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IX - Glossário 1 

 

Abácida Dinastia califal sediada em Bagdade, de 750 a 1258, depois de ter 

derrubado a dinastia Omíada*. 

Abádida Relativo à dinastia taifa dos Banû ‘Abbād, de Sevilha, da qual foi 

membro, por exemplo, Al-Mu' tamid (século XI) 

‘Abd Escravo, servo, servidor. 

Adab Cortesia, cultura geral, Literatura. 

Aftácidas Dinastia da época taifa (século XI) que governou o território de 

Badajoz. 

Ajimez Janela arqueada e bipartida por um colunelo vertical. (Do árabe ax-

xamís, «soalheiro», pelo castelhano ajimez, «janela») 

Al-Ândalus A Hispânia muçulmana. (Ver Mª Santos Lopes) 

Alarife Arquitecto 

Alcáçova (de al-kasbā) Cidadela fortificada. 

Alcova Aposento de dormir da casa muçulmana. 

Alfaqui Especialista da lei islâmica que interpreta usando das regras 

teológicas e jurídicas. 

Alfiz Pormenor em relevo decorativo que faz de cercadura a um arco. 

Algara Incursão militar feita em terra inimiga. Palavra que acabou por 

originar outras significações em português, nomeadamente: 

investida, mas também algazarra; vozearia ou algarada. 

Aljama Mesquita-catedral onde podia seguir a oração toda a comunidade 

local à sexta-feira. 

Aljamia Escrita de línguas não árabes através do uso do alifato. Existem 

antigos documentos portugueses grafados em árabe. 

Allâh/Alá Traduz-se vulgarmente por Deus, embora o morfema encerre um 

potencial transcendente e imanente que esta palavra, no seu sentido 

convencional, não exprime inteiramente. 

Almóadas Movimento berbere* dos unitários: o seu nome vem de privilegiarem  

                                                           
1 Glossário baseado, essencialmente, em: 

MANDEL, Gabriele - Como reconhecer a arte islâmica, Amadora, Edições 70, 1985 
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 
THORAVAL, Yves - Abecedário do Islão, Paris, Flammarion/Público, 2000 
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a proclamação da unicidade de Alá*. A partir da sua capital, em 

Marráquexe, organizaram, de 1146 a 1269, um enorme império que 

ia de Marrocos à Líbia e ao al-Ândalus*, depois de derrotarem os 

Almorávidas. 

Almorávidas Outro movimento berbere que se organizou em dinastia, dominante, 

desde o Sudão Ocidental à costa atlântica, incluindo o al-Ândalus* a 

norte. Fundaram a cidade de Marráquexe e liquidaram, na Península 

Ibérica, um por um, os reinos taifas. 

Andalusino Adjectivo e substantivo que designa a qualidade do que é próprio do 

al-Ândalus*, ou o seu habitante. Não confundir com andaluz, que 

nomeia o que se refere à Andaluzia, uma região da Espanha actual. 

Arabesco Motivo decorativo estilizado, de três tipos: vegetal, geométrico e 

caligráfico. 

Arco Estrutura arquitectónica disposta a coroar um vão (porta ou janela, 

etc.) e cujos componentes são dispostos de modo o descarregar para 

os lados o peso das paredes que sustentam. Assumindo o arco 

romano colocado sobre colunas gregas, próprio do estilo bizantino, 

os muçulmanos ampliaram-lhe consideravelmente as variantes, 

criando o típico arco de ferradura, também chamado ultrapassado 

(arco de volta perfeita, com os apoios salientes) o arco quebrado 

(que depois passou para a arquitectura gótica) e os arcos lanceolados, 

rebaixados, quebrados, trilobados e polilobados, de carena, de 

lanceta, inflectidos, com alvéolos. A arte islâmica usou com 

frequência o arco como elemento decorativo, com ordens 

sobrepostas ou polilobados e inflectidos de belo efeito.  

Arkān al-Islam Os Pilares do Islão, nomeadamente: profissão de fé (shahâda)*, a 

oração ritual (salât), a esmola legal (zakât), o jejum do Ramadão* 

(sawm) e a peregrinação a Meca (hajj). 

Baraka Benção ou fluido espiritual que emana de tudo o que é sagrado. Por 

exemplo, de um santo, em vida, ou do lugar onde se encontra 

sepultado. 

