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VIII- Tábua cronológica do Islão até aos últimos dias do al-Ândalus 1  

 

570-571 Não se sabe a data exacta do nascimento de Maomé, cujo verdadeiro 

nome é Muhammad ibn ‘Abd Allah. Supõe-se que o Profeta do Islão 

nasceu no ano do Elefante, assim chamado porque o vice-rei abissínio do 

Iémen marchou então até Meca, com um grande exército de que fazia 

parte um elefante. Os historiadores situam geralmente o ano do Elefante 

em 570 ou 571. 

591 Maomé entra ao serviço da viúva Khadija bint Khuwaylid, proprietária 

de caravanas de camelos. 

595-596 Khadija tem 40 anos e Maomé 25 quando se casam. Ela será pois a 

primeira esposa e a primeira crente do Profeta do Islão. 

610 Primeiras visões de Maomé e primeira revelações transmitidas pelo anjo 

Gabriel. 

613 Maomé leva a revelação aos habitantes de Meca e consegue os seus 

primeiros fiéis mas também as primeiras perseguições da tribo dos 

Quraysh. 

614 Os persas conquistam Jerusalém numa guerra com os Bizantinos. 

615 Êxodo dos seguidores de Maomé para a Abissínia, actual Etiópia. 

619 Morte de Khadija em Meca e depois de Abu Talib, o segundo tutor de 

Maomé, depois de seu avô, ‘Abd al-Muttalib bin Hashim. 

622 Partida dos muçulmanos e de Maomé, de Meca para Yathrib, mais tarde 

designada Madînat Al-Nabî (A Cidade do Profeta). Esta emigração marca 

a Hégira, o início da era islâmica. 

623 Maomé casa-se com Aisha, filha de Abu Bakr, o seu primeiro discípulo. 

Constituição do ano I da era islâmica e criação da Umma ou Comunidade 

dos Crentes. Fátima, a filha favorita do Profeta, casa-se com Ali ibn Abu 

Talib, o homem que mais tarde irá protagonizar o grande cisma do Islão 

(entre sunitas e xiitas). 

624 Em Medina, Maomé expulsa os Banû Qaynuqâ e declara guerra aos Banû 

Nadhîr, duas tribos judias locais; os muçulmanos passam a rezar em  

                                                           
1 Cronologia baseada em:  

LOPES, David - O domínio árabe, in «História de Portugal» (dir. de Damião Peres), vol. I, Barcelos, Portucalense editora, 1928 
ALVES, Adalberto - A herança árabe em Portugal, CTT Correios de Portugal, Abril de 2001  
LOPES, Margarida Santos - Dicionário do Islão, Lisboa, Editorial Notícias, 2002 
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direcção a Meca e já não voltados para Jerusalém. 

625 A tribo dos Quraysh derrota os muçulmanos na batalha de Uhud e 

Maomé expulsa a tribo judia dos Banû Nadhîr de Medina. 

626 Extermínio da tribo judia dos Banû Qorayza, em Medina. 

628  Os Bizantinos concluem uma paz vitoriosa e as conquistas persas ficam 

sob o seu controlo. 

630 Maomé conquista Meca. Destruição dos ídolos Ka’aba (Caaba). O 

recinto deste santuário é declarado sagrado (haram). Assinado um tratado 

com os cristãos de Nadjrân. 

632 Maomé faz a «peregrinação do adeus» a Meca e morre em Medina. Com 

a sua morte, surge a rivalidade entre os ansâr (auxiliares do Profeta e 

convertidos de Medina) e os muhâdjirûn (emigrados de Meca em 

Medina). Estes vencem, escolhendo Abu Bakr como califa, sucessor do 

mensageiro de Deus (Alá) e chefe  da Comunidade dos crentes. 

633 Secessão política e religiosa de diversas tribos, também designada guerra 

da ridda ou da apostasia. Os secessionistas são derrotados; os Árabes 

conquistam a Síria e a Mesopotâmia.  

634 Os exércitos árabes conquistam a Palestina, à excepção de Jerusalém e de 

Cesareia. Este é também o ano da morte de Abu Bakr. Inicia-se o 

califado de Omar bin al-Khattab, que progressivamente unifica a Arábia; 

começam as campanhas militares contra os Sassânidas. 

