
Capítulo 2

La ciudad, en general, es la simbiosis, 

por acumulación o integración, de muchos 

tiempos sobre el mismo espacio. Y cada una de 

ellas resulta de la fusión de cuantas culturas 

han teñido las conductas de generaciones de 

ciudadanos que han nacido, vivido o muerto 

sobre el solar de su asiento, dejando una parte 

de su hacer y de su conducta en las plazas, 

calles y casas tomando de la realidad física del 

establecimiento humano un talante especial que 

diferencia a sus protagonistas de los pobladores de 

núcleos vecinos, distintos por afines que sean, y 

que, a despecho de comunidad de clima, paisaje, 

productos naturales y de cuanto la naturaleza 

aporta, establece lo que la historia, mediante 

profundas razones o por capricho, ha llamado a 

concurso. La antítesis entre lo rural y lo urbano 

se complementa con la diferenciación de ciudades 

que, en teoría, debieran ser semejantes (como 

ocurre con muchas fruto de los tiempos que 

vivimos monótonas, sujetas al mismo patrón o 

esclavas de normas comunes) y que, sin embargo, 

son gozosamente diferentes.

Beltrán, A., 1998, p. 19
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Espaços e quotidianos

2.1. A cidade islâmica – Oriente e Ocidente peninsular

2.1.1. Antecedentes

Maomé, segundo Ibn Sa’d, teria dito: “A construção é a realização mais inútil em que o crente 

pode gastar os seus meios” (Creswell, 1979, p. 18). Tal consideração revela não só ideal alheado 
dos bens materiais como, também, a falta de tradição arquitectónica das comunidades árabes, 
a maioria então nómadas. Aliás, o mesmo autor, descreveu a casa do Profeta em Medina, e 
também residência dos seus primeiros correligionários, onde era patente a simplicidade cons-
trutiva. Ela era constituída por aglomerado de pequenas áreas edificadas com adobes, compar-
timentadas por tabiques de palma, revestidos de barro e cobertas pelo mesmo sistema.

As lutas religiosas processadas terão levado Maomé a mandar escavar um fosso, segundo 
a tradição à maneira persa, para defender Medina no ano 5 da Hégira, ou seja em 627. Só 
muitos anos depois, em 682-683, foi erguida uma muralha que protegeu aquela cidade santa. 
Contudo, segundo Creswell (1979, p. 18), a cidade de Ta’il, na mesma região do Hedjaz, na 
actual Arábia Saudita, já seria cercada por muralhas, continuando a tradição das cidades dos 
antigos impérios mesopotâmicos como, em época mais recente, sassânida e bizantina.

Com a expansão de carácter político-religioso aquela situação de pobreza construtiva 
alterou-se, dado que nos territórios conquistados existiam grandes tradições culturais, tanto 
artísticas como arquitectónicas, nomeadamente na Síria, Iraque, Pérsia e Egipto.

Foi no contexto referido que se desenvolveu uma nova ideia de cidade: a cidade islâmica 
ideal. Esta, deveria ser não só o centro do poder religioso, como administrativo, militar e 
social, diferenciando-se, por isso, do espaço rural (fash).

Bagdade, mandada edificar pelo califa Al-Mansur, entre 762 e 767, tornando-se a terceira 
cidade santa do Islão, representa a primeira grande urbe planeada, sendo paradigma daquele 
conceito. As ideias de unidade, centralização e de protecção, foram conferidas através da 
forma circular da sua planta, definida pela dupla ordem de muralhas que a defendiam. Ao 
centro, no cruzamento de duas grandes vias, às quais se tinha acesso através de quatro portas, 
e no seio de amplo jardim, encontrava-se o palácio governamental (qasr) e a mesquita. Naque-
las duas artérias situavam-se os estabelecimentos comerciais e de serviços, dispondo-se os 
bairros residenciais, formados por vivendas de carácter familiar, em seu redor e junto às 
muralhas, organizando-se conforme o estatuto, social e étnico, dos seus habitantes.

Sabra, construída mais tarde, em 958, pelo califa fatimida Ismail, teve o mesmo plano de 
planta centralizada, podendo integrar o tipo de cidade islâmica primitiva, gentílica ou tribal.

A construção de cidades de planta circular não foi, na verdade, uma invenção do Islão, 
pois existem exemplos de variadas urbes hititas, do I milénio a.C., com aquela configuração, 
tal como mostravam a mesma forma alguns assentamentos assírios mais antigos (Creswell, 
1979, p. 272; Guichard, 1998, p. 39). Do mesmo modo, a utilização de duas vias principais 
que se cruzam no centro da cidade islâmica parece revelar influência da tradição urbanís tica 
grega ou, mais recente, possivelmente etrusco-romana, conforme demonstram a existência, 
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em muitas daquelas, do cardo maximus e do decumanus maximus. Julgamos, no entanto, que 
tal ordenamento se deve, sobretudo, à sua grande funcionalidade, permitindo o acesso 
rápido do exterior ao centro da cidade e vice-versa.

É, ainda, exemplo dos reflexos da concepção da cidade ideal, o plano de Alcácer Ceguer, 
construída no século XIII, num período de forte renovação corânica (Redman, 1986, p. 10). 
Trata-se, de facto, de cidade planeada que se terá instalado sobre assentamento mais antigo. 
Ela mostra, todavia, algumas diferenças em relação à cidade ideal, dado possuir, apenas, três 
portas, não apresentar dupla ordem de muralhas, assim como se verificar que tanto a mesquita 
como os banhos não se encontram ao centro, mas próximos de uma das portas de entrada, o 
que poderá reflectir, conforme referimos, a adaptação de espaços construídos preexistentes.

A muralha de Alcácer Ceguer, erguida em pedra e tijolo, mede 1,80 m de espessura e 
teria 8 m de altura (Redman, 1986, p. 49). As portas de entrada não eram direitas, como em 
Bagdade, mas em duplo cotovelo, de acordo com o que então as estratégias defensivas mais 
aconselhariam. As habitações encostariam directamente ao pano de muralha e a defesa seria 
feita através do adarve e de torres semicirculares adossadas (Fig. 2.1).

2.1.2. As primeiras cidades islâmicas peninsulares

A partir de 711, quando a Península Ibérica foi integrada no Islão (Dar al-Islam), produzi-
ram-se profundas alterações de ordem política, militar, administrativa, social e religiosa, origi-
nando nova conjuntura que provocou, de igual modo, evidentes alterações na organização 
funcional das cidades. Assim, desde logo foram substituídos muitos dos seus topónimos ou, 
pelo menos, adaptados à sonoridade da língua árabe. Por exemplo, Corduba passa a chamar-se 
Qurtuba, Toletum – Tulaytula, Emerita – Márida, Pax Iulia – Baja, Olisipo – Al-Usbuna, Osso-

noba – Uhsunuba, Cilpes – Xelb. Em certos casos tais alterações estão relacionadas com perso-
nagens históricas, sendo exemplo Gibraltar, designada Jaba Tariq ou a montanha de Tariq, em 
homenagem ao comandante do primeiro desembarque muçulmano na Península.

Em muitas urbes as igrejas foram transformadas em mesquitas e, por certo, ergueram- 
-se mercados, banhos públicos e alcáçovas. Todo este processo terá sido lento e a par das 
populações invasoras surgiram outras, de peninsulares islamizados, coexistindo quase 
sempre ao lado das comunidades moçárabes e judaicas.

A cidade muçulmana peninsular resultou de complexas interacções de ordem econó-
mica, sócio-política, religiosa e cultural, que evoluíram ao longo dos cerca de oitocentos anos 
daquela presença. Tal facto conduziu a que não exista um modelo único de cidade, generali-
zável a todas as regiões da Península, tanto mais que são muito escassas as informações 
arqueológicas disponíveis, como as urbes que sabemos terem sido, propositadamente, 
planeadas e construídas durante aquele domínio.

Encontra-se naquela rara situação a cidade de Medinat-az-Zahra, mandada edificar pelo 
califa Abd al-Rahman III, a partir de 936, tendo a sua construção prosseguido no reinado 
seguinte, com Al-Hakam II.

A cidade construída em honra da favorita Zahra, a cerca de cinco quilómetros da capital, 
em vale sobranceiro ao Guadalquivir e resguardado pelos relevos da serra de Córdova, ocupava 
mais de 110 hectares, sendo cinco vezes maior que Silves. Distribuía-se por dois extensos 
terraços separados por grandes jardins e era cercada por fortificação, com planta de forma 
trapezoidal, defendida por torres, adossadas, rectangulares. A protecção desta urbe contava, 
ainda, com passeio de ronda e porta dupla, com átrio, onde existia a pequena casa da guarda 
(Hernández Giménez, 1985, p. 25; Lévi-Provençal e Torres Balbás, 1982, p. 441, 443). Na sua 
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FIG. 2.1 – Planta de cidades “ideais” muçulmanas. A- Bagdade; B- Alcácer Ceguer; C e D – Medinat-az-Zahra.
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zona mais alta erguia-se o palácio califal, próximo da mesquita principal e circundado pelas 
residências da corte. Em plano inferior desenvolvia-se a área habitacional, demarcada da zona 
palatina através de grandes espaços verdes, conforme se observava em Bagdade.

Tanto Bagdade como Medinat-az-Zahra foram erguidas como afirmação de um novo 
poder que, no caso peninsular, era reflexo não só de período de estabilidade, política e reli-
giosa, independente do Oriente, como de grande prosperidade económica, quiçá a maior de 
toda a presença muçulmana no Ocidente.

A instalação efémera da corte na nova cidade, que progressivamente abandonou nos 
inícios do século XI, devido a forte declínio do poder, terá permitido a sua conservação ao 
longo dos anos, apesar de ter sido parcialmente desmantelada e os seus materiais construti-
vos reutilizados em edificações ulteriores. Mesmo assim, a sua descoberta no século XIX 
provocou grande impacto no mundo científico, chamando a atenção para a magnificência da 
civilização islâmica. De facto, as escavações ali realizadas, proporcionaram a identificação de 
estruturas monumentais e de copiosas colecções de artefactos, onde se destacam belas cerâ-
micas, esmaltadas e policromas.

Alguns textos que descrevem tanto a sua construção como o abandono e consequente 
destruição envolvem-na em auréola de fascínio próprio de verdadeiro conto das “Mil e Uma 

Noites”, remetendo para plano secundário todas as restantes grandes construções muçulma-
nas peninsulares. Os reflexos daquela situação atingem, por exemplo, as cerâmicas e, em 
especial, um conjunto de peças fabricadas para aquela corte e muito difundidas no Ocidente 
islâmico, de que a cidade se tornou epónimo. Estas fizeram esquecer outras produções ante-
riores e, mesmo, as peças importadas das faustosas cortes orientais que chegaram ao al-

Andalus através do comércio durante os primeiros duzentos anos de administração muçul-
mana na Península e que foram, possivelmente, ali reproduzidas (Gomes, 1991, p. 21, 24, 
28, 29). Na verdade, outras estreitas influências orientais estão patentes na construção 
daquela cidade, edificada por técnicos e artistas, de Bagdade e Constantinopla, mandados 
propositadamente chamar por Abd-al-Rahman III, chegando a utilizar materiais de constru-
ção igualmente importados (Lévi-Provençal e Torres Balbás, 1982, p. 432).

Embora as escavações arqueológicas, actualmente em curso, na monumental cidade 
califal, se efectuem sobretudo em extensão, não permitindo, por isso, averiguar os antece-
dentes do seu povoamento, aquela representa, de facto, fundação de carácter excepcional. 
Recorde-se que intervenções arqueológicas realizadas em alguns centros urbanos peninsu-
lares confirmam a transformação de pequenos agregados populacionais que, dada a sua 
localização em zonas de importância estratégica, em termos militares, industriais ou comer-
ciais, se desenvolveram, ascendendo à categoria de cidades, sendo bem separadas das áreas 
não urbanizadas através da construção de dispositivos defensivos.

Mursiya, a actual cidade de Múrcia, deve o seu crescimento e construção em 825, a partir 
de estabelecimento rural, a Abd-al-Rahman II. Foi possível atribuir a este período, devido a 
novos dados arqueológicos, alguns panos de muralha que enformariam recinto com planta 
de forma poligonal, defendido por torres e barbacã, assim como estudar um dos principais 
produtos então ali produzidos e exportados durante o século XII, a cerâmica com decoração 
de reflexo metálico, que atingiu a Península Itálica (Navarro Palazón, 1991, p. 15, 17, 19).

Transformação semelhante parece ter sofrido a cidade portuária de Almeria, que dispu-
nha, para além de palácio, de mesquita e de outros grandes edifícios, de duas ordens de 
muralhas, com torres rectangulares adossadas, e que estavam, ainda, em fase final de edifi-
cação quando do ataque fatimida de 955 (Cara Barrionuevo, 1990, p. 7).

Algo anterior terá sido a fundação da actual cidade de Madrid, construída na segunda 
metade do século IX, sendo o seu espaço demarcado por duas ordens de muralhas, com 
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planta poligonal, defendidas por torres quadrangulares, adossadas, e cujo acesso ao interior 
seria feito através de três portas com entradas direitas (Fernández Valdés, 1992, p. 145, 147).

Todavia, muitas cidades hispânicas perderam, com a islamização, preponderância, facto 
bem ilustrado com Toletum (Toledo), antiga capital do poderoso reino visigótico, mas que 
apesar de ter sofrido grandes alterações arquitectónicas foi substituída, naquelas funções, 
por Córdova (Pavón Maldonado, 1988, p. 43).

Outras urbes cuja fundação remontava ao Período Romano, como Caesaraugusta, a 
depois Saragusta e a actual Saragoça, dada a situação privilegiada em termos geográficos, 
mantiveram a sua importância. É ali famosa a Aljaferia, grande construção palatina, fortifi-
cada, do século XI.

Dada a ausência de escavações arqueológicas nos centros históricos das grandes cidades 
do Sul de Portugal, ou a falta de publicação dos seus resultados, pouco se sabe sobre as alte-
rações nelas efectuadas após a conquista muçulmana ou qual foi a sua evolução durante 
aquela permanência.

No entanto, uma análise, a partir dos testemunhos disponíveis, dos três grandes centros 
urbanos islâmicos do extremo sul do actual território nacional, Silves, Faro e Mértola, 
permite detectar acentuadas diferenças, nomeadamente entre as duas últimas e aquela 
primeira, que passaremos a descrever.

De facto, tanto Mértola como Faro foram importantes centros urbanos do Período 
Romano e Tardo-Romano, tendo sido Ossonoba sede de bispado. Ambas encontravam-se 
implantadas próximo de terrenos muito férteis e propícios às actividades agrícolas. Estes, no 
caso de Faro seriam contíguos ao próprio núcleo urbano na zona, ainda hoje, designada 
campina. Mértola localiza-se a sul dos terrenos denominados “barros negros” da região de 
Beja, sendo a sua economia desde cedo complementada pela exploração mineira, permi-
tindo, através do Guadiana, a abertura daquela zona ao Mediterrâneo e conduzindo Jorge 
Alarcão a chamar-lhe “cidade armazém” (Alarcão, 1985, p. 99-111).

Silves, conforme vimos (Gomes, 2002, p. 93-104), teria sido urbe romana de pequena 
importância, sendo escassos os testemunhos nela descobertos. Este aspecto evidencia-se 
quando comparamos as villae romanas identificadas nas suas proximidades com as existentes 
na região de Faro, assim como no que respeita à riqueza dos espólios daquele período encon-
trados tanto em Mértola como na antiga Ossonoba. Os núcleos urbanos destas duas últimas 
cidades eram, bem mais extensos que o de Silves, reflectindo maior densidade populacional e 
importância, facto que, também, se encontra bem expresso nas extensas necrópoles detectadas 
em ambas, tanto romanas como tardo-romanas (Veiga, 1880, p. 27; Viana, 1958, p. 1, 2). 

Tanto Mértola como Faro, devido aos seus antecedentes como importantes cidades pré-islâ-
micas, são referidas pelos autores muçulmanos e cristãos; a primeira como fortificação e a 
segunda como urbe de tamanho médio, conduzindo a pensarmos numa redução não só da 
extensão de ambas como da densidade populacional e do próprio protagonismo socio-económico 
e cultural por elas desempenhado (Cintra, 1954, p. 65, 68; Mazzoli-Guintard, 1996, p. 318-320).

Silves apresenta, no entanto, situação algo semelhante à de Mértola, pois ambas 
ocupam elevações sobranceiras a rios, não longe dos respectivos estuários, permitindo o 
acesso ao hinterland e situando-se junto de importantes jazidas minerais, cujo produto da 
exploração seria mais facilmente escoado por via fluvial. 

Contudo, Silves que foi, no período pré-islâmico, cidade pouco próspera, desenvolveu-
se, cresceu, atingindo os quinze mil habitantes referidos pelo cruzado que participou na 
primeira conquista da cidade, e ganhou prestígio. Mértola, em termos comparativos, regre-
diu (Alarcão, 1993, p. 220, 221). Este facto pode estar relacionado com alterações provocadas 
por interesses económicos, religiosos ou geopolíticos (Fig. 2.2). 
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FIG. 2.2 – Plantas esquemáticas das medinas das principais cidades muçulmanas no actual território português.
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2.2. Silves – estrutura urbana – possível modelo da sua evolução

2.2.1 Dos primeiros assentamentos ao Período Tardo-Romano

Embora não se tenha, ainda, detectado, no actual espaço urbano de Silves, testemunhos 
pré e proto-históricos capazes de corroborarem a existência de assentamentos humanos 
daqueles períodos, alguns artefactos dispersos indicam, pelo menos, a frequência humana, 
sobretudo da parte mais alta do relevo onde se ergue a cidade, desde os tempos tardo-neolí-
ticos (Arrochela, Mata, Mirante). Ter-se-á então consolidado a economia agro-pastoril, provo-
cando a existência de sobreproduto económico e profundas transformações de feição social, 
que conduziram a sérias preocupações de carácter defensivo e à concentração do habitat em 
locais com condições naturais de defesa, tal como acontece no sítio agora estudado.

Todavia, durante a Proto-História, desde a Idade do Bronze Final à Romanização, o 
grande centro de polarização humana desta zona situou-se no Cerro da Rocha Branca, onde se 
localizou importante feitoria fenício-púnica e se identificaram ulteriores contributos itálicos.

Na área do actual centro histórico de Silves têm-se encontrado alguns materiais arque-
ológicos romanos, embora dispersos, não se tendo, também, identificado qualquer estrutura 
daquele período.

Conforme já referimos (Gomes, 2002, p. 93, 96), duas grandes vias, sensivelmente 
perpendiculares e que se cruzam na proximidade da Sé, recordam os grandes eixos ordena-
dores da estrutura viária clássica das urbes romanas, a partir das quais se desenvolviam 
outras paralelas, limitando quarteirões quadriláteros que, no caso vertente, se adaptavam 
mal à acentuada inclinação da encosta ocupada.