Barbotina Mistura líquida dos vários componentes da massa cerâmica, usada 

para fabricar objectos mediante o processo de filtragem. 
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Berberes Designação dada a povos que habitam o território entre o oeste no 

Egipto e a costa de Marrocos. Foram largamente arabizados e 

islamizados. 

Burâq Prodigiosa montada alada de Maomé* na sua viagem espiritual e 

nocturna de Meca a Jerusalém. 

Cadi ver qâdî. 

Califa (de Khalîfa) Representante ou sucessor do Mensageiro de Deus, isto 

é, de Maomé*. 

Caravançarai Habitualmente, um grande edifício de dois ou três corpos, com um 

vasto pátio rectangular contornado por galerias; fundado como 

instituição de benemerência ou por munificência dos poderosos, 

acolhia viajantes e peregrinos, que ali podiam permanecer 

gratuitamente por três dias.  

Cerâmica Material para execução de vários objectos (regra geral, de uso 

doméstico) obtida pelo amassamento de terra de vários tipos, como 

greda e caulino, endurecida por cozedura em fornos especiais ou, 

como na Antiguidade, a sol (cerâmica crua). O objecto poderá ser 

decorado com cores (óxidos ou pigmentos), ou então vidrado com 

sílica, sendo depois cozida em fornos. Se lhe for retirado o oxigénio 

durante a cozedura, as cores adquirem um reflexo metálico, chamado 

lustro ou brilho. A arte islâmica enriqueceu as técnicas persas e 

bizantinas, recriando formas e motivos, até alcançar uma rica gama 

de trabalhos, cujos valores técnicos e decoração estiveram na origem 

da cerâmica europeia da Idade Média.  

Corda-Seca Técnica de cerâmica para delimitar as cores da peça, mediante linhas 

de manganês. 

Cúfico Estilo de escrita árabe antiga, de formato anguloso e considerada a 

primeira de carácter monumental artístico. 

Cúpula Cobertura idealmente criada pela rotação de um arco de círculo em 

torno do seu próprio eixo vertical central. A arte islâmica tirou 

inspiração quer da cúpula romana (calote semiesférica de círculos 

concêntricos), quer da bizantina (apoiada sobre pendentes e com um 

anel, ou tambor), mas, depois dos primeiros exemplares de cúpulas 

baixas apostas sobre uma sala cúbica, criou uma variedade 
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considerável de cúpulas com bases poligonais e circulares, com 

arcos de sustentação, altos tambores e arcos de carena. Estas eram 

cúpulas rebaixadas ou realçadas, cúpulas de bolbo, cúpulas com a 

face externa carenada ou alveolada. Na Índia, a cúpula era posta 

sobre colunas, criando-se um varandim aéreo. Na Turquia, houve 

cúpulas carenadas de planta quadrada ou rectangular.  

Dār al-Islam Morada do Islão, ou seja a globalidade dos territórios onde é seguida 

a lei muçulmana. 

Derviche (de darwish). Ver faqîr. 

Dhimma Pacto islâmico de protecção que garantia vida, bens e liberdade de 

culto a cristãos, judeus e mazdeístas (os dhimmis) que viviam sob 

soberania muçulmana. 

Dînâr Nome da unidade de ouro do sistema monetário islâmico. 

Dirham Moeda de prata, com o peso aproximado de três gramas. 

Divã (de diwân) O conjunto da obra poética de um autor. 

Emir (de amîr) Comandante, governador de uma jurisdição, príncipe. 

Engobo Revestimento de um objecto em cerâmica com barbotina branca ou 

colorida, que pode ser pintada ou decorada com esgrafitos, ou 

envernizada. 

Esgrafito Técnica ornamental que consiste na definição dos motivos 

ornamentais riscando a superfície.  

Esmalte Revestimento vítreo opaco das cerâmicas e objectos metálicos.  

Faqîr Faquir, pobre, aquele que escolheu a vida da pobreza como forma de 

se dedicar a Alá*. 

Fitna Guerra civil, tumulto, estado em que mergulhou a al-Ândalus* após 

a queda do califado de Córdova, fragmentando-se nas Taifas*. 