635-636 Batalha de Yarmuk: os Bizantinos abandonam a Síria. Ocupação 

definitiva de Damasco pelos muçulmanos. 

639-642 Os árabes muçulmanos conquistam o Egipto. 

642-646 Os Árabes conquistam Alexandria. 

644 Assassínio do Califa Omar I. Sucede-lhe ‘Uthman bin Affan, que haveria 

de empreender a organização do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. 

649 Primeiras expedições marítimas árabes. Ocupação de Chipre. 

654 Batalha dos Mastros: vitória naval dos muçulmanos sobre os Bizantinos. 

656 Assassínio do califa ‘Uthman e início da primeira guerra civil no Islão. A 

‘Uthman sucede Ali bin Abu Talib, o genro de Maomé que os xiitas 

queriam que tivesse sido o seu primeiro sucessor e não Abu Bakr. Os 

adversários de Ali agrupam-se em torno de Aisha, viúva do Profeta, e 
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travam combates na batalha do Camelo. Ela perde e ele transfere a sua 

capital de Medina para Al-Kufa (Iraque). 

657 Mu’awiya bin Abu Sufyan contesta o califado de ali e os dois batem-se 

na batalha de Siffin. Ali aceita uma arbitragem e uma parte dos seus 

aliados abandonam-no: são os kharijitas. 

660 Depois de ter vencido o processo de arbitragem contra Ali, Mu’awiya, 

fundador da dinastia dos Omíadas, é procalamado califa e é reconhecido 

na Síria, Palestina, Egipto e Hejaz (actual Arábia Saudita). A 

legitimidade de Ali é aceite no Iraque e no Irão. 

661 Ali é assassinado em Al-Kufa por um kharijita e torna-se um dos mártires 

venerados pelos xiitas. O califado de Mu'awiya é reconhecido por Hassan 

e Hussein, filhos de Ali. 

674-678 Cerco árabe de Constantinopla. 

680 Hussein é morto na batalha de Kerbala (Iraque), no feriado islâmico de 

ashura, que ainda hoje é comemorado como dia de luto e de martírio 

pelos xiitas. 

691 Construção da Cúpula do Rochedo em Jerusalém. 

696 Adopção do árabe como língua administrativa; cunhagem das primeiras 

moedas de ouro muçulmano; construção de uma rede de estradas 

estratégicas delimitadas por marcos miliares, no âmbito da reorganização 

da administração imperial. 

705 Construção da mesquita dos Omíadas de Damasco. 

709 Reconstrução da Mesquita de Medina. Construção da Mesquita de Al-

Aqsa em Jerusalém. 

710 Desembarque de Tarîf na Península Ibérica. 

711 Entrada de Tarîq na Península Ibérica. Queda do reino visigótico e 

conquista de Córdova e Toledo. 

712 Conquista de Samarcanda. 

713 Tomada de Ossónoba (Algarve) por Mūsa Ibn Nusayr. 

714 Campanha no centro e norte da Lusitânia por ‘Abd al-Azîz, filho de 

Mūsa. Provável tomada de Lamego e Viseu. 

716 O governo árabe da Hispânia é assumido em nome dos Califas Omíadas 

de Damasco. 
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717-718 Cerco de Constantinopla, cidade Ortodoxa e capital do Império 

Bizantino. 

718 Revolta de Pelayo, nas Astúrias. 

719 Primeiras expedições muçulmanas na Gália. 

732 Batalha de Poitiers: a 25 de Outubro, em Moussais, perto da velha via 

romana que liga Poitiers a Tours, o exército franco, comandado por 

Carlos Martel, prefeito dos palácios do reino de Nêustria e da Eustrásia, e 

por Eudes, príncipe da Aquitânia, esmaga após sete dias de escaramuças 

as tropas berberes lideradas pelo mais alto dignitário militar de Espanha, 

o emir ‘Abd al-Rahman. Este perde a vida no campo de batalha. Depois 

de Poitiers, a Gália (França) fica «a salvo» do Islão. 

739 Início do reinado de D. Afonso I, rei das Astúrias. 

744 Posicionamento de egípcios e iemenitas no Al-Gharb (Algarve). 

750 Queda dos Omíadas de Damasco e ascensão dos Abássidas no Iraque. 

751 Os Árabes derrotam os Chineses próximo de Talas. Os prisioneiros de 

guerra chineses introduzem as técnicas de fabrico de papel. 