Pertenciam a possível templo, talvez localizado no topo do relevo onde se encontra a 
actual cidade e edificado no século II, os dois capitéis que guarda o Museu Municipal de 
Arqueologia, sendo provável que fizessem parte da mesma edificação alguns elementos 
arquitectónicos exumados no Castelo. Embora os capitéis referidos tenham sido, ao que 
parece, descobertos nas proximidades da Sé, as escavações que realizámos, em larga faixa de 
terreno a sul daquele templo, não revelaram significativos materiais de tal período. Tal facto 
conduz a pormos em causa a antiga tradição local, que acredita num templo romano trans-
formado em mesquita e esta em igreja, e reconhecendo-se que a ter existido um grande 
templo, dedicado ao culto imperial ou a qualquer divindade do prolixo panteão romano, certa-
mente que ele não se ergueria no sítio onde hoje existe a Sé, ou seja quase a meia encosta do 
relevo onde se instalou a cidade. Conforme é mais recorrente, tal edificação erguer-se-ia em 
zona alta, quiçá no topo da elevação em cuja encosta se instalou a urbe, talvez no local onde 
hoje se ergue o antigo hospital, na área do próprio Castelo ou nas suas proximidades.

Os materiais encontrados naquela última zona, reutilizados em construções da fase final 
do Período Almoada (Casa A, Complexo de Banhos e Estábulo/Armazém) devem, muito 
provavelmente, ter origem local, tendo sido, segundo pensamos, exumados aquando da cons-
trução do aljibe, em data ulterior a 1191 e que, dada a sua grande profundidade, poderá ter 
alcançado nível com edificações romanas. Confirma esta hipótese o facto de serem inexisten-
tes materiais romanos, tanto nos níveis como em construções anteriores à data indicada.

A existência da necrópole romana nos arredores da cidade, provavelmente junto a uma 
das portas, conforme era habitual, é testemunhada por urna de chumbo e por capeamento de 
sepultura, em forma de cupa, até ao momento inéditos, datáveis no século II. Um fragmento 
de lápide indica enterramento paleocristão em local indeterminado da cidade (Gomes, 2002, 
p. 99).
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Do Período Tardo-Romano e Visigótico-Bizantino perviveram no núcleo urbano alguns 
materiais encontrados avulso, como um fragmento de coluna, de mármore cinzento e 
exumado aquando das obras realizadas na rua Cândido dos Reis. Aquele elemento arquitec-
tónico pode pertencer à época do fragmento de ábaco e do capitel já mencionados (Gomes, 
2002, p. 95), esculpidos no mesmo tipo de mármore, o primeiro procedente de local inde-
terminado da cidade e o segundo das proximidades da Sé. Ali poderá ter existido templo 
cristão, dos séculos VI-VII, desconhecendo-se se perviveu, durante as centúrias ulteriores, 
como local de culto da comunidade moçárabe que, por certo, se conservou.

É contemporâneo daquele momento, importante conjunto de cerâmicas, exumadas na 
intervenção arqueológica realizada no espaço situado em redor do Poço-Cisterna (Silv. 1), tal 
como em pátio anexo (Silv. 3). Aquele material, embora sem estruturas que o integrasse, foi 
recuperado em contexto arqueológico anterior ao início da ocupação muçulmana da cidade 
(Gomes, 2002, p. 110). Trata-se de espólio com antecedentes no fundo cultural tardo-romano 
ou visigótico-bizantino, onde se destaca pequeno fragmento de pátera de terra sigillata do 
tipo clara D, de produção norte africana, conservando perna de Agnus Dei, e constituindo 
peça claramente relacionável com manifestações sócio-religiosas cristãs, talvez provinda do 
templo que os materiais acima referidos parecem confirmar (Gomes, 2002, p. 106-109). 
Cerâmicas atribuídas ao fundo cultural visigótico-bizantino foram, de igual modo, registadas 
na camada 8 do Castelo de Silves, embora conjuntamente com as primeiras cerâmicas 
muçulmanas daquele arqueossítio. 

Os vestígios arqueológicos antes referidos deixam considerar a presença de núcleo 
populacional cristão, sediado no actual centro histórico da cidade, aquando da sua conquista 
muçulmana. É possível que a zona do Cerro da Rocha Branca continuasse até então a desem-
penhar as funções de área portuária, onde se processariam as principais trocas com o exte-
rior, dado os espólios tardios ali recuperados e, nomeadamente, fragmentos de ânforas que 
embalavam diversos produtos, com tipologias que atingem, pelo menos, o século V. Ali se 
encontraram, também, alguns materiais islâmicos.

2.2.2. A cidade Omíada e Taifa

2.2.2.1. Do século VIII ao século X
A cidade de Silves foi referida por autores muçulmanos que, entre o século X e o século 

XIII, a descreveram como sendo defendida por forte dispositivo defensivo, muito embora 
não especificando, na primeira centúria referida, a existência de ordens de muralhas (Bláz-
quez, 1901, p. 16, 17; Coelho, 1975, p. 300-302; Lévi-Provençal, 1938, p. 130, 1953, p. 91).

As escavações arqueológicas realizadas junto a um dos panos de muralha almoada que, 
ainda hoje, cerca a medina (Silv.3), permitiram a identificação de três fortes muros pertencen-
tes a anteriores dispositivos defensivos. O mais antigo assentava em nível que ofereceu mate-
riais tardo-romanos e visigótico-bizantinos, antes referidos, datados nos séculos VI-VII.

Àquela estrutura encontrava-se associado espólio muçulmano pré-califal, dos séculos 
VIII-IX, podendo a mesma ter sido construída no momento em que a região foi conquistada, 
em 713, por Abd Al-Aziz.

Restos de uma segunda muralha assentavam nos estratos referidos, reaproveitando a 
anterior e sobrepondo-a em parte, devendo ter sido erguida nos finais do século IX ou nos 
inícios da centúria seguinte. Ao mesmo nível de ocupação daquela estrutura pertencia silo 
que continha fragmentos de cerâmica, cujo contexto foi datado, através de análise de radio-
carbono, realizada a partir de amostra de carvão vegetal, em 891 cal AD (ICEN-202). 
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Aquela muralha poderá ter sido destruída em redor de 929, altura em que a cidade foi 
incluída no Califado Omíada de Córdova e em que Abd-al-Rahman III mandou demolir as 
muralhas de núcleos urbanos, considerados importantes, de modo a impedir possíveis 
insurreições locais (Gomes e Gomes, 1992, p. 289; Souto, 1996, p. 195).

Embora os dados arqueológicos, por ora disponíveis, não nos elucidem sobre a data de 
construção das muralhas que cercam a alcáçova, visto que, ainda, não efectuámos sondagens 
profundas junto ao actual pano de muralha, sabemos que, pelo menos, desde o século VIII 
ali se teria instalado importante núcleo populacional muçulmano, talvez de carácter palatino. 
Este facto foi documentado através dos materiais recuperados, nomeadamente das ricas cerâ-
micas policromas, integradas em camada estratigrafada, para a qual possuímos confirmação 
cronológica através de duas datações absolutas de 14 C (Gomes, 2003, p. 480).

A ocupação mais antiga do Castelo (C8) corresponde, por isso, ao início da presença 
muçulmana e é, até ao momento, nível sem restos de estruturas que integrem o numeroso 
espólio exumado. Tal deve-se à exiguidade da área investigada, cerca de 4 m2, a 6 m de 
profundidade do nível do solo actual. Pensamos que o estrato alcançado é constituído por 
entulhos, contendo materiais dos séculos VIII e IX, resultantes do nivelamento que regula-
rizou zona da encosta onde se ergue a alcáçova, criando-se deste modo esplanada e possibi-
litando a construção de edificações ulteriores, dos séculos IX e X, conforme antes argumen-
támos (Gomes, 2003, p. 508).

Aquela grande obra de terraplenagem, que possivelmente terá precedido a construção 
do amuralhado, foi arqueologicamente detectada na camada 7, medindo 0,40 m de potência, 
sendo estéril em termos de espólio e correspondendo a hiato ocupacional.

Julgamos que, neste sector, o mais antigo recinto fortificado deve corresponder a obra 
califal, conforme sugere a análise efectuada ao pano de muralha do lado poente da actual 
alcáçova (Gomes, 2003, p. 140-145).

Apesar do que acima referimos, Abd-al-Rahman III terá mandado reparar e reforçar 
algumas muralhas, entre os meses de Agosto de 913 a Julho do ano seguinte, logo após o 
saque efectuado à cidade de Évora, por Ordoño II. No entanto, a política centralizadora 
daquele califa terá conduzido à edificação ou reforço, preferencialmente, das muralhas das 
alcáçovas onde se instalaram guarnições militares que lhe fossem fiéis (Lévi-Provençal e 
Torres Balbás, 1982, p. 630; Tahiri, 1998, p. 225). É, pois, possível que durante o Califado a 
cidade de Silves possuísse, apenas, muralhas delimitando a alcáçova dado que, conforme 
vimos, a segunda muralha da medina, já referida neste mesmo capítulo, terá sido demolida 
(Silv. 3). Al-Razi, autor que, no século X, descreve a cidade, poderia ter observado, apenas, 
uma ordem de muralhas, provavelmente delimitando a alcáçova.

A alcáçova de Silves, no século X, mostraria planta com forma quadrangular ou rectangu-
lar, como então era habitual e como se verifica em Mérida ou Sevilha, subsistindo pano de 
muralha rectilíneo onde se abriria a principal porta de entrada. É possível que os restantes panos 
de muralha se adaptassem melhor à topografia do terreno e perdessem o aspecto rectilíneo que 
o alçado principal da fortificação deveria mostrar, reflectindo aspectos de carácter ideológico. 
Tratar-se-ia de modelo, pouco comum, embora com alguns paralelos, nomeadamente no castelo 
califal de Gormaz, mandado reconstruir, em 965-966, por Al-Hakam II, (Lévi-Provençal e 
Torres Balbás, 1982, p. 653; Guichard, 1998, p. 51). Esta fortificação, localizada na linha do 
Douro, na actual província de Soria, apresentava, no pano de muralha voltado a poente, placas 
apotropaicas, contemporâneas das encontradas na alcáçova de Silves (Gomes, 2003, p. 37).

A construção ou reformulação da alcáçova, com as funções que manteve até ao século 
XIII, poderá ter-se iniciado, de facto, durante o Califado Omíada, altura em que o palácio-
fortaleza simboliza, também, o poder das aristocracias militares. Aquelas construções 
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representavam uma nova ordem, independente do Oriente, tanto em termos políticos como 
administrativos, de que a construção de Medinat-az-Zahra constitui, na Península Ibérica, 
o exemplo mais conseguido.

É possível que até àquela data o centro político-administrativo, fortificado ou não, talvez 
um palácio governamental, estivesse sediado no ponto mais alto do núcleo urbano, de onde 
se domina maior panorâmica sobre o território envolvente e junto da mesquita principal. Em 
função dos dados apresentados, é provável que, no início da permanência muçulmana, a 
cidade possuísse, apenas, uma ordem de muralhas, delimitando o centro urbano ou, 
somente, recinto fortificado do tipo albacar. No entanto, pensamos que já nessa altura a 
cidade se organizaria em quatro zonas, compreendendo o palácio fortificado, residência do 
poder político e administrativo, situado junto da mesquita principal e constituindo o seu 
núcleo, a medina, a zona portuária e os arrabaldes.

Será contemporâneo da primeira fase de construção da alcáçova de Silves o sector de 
espaço habitacional que ali atribuímos aos finais do século IX ou aos inícios do século X 
(camada 6). Conforme vimos, na actual área urbana reconhecemos, de igual modo, fragmentos 
de possíveis estruturas habitacionais e espólios que classificámos nos séculos IX-X, nomeada-
mente na Zona a Sul da Sé (Salão Paroquial), Zona da Arrochela (compartimento 10, cf. Cap. 1), 
onde recolhemos, em particular, material cerâmico (Gomes, 2006, cap. 2). Este foi, ainda, 
exumado tanto na área envolvente do Poço-Cisterna (Silv. 1), como no pátio anexo àquele monu-
mento (Silv. 3) e na Torre Albarrã próxima (Silv. 2) (Gomes, 1995, p. 27, 28, 2006, Cap. 1.3).

O acervo mencionado foi obtido, conforme descrevemos, durante trabalhos arqueológi-
cos e, por isso, encontrado integrado em sucessões estratigráficas com expressão cultural, 
para as quais dispomos, em alguns casos, de confirmação cronológica, obtida através de 
datações absolutas por radiocarbono (Gomes, 2002, p. 50).

Em diferentes pontos da área urbana têm sido, ao longo dos anos, recuperados mate riais 
califais encontrados avulso. Entre aqueles devemos assinalar dois belíssimos capitéis decora-
dos com trépano, provenientes da zona da Sé, que integram a colecção do Museu Nacional de 
Arqueologia e se encontram, presentemente, depositados no Museu Municipal de Arqueo-
logia de Silves. Aqueles elementos arquitectónicos têm vindo a estear a localização da 
mesquita principal no local da actual Sé, assunto que trataremos no subcapítulo seguinte.

Entre o numeroso espólio atribuído aos séculos IX-X, encontram-se materiais importa-
dos de diferentes regiões do al-Andalus e do Médio Oriente, indicando a presença de elites 
com poder económico para os adquirirem, em particular na alcáçova, onde estaria sediado o 
centro político e administrativo do território de Silves.

2.2.2.2. Dos finais do século X ao fim da centúria seguinte
Durante as denominadas Primeiras Taifas, Silves dependia administrativamente de 

Sevilha, sendo possível que ao longo daquele período possuísse, apenas, dispositivo defen-
sivo delimitando a alcáçova. Aquele foi mencionado na eloquente poesia “Evocação de Silves” 
de Al-Mutamide, quando rei de Sevilha, onde recorda com saudade os tempos que ali passou, 
como governador da cidade, no Palácio das Varandas, situado no interior do Alcácer (Coelho, 
1975, p. 300). Contemporânea e provavelmente pertencendo ao referido palácio seria parte 
de estrutura habitacional reconhecida no interior da alcáçova (camada 4) que, em um dos 
lados, apresentava forte muro de forma trapezoidal, eventualmente integrando estrutura 
defensiva no interior daquele espaço.

Conforme registámos, na sondagem realizada no pátio anexo ao Poço-Cisterna (Silv. 3) não 
se reconheceu qualquer dispositivo defensivo atribuído a este período, podendo indicar a inexis-
tência de fortificação que cercasse a medina ou, apenas, aquele sector (Gomes, 2002, p. 109).
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Recordo que as muralhas que defendiam a cidade de Sevilha, mandadas destruir por 
imposição de Abd-al-Rahman III, só voltaram a ser de novo edificadas em 1091, no reinado 
de Al-Mutamide, pouco antes da instalação definitiva, na Península, da comunidade almorá-
vida. Aquelas tinham em vista, precisamente, proteger a cidade de tais populações magrebi-
nas, numa tentativa de preservar, a capital do reino taifa (Lagardère, 1998, p. 134).

Em função dos dados disponíveis é possível aceitarmos certa estabilidade na estrutura 
urbana da cidade, não sofrendo grandes alterações durante os séculos X e XI, muito embora 
na alcáçova tenha surgido distinta área palatina (C 4), sobrepondo-se às edificações de época 
anterior (C 5).

A este mesmo período atribuímos espólios recuperados tanto na alcáçova como na área 
urbana, designadamente na Zona da Arrochela (cf. Cap. 1). 

2.2.3. A cidade almorávida e almoada (séculos XII-XIII)

A organização e distribuição dos espaços na cidade de Silves, nos séculos XII-XIII, 
seriam semelhantes aos de outros grandes aglomerados urbanos, seus contemporâneos, do 
al-Andalus. No entanto, medina Xelb , com funções de capital de vasto território assumiu 
papel centralizador do poder político, administrativo, militar e transformou-se em pólo cata-
lisador das actividades económicas de todo o Barlavento Algarvio, pelo que possuiu diferen-
tes serviços e equipamentos colectivos, como grande densidade populacional.

A cidade durante este período, o melhor conhecido, tanto através da informação escrita 
como dos testemunhos arqueológicos, era estruturada em quatro grandes unidades, bem 
definidas em termos espaciais e funcionais: A alcáçova, a medina, os arrabaldes e o porto.

Estes, conforme anteriormente mencionámos, devem ter tido antecedentes que remon-
tam ao século IX.

2.2.3.1. A alcáçova
Trata-se de fortificação edificada em uma das extremidades mais altas do núcleo 

urbano, em local com boas condições naturais de defesa, dado ser rodeado, a norte e a 
nascente, por encostas com forte inclinação. 

A alcáçova (qasaba), domina toda a urbe e assinala, através de forte dispositivo defen-
sivo, o poder político-administrativo e militar. 

No entanto, ela deve manter-se independente da medina, não se sujeitando a ficar 
cercada por aquela, conforme demonstra o curto percurso entre a sua porta principal e a 
porta do Sol, ou a possibilidade de ligação directa com o exterior, através de postigo locali-
zado no lado norte (porta da traição).

Não parece suscitar dúvidas a existência na cidade, durante o século XI, do “alcácer”, 
referido por Al-Mutamide no poema antes citado. Aquele deveria situar-se no espaço a que 
hoje corresponde o Castelo, sendo depois ocupado, com remodelações e alterações, até aos 
séculos XII-XIII. A alcáçova de Silves foi, de igual modo, mencionada no texto do cruzado 
que participou, em 1189, na primeira conquista cristã da cidade (Pimenta, 1982, p. 178).

A actual muralha, além de algumas alterações realizadas durante a I Dinastia ou em 
Época Moderna/Contemporânea, nomeadamente nos anos quarenta, aquando das comemo-
rações da Fundação da Nacionalidade, mantém-se, em geral, íntegra, com estrutura e alve-
narias bem conservadas (Gomes, 2003, p. 9-25). Este facto é facilmente comprovado pelo 
aparelho islâmico de grande parte das edificações ali existentes, bem diferente do encon-
trado nas construções medievais portuguesas que, por vezes, as reutilizaram, particular-
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mente nas salas existentes em algumas das torres, como pelo bom estado de conservação do 
espaço habitacional que descobrimos naquele local, junto ao pano de muralha do lado 
nascente, apenas a cerca 1 m de profundidade do nível do solo actual. 

Verificámos que durante este período se terão realizado duas grandes campanhas de 
obras no dispositivo defensivo; a primeira inclui algumas das torres rectangulares adossa-
das, como a torre 8 que comunicava com o espaço habitacional ali existente, e a abertura da 
porta de entrada situada na extremidade sudoeste do recinto. Esta entrada, direita, seria 
defendida por duas torres. Contemporânea, conforme mencionámos (Gomes, 2003, p. 14- 
-15), seria a penúltima área palatina reconhecida na alcáçova, erguida antes da sua primeira 
conquista cristã. A ela pertencem parte das estruturas habitacionais que denominámos Casa 
A e Casa B, tal como sector do Complexo de Banhos.

Ulteriormente e, talvez integrando a última grande campanha muçulmana de obras na 
alcáçova, terá sido remodelada a entrada principal, sendo edificadas as coberturas abobadadas, 
com mata-cães, as seteiras, na parede situada a norte e, ainda, algumas das torres albarrãs 
junto às muralhas que a defendiam. Na mesma altura realizaram-se, no interior daquele 
espaço, grandes remodelações, nomeadamente nas casas acima mencionadas, tendo-se, ainda, 
efectuado a construção do monumental aljibe, da cisterna 1 e dos enormes silos. 

