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Introdução

Muitas cidades islâmicas têm uma descendência cultural das cidades Sumérias da antiga 

Mesopotâmia.

Morris (1972) distingue entre  dois tipos de ‘determinantes da forma urbana’ das cidades 

islâmicas: originais (partilhados com essas antigas cidades) e posteriores.

Os determinantes originais incluem não só a topografia, o clima e os materiais de 

construção (todos têm uma origem no ‘mundo natural’), mas também a ausência de layouts 

ortogonais, de legislação no sentido de um código de direito civil formal, de preocupações 

de engrandecimento e de ordem estética, e de segregação social.

Os determinantes posteriores incluem as orientações urbanas contidas no Alcorão e nas 

Hadiths (as palavras do Profeta) que juntos formam a base da Sharia, a Lei Islâmica 

Sagrada, que abrange todos os aspetos do público e privado, da vida comunitária e pessoal 

dos Muçulmanos. 

Morris (1972) distingue três tipos de cidades islâmicas com base na sua origem: 

i) assentamentos urbanos de crescimento orgânico (ex. Erbil, antiga Arbela), 

ii) cidades de origem planeada greco-romanas que foram tomados pelos Muçulmanos, na  

expansão do seu império (ex. Alepo ou Damasco); 

iii) novas cidades fundadas em terras conquistadas pelos exércitos muçulmanos (ex. Bagdad 

ou Tunis).



A muralha e o kasbah

O sistema defensivo de uma cidade Islâmica diferia pouco do sistema de uma cidade 

Europeia medieval (pré-artilharia), e incluía uma muralha relativamente simples, reforçada 

por torres, com ‘adições’ defensivas nas suas ‘portas’.

Com poucas exceções, o Kasbah (a cidadela da elite dominante) posicionava-se junto à 

muralha da cidade – uma característica aparentemente herdado da antiga Mesopotâmia, que 

estava em contraste direto com as formas urbanas da Europa Ocidental, onde a cidadela se 

localizava no centro.



O sistema de ruas

Todos os elementos da forma urbana da cidade Islâmica foram influenciados pela Sharia.

O intrincado sistema de ruas, determinado pela agregação de edifícios residenciais, era 

composto essencialmente por dois tipos de ruas: as ruas, com uma largura de 7 cúbitos (3,23-

3,50 m), permitindo a passagem de dois camelos carregados; e os culs-de-sac, com uma 

largura de cerca de 4 cúbitos (1,84-2,00 m), permitindo a passagem de um camelo carregado.

Neste sistema de ruas extremamente estreitas, a presença de uma praça, em frente a uma 

mesquita ou estruturando um mercado, seria um elemento espaço público excecional.

Figura. Al-Kazimiyah (perto de Bagdad), a medina e parte de uma área residencial 

(fonte: Schoenauer, 1981)



Os souks

Um elemento-chave é o souk, onde são vendidas diferentes mercadorias.

Existe uma hierarquia de localização em relação à proximidade da Mesquita.

As lojas individuais que compõem o souk têm uma dimensão extremamente reduzida, a 

partir de 1,5 m², e organizam-se de modos diferentes: 

i) como souks lineares de ambos os lados de uma rua desde uma porta da cidade até à 

mesquita; 

ii) como áreas de souks em que se dispõem fileiras de lojas de uma frente – pode existir 

uma porta garantindo a segurança durante a noite; 

iii) souks em que as lojas são dispostas ‘contra’ a muralha ou ‘contra’ edifícios singulares 

(Morris, 1972).

Figura. Um souk em Marraquexe.



Os edifícios singulares

O edifício fundamental da cidade Islâmica é a Mesquita.

A sua organização geral consiste numa sala de oração coberta de um lado de um pátio com 

colunas.

Por vezes, tem um pátio aberto com uma ou mais fontes para purificação antes da oração.

Inclui um ou mais minaretes.

Relacionados com a Mesquita, existem uma série de outros tipos de edifício, incluindo o 

Hamman, os banhos públicos utilizados separadamente por homens e mulheres, e a 

Madrasa, destinada a estudos avançados de ciências e lei islâmica (Morris, 1972).

Figura. A Madrasa Ben Youssef em Marraquexe.



As parcelas e os edifícios residenciais

A forma e a dimensão das parcelas nas cidades Islâmicas é muito irregular.

A área de implantação de cada edifício residencial é extremamente elevada, sendo que cada 

edifício ocupa toda a parcela (com exceção para o pátio). 

A casa da cidade Islâmica está profundamente enraizada na casa da antiga Mesopotâmia, 

promovendo a privacidade de domínio doméstico.

A casa é estruturada por um pátio e divide-se em duas partes: o salamlik, a parte pública, e 

o haramlik, reservado à família.

Em casas de maiores dimensões, estas partes são separadas fisicamente, estruturando-se em 

torno de diferentes pátios. Em casas de menores dimensões correspondem a diferentes 

pisos.

A fachada do edifício é muito simples, contrastando com a riqueza do seu interior.

O conforto climático é uma das principais preocupações da casa, existindo um conjunto de 

medidas para atingir esse fim.

Por exemplo, a função / utilização de um compartimento poderia mudar de acordo com a 

época do ano (Schoenauer, 1981).
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