755 Chegada à Península de ‘Abd al-Rahmān. 

756 Fundação, por ‘Abd al-Rahmān, do Emirato Independente de Córdova. 

762 Al-Mansur funda Bagdad, capital do seu califado abássida. 

784 Início da construção da grande Mesquita Aljama de Córdova, Espanha. 

786 Início do califado abássida de Harun al-Rashid, protagonista dos contos 

as Mil e Uma Noites. O seu reinado durou até 809. 

789 Fundação de Fez, cidade que foi capital religiosa do Reino de Marrocos. 

809-813 Guerra civil entre Al-Amin e Al-Ma’mun, filhos de Harun al-Rashid. 

813-833 Depois da morte do irmão (por doença), Al-Ma’mun inicia o seu reinado, 

desenvolvendo as artes e as ciências árabes. 

816 Introdução do rito mālikî no al-Ândalus. 

827 Conquista da Sicília pelos árabes do Magrebe Oriental (até 909) 

833-842 Reinado de Mu'tasim. Início do domínio turco. 

839 Troca de embaixadores entre Córdova e Bizâncio. 

844 Primeira invasão normanda do Garb al-Ândalus 

868 Conquista cristã do Porto e de Braga. 

879 Sublevação de Ibn al-Marwân (“al-Jiliqui”), em Mérida. Início da 

rebelião de Ibn Hafsun.  
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886 Revolta do vali de Lisboa. 

910 Estabelecimento do califado Fatimita no Norte de África. 

912 Início do reinado de ‘Abd al-Rahman III - Califado de Córdova (até 961) 

929 Restauração do califado Omíada no al-Ândalus. Início de trocas de 

embaixadores entre o Califado de Córdova e os reis cristãos. 

931 Morre em Córdova o sufî, filósofo e asceta Ibn Masarra. 

945 Os Buyidas ocupam Bagdad. 

948 Nasce o poeta Ibn Darrâj de Cacela. 

956 Intensifica-se o comércio externo entre o Califado e os reinos cristãos do 

norte. 

961 O Califa al-Hakam II inicia a ampliação da Mesquita Aljama de 

Córdova. 

966 Segunda invasão normanda. Batalha naval no rio Arade. 

969 Os Fatimitas conquistam o Egipto e fundam o Cairo, actual capital. 

970 Os Fatimitas fundam a Universidade-Mesquita de Al-Ahzar no Cairo; os 

turcos seljúcidas entram em territórios do Califado Fatimita a partir do 

Leste. 

976 Controlo do poder no Califado de Córdova por Almançor (Al-Mansûr). 

987 Início da última ampliação da Mesquita Aljama de Córdova. 

997 Campanha de Almansor contra o Norte de Portugal, Galiza (Santiago de 

Compostela). 

998 Início do reino de Mahmud, sultão de Ghazni, no Afeganistão. 

1001 O Sultão Mahmud inicia a sua primeira expedição à Índia. 

1002 Morte de Almansor. 

1013 Nasce, em beja, o teólogo, jurista e poeta Abû l-Walîd al-Bâjî.  

1017 O conde portucalense Mendo Luz (ou Lucides) reconquista o castelo de 

Montemor-o-Velho, a oeste de Coimbra, e estabelece a sua autoridade 

sobre a Terra de Santa Maria. Esta operação guerreira, aparentemente de 

importância secundária, é o primeiro sinal visível de que começara o 

período de expansão das forças cristãs no Ocidente da Península Ibérica, 

depois das destruidoras expedições de Almansor em território asturiano-

leonês. 

1022 Badajoz torna-se capital da dinastia berbere dos aftácidas e começa o 

governo Abádida em Sevilha. 
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1026 Domínio dos Banû Harun em Faro. 

1028 Fundação, em Silves, do principado autónomo dos Banû Muzayn. 

1031 Abolição do Califado Omíada de Córdova e início do período das 

primeiras Taifas, pequenos reinos autónomos em que se dividiu a 

Península Ibérica muçulmana após a desintegração do Califado de 

Córdova. Nasce em Estômbar o poeta e vizir Ibn ‘Ammâr. 

1034 O português Gonçalo da Maia reconquista Montemor-o-Velho aos 

Mouros. 