As estruturas mencionadas foram construídas tendo em vista a salvaguarda de meios 
essenciais de subsistência para a comunidade instalada no Castelo, precavendo-a, sobretudo, 
contra cercos prolongados, tal como o de 1189 que haveria de conduzir à sua capitulação. 

Os três grandes silos, por ora reconhecidos, permitiam abastecer cereais a seiscentas 
pessoas durante um ano, quantitativo que certamente ultrapassava em muito o número real 
de habitantes da alcáçova, embora a ensilagem possibilitasse a conservação dos cereais 
durante vários anos. Por outro lado, a partir da alcáçova poderia fornecer-se o núcleo urbano. 
É bem possível que ali existam outros silos, constituindo aquele espaço, uma espécie de 
cidadela-celeiro, onde eram armazenados boa parte dos cereais produzidos no território 
imediato a medina Xelb, ali depositados, eventualmente como pagamento da zakât, ou 
dízima sobre os rendimentos. Sabe-se que tal imposto, com os Almorávidas e Almoadas, 
poderia ser satisfeito com géneros e, em particular, cereais (Arié, 1987, p. 75; Guichard e 
Lagardère, 1990, p. 218).

Pensamos que o Complexo de Banhos, dada a sua localização, dimensões, equipamento 
e posição sobrelevada em relação aos espaços habitacionais detectados, deveria integrar 
sector do palácio governamental ali existente.

2.2.3.2. A medina
A medina desenvolvia-se na encosta sul e poente do cerro encimado pela alcáçova, ali 

residindo as populações autóctones, os árabes e os berberes, possivelmente ocupando bair-
ros e quarteirões distintos. Em lugar de destaque, encontrava-se, no centro da cidade, a 
mesquita principal e junto desta a madrassa. A área urbana de Silves, no período de maior 
florescência, ocuparia cerca de 25 hectares, incluindo a zona dos arrabaldes e do porto.

A medina organizava-se em quarteirões, drenados por vias principais, secundárias e 
becos, dispostos em terraços, conforme exige a topografia das vertentes onde se implantou 
e verificámos tanto na intervenção arqueológica na Zona a Sul da Sé (Gomes, 2006, p. 176- 
-178), como na escavação, na denominada Zona da Mata. Neste último local identificámos 
importante muralha que suporta patamar, com alto desnível, delimitando o lado sul e poente 
da Zona da Arrochela.

Aquela estrutura encontra-se bem conservada ao longo de 8 m de comprimento, atin-
gindo 1,40 m de altura, embora primitivamente medisse cerca de 5 m de altura (Fig. 2.3). Ela 
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FIG. 2.3 – Estrutura defensiva encontrada no arqueossítio da Mata (Silves). A - Alçado; B -Corte a ela perpendicular.
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parece confirmar a organização em terraços do núcleo urbano de Silves, podendo a medina 
apresentar dois sectores distintos: A zona mais alta e próxima da alcáçova, ocupada por elites 
políticas, administrativas e religiosas, assim se demarcando dos restantes bairros, os situa-
dos nas zonas mais baixas, mas ainda intra-muros. Trata-se, afinal, de organização do espaço 
urbano com antecedentes, tanto no Mediterrâneo Oriental como na própria Península 
Ibérica (cf. Cap. 2.1.1, 2.1.2).

É possível que o cruzado que descreveu a cidade como possuindo quatro ordens de 
muralhas, tivesse incluído neste número a estrutura que referimos, permitindo o enterraça-
mento do núcleo urbano mais elevado e a sua defesa2 (Pimenta, 1982, p. 166).

Além da plataforma criada artificialmente no Castelo, nos finais do século IX ou nos 
inícios da centúria seguinte, revelando prática comum à arquitectura urbana islâmica, mas 
também muito utilizada no mundo rural, encontramos interessante paralelo em enterraça-
mento do lado sul da alcáçova de Cáceres, atribuído ao Período Almoada (Fernández Valdés, 
1998, p. 178, 179). 

2.2.3.2.1. Dispositivo defensivo
Conferindo prestígio ao núcleo urbano, separando-o dos arrabaldes, a muralha da 

medina de Silves reflecte sérias preocupações defensivas, face ao dinamismo agressivo da 
sociedade cristã, simbolizando, também, o estatuto diferenciado de um espaço, e assumindo, 
a “imagem de marca” do centro dinamizador do território sob sua influência.

O acesso ao interior da medina realizava-se através de três portas principais: A Porta da 
Cidade (Bab-al-Balad), a Porta do Sol (Bab-al-Sârus) e a Porta da Azóia (Bab-al-Zauiâ). Destas 
pervive, embora algo alterada, a hoje denominada Porta da Medina ou de Loulé; da segunda 
resta pouco mais que os alicerces de parte, como a importante lápide comemorativa da sua 
construção em 1227 (Gomes, 2006, p. 24). Por último, a Porta da Azóia é somente recordada 
pelo topónimo que deu nome à rua de acesso ao centro da medina, tendo sido defendida por 
torre, sendo mencionada na crónica da conquista definitiva da cidade como “Torre da Zoya”, 
e descrita como “bem sayda e tem arcos por fora” (Tarouca, 1952, p. 270). 

A palavra azóia, segundo o saudoso José Pedro Machado, deriva do árabe az-Zauiâ que 
significa “ermida” ou “capela”, e traduzia, por vezes, o termo romance “claustro” (Machado, 
1958, p. 339). É, pois, possível que aquela porta conduzisse a edifício religioso, possivel-
mente à mesquita principal.

Segundo João Baptista da Silva Lopes, em 1848 (p. 121) a “porta chamada da Azoia” 
encontrava-se “tapada”, o que indica que ainda existia. A torre poligonal que a protegia situ-
ava-se, segundo o mesmo autor, em frente: “na distância de uns trinta e cinco passos, perma-

nece o resto de hum torrejão chamado das oito quinas, que, ainda não ha muitos annos, se comu-

nicava com a muralha por meio de grandes arcos e abobadas que tem cahido”. Esta construção 
encontra-se representada na vista de Silves publicada, em 1842, na revista “Panorama” 
(Gomes, 2002, p. 25).

A “crónica do cruzado” indica que a couraça se encontrava “sobre o canal” e não sobre o 
rio, em nosso entender sobre o canal que corria a poente do núcleo urbano, na zona ainda 
hoje denominada Caixa de Água, topónimo bem antigo e que indica nascente com água de 
boa qualidade. O facto da couraça não conduzir ao rio é explicável, dado que naquele se 
faziam sentir, tal como acontece ainda hoje, o efeito das marés, trazendo água salgada, para 
além de conspurcada por todos os esgotos urbanos que ali confluíam.

O dispositivo defensivo que cercava a medina e a isolava dos arrabaldes perviveu em 
grande parte, conservando-se extensos panos de muralha, torres adossadas e albarrãs, como 
a principal porta da cidade, monumento ímpar em Portugal. Esta teve duas grandes fases de 
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construção. A mais antiga, possivelmente do Período Almorávida, apresentava duas torres 
adossadas. Ulteriormente, em data compreendida entre 1173 e 1189, foi alterada e reforçada 
com a construção da grande torre avançada, ligada à muralha através de dois passadiços. Ao 
primeiro momento mencionado poderão corresponder algumas das torres rectangulares 
adossadas à muralha, enquanto à segunda campanha de obras podemos atribuir, pelo 
menos, as torres albarrãs. Todavia, não podemos excluir a hipótese de novas torres albarrãs 
terem sido erguidas após 1191, conforme aconteceu com a Porta do Sol.

2.2.3.2.2. Equipamento colectivo e espaços públicos
A importância, riqueza, poder económico e número de habitantes das cidades islâmicas, 

provocaram não só a existência de determinados serviços, relacionados com o exercício do 
poder e a administração, assim como a grandiosidade de certos edifícios públicos, designada-
mente a mesquita principal, o hammam ou o zuq.

Em Silves, a mais importante cidade do Barlavento, chegando a ser capital (hadra) da 
cora (kura) algarvia, não só ali residia o governador (wali), como tinha de dispor dos serviços 
ligados com a administração político-militar, religiosa e jurídica daquele território (Arié, 
1984, p. 84-85; Lévi-Provençal e Torres Balbás, 1982, p. 26-28).

Sabemos que a partir do século X as elites político-militares ocupavam a alcáçova, em 
diferentes palácios (Gomes, 2003), tal como acontecia em Badajoz ou Cáceres. No entanto, 
outros detentores de cargos públicos como, por exemplo, os relacionados com a organização 
judicial, habitariam na medina, talvez na zona alta, não longe da alcáçova e da mesquita. 
Sabe-se que o juiz (cadi) podia efectuar audiências numa dependência da mesquita ou, até, 
na sua própria residência (Arié, 1984, p. 89-97; Lévi-Provençal e Torres Balbás, 1982, p. 69- 
-81) e que o iman habitava, em geral, em anexo da mesquita ou nas suas proximidades.

O sector do palácio que identificámos no quarteirão da Arrochela, com a fachada 
voltada para o largo do Hospital, pode ter pertencido a alto funcionário relacionado com a 
administração, tanto mais que a sua localização, na zona alta da cidade, próximo da mesquita 
principal e da alcáçova, seria privilegiada.

2.2.3.2.3. Edifícios religiosos
No cruzamento das duas principais vias, do interior da medina encontra-se, presente-

mente, a Sé. Esta tem sido, tradicionalmente, referida como tendo sido construída no local 
onde existiu a mesquita principal (maschid chami) da cidade islâmica e, por isso, o seu mais 
importante edifício religioso. Os dois capitéis califais, já mencionados, tidos como recolhidos 
aquando das obras realizadas, nos anos quarenta, no templo cristão e que, tanto a forma como 
o tipo de escultura, encontram semelhanças com exemplares que decoram a mesquita princi-
pal e o palácio de Medinat-az-Zahra, poderiam constituir bom indicador da existência daquele 
edifício, caso tivessem sido identificados in situ ou associados a outras estruturas coevas  
(Fig. 2.4). Todavia, conforme acontecia com todas as mesquitas principais, também a de Silves 
se localizava junto à alcáçova e teria a parede do topo (qibla) voltada para sudeste, onde se abria, 
ao centro, o oratório (mihrab), orientado para Meca. No exterior da sala de orações, e a seguir 
à porta de entrada, existiria átrio com a pia de abluções. O minarete (alminar), do cimo do qual 
os fiéis eram chamados para as orações pelo muezzin, estaria incorporado nas paredes do 
próprio templo ou no exterior, mas a elas adossado (Golvin, 1979, p. 70-75; Domingues, 1956, 
p. 41). Junto ou próximo da mesquita principal ficaria a madraza.

Conhece-se, por ora, apenas um daqueles edifícios na cidade de Granada, datado de 
meados do século XIV e mandado construir no reinado de Yusuf I. Teria função polivalente, 
estando sobretudo vocacionado para o ensino, de carácter religioso, embora pudesse ser 
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utilizado como albergue, de modo semelhante aos mosteiros medievais cristãos (Cabanelas, 
1988, p. 29; García Granados, Giron Irueste e Salvatierra Cuenca, 1989, p. 68). Da madraza 
de Granada pervivem, ainda, importantes vestígios arquitectónicos e epigráficos (Cabanelas, 
1988, p. 29, 30, 40-51).

Certos autores defendem que teria havido edifícios similares em outras cidades islâmi-
cas avançando, mesmo, a hipótese de todas elas disporem daquelas construções (Cabanelas, 
1988, p. 34).

Encontra-se em exposição, no Museu Municipal de Arqueologia de Silves, bocal do poço 
descoberto in situ, sobre pequena cisterna islâmica, na travessa do Hospital, transversal da rua 
da Azóia, no interior do pátio de habitação ali existente até meados dos anos setenta da 
passada centúria.

Aquele elemento arquitectónico, monolítico, talhado em arenito vermelho, oferece 
iconografia de carácter religioso, nomeadamente motivos profilácticos e apotropaicos, que 
permitem relacioná-lo com função ligada ao sagrado, quiçá com a madraza3. Esta hipótese 
parece reforçada se considerarmos a proximidade do local onde foi encontrado o bocal de 
poço com a rua da Azóia, cujo topónimo, conforme já mencionámos, denuncia a existência 
de edifício religioso com claustro, muito possivelmente a mesquita principal e a madraza a 
ela anexa (Figs. 2.5 e 2.6).

Bocal de poço, também monolítico mas talhado em mármore, decorado com duas longas 
inscrições corânicas, foi considerado como pertencente ao pátio da madraza de Ceuta, locali-
zada junto à mesquita principal (Gozalbes Cravioto, 1995, p. 225). Trata-se de excelente exem-
plo para o achado de Silves, cidade onde a mesquita principal e a madraza, agora localizadas, 
se situariam sensivelmente à mesma cota da alcáçova e próximas desta, na confluência da 
actual rua do Castelo com a rua da Azóia (ou da Mesquita). Esta via principal ligava a porta com 
o mesmo nome à alcáçova. Acresce à argumentação aduzida, em torno à localização da 
mesquita principal da Silves muçulmana, o facto daquele templo, tal como os seus congéneres, 
dever situar-se num ponto alto da urbe, podendo ao longe observar-se o seu minarete, referên-
cia incontornável na geografia religiosa da cidade, como dali melhor se apelando às orações dos 
fiéis. Se a mesquita se situasse no local onde hoje se encontra a Sé tal não aconteceria.

FIG. 2.4 – Capitéis califais de Silves.
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Na zona onde julgamos ter-se erguido a mesquita principal, ainda hoje se conserva, 
no cadastro urbano, núcleo de construções, orientadas segundo as direcções dos pontos 
cardeais ou para sudeste, mostrando disposição bem diferente das restantes edificações 
envolventes, devendo indiciar a existência da mesquita maior.

O grande templo muçulmano pode ter sido remodelado ou ampliado ao longo da sua 
existência, como aconteceu com a mesquita principal de Córdova, onde se conhecem várias 
campanhas de obras, permitindo a sua ampliação e acolhimento de maior número de fiéis 
mas, também, para prestígio da própria cidade (Golvin, 1979, p. 21-92). De facto, sabemos 
que, normalmente, na mesquita principal costumavam reunir-se, durante as celebrações, 

FIG. 2.5 – Bocal de poço. A - Localização do sítio onde foi encontrado; B - Reprodução da iconografia nele representada.
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FIG. 2.6 – Cortes da cisterna onde o bocal de poço se encontrava.
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crentes não só provindos da área urbana mas, de igual modo, da periferia, sendo a de Silves 
muito povoada a atender no número de alcarias existentes em seu redor (Gomes, 2002,  
p. 139-156), tal como fiéis em viagem ou em peregrinação. Recordemos que as célebres pere-
grinações à igreja do Corvo, no cabo do Algarve ou de S. Vicente, faziam com que crentes 
provenientes do Sotavento Algarvio, da região que hoje corresponde ao Baixo Alentejo ou da 
Andaluzia, passassem por Silves.

Pensamos que Silves terá tido uma mesquita principal com dimensões suficientemente 
grandes que permitissem acolher, parte, das 15 000 almas que ali residiam, como as popu-
lações situadas em seu redor e, ainda, comerciantes e viajantes ou peregrinos que visitavam 
aquela zona do Extremo Ocidente do Andalus. No entanto, as mesquitas principais de cida-
des como Sevilha, Almería ou Ceuta, tinham capacidade para receber, apenas, entre 12% a 
15% da totalidade dos residentes, o que tornava necessária a existência de outras mesquitas 
e de oratórios, distribuídos pelos diferentes bairros da medina e do arrabalde (Gozalbes 
Cravioto, 1995, p. 99).

O cruzado que participou na primeira conquista da cidade deixou expresso: “Assim pois 

ficámos de posse da cidade inferior” e, mais adiante, “No dia immediato, que foi domingo, tendo 

uns Inglezes dos nossos matado um mouro dois dias antes á porta da mesquita dos cercados...” 
(Pimenta, 1982, p. 170, 171), depreendendo-se das suas palavras que, em 1189, existia, pelo 
menos, uma mesquita no exterior das muralhas da medina, na parte baixa da cidade ou, 
conforme aquele texto, na “cidade inferior”.

Segundo o “Livro do Almoxarifado de Silves”, a mouraria situava-se então naquela zona 
da cidade e seria cercada, pois aquele refere: “… chãao que soya a seer porta do cerco da moura-

rya. E da outra parte com casa que traz Brafome Canhesteiros e com Rua puprica que uay pera os 

moynhos que chamam da porta da uilla...” (Domingues, Leal e Moreno, 1984, p. 33; Pimenta, 
1982, p. 36, 87). A mouraria desenvolver-se-ia a poente daquela rua que, ainda, existe com 
o nome de rua do Moinho da Porta, correndo a ela paralela a rua da Mesquita e, entre as 
duas, a travessa com o mesmo nome.

O registo toponímico refere-se pois à mesquita de bairro, mencionada no texto do cruzado 
e conservada na mouraria, possivelmente na rua da Mesquita, hoje rua 5 de Outubro.

No “Livro do Almoxarifado de Silves” existe ainda menção à fonte da mesquita — 
“caminho que vay para a fonte da mezquyta” — sugerindo, por isso, a localização daquele 
edifício em uma das principais artérias existentes no arrabalde (Domingues, Leal e 
Moreno, 1984, p. 36). Aliás a fonte da mesquita bem poderia abastecer a pia de abluções 
existente no pátio interior do templo, como acontece em todos aqueles edifícios, utilizada 
pelos fiéis antes de orarem.

É possível que um templo cristão, de onde provinham os materiais arqueológicos ante-
riormente referidos, situado na zona da actual Sé de Silves se tivesse mantido em funções 
até à instalação no território das comunidades magrebinas, mais radicais em termos religio-
sos, servindo as populações autóctones, ditas moçárabes. Em Córdova, a mesquita principal/
igreja de S. Vicente foi partilhada pelas comunidades cristã e islâmica, pelo menos até ao 
momento em que Abd al-Rahman I mandou adquirir a restante superfície da igreja aos cris-
tãos para, assim, poder ampliar a mesquita (Golvin, 1979, p. 28, 29, 30, 43)

No Algarve a coabitação das duas comunidades é registada no Barlavento com a presença 
da igreja do Corvo, no cabo de S. Vicente. No Sotavento, a organização e dinamismo da comuni-
dade moçárabe são confirmados com a descoberta, em Vila Nova de Cacela, da lápide funerária 
do bispo Julião, falecido no ano de 987. É ainda, paradigma de tal coexistência religiosa a igreja 
de Santa Maria de Faro, registada como local de culto cristão nas “Cantigas de Santa Maria”, de 
Afonso X, o Sábio, na primeira metade do século XIII (Vasconcellos, 1927, p. 273-277).
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2.2.3.2.4. Mercados
Próximo do centro da cidade existiria zona comercial, que seria coberta, o zuq. Este 

situava-se sempre no interior das muralhas da medina, por vezes nas proximidades da 
mesquita principal, tal como acontecia em Córdova, ou junto ao hammam. 

