Planta das ruínas postas a descoberto no sector sul do claustro da Sé Patriarcal de 
Lisboa (segundo Alexandra Gaspar e Ana Gomes, Novembro de 2020).
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