1037 Morte de Ibn Sina, Médico e filósofo iraniano, mais conhecido no 

Ocidente como Avicenas. A sua obra foi influenciada por Aristóteles e 

Platão e constitui uma referência na Europa medieval e do Renascimento. 

1039 Os Abádidas conquistam Lisboa e Mértola. 

1040 Nasce, em Beja, o príncipe e poeta al-Mu' tamid ibn ‘Abbâd. 

1048 Último reino Taifa do Garb, em Silves. 

1052 Nasce, em Silves, o filósofo e poeta Ibn al-Sîd. Subida de al-Mu' tamid 

ao trono de Sevilha. 

1054 Os Abádidas conquistam Silves. 

1055 Os Seljúcidas apoderam-se de Bagdad. 

1057  D. Fernando I de Castela e Leão, conquista Lamego e Viseu. 

1064 D. Fernando I conquista Coimbra. 

1070-1080 Os Seljúcidas ocupam a Síria e a Palestina; fundação de Marraquexe 

(Marrocos), capital dos Almorávidas. 

1071 Os exércitos bizantinos são derrotados em Mazikert (ou Manzierta) e os 

Seljúcidas expandem-se até à Anatólia. 

1075 Os Almorávidas fazem chegar o Islão ao antigo reino do Gana. 

1076 Início da construção da cidade de Damasco. 

1082 Nasce o poeta Ibn al-Tallâ, em Silves. 

1084 Morte de Ibn ‘Ammâr às mãos de al-Mu' tamid. 

1085 Entrega de Toledo a Afonso VI, rei de Castela. 

1086 Primeira vinda a Espanha dos Almorávidas. Derrota de Afonso VI na 

batalha de Zalaca. 

1091 Al-Mu' tamid é destronado pelos Almorávidas, na Segunda vinda destes 

à Península. Desterro de al-Mu' tamid para Agmat (Marrocos). 
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1094 O al-Ândalus converte-se em província almorávida. Lisboa cai em poder 

dos Almorávidas. Morte do Califa fatimita Al-Mustansir; cisão no 

movimento ismailita; Hassan Sabbah lidera o movimento dos Assassinos. 

1095 Al-Mu' tamid morre na prisão em Agmat. O Conde D. Henrique 

compartilha o senhorio do Condado Portucalense com D. Teresa.  

No concílio de Clermont d’ Auvergne, o Papa Urbano II apela à primeira 

de oito cruzadas, conhecidas, em árabe, como Al-Hurab al-Salibiyya ou 

As Guerras da Cruz. Estas expedições militares empreendidas pela 

Europa cristã até ao século XIII, no intuito de «socorrer» os cristãos do 

Oriente, reconquistar aos turcos e muçulmanos o Santo Sepulcro (local 

do túmulo de Cristo) e, mais tarde, defender os Estados fundados pelos 

cruzados na Síria e na Palestina. 

1096 Os cruzados ou francos (como eram designados pelos Árabes) chegam ao 

Próximo Oriente. Esta primeira cruzada, que se prolongará até 1099, é a 

do apelo de Urbano II. Dá lugar a duas campanhas distintas: uma 

desordenada, mas popular, realiza-se sob a direcção de Pedro, o Eremita, 

e rapidamente é aniquilada pelos Turcos; a outra, já poderosamente 

organizada, porque inclui vários exércitos feudais, toma Antioquia, 

Edessa e Jerusalém (1099). Dá origem à criação dos Estados latinos do 

Oriente: o principado de Antioquia, o condado de Edessa, o reino de 

Jerusalém (confiado a Godofredo de Bolhão) e o condado de Tripoli. 

1099 Os cruzados conquistam Jerusalém, chacinando praticamente toda a 

população, independentemente de serem muçulmanos, judeus ou cristãos. 

1100 Os alfaquis, intérpretes da lei religiosa, preponderam no al-Ândalus. É 

notável a produção de tratados de Agronomia andalusinos. 

1106 Morre o emir almorávida Yûsuf ibn Tâshfîn. Inicia-se em Toledo, já sob 

domínio cristão, a tradução de obras de saber árabes e judaicas. 

1109 Queima, por instigação dos alfaquis, das obras místico-filosóficas de al-

Gazālî (Algazel). 

1111 Sublevação em Coimbra, de moçárabes (cristão que viviam na Península 

Ibérica sob domínio político dos muçulmanos, sem se converterem ao 

islamismo), comandados por Martim Moniz, contra o conde D. Henrique. 