Pensamos que o zuq de Silves se instalava junto à mesquita principal tendo, ulterior-
mente, dado origem ao açougue medieval com “hun alpendre”, conforme indica o “Livro do 

Almoxarifado” (Domingues, Leal e Moreno, 1984, p. 20, 21). Segundo este texto, ele ficaria 
um pouco acima da Sé, em edifício onde ainda pervive o sino destinado a avisar a população 
da chegada de carne. Próximo, situava-se zona comercial, no cimo da rua Direita, com a 
denominada Casa das Fangas, onde seriam vendidos produtos cerealíferos. Maria de Fátima 
Botão localiza aqueles dois importantes edifícios comerciais no cimo da rua Direita que, 
segundo a mesma investigadora, se prolongaria até à rua do Saco, cuja importância já 
evidenciámos, dado continuar a actual rua da Azóia, ligando a porta com aquele nome à 
primitiva entrada da alcáçova e até, pelo menos, ao século XII, altura em que aquela foi rees-
truturada e se edificou nova porta de entrada naquele recinto fortificado.

A existência de zona comercial, em pleno século XV, no centro da cidade, confirma, a 
nosso ver, a tradição do zuq. Podemos concluir que o mercado principal da Silves islâmica 
ocupasse espaço entre a mesquita principal/madraza e a alcáçova.

É provável que tenham existido, também, feiras e mercados junto a uma das entradas 
da cidade, tal como acontecia, na mesma época, em cidades como Jaén, Carmona, Granada 
ou Toledo (Arié, 1984, p. 246, 247). Este comércio animaria a cidade e a ela atraia forasteiros 
que, embora temporariamente, aumentariam o número dos seus habitantes.

No caso de Silves, as feiras ou mercados provisórios a terem existido no exterior das 
muralhas da medina, localizar-se-iam na zona baixa da cidade, tal como hoje e, provavel-
mente, junto ao porto, onde a par de produtos agro-pecuários e artesanais, provindos dos 
arredores, poderiam ser comercializados artigos importados, trazidos por mercadores ou 
viajantes, que ali chegavam por via marítima. O comércio de gado, tal como actualmente se 
processa nas feiras da região, realizava-se algo afastado dos produtos referidos.

Segundo diversos informadores, realizou-se até aos anos cinquenta da presente centú-
ria, importante festa anual, em honra de S. Luís, protector do gado, junto à ermida de Nossa 
Senhora dos Mártires, onde se fazia concorrida feira, eventualmente no mesmo local onde 
se instalaria o mercado muçulmano, não longe do porto. 

2.2.3.2.5. Os banhos 
Os banhos públicos constituíam importante equipamento social das cidades islâmicas, 

o que não invalidava a existência do hammam privado no palácio do governador da cidade ou 
mesmo nas residências de certas elites (Gomes, 2003, p. 71, 87).

Aqueles edifícios localizavam-se, normalmente, próximo da mesquita ou junto a uma 
das portas de entrada na cidade. Tal acontecia em Lisboa, onde o nome dessa entrada se 
denominava Bab-al-Hammam, com clara alusão à localização dos banhos públicos.

Importante elemento, a ter em consideração no que respeita à localização dos banhos 
públicos, relaciona-se com facto daqueles necessitarem de grandes quantidades de água. 
Talvez por isso, algumas de tais construções se encontrem, preferencialmente, em zonas 
baixas, por vezes até próximas de mananciais ou de cursos de água.

A informação mais antiga que dispomos sobre os banhos de Silves, remonta a 1266, 
sendo, assim, referidos no foral afonsino: “Conservo ainda para mim e todos os meus sucesso-

res açougues e fangas e banhos da vila e do termo de Silves” (Andrade e Silva, 1993, p. 23).  
O hammam poderia, por isso, ter continuado a funcionar logo após a conquista cristã da 
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cidade, tal como aconteceu em diversos pontos da Península Ibérica, onde pertenciam, de 
igual modo, ao rei. Contudo, a partir do reinado de Afonso X (1221-1284), os cristãos deixa-
ram de frequentar os banhos públicos, devido a preceitos morais e religiosos (Arié, 1984, 
p. 304).

Não sabemos quando é que os banhos públicos de Silves deixaram de funcionar, mas é 
certo que em 1474, tinham sido desactivados, continuando a área onde existiam a ser 
propriedade real, conforme consta do “Livro do Almoxarifado”, onde também se localizam: 
“hua casa de tenda que he logo açerca da porta da uilla que parte de ij partes com rruas pupricas 

e da outra com tenda d’el Rey e per detras com chãao que em outro tempo fforam banhos que ssam 

do dito Senhor” (Domingues, Leal e Moreno, 1984, p. 13, 14). Na zona indicada funcionou a 
cadeia da cidade, até 1848, perto da Câmara, então no torreão que defendia a Porta da 
Medina.

Recordemos que igualmente os banhos muçulmanos de Alcácer Ceguer foram reutili-
zados, após a conquista portuguesa de 1458, como cadeia, demonstrando novos comporta-
mentos e hábitos de higiene (Lopes, 1848, p. 121; Redman, 1986, p. 41, 63). 

Os banhos públicos muçulmanos de Silves situavam-se, conforme indica o texto ante-
rior, junto à porta principal da medina, do lado esquerdo de quem entrasse nela, nas trasei-
ras de casas pertencentes ao rei, com frente para a rua Direita, ou seja entre a muralha da 
medina e a zona onde se encontra o edifício da actual Câmara Municipal. Ali se verifica 
muito significativa diferença de cotas, cerca de 5 m, entre o pavimento da entrada da Porta 
da Medina e a zona onde, em 1896, foi construído o novo edifício camarário. Este assenta 
em espécie de podium, a que se tem acesso, a partir da porta referida, através de rua íngreme 
e de lanço de escadas. Para a implantação daquela edificação destruiu-se sector da muralha 
que cercava a medina, existente entre a torre que defendia a entrada mencionada e a situada 
a poente. Foram então postos à vista oito compartimentos que se encontravam adossados ao 
pano interior da muralha, hoje transformados em lojas. Segundo a tradição tais comparti-
mentos correspondem às antigas masmorras, dando nome à rua da Cadeia, situada 
próxima.

Os compartimentos referidos apresentam planta rectangular, medindo 6,20 m de 
comprimento e tendo 3,50 m de largura, embora os situados em ambas extremidades sejam 
pouco maiores, com 3,70 m de largura. Todos eles são cobertos por abóbadas de perfil semi-
circular e atingem 5,40 m de altura. As paredes que os separam medem cerca de 0,70 m de 
espessura (Fig. 2.7).

Os quatro primeiros compartimentos, situados do lado nascente, e mais próximos da 
Porta da Medina, comunicam entre si, através de dois arcos, dispostos sensivelmente ao 
centro, com volta perfeita e medindo 3,10 m de diâmetro. O terceiro compartimento liga com 
o quarto através de porta situada perto a um dos cantos. O quinto e o sexto compartimentos, 
encontram-se unidos, através de arco com cerca de 4,20 m de diâmetro. Por fim, os sexto e 
sétimo compartimentos também comunicam através de portas. Desconhecemos se os vãos 
actuais têm total correspondência com os primitivos. De qualquer modo, tanto os testemu-
nhos escritos, a localização, como os arquitectónicos ainda visíveis conduzem-nos a interpre-
tar aquela construção como sendo os antigos banhos ou o hammam principal da cidade.

Corroboram aquela hipótese certas especificidades arquitectónicas como a disposição 
de tal construção, a sua estrutura ou dimensões, designadamente a espessura das paredes e 
a elevada altura dos seus compartimentos. O seu acesso efectuava-se através de pequena rua, 
situada à esquerda de quem entrasse pela Porta da Medina. 

A disposição das oito salas identificadas sugere-nos um dos tipos de banhos muçulma-
nos estudados por Mikel Epalza ou por Pavón Maldonado (Epalza, 1989, p. 13; Pavón Maldo-
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nado, 1984, p. 353). Trata-se de edifícios cujos compartimentos estão dispostos em linha 
recta ou contínuos, como acontecia nos banhos de Nogal, mais conhecidos como Bañuelo 
de Granada, edificados no século XI ou, embora com compartimentos de diferentes largu-
ras, no hammam de Alcácer Ceguer, atribuído ao século XIII (García Granados, Girón 
Irueste e Salvatierra Cuenca, 1989, p. 25; Redman, 1986, p. 41). Se compararmos as indica-
ções de M. Epalza sobre aquele tipo de banhos e os compartimentos alinhados, existentes 
em Silves, estes poderiam não ter sofrido grandes alterações, faltando-lhes, apenas, a ligação 

FIG. 2.7 – A - Planta e corte do hammam de Silves; B - Planta e corte do hammam de Tortosa; C - Corte do hammam de Tordesilhas.
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entre alguns deles que, dada as suas reutilizações ulteriores, como cadeia, armazéns e lojas, 
poderão encontrar-se entaipadas ou terem sido destruídas.

Pertenceria à entrada no hammam o primeiro conjunto de três compartimentos, onde 
funcionaria a zona de estar (bayt-al-máslah) ou lugar saudável, utilizada antes e depois do 
banho. Os frequentadores do hammam ali poderiam deixar os seus pertences, talvez em 
gabinetes ou cacifos amovíveis de madeira. Seguia-se uma sala fria (bayt-barid), correspon-
dendo ao frigidarium dos banhos romanos, considerada como zona de passagem, onde fica-
riam as instalações sanitárias, sendo de pequenas dimensões, correspondendo à quarta sala, 
isolada tanto da zona da entrada como da sala que se lhe seguia. A sala tépida (bayt-al- 

-wastani) seria a de maior tamanho, ocupando os quinto e sexto compartimentos. Os dois 
últimos compartimentos constituíam a zona quente (bayt-al-sajun), que poderia ter pequena 
piscina aquecida. Tal como a sala fria, teria menor dimensão que a zona de entrada e a zona 
tépida, visto que as elevadas temperaturas alcançadas neste espaço não permitiam perma-
nência muito prolongada. A fornalha, situada no exterior da última zona referida, era 
responsável pelo aquecimento do ar e da água utilizada nos banhos, através de hipocausto e 
de condutas. 

A cobertura, em abóbadas, seria a mesma que, ainda hoje, podemos ali observar, 
ajudando a fazer circular o ar quente. Elas dispunham, no topo, de aberturas que permitiam 
iluminar as diferentes salas dos banhos e, quando necessário, proceder ao seu arejamento.

Outra interpretação que não devemos deixar de colocar, para os compartimentos reco-
nhecidos em Silves, é a de terem pertencido a sector que antecedesse a zona dos balneários, 
no caso de se tratar de instalações com grandes dimensões e tal como se pode observar nos 
Baños de Alhama (Múrcia) (Lavado Paradinas, 1989, p. 68).

Conhecem-se outros edifícios pertencentes a banhos, de que subsistem compartimen-
tos semelhantes dispostos em série, designadamente os banhos de Tortosa, atribuídos ao 
século XII, e os de Ferreira, que funcionaram até ao século XV, mesmo após a conquista 
definitiva do reino de Granada. Estes possuíam três salas dispostas em série e com dimen-
sões similares, o mesmo acontecendo nos banhos de Tordesilhas, embora já edificados nos 
inícios do século XIV (Lavado Paradinas, 1989, p. 70, 72; Rivas Rivas, 1982, p. 47-50). 

Nos banhos de Huéneja (Granada) também existiam quatro salas idênticas, dispostas em 
uma das extremidades e que antecediam a zona dos balneários, perpendiculares aos compar-
timentos referidos (Rivas Rivas, 1982, p. 50-53). As grandes dimensões do “hammam” de Silves 
justificaria as descrições assinaladas no Livro do Almoxarifado, onde ficaram expressos diversos 
terrenos e casas do rei contíguas à zona onde aqueles terão existido, apesar de um dos lados 
aproveitar o pano de muralha que cercava a medina, sendo talvez seu contemporâneo. 

Os banhos públicos podiam, em cidades como Silves, ser utilizados não só por muçul-
manos mas, de igual modo, pelas comunidades judaicas e cristãs, embora em dias previa-
mente estipulados, pois os funcionários deveriam de ter a mesma religião dos utentes. 
Subsistem, no entanto, em cidades como Toledo e Gerona, edifícios de banhos, atribuídos 
respectivamente aos séculos XI e XIII, situados próximo das sinagogas e frequentados por 
isso, apenas, por judeus (Lavado Paradinas, 1989, p. 65, 66).

Conhecem-se, ainda, plantas daqueles edifícios usados pela mesma minoria, entre os 
séculos X e XII, assim como outros construídos e utilizados somente por cristãos (Berges 
Roldán, 1989, p. 28-32). No caso de Silves desconhecemos se terá existido edifício similar.

O abastecimento de água ao hammam de Silves seria efectuado através do bem próximo 
Poço-Cisterna existente a nascente, igualmente adossado ao paramento interior da muralha 
da medina. Por esta passaria, facilmente, a conduta onde circulava a muita água necessária 
aos banhos.
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2.2.3.3. Arrabalde e porto
Os subúrbios, no prolongamento do núcleo urbano, desenvolviam-se, através de ruas 

mais ou menos íngremes, até ao rio. Os dados arqueológicos, por ora disponíveis, indicam-
nos que o arrabalde (rabad) se prolongava tanto para nascente como para poente da zona 
delimitada pelas muralhas da medina. De facto, sensivelmente a norte e no exterior da 
alcáçova, na rua do Castelo, foi posta à vista, devido a obras de alargamento daquela via, parte 
de estrutura habitacional de que subsiste, bem conservada, a instalação sanitária, assim 
como sector de compartimento e fossa séptica. A presença da fossa séptica, a norte da 
latrina, indica a existência de rua (Figs. 2.8 e 2.9).

 O espólio ali recuperado, embora muito fragmentado, é semelhante ao exumado nas 
camadas 2 e 3 da alcáçova e, portanto, datável nos séculos XII-XIII. 

A recente abertura, de grande vala para a colocação de canalizações na rua Cândido dos 
Reis, a partir da rua do Mirante e em direcção a nascente permitiu, também, identificar 
restos de estruturas habitacionais muçulmanas, assim como silos, a cerca de 1 m de profun-
didade (Figs. 2.10 e 2.12-2.14). O espólio descoberto é diversificado e abrange larga diacronia. 
Assim, entre os materiais muçulmanos encontra-se fragmento de taça e púcaro, quase 
completo, cujas formas e temáticas decorativa se assemelham a exemplares exumados na  
E 15/C 2 e E 17/C 3 da Zona da Arrochela ou, nas camadas 4 e 5 da alcáçova (Fig. 2.15). Outros 
fragmentos de cerâmica, nomeadamente de talhas com decoração estampilhada de carácter 
epigráfico, são atribuíveis aos séculos XII-XIII. Estes achados correspondem a edificações 
que integravam a zona nascente do arrabalde, indicando-nos que a cidade islâmica tinha, 
naquela zona, extensão semelhante à actual e era densamente ocupada.

Nas proximidades da rua Cândido dos Reis, no espaço conhecido como Fábrica do 
Inglês, foram destruídas importantes estruturas que se encontravam associadas a grandes 
quantidades de espólio arqueológico, aquando das obras recentemente ali efectuadas.

Na extremidade oposta à zona antes indicada, designadamente na ermida de Nossa 
Senhora dos Mártires, pudemos efectuar pequenas sondagens que não evidenciaram nível 
claro de ocupação islâmica, tendo-se, no entanto, recuperado fragmentos rolados de cerâmi-
cas daquele período. Entre a ermida citada e a muralha da medina, onde se erguia a porta da 
Azóia, desenvolve-se encosta, hoje urbanizada com bairro operário, que constituiria arra-
balde da cidade islâmica, dado o aparecimento de materiais arqueológicos naquele sector, 
que se prolonga pela zona plana que daquele templo se estendia até ao rio Arade, em local 
onde este alargava e recebia as águas da ribeira da Caixa de Água.

Para sul, onde presentemente existe o Jardim de Infância de Silves, os terrenos são 
lodosos e corresponderiam a zona alagadiça, conforme tivemos oportunidade de verificar, há 
alguns anos, antes da construção daquele edifício.

Junto ao rio, na actual rua Elias Garcia foi achado tesouro no interior de panela, consti-
tuído por cerca de “500 moedas árabes de prata de forma rectangular”, trata-se de diremes almo-
adas de que se conserva conjunto em exposição no Museu Municipal de Arqueologia de Silves 
e que documentam os arrabaldes, em zona onde pensamos ter existido importante sector 
industrial (Fig. 2.16). Obras recentes exumaram outros materiais islâmicos, alguns deles 
cerâmicas quase completas. A meio da rua Elias Garcia informaram-nos terem aparecido 
restos de tanques, que poderiam ter pertencido a tinturaria, tendo-se ali recolhido fragmentos 
de lucernas muçulmanas e grande bala de catapulta, de arenito vermelho, que guarda o 
Museu Municipal de Arqueologia.

Dada a descoberta de estruturas habitacionais na primeira zona referida e dos testemu-
nhos da segunda, como tendo em conta as informações oferecidas pela “crónica do cruzado”, 
os arrabaldes de Silves teriam grande dimensão, justificando os 15 800 residentes e os  
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FIG. 2.8 – Vistas de parte de estrutura habitacional da rua do Castelo (RVI/97-9 e RVII/97-13).
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200 cativos assinalados, como habitantes da cidade, no texto mencionado (Pimenta, 1982, 
p. 166, 181; Domingues, 1956, p. 46). 

Às 16 000 pessoas existentes em Silves, nos finais do século XII, corresponderia, em 
termos teóricos, área mínima de ocupação com 16 hectares (10 m2/pessoa). A cidade e os 
arrabaldes, estes com a extensão por nós proposta e menor densidade de ocupação que a da 
medina, abrangeriam cerca de 25 hectares, sendo, portanto, credível o número de habitantes 
expresso pela fonte escrita acima referida (Fig. 2.17). 

FIG. 2.9 – Planta de parte de estrutura habitacional da rua do Castelo.
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FIG. 2.10 – Restos de estruturas reconhecidas na rua Cândido dos Reis.

FIG. 2.11 – Troço de coluna, de mármore, encontrada na rua Cândido dos Reis.
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FIG. 2.12 – Aspecto de estrutura subterrânea, encontrada na rua Cândido dos Reis.
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FIG. 2.13 – Aspecto de estrutura, subterrânea encontrada na rua Cândido dos Reis.

FIG. 2.14 – Estrutura encontrada na rua Cândido dos Reis.
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Das muralhas que cercavam os arrabaldes, testemunhadas pelo cruzado, não se conhe-
cem, por ora, vestígios. Contudo, aquele texto é bem explícito: “…ha cingida de muros e fossos, 

de tal arte que nem huma só choupana se encontra fóra dos muros, e dentro delles havia quatro ordens 

de fortificações…”. Assim, devemos aceitar que aquelas muralhas, defendidas por fosso, se 
prolongavam até junto do rio. No interior daquele dispositivo defensivo encontravam-se as 
muralhas da alcáçova, outras a meia encosta, as da medina e, a estas ligava-se a couraça, perfa-
zendo os quatro dispositivos defensivos relatados (Pimenta, 1982, p. 166, 170).