Futuwwa Cavalaria espiritual, bravura e generosidade que era o código de 

honra dos cavaleiros muçulmanos. ‘Aly, genro do Profeta Maomé, é 

considerado um exemplo, por excelência, da Futuwwa, tal como 

Saladino. 
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Garb al-Ândalus Ocidente da Península Ibérica muçulmana que englobava o centro e 

sul de Portugal, e ainda o extremo oeste das actuais Estremadura 

espanhola e Andaluzia. 

Ghiordes Tapete de oração turco, com urdidura de lã ou algodão, trama e fios 

de lã; regra geral vermelho, apresenta no centro um nicho com uma 

lâmpada pendente do arco. Também se dá este nome ao nó turco.  

Hadîth Tradição, tendo por base ditos do Profeta Maomé alicerçados em 

fontes credíveis. 

Hammâm Banhos públicos. A sua importância nas sociedades islâmicas, 

mesmo nos dias de hoje, transcende as evidentes finalidades 

higiénicas ligadas às prescrições religiosas, para se transformar numa 

verdadeira instituição social. 

Harém Recinto sagrado de Meca e de outros santuários; lugar inviolável 

destinado à mulher na casa. 

Hájibe Chambelão ou superintendente do palácio. Passou a designar uma 

espécie de condestável. 

Hégira (de hijra) Emigração, de Maomé, de Meca para Medina, em 

Setembro de 622, e que marca o início da era muçulmana. 

Hisba Procedimento de proveniência corânica que «ordena o bem e proíbe 

o mal». Por extensão, tornou-se numa magistratura de dimensão 

moral e quotidiana que se ocupava do controlo do mercado, para 

evitar a fraude e manter a ordem pública. 

Ibn ou Ben «Filho de». A parte do nome árabe que designa a relação de filiação.  

‘Îd Festa. Por exemplo ‘Îd al-Fitr, Festa da Ruptura do Jejum (do 

Ramadão). 

‘Îlm al-Kalâm Teologia muçulmana.  

Imâm ou Imã Guia religioso, dirigente da oração. 

Islam  Islão, submissão ou abandono à vontade de Allâh. 

Ismaelitas Uma das tendências xiitas.  

Iwan Grande sala de abóbada de berço e com um lado aberto em arco, 

separada das salas de audiências persas. O primeiro iwan remonta à 

dinastia dos Abássidas (750-1258); em seguida, tornou-se em 

elemento decorativo das mesquitas e madrassas persas.  
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Jihâd «Esforço» no aperfeiçoamento da via de Deus. É uma «Guerra Santa 

pequena» (saghir), se é travada contra os inimigos exteriores, mas 

«grande» (kabir) se travada contra si mesmo, no sentido do 

aperfeiçoamento individual. Tal é o ensinamento de Maomé. 

Ka’ba Cubo Sagrado, axis mundi do Islão onde se encontra a Pedra Negra, 

em Meca, para onde se voltam os muçulmanos durante a oração.  

Kâtib Secretário, alto funcionário administrativo. 

Kharâj Imposto territorial, a pagar pelos dhimmis pelo usufruto das terras 

que conservavam ao abrigo de um tratado de capitulação. 

Kahtîb Pregador 

Kilim Tapete tecido, diferente do tapete de nós.  

Laylat al-Qadr Noite do Destino, assim chamada por ser a primeira revelação do 

Profeta. 

Madrassa Madraça ou medersa, escola corânica que mais tarde se transforma 

em verdadeira universidade, com salas de aula, biblioteca, 

alojamento para os alunos, etc. A primeira foi criada pelos 

Ghasnavidas (977-1186) 

Magrib Magrebe, o Oeste. 

Mahdî Aquele que é guiado por Allâh para, no fim dos tempos, vir restaurar 

a Justiça. 

Majólica Louça cerâmica de pasta colorida porosa (faiança), coberta de 

esmalte branco ou colorido e recoberto de verniz opaco. Esta técnica 

pode ter sido transmitida pelos persas aos árabes e por estes passada 

para o ocidente.  

Malik Rei. 

Maqsura Espaço fechado no interior da mesquita, sobre o lado da qibla, para 

uso dos sultões ou dos notáveis. 

Marchetaria Decoração do metal batido em placas, consiste em abrir sulcos por 

incisão no metal de suporte (geralmente cobre), enchê-los com fios 

de ouro, prata ou cobre de outra cor, batidos e depois alisados por 

forma a que a superfície apareça bem alisada.  