Este aceita as suas principais reivindicações e concede foral á cidade. 



 151

1114 Início das expedições marítimas dos muçulmanos do Garb à costa da 

Galiza. 

1117 Coimbra esteve em risco de ficar sob o domínio dos Almorávidads, que 

se aproveitaram das lutas internas dos cristãos. Um poderoso exército, 

dirigido pelo próprio emir de Marrocos, Ali Ben Yussuf, cercou a cidade 

durante 20 dias. 

1121 Os Almóadas iniciam a sua dinastia no Magrebe. 

1123 Morte do poeta Ibn Sâra de Santarém. 

1128 D. Afonso Henriques derrota sua mãe na batalha de S. Mamede e assume 

a soberania do Condado Portucalense. 

1135 Morre al-Rashîd, poeta e príncipe, filho de al-Mu'tamid, a quem havia 

acompanhado no exílio em Agmat. Morte, em Évora, aos 84 anos, do 

poeta Ibn Abdun, nascido naquela cidade. Era considerado um dos 

últimos representantes da escola poética do Garb al-Ândalus, que 

floresceu durante a época dos reinos independentes das Taifas. 

1139 D. Afonso Henriques começa a assumir o título de rei.  

1142 O místico, poeta e emir, Ibn Qasî de Silves, encabeça a revolta contra o 

poder almorávida no al-Ândalus. 

1144 Desagregação do poder almorávida. Segundo período Taifa. 

1147 D. Afonso Henriques conquista Santarém e Lisboa. Os Almôadas tomam 

Sevilha aos Almorávidas. É lançada a Segunda Cruzada, pregada por S. 

Bernardo e dirigida por Luís VII de França e pelo imperador Conrado III 

que, em vão, cercam Damasco. 

1148 Morre o poeta e historiador da Literatura Ibn Bassâm de Santarém. 

1149 Os Almôadas tomam Córdova. 

1150 Os Almôadas conquistam Badajoz. Ibn Qasî recusa-se a ir a Salé prestar 

vassalagem ao califa almôada, desencadeando nova rebelião.  

1151 Ibn Qasî, aliado de D. Afonso Henriques, é assassinado no seu próprio 

palácio, o castelo de Silves, provavelmente a mando dos Almôadas. 

1157 Os Almôadas apoderam-se de Granada. 

1158-1159 D. Afonso Henriques toma Alcácer do Sal. Os portugueses tomam Évora 

e Beja. 

1170  1.º foral de Alcácer do Sal reconhecendo os direitos dos mudéjares ou 

mouros forros. 
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1171 O comandante curdo Saladino põe fim ao Califado Fatimita e funda a 

dinastia dos Ayyúbidas, na Síria e no Egipto. 

1176 Início da construção, pelos Almóadas, da Mesquita de Sevilha. 

1184 Os Almóadas reconquistam territórios portugueses até à linha do Tejo. O 

Califa almôada Abû Ya’ qûb Yûsuf falha a reconquista de Santarém e 

morre na sequência do cerco.  

1187 Saladino reconquista Jerusalém aos cruzados, na batalha de Hittin, não há 

derramamento de sangue da população civil. O reino afegão de Ghur 

continua a conquista da Índia. 

1189 Assalto a Alvor e conquista de Silves por D. Sancho I. Início da Terceira 

Cruzada, a qual tem como objectivo a libertação de Jerusalém, 

reconquistada por Saladino. Conduzida por Frederico, Barba Roxa, Filipe 

Augusto e Ricardo I, Coração de Leão, esta expedição apenas consegue 

conquistar Chipre e São João de Acre. 

1191 Reconquista de Silves, Alcácer do Sal, Palmela e Almada por Yaqûb al-

Mansûr. 

1192 A Índia torna-se muçulmana com Mohamed de Ghur. 

1193 Morte de Saladino. 

1197 Conquista definitiva de Silves pelos portugueses com a ajuda de cruzados 

alemães. 