FIG. 2.15 – Espólio cerâmico recuperado na rua Cândido dos Reis.

E.5-2

E.5-1
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Devido à passagem citada foi considerado, durante muitos anos, como pertencente à 
muralha dos arrabaldes o denominado Arco da Rebola, existente na rua Cruz da Palmeira. 
Investigações levadas a cabo por José Luís Cabrita, nos arquivos municipais, permitiram dar 
a conhecer a autorização concedida pelo município de Silves, em 30 de Março de 1853, a 
Santos Garcia e Domingues para unir, através de passadiço, as duas casas que possuía de um 
e do outro lado da rua referida, repondo-se a verdade histórica (Cabrita, 1986, p. 1).

Também têm sido indicadas como pertencentes àquela cintura de muralhas as constru-
ções que ainda durante os inícios do presente século se viam adossadas ao denominado Moinho 
da Porta, ele próprio considerado como uma das torres da couraça (Lopes, 1848, p. 114).

A zona portuária de Silves localizava-se até aos inícios da presente centúria, a jusante 
da ponte medieval. Subsistem algumas fotografias e postais daquela época, mostrando gran-
des batelões, carregados com cortiça e outros produtos, acostados ao cais onde existiam 
importantes armazéns, que serviam de entreposto aos produtos exportados através do rio 
(Gomes, 2002, p. 28). Imediatamente a montante da cidade, o rio não só é bem mais 
estreito, como os terrenos circundantes apresentam cotas elevadas, inviabilizando a circula-
ção e acostagem de embarcações de carga.

FIG. 2.16 – Conjunto de numismas, pertencentes a tesouro, encontrado na rua Elias Garcia.
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FIG. 2.17 – Planta da 
Silves islâmica.

 1 Castelo
 2 Mesquita (?)
 3 Madraza (?)
 4 Mercado (?)
 5 Banhos públicos
 6 Poço-cisterna
 7 Mesquita de bairro (?)
 8 Zona industrial
 9 Zona portuária / estaleiros
 10 Necrópole
 11 Igreja (?)
– – – Vias principais
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Parece-nos, pois, lógico que, não se tendo alterado substancialmente a topografia da 
zona, para além de assoreamentos reconhecíveis, o porto medieval ocupasse a mesma zona 
onde terá existido o porto proto-histórico e romano, aproveitando acentuado alargamento do 
rio entre o denominado cerro da Rocha Branca, onde se detectou assentamento fenício-
púnico (Gomes, 2002, p. 91), e o limite ocidental da área urbana. Esta área, hoje muito 
assoreada e de cotas baixas, estaria então coberta pelas águas do Arade, dispondo ainda de 
água doce suficiente para abastecer os barcos, provinda da ribeira da Caixa de Água. 

Aliás, também naquele local terá aportado a armada de cruzados que participou na conquista 
da cidade em 1189, tendo aqueles assentado arraiais nas proximidades, permanência que legou 
vestígios através do cemitério ali constituído sendo, ulteriormente, recordado com a construção da 
ermida de Nossa Senhora dos Mártires (Domingues, Leal e Moreno, 1984, p. 53, 54, 56-58, 70).

Junto ao rio Arade, perto do porto e a poente da cidade, localizava-se o estaleiro de cons-
trução naval, referido a partir do século XII. Este exigiria mão-de-obra especializada e, de 
igual modo, mestres em diferentes artes, aí se construindo, com matérias-primas disponí-
veis na região, diferentes tipos de embarcações, utilizadas na pesca, com fins comerciais e 
até navios de guerra, conforme parece indicar Edrisi quando descreve Silves e diz: “Tem um 

porto sobre o rio, e estaleiros ou arsenais” (Blázquez, 1901, p. 16).
No arrabalde funcionava o restante sector industrial da cidade (moinhos, tinturarias, 

ferrarias, fornos de cerâmica, etc.) e na sua dependência, embora a certa distância, ficariam 
os meios de produção agro-pecuários que abasteceriam o núcleo urbano, fornecendo os 
mercados e os celeiros particulares ou da administração local.

Os moinhos situavam-se junto ao rio para, deste modo, melhor aproveitarem a força 
motriz das águas. Devido à sua grande importância económica foram referidos nos textos 
muçulmanos, desde o século XII, e cristãos, registando-se dois deles junto a Silves; o da Porta 
da Vila e o da Torre (Blázquez, 1901, p. 16; Domingues, Leal e Moreno, 1984, p. 33, 53).

Aquelas unidades transformadoras, mencionadas no “Livro do Almoxarifado” (Gomes, 
2002, p. 66-70), indicam abundante produção de cereais. Recordo que os silos, reconheci-
dos tanto no Castelo como na área urbana, além de muitos outros entretanto entulhados, 
reforçam a ideia das culturas cerealíferas constituírem uma das principais riquezas do terri-
tório de Silves (Lopes, 1848, p. 118).

É possível que tanto no interior da medina como nos arrabaldes pudessem ter exis-
tido fornos específicos para cozer pão, quiçá relacionados com os diferentes bairros. O pão 
poderia igualmente produzir-se no seio do agregado familiar, conforme parece indicar o 
fragmento de base para tal fim, exumado na Zona da Arrochela (E 14/C1-17).

Também se situariam no arrabalde as olarias e os correspondentes fornos de loiça ou 
de tijolos, ladrilhos e telhas, que necessitavam de espaços amplos. De facto, além da zona 
própria para guardar e preparar o barro, para armazenar o combustível e para os tornos onde 
se montavam as peças, necessitavam de local para as secar antes de irem ao forno e, no caso 
das loiças, de sector próprio para a aplicação de engobes, vidrados e pinturas, que as iriam 
valorizar. São mencionados fornos de cerâmica no “Foral de Silves”, de 1266, indicando 
terem existido próximo do núcleo urbano (Andrade e Silva, 1993, p. 24).

No Livro do Almoxarifado faz-se referência a três oleiros, um deles chamado Murça e residente 
na mouraria, onde existia “forno de cozer louça” pertencente a Gill Vaz e a Nuno Rodriguez. Aquele 
documento menciona, também, três fornos na zona correspondente à medina, na designada  
rua da Sapataria, o “Forno Grande de El-Rei”, o”Forno do Corticinho” e o “Forno da Rua”, que embora 
não saibamos se seriam destinados a cozer pão ou loiça pensamos que, a terem antecedentes  
islâmicos, seriam utilizados para cozer pão dado que os fornos para cozer cerâmica se situavam, 
quase sempre, na zona periurbana (Domingues, Leal e Moreno, 1984, p. 17, 26, 31, 33, 34).
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Os fornos de cerâmica muçulmanos localizar-se-iam em área próxima da actual rua 
Elias Garcia onde, há dois anos, reconhecemos restos de duas de tais estruturas, ainda com 
cerâmicas, que pudemos classificar nos finais do século XVI ou nos inícios da centúria 
seguinte. É, pois, provável que este forno se encontrasse na mesma área ou nas proximida-
des do local onde existiam as olarias muçulmanas, mantendo antiga tradição artesanal.

As produções de cerâmicas muçulmanas de Silves puderam ser confirmadas através da 
análise macroscópica das pastas dos seus fragmentos, exumados nos arqueossítios investiga-
dos, onde identificámos, recorrentemente, a utilização de grãos de arenito vermelho, funcio-
nando como elementos não plásticos ou desengordurante das pastas. Cerâmicas com pastas 
de cor muito vermelha, ou castanha avermelhada, podem ter sido produzidas em Silves, nome-
adamente algumas com as superfícies bem regularizadas e polidas, decoradas com pintura de 
cor branca, constituindo núcleo quase sem paralelos no restante Sul de Portugal.

A cidade seria circundada por extensas propriedades agrícolas como a Quinta da 
Barrada, a Horta Grande, Matamouros, o Monte de Roma, Almarjão, entre outras. Estas 
unidades de produção dispunham de instalações várias e seriam quase auto-suficientes em 
termos económicos, sendo os excedentes comercializados nos mercados citadinos.

2.2.3.3.1. Albergues, hospitais e necrópoles
A chegada às cidades do al-Andalus de forasteiros deixa pressupor instalações destina-

das a acolhê-los, em particular aqueles que possuíam fracos recursos económicos e, mesmo, 
os doentes. Na área de influência de Silves existia a igreja do Corvo onde se podiam recolher 
peregrinos, em particular cristãos e moçárabes, pelo menos até ao século XII (Blásquez, 
1901, p. 17, 18; Sánchez-Albornoz, 1978, p. 223).

No “Livro do Almoxarifado de Silves”, é assinalado terreno “... que em outro tempo foy 

estalagem...” (Domingues, Leal e Moreno, 1984, p. 33). Este ficava próximo do rio e a pouca 
distância da Porta da Mouraria (Domingues, Leal e Moreno, 1984, p. 33, 84), pervivendo, 
ainda, o topónimo rua da Estalagem, em artéria da zona baixa da cidade, recentemente alte-
rado para rua João de Deus. A atendermos àquelas informações podemos deduzir da exis-
tência de duas estalagens, pertencentes a diferentes períodos da história da cidade, embora 
ambas localizadas junto ao rio. A primeira, poderá ter origem muçulmana pois, tal como em 
relação ao hammam, permanecia na memória da população. 

Conhece-se no arrabalde de Granada “hospital” destinado a acolher pessoas doentes, tendo 
muitas delas, possivelmente, problemas do foro psíquico. O maristán, conforme era denominado, 
foi mandado edificar, no século XIV (1367), por Muhammad V e, depois de ter sofrido diferentes 
vicissitudes, encontra-se em fase de restauro, após intervenção arqueológica que permitiu uma 
melhor compreensão da sua estrutura. Trata-se de construção com planta rectangular, três pisos 
e pátio central, para onde abriam pequenos compartimentos, pressupondo-se que ali tenham 
existido doentes internados (García Granados e Salvatierra Cuenca, 1984, p. 18, 25; García Grana-
dos, Giron Irueste e Salvatierra Cuenca, 1989, p. 30, 33). O internamento no maristán, e até a sua 
própria concepção, pode corresponder a modelo oriental, sendo talvez consequência da denomi-
nada peste negra que, entre 1347 a 1352, provocou inúmeras mortes nas cidades muçulmanas 
peninsulares, inclusivamente em Granada (Arié, 1984, p. 305, 306, 308). Conhecem-se, no 
entanto, hospitais tanto no Próximo Oriente, onde os médicos peninsulares íam estudar, como 
no Magreb, pelo menos a partir do século X. A mais antiga referência a um maristán, no al-Anda-

lus, remonta ao de Algeciras, edificado no século XII (Gigandet, 1996, p. 12).
As necrópoles das cidades islâmicas situavam-se, normalmente, no exterior do núcleo 

urbano e, muitas das vezes, junto a uma das portas de entrada na urbe, onde poderiam 
existir oratórios. No entanto, algumas elites político-militares teriam os seus panteões nos 
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jardins das alcáçovas, como acontecia em Córdova, Sevilha, Valência e Granada (Torres 
Balbás, 1957a, p. 133). Na intervenção arqueológica que temos vindo a realizar no interior 
da alcáçova de Silves não localizámos, por ora, a existência de qualquer testemunho 
daquele tipo.

No “Livro do Almoxarifado” faz-se referência a um “ferregeal que chamam da Almo-

couara...” que “parte com o Torrejam e com o adro dos Judeus e da outra parte de cima com 

terra da Ssee...” (Domingues, Leal e Moreno, 1984, p. 37). Aquele primeiro topónimo, a 
menção a uma grande torre, à judiaria e a terras da Sé, conduz a pensarmos que tal necró-
pole se situava não longe da denominada Porta do Sol. 

Conhecem-se, por ora, apenas duas estelas funerárias, procedentes de Silves, uma de 
arenito vermelho e outra de calcário. A primeira não dispõe de proveniência certa e mostra 
texto sepulcral, enquanto a segunda exibe o nome do defunto, “Hisam b.’Ali b.Jalifa” (Labarta 
e Barceló, 1987, p. 417, 418; Nykl, 1940, p. 407, 408), e terá sido encontrada nos anos 
cinquenta da passada centúria aquando da abertura da estrada marginal (Fig. 2.18). Naquele 
local, próximo do rio, foram então, tal como durante o plantio do laranjal ali existente, desco-
bertas diversas sepulturas, assim como talismã, com a representação da “Mão de Fátima”, e 
outros desaparecidos, possivelmente do mesmo tipo do molde publicado por Garcia Domin-
gues, contendo inscrição religiosa (Domingues, 1956, fig. 5).

Existiu outra necrópole, embora com cronologia indeterminada, na área onde se encon-
tra o edifício dos correios. Este foi construído nos anos cinquenta do século passado e, 
segundo informação de José António Correia, que participou como servente naquela obra, 
durante a abertura das valas para a implantação dos alicerces do edifício ter-se-ão descoberto 
várias sepulturas, estruturadas por lajes e, em especial, muito espólio osteológico humano. 
Pode tratar-se, dada a tipologia das sepulturas, de cemitério romano ou tardo-romano.

FIG. 2.18 – Fragmento de lápide sepulcral, da necrópole islâmica de Silves.
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2.2.4. Rede viária e malha urbana

A cidade medieval de Silves mostra localização muito semelhante à de outras grandes 
urbes do Sul de Portugal, ocupando a encosta voltada a sul de elevação sobranceira à margem 
direita de um rio e não longe do seu estuário. Encontram-se naquelas condições cidades 
litorais e outras nos estuários de grandes rios ou nas margens daqueles.

Silves, tal como as cidades referidas, foi condicionada pela topografia do relevo onde 
está instalada, desenvolvendo-se, por isso, a sua ocupação entre o ponto mais alto e o rio, 
observando-se diferenças de cotas com cerca de 50 m e originando ruas por vezes extrema-
mente íngremes. 

Os testemunhos que evidenciam a antiga rede viária não são abundantes, embora se 
conheçam as principais portas de entrada na medina. A existência de antiga edificação como 
a alcáçova, assim como a localização da mesquita principal, agora proposta no quarteirão em 
parte delimitado pela travessa do Hospital e rua da Azóia, permitem reconstituirmos dois dos 
principais eixos viários da cidade islâmica. Assim, e talvez na tradição do urbanismo romano, 
entre a Porta do Sol e a Porta da Azóia desenvolver-se-ia via que corresponde, grosso modo à 
decumana, enquanto que outra, perpendicular, a rua Direita, ligava a Porta de Loulé ao Castelo, 
encontrando paralelos no cardo maximus. A partir daquelas duas grandes vias a medina ficava 
subdividida em quatro quadrantes, correspondendo o situado a nordeste à localização da 
alcáçova. Outras ruas, mais estreitas e paralelas entre si, orientadas no sentido nascente-poente 
e acompanhando o desenvolvimento da encosta, delimitariam os principais quarteirões.

Outra importante via ligava a Porta da Azóia à alcáçova, passando junto à mesquita. 
Duas ruas de menor importância desenvolviam-se a partir da Porta de Loulé, para nascente, 
conduzindo ao grande Poço-Cisterna e, no sentido oposto, aos banhos públicos.

Embora escrito no século XV, o “Livro do Almoxarifado” refere outras ruas que podem 
ter feito parte da rede viária muçulmana. Entre aquelas encontra-se a travessa da Cató, à 
esquerda de quem sobe a rua Direita (Domingues, Leal e Moreno, 1984, p. 15, 19). Na inter-
venção que realizámos no lado nascente da rua do Castelo, na Residência Paroquial (Gomes, 
2006, p. 176, 221), verificámos, através da identificação de fossa séptica, a existência de 
pequena rua paralela àquela e situada a norte do espaço habitacional reconhecido. 

Também identificámos beco na Zona da Arrochela, medindo cerca de 1,50 m de largura, 
que possibilitava a entrada no espaço habitacional ali identificado. O seu acesso processava-
se partir de rua situada a nascente.

As ruas secundárias que referimos eram estreitas e permitiam passagem para espaços 
habitacionais bem diferenciados, conferindo-lhes maior privacidade, embora também 
concorressem para a melhor protecção dos transeuntes da acção do Sol.

Na zona exterior às muralhas da medina existia via com grande importância, sendo 
ainda referida no “Livro do Almoxarifado”, e que ligava a Porta de Loulé ao rio, denominada 
naquele texto rua do Moinho da Porta (Domingues, Leal e Moreno, 1984, p. 33).

A ponte sobre o rio Arade era, até há poucos anos, a passagem mais rápida para a zona sul 
do território de Silves. Segundo a tradição tratar-se-ia de ponte romana. No entanto, as siglas 
visíveis nas pedras das arcarias são semelhantes às que se podem observar nas cantarias da 
capela-mor da Sé, no cunhal nascente da Porta da Medina e na torre 8 da alcáçova. Aquelas 
marcas poderão ter sido realizadas após 9 de Janeiro de 1440, data em que os silvenses, como 
resposta ao regente D. Pedro, reclamam: “ por os nossos pecados somos postos em trabalhos e despesas” 
por causa “de hua ponte de pedra que nos cayo d´huua grande cheea que beyo pella quall nos serviamos 

E quantos ha no algarve” (Iria, 1990, p. 57-59). Pensamos que a ponte terá sido edificada após a 
conquista cristã, pois se ela existisse, em 1189, não seria esquecida na “Crónica do Cruzado”.
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2.2.4.1. Os bairros
Os diferentes bairros de Silves poderiam, tal como acontece em outras cidades islâmi-

cas, encontrarem-se organizados em função das actividades económicas, da origem étnica 
ou dos credos dos seus habitantes. De facto, as comunidades cristãs e judaicas, embora 
pagassem tributos especiais, continuaram a praticar, livremente, os seus cultos até, pelo 
menos, ao fim do Califado. Em urbes como Huesca e Saragoça, existiam templos cristãos 
nos bairros ocupados por comunidades moçárabes que, conforme vimos anteriormente, 
poderiam dispor de banhos em anexo (Arié, 1984, p. 189).

Aquelas populações só terão sido realmente perseguidas nos dois períodos de maior 
fundamentalismo religioso, ou seja durante os séculos XII e XIII, embora apesar de em 
alguns casos se terem convertido, forçadamente, à Fé Islâmica, mantiveram-se nas zonas 
onde viviam até à sua ulterior integração nos territórios cristãos. Os dados arqueológicos, por 
enquanto disponíveis, em relação a Silves não nos permitem tirar conclusões sobre a orga-
nização socioeconómica dos bairros existentes na cidade, durante o período muçulmano, 
pressupomos que aquela terá sido semelhante ao das outras urbes suas contemporâneas. No 
entanto, a presença na cidade de populações cristãs, mesmo em época considerada de maior 
intolerância religiosa, parece-nos confirmada, pois o infante D. Fernando, filho de D. Afonso 
II e conhecido como Infante de Serpa, terá habitado palácio naquela cidade, onde passaria 
largas temporadas em vésperas da reconquista do Algarve (1248) (Domingues, 1956, p. 40). 
Todavia, esta presença pode estar ligada a interesses económicos e políticos, dado saber-se o 
bom relacionamento existente entre D. Fernando e Afonso X de Leão e Castela, a quem o 
governador muçulmano do Algarve prestava vassalagem. 