Maristan Hospital; conjunto de instalações que compreende enfermaria, local 

de internamento e escola de medicina.  
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Mesquita (de masjîd) «Lugar da prosternação». Edifício destinado ao culto 

islâmico. É formado por uma sala hipostilar para os fiéis e um pátio, 

tendo ainda anexos o minarete e a mida ou sala para abluções. 

Minbar Cátedra donde, durante a oração, se procede à alocução (khutba). 

Mi’râj Ascensão do Profeta, após a viagem nocturna, até ao trono de Allâh. 

Mihrab Nicho que na mesquita indica a direcção de Meca, para o qual o 

muçulmano deve voltar-se para orar.  

Mina Termo persa que indica a cerâmica esmaltada de coloridos vivos.  

Minarete De minara, farol. Espécie de torre que no primeiro século da arte 

islâmica foi tratada como elemento decorativo de um edifício, 

imitando as torres romanas e bizantinas, ou as torres sepulcrais do 

Médio Oriente, faróis, obeliscos. Depressa passou a funcionar como 

local elevado para a chamada à oração efectuada pelo muezzin. Em 

África e Espanha, teve, na maior parte das vezes, planta quadrada; na 

Ásia, planta redonda, por vezes poligonal e polilobada. O minarete 

persa foi esguio e quase sempre teve cúpula, com um varandim 

saliente (minarete de tubo de órgão), o turco foi fino, com um alto 

tecto cónico (minarete de agulha), o indiano atarracado e, regra 

geral, coroado com um varandim com cúpula. Nos primeiros tempos, 

na África e no Egipto, o minarete aparece incorporado na parede 

exterior da mesquita, enquanto que na Ásia esteve isolado. Mais 

tarde, na Ásia, começou-se a postá-los aos pares sobre as fachadas 

das mesquitas ou dos iwan, e até mesmo quatro, um em cada esquina 

da mesquita.  

Minbar Local sobreelevado no interior de uma mesquita, à direita do mihrab, 

o qual, à maneira de púlpito, serve para o sermão das sextas-feiras.  

Moçárabes (de musta’rib) Os cristãos que sob o domínio muçulmano se 

arabizaram, excepto na religião. 

Mouriscos Muçulmanos que se converteram forçadamente ao cristianismo para 

evitarem a expulsão de Portugal, após o decreto de D. Manuel I. 
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Morábito pequena construção, misto de fortificação e oratório, onde o 

guerreiro muçulmano, geralmente voluntário, cumpria o seu dever de 

Jihâd¨*, em defesa do Islão. 

Mudéjares (de mudajjan) Domados. Os árabes que puderam ficar em território 

cristão guardando os seus hábitos e a religião muçulmana. 

Muezzin  Muezim ou almuadem (de um’adhin), aquele que, do alto do 

minarete da mesquita, chama à oração. 

Muhammad (Mohammed) Maomé, o selo da profecia, segundo o Islão. 

Muladi (de muwallad) Os habitantes da Península Ibérica que a partir de 

finais do século VIII se converteram ao Islão. 

Mu’min Crente, por oposição a kafir (infiel), de onde a palavra portuguesa 

cafre. 

Muqarnas Espécie de junção feita com mísulas e pequenos arcos, ou alvéolos, 

entre um plano horizontal e um ou mais verticais, usado sobretudo 

como elemento decorativo entre as paredes e o sofito, ou entre uma 

sala e uma cúpula. 

Muridinos Tarîqa sufi fundada por Ibn Qasî em meados do século XII. O seu 

nome significa «os Adeptos». Combateram quer contra Almorávidas, 

quer contra Almôadas, cujos regimes consideraram iníquos. 

Muslim muçulmano, «submisso» (à vontade de Alá). 

Nafs A alma, impulso das paixões por oposição a rûh, o espírito, sinal da 

presença de Allâh no homem. 

Nasridas A última dinastia muçulmana da Península e que reinou em Granada 

de 1238 a 1492. 

Omíada Dinastia califal de Damasco (661-750) e de Córdova (756-1031). 

Qadî Cadi, juiz.  