1198 O historiador bejense Ibn Sâhib al-Salâ, conclui a sua obra histórica. 

1202-1204 A Quarta cruzada, pregada pelo Papa Inocêncio III, é dirigida por 

Balduíno IX da Flandres e Bonifácio II de Montferrato. A expedição 

acaba desviada do seu objectivo inicial (a conquista do Egipto) pelos 

Venezianos que, ambicionando vantagens comerciais e territoriais, 

instigam as tropas que transportam a apoderarem-se de Constantinopla 

(1204). A cidade é saqueada durante vários dias e, em seguida, o Estado 

bizantino é suprimido e substituído pelo Império Latino do Oriente, 

governado por um Ocidental. Uma guerra que se queria «piedosa» 

transforma-se numa «operação de espoliação». 

1207 Morre o mestre sufî de Mértola, Abû Imrân al-Mirtulî. 

1212 Início do desmoronamento do poder almôada no Alandalus e do germinar 

do período das terceiras Taifas, com a sua derrota na batalha de Navas de 

Tolosa. 
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1217 Conquista definitiva de Alcácer do sal pelos portugueses. É lançada (até 

1221) a Quinta Cruzada, conduzida pelo rei de Jerusalém, mas só 

consegue conquistar temporariamente Damieta, no Egipto. 

1220 Os Mongóis (que os Árabes chamavam Tártaros) conquistam ao califado 

a ásia Central e o Irão Oriental. 

1227-1228 Conquista leonesa das cidades muçulmanas de Cáceres e Mérida; nesta 

última, os cristãos são chefiados pelo infante português Pedro sanches. 

1228-1229 Conquista leonesa da cidade muçulmana de Badajoz e ocupação 

portuguesa, por abandono, das fortalezas islâmicas de Elvas e Jeromenha. 

A sexta cruzada, realizada até 1229, contra a vontade do Papa, é dirigida 

pelo imperador Frederico II, que negoceia com os muçulmanos de Al-

Malik al-Kamil, e obtém, por algum tempo, a restituição das cidades de 

Jerusalém, Belém e Nazaré. 

1232 Tomada de Serpa e Moura por D. Sancho I. Fim do império almôada no 

al-Ândalus. Período das terceiras Taifas. No mesmo ano e até 1234, dá-se 

a ocupação, por abandono, da cidade muçulmana de Beja. 

1234 Tomada da vila muçulmana de Aljustrel com a ajuda dos Espatários. 

1236 D. Fernando III de Castela conquista a cidade muçulmana de Córdova. 

1237 Começam as obras do Alhambra da cidade muçulmana de Granada. 

1238 Conquista da cidade muçulmana de Mértola. 

1239 Também com a ajuda dos Espatários são conquistadas Cacela e Tavira. 

1240 Morre em Damasco o maior dos sufîs, Ibn al-‘Arabî de Múrcia. 

1241-1242 Conquista das povoações muçulmanas de Alvor, Paderne e Silves pela 

ordem de Sant’ Iago. 

1243 Os Mongóis derrotam os turcos seljúcidas na Anatólia. 

1244 Os muçulmanos reconquistam Jerusalém. 

1248 D. Fernando III conquista a cidade muçulmana de Sevilha. Início da 

Sétima Cruzada, dirigida pelo rei Luís IX (São Luís) de França, que «jura 

solenemente» aniquilar o Egipto para libertar a Terra Santa. Após a 

conquista de Damieta, o monarca tem de a restituir quando é feito 

prisioneiro em Mansurá e forçado a partir. 

1249 Conquista régia, por D. Afonso III, das cidades muçulmanas de Faro e 

Loulé, com a ajuda dos Espatários. Conquista das fortalezas de Albufeira 

e Porches. 
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1250 Conquista de Aljezur, derradeiro bastião árabe do nosso território. 

1250-1260 O sultanato mameluco no Egipto e na Síria emerge com a decadência dos 

reinos ayyúbidas. 

1255-1256 Os Mongóis, liderados por Hulagu, arrasam a Transaxónia e o Irão, 

destruindo também Alamut. 

1258 Os Mongóis conquistam Bagdade, aniquilando o último Califa abássida. 

1267 Afonso X de Castela (o Sábio), renuncia às suas pretensões sobre o 

Algarve. 

1270 Oitava Cruzada, a última, serve sobretudo interesses económicos ou 

ambições políticas. Organizada por São Luís e Carlos I de Anjou, rei da 

Sicília, encaminha-se para Tunes, onde o soberano de França morre. 

1290-1320 Ascensão dos principados otomanos no Ocidente da Anatólia. 