Segundo Garcia Domingues, o palácio daquele membro da realeza poderia situar-se em 
Matamouros, junto a convento de Trinitários por ele fundado, que deu lugar, ulteriormente, 
a outro de frades Franciscanos, cujas lápides sepulcrais ainda ali pervivem. De facto, embora 
aquele autor apresente, de igual modo, a hipótese de o palácio de D. Fernando ter existido 
no interior da cidade, parece-nos que a sua primeira sugestão é mais plausível, visto que 
aquela propriedade seria fortificada e nela se terá refugiado Ibn Al-Mahfut, aquando da 
tomada da sua capital por D. Paio Peres Correia (Domingues, 1956, p. 41).

A comunidade judaica deveria, de igual modo, encontrar-se representada em Silves, 
visto que após a reconquista da cidade passou a pagar dízima à Igreja, tendo ali permanecido 
oficialmente, pelo menos, até ao reinado de D. Manuel, momento em que os seus bens e os 
da sinagoga foram confiscados (Ferro, 1979, p. 59; Iria, 1988, p. 155; Tavares, 1982, p. 489). 
É provável que a judiaria tenha existido no interior da medina de Silves, na zona a nascente 
da Porta da Medina, onde o “Livro do Almoxarifado” ainda a situava em meados do século XV. 
Ali se refere, especificamente, a existência da judiaria e a presença de judeus (Domingues, 
Leal e Moreno, 1984, p. 26, 28, 145). 

No século XV conhecia-se, no interior da medina, a rua da Sapataria Velha, já referida 
(cf. Cap.1.1), devendo ter origem em período anterior à conquista cristã, indicando existirem 
no interior da fortificação bairros ligados a certas actividades económicas, como era comum 
no mundo medieval português. A alteração desta rua para o actual nome deve ter acontecido 
na centúria seguinte, podendo relacionar-se com a transferência daquele tipo de actividade 
para outra zona da cidade. 

Nas cidades muçulmanas, determinadas profissões, como os sapateiros, costumavam 
instalar-se nos arrabaldes, em zona exterior à muralha, onde normalmente habitavam as 
populações com menos recursos económicos e, também, outros artesãos, ali coexistindo 
outras oficinas, como seriam as olarias e os fornos de cozer barro, as ferrarias e, por vezes, 
pequenas hortas, fazendo a ligação entre o campo e a cidade.
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FIG. 2.19 – Peças recuperadas, avulso, no Castelo de Silves.
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Os arrabaldes de Silves poderiam estar, de igual modo, organizados em bairros 
contendo mesquita ou outros templos, banhos e mercados próprios, chegando a possuírem 
muralhas, conforme tivemos oportunidade de referir. 

De muitos destes bairros e, em particular das habitações que os constituíam, provêm 
espólios diversificados, encontrados dispersos, desde sempre, um pouco por todo o núcleo 
urbano (Figs. 2.19-2.26).

Conhecedor de alguns daqueles materiais, Garcia Domingues, em 1956 (p. 41), comenta: 
“Os vestígios de arte árabe assinalados em Silves são, na verdade, muito escassos para uma 

cidade que gozou de tanta fama em tempos árabes, pela sua monumentalidade.

Impõem-se, por isso, escavações para a descoberta de riquezas arqueológicas que incontestàvel-

mente existem no subsolo de Silves”.

FIG. 2.20 – Espólio recuperado no exterior, do lado nascente, do Castelo de Silves (Silv. 5).
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FIG. 2.21 – Fragmento de cântaro encontrado, na área urbana de Silves.
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FIG. 2.22 – A - Panela encontrada, a 1 m de profundidade, na rua das Portas de Loulé; B - Fragmento de talha, recolhido, na área 
urbana de Silves.
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FIG. 2.23 – Fragmento de talha e de queimador de essências encontrados, avulso, na área urbana de Silves.
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FIG. 2.24 – Fragmentos de púcaros procedentes da área urbana de Silves.
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FIG. 2.25 – Fragmentos de lamparinas e de infusa encontrados na área urbana de Silves.
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FIG. 2.26 – Bicos de aguamanis, encontrados no exterior, dos lados nascente e norte, do Castelo de Silves.
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FIG. 2.27 – A - Púcaro da travessa da Cató; B, C - Púcaro e cântaros recolhidos na área urbana de Silves.
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2.3. Aspectos do quotidiano urbano

2.3.1. A habitação

As intervenções realizadas, em três dos arqueossítios investigados (Castelo, Residência 
Paroquial e Zona da Arrochela) ofereceram-nos testemunhos significativos de espaços habi-
tacionais islâmicos, embora todos atribuídos à fase final daquela permanência (séculos 
XII-XIII).

Assim, reconhecemos dois modelos arquitectónicos distintos, que correspondem a 
acentuadas diferenças socioeconómicas dos seus habitantes. Ao primeiro modelo perten-
cem os restos de duas vivendas, identificadas na Residência Paroquial e na Zona da Arro-
chela. Apesar das distintas dimensões daquelas casas, conforme oportunamente tratámos, 
ambas apresentam como características comuns serem edifícios térreos, cujos espaços se 
articulam em torno de pequeno pátio central, com jardim. As duas dispunham de instala-
ções sanitárias, em uma delas ligada a fossa séptica, repetindo sistema que também identi-
ficámos no sector de casa posto à vista na rua do Castelo (cf. Cap. 2.2.3.3.). 

As habitações referidas possuíam cobertura em terraço e a maior (Zona da Arrochela) 
apresentava estábulo anexo. No interior daquela identificámos silo onde se guardariam os 
cereais para o consumo anual (cf. Cap. 1).

No pátio da casa da Residência Paroquial (Gomes, 2006, p. 176-177), apesar das trans-
formações verificadas durante a sua ocupação cristã, encontrámos nivelamento contendo 
cerâmicas islâmicas e no exterior várias peças, fracturadas, entre elas fragmentos de talha 
decorada, com relevo e estampilhagem, que terá feito parte do equipamento essencial 
daquela habitação.

Também detectámos vestígios pertencentes a uma outra habitação do mesmo tipo das 
agora tratadas, nomeadamente restos de jardim com passeador a que se associava cisterna, 
na área correspondente ao Salão Paroquial.

Embora de maiores dimensões, deve, ainda, integrar o mesmo tipo de casas o conjunto 
de testemunhos arquitectónicos que no Castelo denominámos Casa B, aspecto que só a 
continuação das escavações arqueológicas poderá averiguar.

O segundo modelo integra habitação palatina, mostrando planta rectangular disposta 
longitudinalmente em relação ao pano de muralha, ao qual está adossada, sendo constitu-
ída por dois andares e dois pátios interiores, um deles com jardim , além de possuir insta-
lações sanitárias, complexo de banhos e depósitos para água próprios.

Um dos pátios, mais próximo da entrada principal da casa, pertenceria à sua zona 
semiprivada, onde se encontrava o salão principal com alcova, antecedido por arcaria deco-
rada com estuques incisos e pintados. O segundo pátio centrava o sector privado, onde 
existia a cozinha, os banhos, a despensa, etc.

Pode ter, igualmente, pertencido a habitação de carácter palatino, dada a sua situação, 
dimensões e disposição dos espaços, mas ainda à boa qualidade da edificação, sector de 
construção exumado na Zona da Arrochela. De facto, pudemos ali descobrir parte de salão 
com 11,60 m de comprimento, ladeado por duas alcovas sobrelevadas, em local que seria 
cercado, pelo menos, a sul e a poente, por forte dispositivo defensivo.

A importante área palatina pertence certamente o Complexo de Banhos exumado na 
alcáçova, protegido do lado sul por forte muro onde se abria largo portão de acesso a pátio 
cujas dimensões e funções, por ora, desconhecemos, embora a sua situação, central e 
elevada, sugira tratar-se do palácio do governador da cidade e do território de Silves.
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2.3.2. As actividades domésticas

Sabemos que a casa medieval, tanto islâmica como cristã, não era pródiga em mobiliário 
e utensílios. A economia de meios abrangia quase todos, exceptuando as elites que podiam 
adquirir e fruir de maior número de bens, sobretudo de alguns exógenos e sumptuários.

Os contextos arqueológicos por nós estudados evidenciaram não só diferenças em rela-
ção aos distintos testemunhos arquitectónicos, como aos espólios que aqueles integravam. 
Desde logo é nítida a diferença entre a quantidade e a qualidade dos materiais exumados na 
alcáçova, em relação aos identificados em diferentes pontos da área urbana. Como é lógico, 
as elites dispunham de espaços maiores, com arquitectura mais complexa, correspondendo 
às construções singelas menor espólio. Todavia, entre os diferentes pontos daquela escala 
encontram-se ocorrências comuns, como por exemplo as cerâmicas de ir ao fogo e que tanto 
eram usadas nas modestas cozinhas, das populações economicamente mais carenciadas, 
como nas da mais abastada nobreza.

Por outro lado, os artefactos exumados informam-nos sobre as principais actividades 
desenvolvidas nas áreas habitacionais. Além dos trens de cozinha com cerâmica de ir ao 
fogo, de armazenamento e de mesa, encontrámos lucernas e lamparinas, restos de móveis, 
peças de fusos e de rocas, utilizados pelas mulheres de cada casa na fiação da lã e do linho, 
pressupondo manufactura de tecidos, a par de objectos de carácter lúdico, de brinquedos e 
de peças de jogo, ou de artefactos utilizados na higiene pessoal (pinça e frascos de perfumes) 
mas, também, adereços (alfinetes de cabelo e jóias).

Algumas moedas descobertas, de ouro ou prata, traduzem o grande desenvolvimento 
comercial, estabilidade económica e aspectos da propaganda político-religiosa.

Conforme várias vezes ao longo do presente trabalho tivemos oportunidade de referir, 
as cerâmicas constituem a maior quantidade de espólio, como o mais diversificado, permi-
tindo observar evoluções formais e funcionais, além de atributos de carácter simbólico e 
estético, que utilizam a coroplastia, a impressão de matrizes, a pintura, o esmalte ou outros 
elementos decorativos.

Na grande maioria das casas muçulmanas as refeições eram tomadas junto ao fogo, onde 
foram cozinhadas. Assim impunha a economia de espaços e de movimentos, aproveitando-se 
a iluminação proporcionada por aquelas estruturas de combustão, como o aconchego produ-
zido pelo seu calor nos dias de clima mais rigoroso. Os alimentos eram consumidos em reci-
pientes de uso colectivo, como as grandes taças, ou até nas vasilhas em que foram cozinhados, 
no caso de frigideiras e tachos. Os líquidos eram servidos em jarros e jarras, utilizando-se 
ocasionalmente púcaros. Taças de menores dimensões poderiam servir para conter condi-
mentos, nomeadamente sal e especiarias mas, também, para nelas se beber, individual-
mente.

Algumas facas ajudavam a partir os alimentos que eram consumidos com as mãos. Ao 
acervo referido faltam, por certo, os utensílios produzidos em materiais perecíveis e que rara-
mente se conservaram, mas que sabemos terem existido nas mesas islâmicas, designadamente 
recipientes de diferentes fibras vegetais entrançadas, assim como colheres de madeira.

Nas casas mais abastadas a mesa era armada no salão, perto da alcova quando esta 
existia, onde se recostava o dono durante os repastos.

Os alimentos eram servidos e consumidos no mesmo tipo de recipientes antes referi-
dos, embora apresentassem formas e decorações mais requintadas, recorrendo-se, desde 
cedo, às cerâmicas esmaltadas e policromas importadas e, mais tarde, às de produção penin-
sular, a par de peças vidradas ou, durante o Período Almorávida-Almoada, esmaltadas, deco-
radas por estampilhagem, esgrafitadas, etc.
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A par dos pratos principais que constituíam as refeições, a mesa era completada com 
bonitas taças de pé, algumas com forma carenada e cobertas com tampa, onde se serviam 
frutos secos (acepipes), condimentos e molhos, tal como doces. Além das peças de cerâmica, 
podiam surgir, nestas mesas fartas, recipientes de vidro, nomeadamente taças e jarros, como 
os cujos fragmentos exumámos na alcáçova.

Nos dias escuros e durante a noite dispunham-se na mesa lucernas e, mais tardia-
mente, lamparinas com pé alto. Os lavabos faziam ainda parte do serviço de mesa. No salão 
encontravam-se, também, queimadores que tanto aqueciam o ambiente como o purifica-
vam, através das essências neles queimadas.

Na loiça de mesa estudada, com cronologia situada entre os séculos VIII e XIII, verifi-
cou-se a evolução de certas formas.

A taça, registada em todos os arqueossítios investigados, é a peça que revela maior polimor-
fismo, permitindo, através da forma do corpo, do perfil e secção do bordo, do tipo de carena e, 
em particular, do pé em que assentam, assim como do tratamento das superfícies e técnicas 
decorativas empregues, estabelecer o quadro da sua evolução e seguir a sua integração cultural. 

As taças com as superfícies esmaltadas e cronologia mais recuada, correspondendo à 
fase do Emirato Omíada, apresentam formas hemisféricas achatadas ou troncocónicas e, em 
raros casos, observa-se, naquele primeiro grupo, canelura sugerindo carena e antecedendo 
o fundo. Dispõem de bordos ligeiramente espessados, ou extrovertidos, e assentam em 
fundos planos ou com pé baixo e anelar. Oferecem decoração nas cores azul turquesa ou 
verde, associadas à cor castanha escura ou negra, constituída por simples manchas, linhas 
escorridas ou composições mais elaboradas, de carácter geométrico, fitomórfico ou pseudo-
epigráfico, na superfície interior.

Contemporâneas e formalmente semelhantes, às peças antes referidas, seriam os 
exemplares com ambas superfícies vidradas, encontrados em menor número que as taças 
com pastas e superfícies de cores claras ou vermelhas. 

Os exemplares mais antigos daqueles últimos correspondem a formas com paredes 
sub-verticais e fundos quase planos, sem pé. Uma das características desta forma e classe de 
cerâmicas reside na quase inexistência de pé. Surgem, ainda, taças de maiores dimensões a 
partir de meados do século VIII, onde encontramos variantes com o bordo espessado ou, 
extrovertido e horizontal, em aba. A decoração pintada é de cor vermelha, cor-de-laranja, 
castanha ou negra, nas taças com superfícies claras, ou branca nos exemplares que apresen-
tam superfícies de cor vermelha ou cinzenta. Os motivos representados, executados sobre o 
bordo ou na superfície interior são, normalmente, de carácter geométrico.

As peças com as superfícies esmaltadas de época ulterior, correspondendo ao Período 
do Califado de Córdova, mostram forma hemisférica, hemisférica achatada ou carenada. 
Algumas são mais altas que as anteriores, do Período do Emirato, e possuem, em geral, 
bordos ligeiramente extrovertidos.

A decoração foi efectuada nas cores verde e castanha escura ou apenas utilizando uma 
daquelas. Também encontrámos taças esmaltadas apenas de cor castanha escura, assim 
como outras com decoração de reflexo metálico.

A partir dos inícios do século XII verifica-se maior diversidade formal, sobretudo nas 
peças esmaltadas, coexistindo exemplares hemisféricos, outros hemisféricos achatados, 
carenados e surgindo as taças com carena acusada, com Almorávidas e Almoadas. Obser-
vam-se, também, acentuadas diferenças em relação ao bordo, ao pé alto e destacado, como 
na decoração diversificada, registando-se variação cromática, entre ambas superfícies, utili-
zação de incisões na superfície exterior, tanto de taças como das tampas de fecho hermético 
que as cobriam, ou de estampilhas, em particular no interior daquelas primeiras.
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Taças carenadas e esmaltadas, dos finais do Período Almoada, apresentam decoração 
incisa nas superfícies exteriores, entre o bordo e a carena. Aquela pode ser constituída por 
simples linhas horizontais ou por teorias de elementos fitomórficos, muito estilizados, a 
maioria dos quais reproduzindo palmetas (Figs. 2.28 e 2.29).

Alguns daqueles recipientes eram cobertos por tampas de forma bitroncocónica, que 
mostravam, de igual modo, decoração incisa, entre a carena e o bordo, formada por linhas 
horizontais, verticais, associando-se umas e outras, ou por teorias de motivos fitomórficos 
idênticos aos que decoram as paredes das taças. Em um caso verificámos ornamentação 
constituída por cordões radiais, preenchidos por pequenas impressões.

A decoração das peças mencionadas, taças e tampas, era completada pela aplicação de 
esmaltes nas cores verde, azul turquesa, amarela ou branca, sendo a mesma enriquecida, 
através das diferentes quantidades de esmalte que se conservavam nas incisões e nas super-
fícies, ou pela variação cromática proporcionada pela aplicação de esmaltes de cores diferen-
tes (Figs. 2.30 e 2.31).

A decoração estampilhada, encontrada no interior das taças de carena acusada, circuns-
creve-se ao fundo e era integrada em cartelas circulares. As pequenas estampilhas oferecem 
forma geométrica ou fitomórfica, a maioria das quais circulares, mas tendo detectado-se 
outras bolbiformes e rectangulares, assim como séries de impressões produzidas com 
“pente” (Fig. 2.32). 

Uma taça esmaltada mostra impressa, na superfície exterior do fundo, marca leteri-
forme que pode corresponder ao nome do fabricante (Fig. 2.33).

Nas taças cujas superfícies foram vidradas aparecem, de igual modo, formas novas: as 
taças bitroncocónicas com carena acusada, muito semelhantes às possuindo as superfícies 
esmaltadas, as taças hemisféricas muito achatadas, com carena baixa, e as taças com dupla 
carena acusada, fundo convexo e séries de cordões verticais nas superfícies exteriores. Veri-
fica-se a existência de maior número de exemplares que assentam em fundos planos ou algo 
convexos, em relação aos providos de pé alto e anelar. Estas peças oferecem decoração de cor 
castanha escura ou constituída pelos já referidos cordões (Fig. 2.34).

Nas taças produzidas com pastas de cores claras ou vermelhas observa-se que assentam 
em fundos planos. Podemos, pois, constatar grande homogeneidade formal nas taças com o 
tipo de fabrico referido ao longo de toda a permanência islâmica, à excepção de alguns 
bordos extrovertidos e de raras peças com pé anelar (Fig. 2.35). Também identificámos exem-
plares, pouco numerosos, fabricados ao torno lento.

Por outro lado, as taças produzidas com pastas claras mostram sempre paredes mais 
finas, superfícies melhor alisadas e foram preferentemente decoradas.

A decoração das taças fabricadas com pastas claras ou vermelhas é constituída por moti-
vos pintados, nas cores vermelha, castanha ou negra, no interior do fundo ou sobre o bordo, 
no primeiro grupo mencionado, e de cor branca, no segundo. As diferentes temáticas deco-
rativas presentes nesta forma aproximam-se, em certos casos, das registadas em púcaros, 
jarras e bules, podendo tanto encontrar-se relacionada com a evolução cronológica e de 
gosto, como com diferenças étnicas dos seus produtores.

