
Ibn Qasī, natural de Silves e oriundo 
de antiga e abastada família cristã, 
foi educado por grandes mestres de 
Niebla, Sevilha e Silves, teve vida 
algo dissoluta em jovem, cultivando 
a boémia e a poesia, embora depois 
desempenhasse cargos administrati-
vos importantes, naquela última cida-

de, então florescente capital do Gharb. 

Talvez aquando da morte dos pais, 
resolveu enveredar pela vida religio-

sa, na vertente ascética, renunciando 
aos bens terrenos e tendo abraça-

do o sufismo, seguindo a lição de 
grandes mestres. Depois de visitar 
comunidades sufis do Oriente do 
Al-Andalus e nomeadamente Ibn 
al-Arīf, em Almería, fundou comu-

nidade religiosa (tarīqa) preparada 
para a djihād, ou guerra santa, contra 
quantos fossem inimigos da fé islâmi-
ca verdadeira, muçulmanos, cristãos 
ou judeus. E cerca de 1130 mandou 
erguer o convento (ribāt) da Arrifana, 
ali difundindo a sua interpretação da 

palavra do Profeta, aprofundando os 
fundamentos da doutrina islâmica, 
o ascetismo e o conhecimento de 
Deus, procurando o seu encontro. 
O enorme sucesso da sua palavra e 
o seu carisma pessoal, tornaram-no 
rapidamente não só em líder espiri-
tual muito prestigiado mas, também, 
em chefe político e militar, podendo 
segundo julgamos, o seu ribāt ser 
considerado a capital de estado teo-

crático, nascido entre reinos cristãos 
e os domínios almorávida e depois 
almoada, chegando a abranger todo 
o actual Sul de Portugal, de Lisboa 
ao Algarve e boa parte da Andaluzia 
Ocidental.
A paisagem onde se integra a penín-

sula da Ponta da Atalaia, na zona da 
Arrifana, é magnífica pelo isolamento 
e largueza do horizonte, dominado 
pela presença da enorme massa de 
água atlântica. Pela manhã e em dias 
de chuva aquela ponta avançada de 
terra sobre o mar, que constante-

Além das características físicas parti-
culares que tornaram alguns lugares 
em cenários propícios ao desenvol-
vimento de práticas sócio-religiosas 
ou, até, em paisagens rituais, a larga 
diacronia com que a maioria deles foi 
frequentada é quase uma constante. 
Alguns daqueles parecem, mesmo, 
emergir da longínqua noite dos tem-

pos, com ascendentes nas primeiras 
comunidades de H. Sapiens Sapiens 

que, de modo decisivo, manipularam 
símbolos, criaram rituais e conceptu-

alizaram o transcendente.
Todavia, ao longo dos séculos, mui-
tos outros sítios foram sacralizados, 
nasceram, funcionaram durante mais 
ou menos anos e desapareceram, o 
mesmo tendo acontecido aos seus 
xamãs, sacerdotes e acólitos ou às 
multidões de crentes, pelo que os 
seus testemunhos quase não chega-

ram até nós, tendo sido como que 
apagados pela história.
Recentemente identificado e objecto 
de escavações arqueológicas, o con-

vento de monges-guerreiros (murā-
bitūn) fundado por Ibn Qasī (Abūl 
– Qāsim Ahmad Ibn al – Husayn Ibn 
Qasī), na península hoje denomina-

da Ponta da Atalaia, na Arrifana de 
Aljezur, era conhecido, até àquela 
data, apenas através de escassas refe-

rências bibliográficas, subsequentes 
ao desaparecimento daquele mestre 
sufi1 e líder político, em meados do 
século XII.
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O Ribāt al-Rihana de 

Ibn Qasī (Aljezur)
Uma sacralidade efémera, em meados do século XII

Ruínas de mesquita e seus anexos (sector 2)
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A paisagem onde se integra a península da Ponta da Atalaia, na zona da Arrifana, é magnífica pelo 

isolamento e largueza do horizonte, dominado pela presença da enorme massa de água atlântica. 