1326-1375 Sucessão de conquistas otomanas até à invasão da Sérvia, iniciada em 

1371. 

1389 Batalha do Kosovo; os Otomanos governam a Sérvia. 

1400-1401 Timur-i Lang (ou Tamerlão), que sonhava refazer a unidade da Ásia em 

nome do Islão sunita, ataca a Síria. 

1401 Timur-i Lang derrota os turcos otomanos em Ancara. 

1406 Morte, no Cairo, de Ibn Khaldun, considerado o primeiro sociólogo 

árabe. Deixou uma Crónica Universal precedida de Prolegómenos, onde 

expõe a sua filosofia da História. 

1444 Batalha de Varna: os Otomanos governam a Bulgária. 

1453 Mehmed II, o conquistador, apodera-se de Constantinopla (actual 

Istambul). A cidade era a capital política do Império Bizantino, herdeiro 

do velho Império Romano do Oriente. Era também a sede do patriarcado 

do Oriente, ou seja, a metrópole dos católicos separados de Roma, os 

ortodoxos. A sua queda nas mãos dos Otomanos marca, simbolicamente, 

o fim de uma época: a Idade Média termina e começa a Idade Moderna. 

1462 Os Otomanos anexam a Bósnia ao seu império. 

1463-1464 D. Afonso V, rei de Portugal, tenta, sem êxito, conquistar Tânger.  

1471 Conquista portuguesa de Arzila e ocupação de Tânger. (Marrocos). 

1475 Os Otomanos conquistam a Crimeia. 

1492 Rendição de Granada e última página da História do al-Ândalus. As 

cláusulas de capitulação estipulam que os cerca de 15 mil muçulmanos 
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granadinos possam manter-se fiéis ao Islão, mantenham as suas leis, usos 

e costumes. Por outro lado, os soberanos cristãos intimam, por um édito 

sem apelo, cerca de 200 mil judeus a abandonarem a Espanha, sob pena 

de morte. Neste ano Cristóvão Colombo chega à América. 

1496 À semelhança do que sucedeu em Espanha, dá-se a expulsão dos 

muçulmanos de Portugal. São extintas as mourarias, bairros habitados 

exclusivamente por mouros livres, administrados por um magistrado seu 

- o alcaide. Estes bairros possuíam mesquita, cemitério, cadeia, escola, 

banhos públicos, curral, açougue e loja para recolha de impostos. Nas 

mourarias, que fechavam ao toque das Trindades, era obrigatório o uso 

de traje específico com sinais distintivos (aljubas de mangas largas, 

capuzes, balandraus, albornozes). 

1498 Com a ajuda de um piloto árabe, Ibn Majid, que o guia a partir de África, 

o navegador português Vasco da Gama «abre o caminho marítimo para a 

Índia», através do cabo da Boa Esperança. Tratava-se de dar o golpe fatal 

nas rotas da Índia (terrestres), dominadas pelos árabes e estabelecia-se 

novo monopólio, por via marítima. 

1502 Depois de tentativas várias de conversão, é decretada a expulsão dos 

muçulmanos de Espanha que se não convertessem ao cristianismo. A 

maioria resigna-se à violência da conversão e passam a designar-se por 

“mouriscos”. No entanto, são sempre suspeitos de manterem a anterior 

religião e são perseguidos. É-lhes proibido o uso da língua árabe. 

1550 Nas serras de Granada os “mouriscos” revoltam-se contra a repressão 

imposta pelos cristãos “violadores dos seus privilégios e opressores das 

suas consciências” 2 . Após longa luta de guerrilha são dominados pela 

força das armas. 

1609 Filipe III de Espanha decreta a expulsão dos “mouriscos”. Cerca de 

500.000 espanhóis são obrigados a deixar a sua terra natal e dos seus 

antepassados. Refugiam-se, sobretudo, nos países do norte de África , os 

quais haviam já recebido os Judeus de Portugal e Espanha. Em parte 

graças a esta sangria populacional a Espanha entra em recessão 

económica e social. 

                                                           
2 LOPES, David in - História de Portugal, pág. 405 
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2004 Em Espanha, desde a instauração da democracia, passa a haver liberdade 

religiosa. Estima-se que a população muçulmana (que não existia 

anteriormente) seja, neste momento, cerca de dois milhões.  

Em Portugal serão cerca de 200.000. 