Os bules foram montados com pastas claras ou vermelhas e, apenas, alguns exemplares 
mostram decoração constituída por pingos de vidrado. Não possuímos, por enquanto, 
nenhum bule com as superfícies esmaltadas ou vidradas.

Embora se tenha encontrado em Silves bule anterior à presença islâmica na cidade, esta 
forma só reaparece a partir de finais do século X (Fig. 2.36).

Os bules muçulmanos mais antigos dispõem de corpo globular e assentam em fundo ligei-
ramente convexo, tendo bordo alto e asa angular. Os bicos, de forma cilíndrica, são longos.
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Os exemplares almorávidas e almoadas mostram forma globular mas substancialmente 
achatada, gargalos baixos, com lábio destacado por cordão ou inflexão, asas pequenas e 
curvas, assentam em fundos de tendência convexa e dispõem de bicos curtos.

Os bules do Período Almoada, fabricados com pastas claras, mostram corpo de tendên-
cia bitroncocónica, descansando em fundo com pé anelar para encaixe em suporte. Uma 
miniatura oferece as mesmas características.

FIG. 2.28 – Evolução formal das taças esmaltadas encontradas em Silves.
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FIG. 2.29 – Decoração incisa, executada na superfície exterior de taças carenadas e esmaltadas.

FIGS. 2.30 | 2.31 – Decoração incisa, executada em tampas, esmaltadas, de fecho hermético.
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Aqueles recipientes são muito baixos, as 
asas pequenas, possuem perfil semicircular, os 
bicos são curtos e de forma bitroncocónica; 
aspectos que vinham já sendo notados em algu-
mas das peças anteriores.

Os bules mais antigos apresentam decora-
ção pintada, constituída por conjuntos de três 
traços digitados ou teorias de pequenos traços 
cruzados, integrados em cartelas horizontais; 
ornamentação que, também, encontrámos nos 
púcaros da mesma época.

Os bules dos séculos XII-XIII exibem, em 
geral, decoração pintada, formada por linhas 
horizontais que, não raro, integram séries de 
pequenos traços algo irregulares, dispostos obli-
quamente. Exemplar fabricado com pasta clara e 
a miniatura, pertencente à mesma classe de 
cerâmica, conservam, sob o bordo, manchas de 
vidrado de cor verde. Os bules de forma bitroncocónica, produzidos com pastas de cores 
claras, mostram decoração canelada, entre a carena e o pé.

Os púcaros de duas asas, utilizados para conter ou consumir líquidos, são apenas 
conhecidos com pastas de cores claras ou vermelhas. Verifica-se, nos exemplares mais anti-
gos (séculos VIII-IX), a presença de duas carenas, tendo o gargalo e o corpo altura igual.  
O fundo é plano e as duas asas são opostas. A decoração pintada é cuidada e oferece, em 
certos casos, motivos distintos entre o gargalo e o corpo (Fig. 2.37).

Os exemplares dos finais do século IX e da centúria seguinte possuem forma na tradi-
ção da anterior, embora com a carena inferior mais alta ou desaparecendo, constituindo 
corpo bitroncocónico. Aparece outro grupo com corpo de tendência globular, mantendo-se 
altura igual entre aquele e o gargalo. Todavia, o gargalo deixa de ser cilíndrico, como aconte-
cia nos exemplares anteriores, passando a troncocónico.

Exemplares com menores dimensões mostram corpo muito pequeno a que se associam 
gargalos altos e asas proporcionalmente grandes, oferecendo decoração similar à anterior-

FIG. 2.32 – Decoração estampilhada, executada no interior de taças com carena acusada.

1

8 9 10 11 12 13 14

2 3 4 5 6 7

FIG. 2.33 – Marca, possivelmente de fabricante, executada 
no exterior do fundo de taça vidrada do Castelo de 
Silves.
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mente referida. Esta forma pervive, com algumas variantes, até ao século XI. Contudo, 
surgem nos inícios daquela centúria, púcaros com corpo de forma hemisférica achatada, 
assentes em fundo plano e com gargalos de menor altura que o corpo.

Os púcaros dos séculos XII-XIII oferecem corpo globular, com fundo plano ou ligeira-
mente convexo, conforme se observou nos bules, verificando-se possuírem, quase sempre, 
a mesma altura entre o gargalo e o corpo.

FIG. 2.34 – Evolução formal das taças vidradas, encontradas em Silves.
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Alguns exemplares do período anterior apresentam asas de tendência angular, tal como 
acontecia com os bules, observando-se, nos mais recentes, a utilização de asas mais peque-
nas e de perfil arredondado.

Também a ornamentação evidencia diferenças, sendo mais singela e, normalmente, 
constituída por traços, dispostos obliquamente, no interior de cartelas, formadas por linhas 
horizontais, sob o bordo ou, apenas, no início do corpo. 

FIG. 2.35 – Evolução formal das taças de pastas claras e vermelhas, encontradas em Silves.
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Os púcaros com uma asa apresentam, de igual modo, variações formais significativas. 
Assim, os mais antigos possuem corpo subcilíndrico, com carena, pouco acentuada, junto 
ao fundo. Este é plano. A asa, sobrelevada, une o bordo ao fundo. Alguns exemplares apre-
sentam cordão sob o bordo. A decoração pode ser constituída por séries de três dedadas 
pintadas sobre o corpo, ou por bandas horizontais e cartelas verticais, pintadas, contendo 
séries de pontos (Fig. 2.38).

FIG. 2.36 – Evolução formal dos bules, encontrados em Silves.
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Púcaros do Período Califal mostram corpo de forma esférica achatada, com gargalo 
cilíndrico e largo, assentando em fundo plano ou ligeiramente convexo. A asa mantém-se 
um pouco sobrelevada. Um exemplar com corpo cilíndrico, fundo plano e carena baixa, 
parece continuar a forma detectada nos séculos VIII e IX.

Os púcaros correspondentes aos finais do Período Califal e ao Período Taifa oferecem 
formas algo distintas, embora na tradição da anterior. O corpo indica tendência para a forma 

FIG. 2.37 – Evolução formal dos púcaros, com duas asas, encontrados em Silves.
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bitroncocónica, com carena alta, tal como se verificou nos bules e nos púcaros de duas asas. Estas 
são angulares, podendo, em certos casos, ser algo sobrelevadas. Oferecem decoração pintada, 
constituída por grupos de três traços, digitados, verticais, dispostos a partir do bordo, ou horizon-
tais. Uma variante é constituída por três linhas, verticais, sendo a interior em ziguezague. 

Aos Períodos Almorávida e Almoada correspondem púcaros de forma bitroncocónica, 
com carena baixa e fundo plano, tendo uma asa com a extremidade superior fixada ao bordo 

FIG. 2.38 – Evolução formal dos púcaros, com uma asa, encontrados em Silves.
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e a inferior à carena. Apresentam corpo com caneluras horizontais e decoração pintada, 
formando ondulado. Trata-se de evolução formal com antecedentes nos séculos VIII e IX. 
São seus contemporâneos os pequenos púcaros com forma globular, possuindo as superfí-
cies esmaltadas de cor branca, dispondo de pé anelar e de pequena asa. Um dos exemplares 
oferece pega triangular. 

A jarra mais antiga que exumámos, dos finais do Emirato, mostra corpo globular acha-
tado e assenta em fundo algo convexo. Tem gargalo alto, troncocónico, e duas asas, opostas, 
com a extremidade superior fixada a meio do gargalo e a inferior a meio do corpo. Oferece 
decoração constituída por linhas horizontais tendo sobre uma delas, existente a meio do 
corpo e antecedendo a asa, pequenos traços sub-verticais, dispostos em série (Fig. 2.39).

Algo ulterior seria exemplar com corpo globular, mas achatado, descansando em pé baixo 
e anelar. Dispõe de gargalo largo e alto, troncocónico e de duas asas, opostas, com secção bicir-
cular, tendo a extremidade superior fixada a meio do gargalo e a inferior a meio do corpo. Será 
contemporâneo exemplar com as superfícies vidradas, mostrando gargalo cilíndrico, quatro 
asas opostas, fixadas a meio do gargalo, e possuindo na parte superior dois botões. 

As jarras almorávidas e almoadas apresentam formas diferenciadas das antes mencio-
nadas e grande polimorfismo. Assim, identificámos exemplares com corpo globular, mais 
ou menos achatado ou de tendência bitroncocónica. Possuem gargalo troncocónico, baixo ou 
alto e, em geral, assentam em pé baixo e anelar. Duas asas opostas mostram a extremidade 
superior fixada próximo da união entre o gargalo e o corpo, e a inferior a meio do corpo. 
Podem oferecer superfícies esmaltadas, decoração esgrafitada sobre engobe negro, em peças 
de pastas claras, ou pintura de cor branca, de carácter fitomórfico ou geométrico, no caso dos 
exemplares de pastas vermelhas. Uma jarra oferece decoração, de reflexo metálico, com 
carácter fitomórfico.

O exemplar mais recuado de jarro ou garrafa apresenta corpo com forma piriforme e 
assenta em base destacada. O gargalo é alto e o bordo extrovertido. A asa, algo sobrelevada, 
mostra a extremidade superior fixada sobre o bordo e a inferior na zona mesial (Fig. 2.40).

Os exemplares almorávidas e almoadas além de oferecerem superfícies esmaltadas, 
vidradas ou de pastas claras, apresentam, também, algumas variantes formais. Assim, dispo-
mos de peças com corpo algo piriforme, assentando em base plana, sugerindo evolução 
formal a partir do exemplar anteriormente mencionado. Estas garrafas oferecem, tal como 
certos bules ou púcaros, caneluras em parte da superfície exterior e teriam asa, com a extre-
midade inferior fixada na zona mesial do corpo.

Outras garrafas apresentam corpo globular e assentam em pé destacado. Também iden-
tificámos modelo com corpo globular alongado, decorado por caneluras. Foram suas 
contemporâneas as garrafas com corpo globular, assentes em pé baixo e anelar.

As trípodes completariam o trem de mesa. A mais antiga (século XI) tem forma bitron-
cocónica, carena a meia altura e fundo algo convexo, assentando em três pés. Apresenta 
bordo extrovertido e duas asas, opostas, com a extremidade superior fixada sobre o bordo e 
a inferior a meio da carena (Fig. 2.41).

Na sequência da forma anterior, mas já nos séculos XII-XIII, surgiu exemplar com corpo 
troncocónico, fundo acusado mas plano, suportado por três pés. O bordo é extrovertido e duas 
asas opostas têm a extremidade superior assente no bordo e a inferior antes do fundo.

As trípodes mais divulgadas deste período mostram, no entanto, forma troncocónica, 
com fundo algo convexo. O bordo é introvertido ou vertical e a decoração constituída por 
séries de caneluras verticais.

Depois do salão a cozinha era o mais importante espaço coberto da casa, por aquilo que 
ela representava em termos sociais e económicos. Todavia, em muitas habitações islâmicas, 
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a área onde se processavam e cozinhavam os alimentos, não se encontrava substancialmente 
diferenciada, dada a frequente utilização de um ou dois fogareiros, como de estrutura de 
combustão adossada a parede ou a um dos cantos do compartimento, tanto no chão como 
sobre bancada pouco elevada. Esta constatação pode relacionar-se com a tradição de muitos 
povos mediterrâneos onde a cozinha era no exterior da casa ou móvel, conforme as épocas 
do ano e o estado do tempo. Assim se deve explicar a existência dos numerosos fogareiros 
obtidos durante as escavações arqueológicas, tanto na área palatina, como em diferentes 
pontos da zona urbana.

Na cozinha também se podiam armazenar alimentos e, em particular, água, em talhas 
e cântaros, embora as vivendas maiores possuíssem espaços próprios para as reservas 
alimentares, as despensas, além dos silos onde se conservavam os cereais ou frutos secos, 
podendo os primeiros manterem-se, em bom estado, durante vários anos.

Além dos fogareiros, outra peça comum a todas as cozinhas islâmicas é a panela, cons-
tituindo a forma de cerâmica mais numerosa exumada em Silves. Ela mostra grande diver-
sidade, em termos formais e dimensionais (Fig. 2.42). Apesar das variantes, com corpo 
globular, mais ou menos alongado ou achatado, ser comum ao longo de meio milénio, ou 
de possuírem em geral duas asas, opostas, as variações dos outros atributos formais torna-
ram-nas em elementos sensíveis à evolução cultural, pelo que constituem excelentes indica-
dores cronológicos. 

As formas de panelas mais antigas, do Período Emiral, mostram corpo globular, algo 
achatado, e assentam em fundo plano ou convexo. Apresentam bordo espessado exterior-
mente, gargalo alto e vertical, duas asas opostas, um pouco sobrelevadas ou formando ângulo 
recto, com a extremidade superior fixada ao bordo e a inferior tanto na zona mesial do corpo 
como no início deste. Dispomos de exemplares com bordo espessado e extrovertido, tendo a 
extremidade superior da asa fixada no colo. Estas peças não possuem decoração pintada.

Ao Período do Califado correspondem três formas essenciais. Uma delas, na continua-
ção das anteriores, mostra corpo globular algo achatado, assente em fundo plano ou ligeira-
mente convexo. Apresentam bordos espessados, gargalos sub-verticais, mais altos que os dos 
exemplares anteriores, duas asas opostas, mas de perfil oval, com a extremidade superior 
fixada ao bordo e a inferior na zona mesial. Forma distinta apresenta corpo globular, colo 
algo estrangulado, com bordo biselado. Exibem decoração pintada de cor branca, nos exem-
plares com superfícies vermelhas, ou cor-de-laranja, nas peças de pastas claras. 

O terceiro grupo mostra corpo globular e assenta em fundo plano. Oferece bordo espes-
sado, sendo demarcado no exterior, com lábio algo biselado. Duas asas opostas, sobrelevadas 
em relação ao bordo, têm a extremidade superior fixada sobre este e a inferior no volume 
mesial do corpo. 

Ao Período Almorávida e Almoada corresponde maior diversidade formal e dimensio-
nal dos recipientes que temos vindo a tratar, tendo sido possível observar variantes, apresen-
tando todos corpo globular, podendo ser mais ou menos achatado e, tal como verificámos 
em peças congéneres deste mesmo período, detectaram-se exemplares carenados.

As grandes diferenças notaram-se em relação à altura dos gargalos, formas do bordo e 
das asas, assim como à sua disposição. Deste modo, um conjunto de panelas com forma 
hemisférica achatada, algumas das quais algo carenadas, mostram gargalo baixo, dispondo de 
asas, em geral pequenas, com perfil semicircular e tendo a extremidade superior fixada no 
início do corpo e a inferior a meio daquele. Os fundos são, normalmente, convexos, embora 
exemplares mais raros ofereçam fundo plano. Uma das características deste conjunto, que 
podemos considerar como tardio, ou seja da primeira metade do século XIII, é mostrar zona 
com caneluras horizontais. Certas peças foram valorizadas através de pintura, constituída por 
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séries de três dedadas ou pinceladas ou, ainda, por linhas escorridas, sendo outras vidradas 
em ambas superfícies ou, apenas, na interior.

Formas na tradição das panelas califais apresentam corpo globular e gargalo alto, vertical 
ou algo inclinado para o interior, aspecto que ocorre sobretudo nos exemplares de maiores 
dimensões. Contrariamente ao que acontecia com a forma que antes tratámos, estas panelas 
mostram asas assentes no bordo e no início do corpo, apresentando perfil recto e secção oval 

FIG. 2.39 – Evolução formal das jarras, encontradas em Silves.
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ou plano-convexa, mas sempre pouco espessas (em fita), aspectos que as diferenciam das 
panelas mais tardias, onde as secções eram circulares ou plano-convexas e mais espessas.

Por fim, um terceiro conjunto de panelas, também com antecedentes no Período Cali-
fal, mostra corpo ovóide, mais ou menos achatado, e gargalo não muito desenvolvido mas 
apresentando estrangulamento. As asas possuem ambas extremidades fixadas ao corpo e 
perfil angular sendo, por vezes, sobrelevadas.
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FIG. 2.40 – Evolução formal das garrafas, encontradas em Silves.
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Recuperámos, de igual modo, panelas que possuem, apenas, uma asa e que têm ante-
cedentes, em Silves, que remontam aos níveis pré-islâmicos. Estas peças são pouco nume-
rosas e foram reconhecidas, em particular, a partir do Período Califal. Dispomos de exem-
plares com corpo de forma subcilíndrica e gargalo alto. Assentam em fundo plano, 
apresentam asa de secção plano-convexa, tendo a extremidade superior fixada sobre o bordo 
e a inferior na zona mesial do corpo.
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FIG. 2.41 – Evolução formal das trípodes, encontradas em Silves.
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São contemporâneas daquelas as panelas com corpo globular achatado e assentes, de 
igual modo, em fundo plano. Mostram gargalos altos e asa, com perfil angular. Oferecem 
decoração incisa, apenas, no gargalo (Fig. 2.43).

Os exemplares dos séculos XII-XIII apresentam forma globular achatada e assentam 
em fundos algo convexos. O gargalo é alto e vertical. 

O elevado número de fragmentos de panelas exumados ficou certamente a dever-se ao 
facto de entre os alimentos cozinhados se terem preferido os cozidos e os ensopados, em 
detrimento dos grelhados e assados. Aquela preferência, para além de aspectos relacionados 
com o gosto e a tradição culinária é, ainda, uma opção de carácter económico, dado permitir 
maior aproveitamento dos alimentos, sobretudo da matéria orgânica animal. De facto, as 
estudos faunísticos já realizados para espólios de Silves (Gomes, 2002, p. 70, 71, 76) 
demonstraram o elevado consumo de ovino-caprinos, certamente utilizando como terrenos 
de pastoreio áreas com solos pobres e situados a norte da cidade, cujas peças anatómicas 
foram seccionadas em pedaços de pequenas dimensões e cozinhadas de modo a melhor 
aproveitar não só a carne, como a gordura e a medula dos próprios ossos.

Algumas das panelas, em particular as vidradas, eram utilizadas para guardar alimen-
tos e, em especial, gorduras.

Integravam, ainda, o trem de cozinha as frigideiras quase sempre com intensos vestí-
gios de utilização ao fogo, correspondendo a duas grandes variantes; uma sem asas e outra 
com duas asas opostas. Os exemplares mais antigos, dos séculos VIII-X, apresentam forma 
hemisférica, muito achatada, ou troncocónica e assentam em fundos planos ou algo conve-
xos (Fig. 2.44). Contemporâneas seriam as frigideiras com forma bitroncocónica, carenadas, 
providas de fundo plano e dispondo de duas asas, opostas, com perfil semicircular, tendo a 
extremidade superior fixada sobre o bordo e a inferior sob a carena.

Durante o Período Califal observa-se que os exemplares carenados são mais numerosos 
conservando-se alguns com forma hemisférica achatada, possuindo duas asas, opostas, com 
a extremidade superior fixada sobre o bordo e a inferior junto ao arranque do fundo. 