Pela manhã e em dias de chuva aquela ponta avançada de terra sobre o mar, que constantemente 

assedia as suas altas falésias, é envolvida por densas neblinas que ainda mais a isolam do Mundo 

e lhe conferem o misticismo próprio dos lugares sagrados, capazes de nos despertarem emoções e 

que, como qualquer experiência religiosa, é sentida de modo diferente por cada um de nós.
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mente assedia as suas altas falésias, 
é envolvida por densas neblinas que 
ainda mais a isolam do Mundo e 
lhe conferem o misticismo próprio 
dos lugares sagrados, capazes de nos 
despertarem emoções e que, como 
qualquer experiência religiosa, é sen-
tida de modo diferente por cada um 
de nós.
Aquele espaço encontrava-se simbo-
licamente hierarquizado, através das 
diferentes estruturas do complexo 
edificado, por certo planeado pelo 
mestre sufi. À entrada na penínsu-
la, construção provida de enorme 
pátio, possivelmente escola corânica, 
recebia os iniciados e viajantes que 
demandavam o ribāt. Depois encon-
tram-se quatro mesquitas, de não 
muito grandes dimensões e comple-
xo de estruturas onde habitavam e se 
preparavam, física e psicologicamen-
te, os murābitūn para a guerra santa. 
Estas construções isolam o espaço 
interior do ribāt, onde uma mesquita 
e seus anexos ocupa proeminência 
sobranceira à falésia sul e, na extremi-
dade da península, mesquita melhor 
edificada, debruçada sobre o Oceano 
imenso, deve corresponder ao local 
onde o mestre e talvez os seus mais 
directos seguidores residiam. Perto 
encontrámos as ruínas de minarete, 
com planta circular, de onde se cha-
mavam cinco vezes ao dia os fiéis 
para as orações e, também, restos de 
muro de orações, edificado em taipa 

e, talvez, uma das primeiras constru-
ções do ribāt.
Naquele lugar sacralizado, pela pre-
sença do mestre, capaz dos mais diver-
sos prodígios e possuindo aura de 
santidade, sendo reconhecido como 
imām (suprema autoridade política e 
religiosa) e aclamado mahdī (enviado 
de Deus), mas também pelas mesqui-
tas e oratórios, irrepreensivelmente 
dirigidos para Meca, como ainda dos 
monges-guerreiros, que voluntaria-
mente ofereciam a Deus a sua vida 
em combate, como supremo sacrifí-
cio, procurava-se a compreensão e a 
união com aquele.
Longe dos centros de poder de então, 
a finis terrae da Arrifana correspon-
dia à necessidade de solidão, de iso-
lamento, tendo em vista a reflexão 
metafísica, como à procura de aban-
dono do mundo material, de Ibn Qasī 
e dos seus seguidores, que ali tinham 
o mar como deserto, uma espécie 
de terra vazia, adimensional, capaz 
de exacerbar os sentidos e conduzir 
à exaltação mística. Ali se uniam a 
Terra, a Água e o Ar, elementos pri-
mordiais com os quais se podiam 
identificar a unicidade divina, um 
dos princípios do sufismo.
A incomodidade do pensamento e 
acção de Ibn Qasī perante o domínio 
almoada do Al-Andalus e a estraté-
gica cordialidade das suas relações 
com D. Afonso Henriques, levaram 
a que fosse cobardemente assassi-

nado em 1151, tendo então os seus 
correligionários, tal como a sua obra, 
sido perseguidos e o ribāt da Arrifana 
abandonado, talvez amaldiçoado, 
mergulhando a sua localização pre-
cisa no esquecimento, até ser identifi-
cado 850 anos depois de protagonizar 
inolvidáveis acontecimentos.

As ruínas do ribāt al-Rihāna podem 
ser visitadas, na hoje Ponta da 
Atalaia, no Vale da Telha,  concelho 
de Aljezur.  
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Planta da Ponta da Atalaia, com as estruturas 
exumadas do ribāt (seg. R. e M.V. Gomes)

Reconstituição de duas mesquitas (sector 1) (seg. 
R. e M. V. Gomes)

NOTA
1 O sufismo é uma corrente religiosa islâmica, 
de carácter místico, que acredita na unicidade 
divina, procura realizar a vontade de Deus e 
o encontro ou a união com aquele, opondo-se 
às interpretações correntes da doutrina lega-
da por Maomé e à ritualização da prática reli-
giosa. O sufismo, tal como algumas correntes 
cristãs ascéticas, radica-se no monaquismo 
egípcio, fundado em finais do século III, por 
Paulo de Tebas, Santo António (251-356) e 
Pachomius (286-346). Ibn Qasī criou o sufis-
mo muridínico, voltado para a contemplação 
e especulação metafísica, mas possuindo 
braço armado, preparado para a guerra santa, 
cujo apelo é atribuído a Maomé.