Qasida Ode, na poesia árabe clássica ou neoclássica. A parte chamada nasîb 

(prelúdio amoroso) trata da saudade e pode ter influenciado o 

surgimento de tal tema na lírica portuguesa. 

Qasr Alcácer, palácio, castelo. 

Qîbla  Direcção de Meca, indicada na mesquita pelo nicho da oração 

(mihrab). 

Quirate Moeda equivalente a metade do dirham. 
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Qur’ân  Alcorão, «a recitação». Corão. Recompilação da palavra de Alá*, tal 

como foi revelada a Maomé *. 

Ramadão (de Ramadân) Nono mês do calendário islâmico em que se segue o 

jejum obrigatório. Período sagrado de comemoração de diversas 

efemérides religiosas, simboliza também o sacrifício pessoal em 

solidariedade com os mais desfavorecidos. 

Ribāt Arrábida, rábita ou ermitério fortificado, onde os sufis* defendiam as 

fronteiras do Islão dos ataques dos seus inimigos exteriores. 

Rûh ver nafs. 

Senneh Tapete persa de urdidura em algodão, trama de algodão ou lã, fios de 

lã, ornamentado com flores. Dá-se-lhe o nome de senneh também à 

maneira persa.  

Shahâda Profissão de fé islâmica: «Não há divindade senão Deus (Allāh) e 

Muhammad é o seu mensageiro!» 

Saqâliba Designação dos escravos na Idade Média, geralmente europeus. No 

al-Ândalus tornavam-se, frequentemente, artistas ou funcionários do 

Estado. A palavra árabe vem de eslavões ou esclavões. 

Sharî’a Lei Canónica do Islão, base do ordenamento jurídico do Estado. 

Sufismo (de tasawwuf) Espiritualidade esotérica do Islão, sobretudo sunita*, 

baseada numa psicologia e gnose (ma’arifa) próprias. 

Sultão Título ostentado pelos governantes do antigo Império Otomano, 

usado ainda hoje em países como Oman ou o Brunei (sultanatos). 

Suna Palavras e acções do Profeta Maomé*. Estas “tradições” são uma das 

fontes directas do Direito muçulmano. Literalmente significa «o 

caminho percorrido».  

Sunitas Constituem nove décimos da comunidade muçulmana, aceitando a 

eleição como forma de escolha do dirigente da Comunidade dos 

Crentes, em vez da via hereditária dos xiitas*. 

Sufi Iniciado na gnose islâmica. 

Sûq Mercado. Daí as palavras açougue e soco (mercado). 

Sūra Capítulo do Alcorão*. 

Taifas Reinos «partidários» (tawâ’if), surgidos da derrocada do Califado de 

Córdova. A guerra civil subsequente (fitna)* alicerçou-se em torno 

das facções que se formaram: andalusinas, berberes e eslavónicas. 
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Tarîqa Via sufi* de realização espiritual. Passou a designar as próprias 

confrarias de iniciados. 

Tasawwuf O mesmo que sufismo, via e doutrina dos sufis *. 

Tawhîd A unicidade de Alá* o qual é chamado pelo nome-atributo de Wâhid 

(o Uno). 

Túmulo A princípio, os túmulos dos notáveis eram constituídos por uma sala 

cúbica, sobrepujada por uma cúpula; foi para este tipo que se 

viraram os ricos túmulos turcos, persas e indianos. Todos os túmulos 

muçulmanos, que habitualmente têm o mesmo eixo que a qibla*, são 

intocáveis, uma vez que contém um corpo que não deve ser 

removido até ao Dia do Julgamento Final.  

Ulema (de ‘alim), «sábio» da Lei Corânica. 

Umma Comunidade dos Crentes (muçulmanos). 

Walî «Amigo de Alá»; santo. 

Vali Vali, governador civil e militar de uma circunscrição administrativa. 

Vizir (Wazîr) Ministro, alto funcionário do Estado muçulmano. 

Xiitas Ponto principal de separação em relação à maioria sunita* gira em 

torno da autoridade suprema sobre a comunidade dos crentes e das 

prerrogativas do respectivo poder, sendo valorizada a direcção santa 

e infalível do imâm*. 

Zâwiya Azóia, oratório ou túmulo encimado por uma cúpula. Em Portugal 

vários topónimos recordam a frequência das azóias dos sufis* do 

nosso território.  