Pertencem aos séculos XII-XIII frigideiras com forma bitroncocónica, carena mais ou 
menos acusada, assentes em fundos convexos. No entanto, conforme verificámos tratam-se 
de formas pouco numerosas nestes contextos podendo, eventualmente, indicar profundas 
alterações nos hábitos alimentares.

Os alguidares, além da sua utilização para preparar massas, tendo em vista a confecção 
do pão ou de outros alimentos, teriam sido, de igual modo, utilizados para lavar loiça ou 
roupa, ou mesmo para a simples lavagem das mãos. Trata-se, por isso, de formas com uso 
polivalente, muito divulgada, pelo que também apresenta diferentes dimensões e cuja 
função, muitas vezes, não se circunscreve à cozinha (Fig. 2.45).

Os exemplares mais antigos mostram forma troncocónica e bordos extrovertidos, na 
sequência de formas pré-islâmicas de Silves. No Período Califal coexistem exemplares com 
forma troncocónica, bordos espessados, com outros de forma hemisférica achatada, algo 
carenada e bordos extrovertidos.

As produções almorávidas e almoadas apresentam forma troncocónica, bordos prefe-
rentemente espessados no exterior e a superfície interior bem brunida.

Todos os alguidares assentam em fundos planos, não se conhecendo exemplares vidra-
dos nem, tão pouco, esmaltados.

Os cântaros e infusas, dadas as suas dimensões, permitiam o fácil transporte e, em 
particular, o armazenamento de pequenas quantidades de água. Colocados em série, sobre 
bancadas de pedra ou de madeira, normalmente na cozinha ou próximo, podiam dispor de 
tampa e, sobre ela, descansar um púcaro ou jarro. Têm como principais características corpo 
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FIG. 2.42 – Evolução formal das panelas, com duas asas, encontradas em Silves.
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FIG. 2.43 – Evolução formal das panelas, com uma asa, encontradas em Silves.
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de forma globular, mais ou menos alongada, e assentam em fundo plano ou ligeiramente 
convexo (Fig. 2.46).

As formas correspondentes ao Período Omíada apresentam antecedentes locais, desta-
cando-se os gargalos, altos, largos e cilíndricos, com bordo ligeiramente espessado e, em 
alguns casos, extrovertido.

Exemplares do Período Califal mostram bordo espessado, com secção quase circular.
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FIG. 2.44 – Evolução formal das frigideiras, encontradas em Silves.
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No Período Almorávida e Almoada surgem gargalos mais estreitos e bordos espessa-
dos, em aro, alguns dos quais de secção amendoada. Encontram-se cântaros decorados com 
caneluras sobre o gargalo ou no corpo, conforme acontecia com jarras, bules e panelas, seus 
contemporâneos. 

Muitas das cerâmicas islâmicas, produzidas com pastas de cores claras ou de cores 
vermelha a negra, oferecem decoração pintada, no primeiro caso de cor castanha, cor-de- 
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FIG. 2.45 – Evolução formal dos alguidares, encontrados em Silves.
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-laranja ou negra e, no segundo, de cor branca. Aquela pode ser constituída por traços 
simples, quase sempre em número de três, rectos ou curvos, mas paralelos e, em alguns 
exemplares, digitados. Outras pinturas mais elaboradas mostram cadeias de elementos 
circulares ou ovais que, também, surgem isolados ou associados a ponteado. Não são raras 
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FIG. 2.46 – Evolução formal das infusas e cântaros, encontrados em Silves.
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as linhas onduladas, outras espiraliformes e os elementos fitomórficos, muito estilizados, 
nomeadamente flores (Figs. 2.47-2.53). Todavia, é mais comum à decoração pintada a utili-
zação de bandas ou de cartelas horizontais, nas quais foram inseridas linhas onduladas, ou 
teorias constituídas por pequenos traços verticais ou cruzados, de losangos, de quadrados, 
de triângulos, de elementos sinusoidais ou de outros de carácter fitomórfico.

A decoração pintada surge com acentuada expressão nas produções dos séculos VIII 
e IX, aspecto que devemos filiar nos contributos, étnicos e culturais, norte africanos e, 
sobretudo, berberes, embora alguns denotem clara influência provinda do Médio Oriente. 
Trata-se de inovação, com antecedentes pré-islâmicos, muito esporádicos, encontrados em 
cerâmicas norte africanas e peninsulares que acompanham novas formas, como o tambor, 
os púcaros e os aguamanis, estes associando elementos coroplásticos até então desconhe-
cidos.

FIG. 2.47 – Elementos pintados, de cor castanha escura ou negra, sobre superfícies cerâmicas com superfícies de cores claras.
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No século X observa-se menor diversidade, tanto na temática decorativa como nas 
formas das cerâmicas comuns. Contudo, emergem peças que associam diferentes elemen-
tos decorativos, oferecendo aspecto barroquizante. Neste período impõem-se, sobretudo nos 
grandes centros urbanos como Silves, as cerâmicas vidradas e esmaltadas, com decoração 
policroma, de produção peninsular mas seguindo protótipos orientais.

Na centúria seguinte recrudesce a utilização da pintura na cerâmica comum, atingindo 
novo apogeu com Almorávidas e, sobretudo, com Almoadas.

A iconografia utilizada sugere a reabilitação da temática geométrica cara aos povos 
magrebinos, que havíamos reconhecido nas ocupações do Período Omíada, a par de outros 

FIG. 2.48 – Bandas pintadas, de cor castanha escura ou negra, sobre cerâmicas com superfícies de cores claras.
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FIG. 2.50 – Composições pintadas, de cor castanha escura ou negra, sobre cerâmicas com superfícies de cores claras.

FIG. 2.49 – Composições pintadas, de cor castanha escura ou negra, sobre cerâmicas com superfícies de cores claras.

FIG. 2.51 – Elementos pintados, de cor branca, sobre superfícies de cor vermelha.
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contributos com idêntica origem e maioritariamente das produções atribuídas aos Ziríadas, 
conforme demonstra a aplicação massiva de motivos estampilhados, temáticas que, a seguir, 
abordaremos.

As talhas, contentores para armazenar grandes quantidades de alimentos, sólidos ou 
líquidos, encontravam-se nas cozinhas e despensas sendo conhecidas, em Silves, pelo 
menos desde o século VIII. Todavia, as destinadas a conter água e pertencentes ao Período 
Almoada, eram colocadas nos átrios ou nos pátios, tendo em vista dessedentar os seus habi-

FIG. 2.52 – Elementos pintados, de cor branca, sobre superfícies de cor vermelha ou castanha.
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tantes ou eventuais visitantes. Aqueles recipientes ofereciam superfícies esmaltadas de cor 
verde, na totalidade ou em parte, e profusa decoração estampilhada, intercalando com 
elementos incisos ou até plásticos. Trata-se de iconografia rica com motivos antropomórfi-
cos, zoomórficos, leteriformes, vegetalistas, arquitectónicos ou geométricos, que também se 
encontra na decoração de bocais de poços, de cerâmica, sugerindo estreita ligação temática 
e, de certo modo, funcional, relacionada com a água. Estas peças foram muito disseminadas 
no Norte de África e no Sul da Península Ibérica, sobretudo durante o Período Almoada, 
constituindo, certamente, artefactos de prestígio relacionados com o estatuto social e econó-
mico dos seus proprietários (Figs. 2.54-2.61). 

FIG. 2.53 – Composições pintadas, de cor branca, sobre superfícies de cor vermelha ou castanha.
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As lucernas constituíram, de igual modo, conjunto numeroso e verificámos que os 
exemplares mais antigos possuem bico muito curto e largo, em particular na união com o 
reservatório (Fig. 2.62). Trata-se de forma contemporânea de outra que apresenta bico mais 
longo mas menos largo e reservatório com menores dimensões. Esta forma irá evoluir para 
outra, nos séculos X-XI, com bico longo e afilado, possuindo reservatório de maiores dimen-
sões. Tal como registámos em relação a outras peças, verifica-se que também, durante os 
séculos XII e XIII, existiu maior diversidade formal nas lucernas. Assim, tanto o reservatório 
como o bico são mais pequenos, tendo este último sempre a mesma largura. Surgem exem-
plares com reservatório aberto e pega para suspensão, além das lamparinas de pé alto, com 
as superfícies vidradas, sendo não pouco frequentes.

FIG. 2.54 – Motivos estampilhados antropomórficos, zoomórficos e fitomórficos.
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FIG. 2.55 – Motivos estampilhados leteriformes.
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FIG. 2.56 – Motivos estampilhados fitomórficos.
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FIG. 2.57 – Motivos estampilhados fitomórficos. 
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FIG. 2.58 – Motivos estampilhados arquitectónicos.
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FIG. 2.59 – Motivos estampilhados geométricos.

G1

G5 G6

G8 G9

G11 G12
G13

G14 G15 G16

G17 G18
G19

G20 G21
G22

G2 G3

G4

G7

G10



397
CAPÍTULO 2 – ESPAÇOS E QUOTIDIANOS

FIG. 2.60 – Motivos estampilhados geométricos.
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FIG. 2.61 – Motivos incisos registados nas cerâmicas.
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Integraram ainda as actividades lúdicas, próprias de todas as idades, as numerosas 
marcas de jogo que exumámos em Silves, assim como grafitos e séries de covinhas que 
serviram como tabuleiros para tais entretenimentos (Fig. 2.63).

A boneca de cerâmica constitui exemplar único entre os milhares de peças provenientes 
das escavações arqueológicas efectuadas em Silves. Ali se verifica, por ora, a ausência de 
esculturas zoomórficas, embora tais motivos estejam presentes, através de elementos deco-
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FIG. 2.62 – Evolução formal das lucernas e lamparinas.
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rativos, em jarras ou talhas, quer sobre a forma de asas, de bicos ou de estampilhas, sendo 
mais comuns no Período Almoada (séculos XII-XIII).

Miniaturas de recipientes de cerâmica, possivelmente de produção local, quer fabrica-
das com pastas de cores claras ou com pastas de cor vermelha, podem ser atribuídas a perí-
odo compreendido entre os finais do século XII, no caso da boneca referida e dos recipientes 
com decoração constituída por pingos de vidrado de cor verde, e a primeira metade do século 
XIII, para os restantes testemunhos.

FIG. 2.63 – Dados, marcas de jogos e brinquedos.
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Parece-nos interessante notar o facto de a loiça de mesa em miniatura ter sido produ-
zida com o mesmo tipo de pasta, de cor branca, muito bem depurada e com decoração idên-
tica à dos protótipos em tamanho natural, o mesmo acontecendo com a loiça de cozinha e a 
lamparina, ambas produzidas com pastas de cor vermelha, de pior qualidade que as primei-
ras, conforme acontece com tais utensílios.

Há, pois, correspondência entre a produção das miniaturas e dos seus modelos, sendo 
certamente originárias das mesmas oficinas e realizadas pelos mesmos oleiros.

Tais peças foram executadas, propositadamente, para constituírem brinquedos, pouco 
se conhecendo da amplitude desta produção que, dados os exemplares conhecidos, parece 
ter sido restrita. 

FIG. 2.64 – Jóias e adereços.
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É, pois, provável que algumas crianças iniciassem os seus passos na aprendizagem da 
culinária, elaborando alimentos, no que seriam instruídas e acompanhadas pelas mães ou 
cozinheiras, tal como acontece hoje em dia.

Pode inferir-se que idêntica função didáctica, a par da lúdica, devem ter possuído algumas 
figuras antropomórficas e sobretudo aquelas cujo tema é a maternidade. Sabemos, ainda hoje, 
quanto é grato às crianças do sexo feminino não só imitarem as actividades das mães, como 
desenvolverem brincadeiras relacionadas com a maternidade, daí a enorme profusão, em 
todas as sociedades, épocas e continentes, do uso do brinquedo, por excelência, que é a boneca. 
Esta liga-se a arquétipos que têm directamente a ver com a propiciação e a fecundidade, ou seja 
com a própria continuidade da vida humana e a reprodução da cultura.

Parece-nos evidente que as pequenas bonecas, de cerâmica, algumas das quais com clara 
alusão à maternidade, conforme citámos (Gomes, 2003, p. 371-372), assim como as miniaturas 
de loiça de cozinha e mesa, seriam próprias das brincadeiras de crianças do sexo feminino, 
enquanto os cavalinhos, também de cerâmica e conhecidos em diferentes zonas do al-Andalus, 
integrariam imaginário infantil masculino, ligado às façanhas cinegéticas e guerreiras.

É possível que existissem outros artefactos com as mesmas funções, embora ausentes 
do registo arqueológico, dado terem sido construídos em materiais perecíveis, sobretudo de 
madeira. 

Os brinquedos zoomórficos foram já interpretados como estando relacionados com as 
festas do Nayruz ou Nawruz, que comemoram o primeiro dia do ano solar persa, coincidindo 
na Península Ibérica com o equinócio da Primavera. A partir do século XII ter-se-á divulgado 
no al-Andalus o costume de fabricar brinquedos, com forma de pequenos animais, represen-
tando equídeos, peixes ou girafas, assim como miniaturas de vasilhas de cerâmica e, até, de 
lamparinas, que seriam oferecidas às crianças durante tais festividades (Arié, 1984, p. 311). 
Também em Susa as figuras femininas estavam associadas a representações zoomórficas, ao 
que parece podendo ambas integrar aquele mesmo contexto sócio-religioso. 

No século XIII, Ibn Rusd, avô de Averroes, condenava a representação de animais 
(Torres Balbás, 1956, p. 374), facto relacionado com a interpretação de passagem do Corão 
que recomendaria a interdição de figurar seres vivos. Esta seria justificada pela impossibili-
dade do artista dar alma a tais imagens no dia do Juízo Final, aspecto que tem sido recente-
mente contestado pelos teólogos muçulmanos (Grabar, 1984, p. 87). Apesar de tais interpre-
tações não são comuns as representações antropomórficas no mundo islâmico do al-Andalus 
e, conforme registámos, são muito raros os brinquedos com aquela forma. A amostragem 
que dispomos sugere ter-se privilegiado as réplicas, em miniatura, de recipientes assim 
melhor se respeitando os preceitos corânicos, mesmo se no âmbito de festividades com 
origens em cultos ingénitos ou ligados à Natureza, como seria o Nayruz.

Delicados objectos de vidro, contas de colar, braceletes ou taças e frascos, relacionados 
com a cosmética, a par de outras peças, como anéis, pulseiras e alfinetes de cabelo, reflectem 
o gosto requintado e o poder económico dos residentes nas diferentes habitações interven-
cionadas (Fig. 2.64).

Além das actividades que referimos, conotadas sobretudo com o mundo feminino, 
também detectámos indícios de actividades económicas, em geral, desenvolvidas pelos 
homens. Enquadram-se naquele caso anzóis e pesos de rede, para a pesca fluvial e marítima 
ou alguns artefactos de ferro, ligados à ferragem de animais e ao trabalho daquele metal à 
forja. Importa, no entanto, registar que não encontrámos quaisquer artefactos agrícolas.

A actividade cinegética pode estar representada por algumas balas de funda e armadu-
ras de flecha ou de besta, apesar de julgarmos que a maioria de tais armas testemunham as 
sucessivas conquistas da cidade e, sobretudo, da sua alcáçova.
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FIG. 2.65 – Artefactos ligados à fiação da lã e do linho.
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2.4.Conclusões

A diversidade, quantidade e qualidade dos recursos naturais existentes no território de 
Silves, assim como a performance das tecnologias empregues, entre os inícios do século VIII 
e meados do século XIII, na sua exploração e transformação, constituíram os meios que 
permitiram o seu desenvolvimento e o bem estar dos seus habitantes.

A cidade de Silves, com antecedentes pré-islâmicos, deve a sua palingenesia à riqueza do 
território onde se insere, tornando-se sua capital. Esta função conduziu à complexificação dos 
espaços no interior do núcleo urbano, demarcado através de sofisticado sistema defensivo, de 
que se conservam as muralhas da alcáçova e da medina, devidamente protegidas por torres.

Nos vários arqueossítios investigados identificámos sucessões estratigráficas, inte-
grando diferentes estruturas, algumas pertencentes a sectores de espaços habitacionais e 
restos de artefactos, atribuíveis a efectiva ocupação islâmica, durante meio milénio. Os espó-
lios mais recuados contêm cerâmicas de origem oriental e berbere, denunciando novo incre-
mento das vias comerciais mediterrâneas.

Foi possível atribuir ao século X, embora com reservas, sector das muralhas da alcáçova, 
momento em que se terá verificado significativa renovação urbana. 

Esta deve corresponder ao reforço das elites islâmicas peninsulares e a grande apogeu 
económico do al-Andalus.

Àquele mesmo período pertencem cerâmicas esmaltadas e policromas, tal como outras 
vidradas, decoradas a manganês, de produção autóctone, embora reproduzindo modelos orien-
tais, tal como acontece com o fragmento de placa de marfim, exumado no Castelo, que pudemos 
atribuir a oficina cordovesa. Serão contemporâneos a placa apotropaica que, certamente, se inse-
ria nas muralhas da alcáçova, assim como dois capitéis que podem provir da mesquita. 

Novas alterações urbanas ter-se-ão processado com Almorávidas e Almoadas, nomea-
damente nas muralhas, tanto da alcáçova como da medina, onde foram edificadas as primei-
ras torres albarrãs. Pertence a este mesmo período o monumental Poço-Cisterna, que desco-
brimos e escavámos na medina, tal como o bocal de poço ricamente decorado e que julgamos 
ter pertencido à madraza.

A partir de 1191 realizaram-se as últimas grandes obras promovidas pelos muçulmanos. 
Entre elas devemos referir novos sistemas de aprovisionamento de água, nomeadamente o 
aljibe, mas também os grandes silos da alcáçova, para armazenamento de excedentes. Eles 
são não só reflexo da excelente produção agrícola da região, como os cereais ali conservados 
poderiam ser redistribuídos pela população em momentos de crise, pelo que podemos clas-
sificar aquele espaço como cidadela-celeiro.

Pertencem ao Período Almorávida-Almoada as habitações palatinas encontradas na 
alcáçova, ou exemplar da Zona da Arrochela. Uma daquelas casas do Castelo, quase completa, 
dadas as excepcionais dimensões e o facto de ter possuído dois pisos, numerosos comparti-
mentos, dois pátios, complexo de banhos privado, assim como ricos elementos decorativos, 
denuncia o elevado estatuto económico e social dos seus proprietários, constituindo, por ora, 
exemplar único no território português.

Outras casas, de menores dimensões, encontradas na área urbana (Zona da Arrochela, 
Salão Paroquial, Residência Paroquial, rua do Castelo), apesar de ocuparem áreas díspares 
mostravam constituição semelhante, onde prepondera o pátio central com jardim. Entre o 
equipamento comum a todas elas encontram-se as instalações sanitárias, mesmo na mais 
modesta (Residência Paroquial), ligadas a esgotos ou a fossas sépticas.

Entre os espólios exumados, nos diversos locais investigados, as cerâmicas constituí-
ram sempre a esmagadora maioria, pelo que se tornaram no melhor indicador de diferen-
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ciação cronológico-cultural, mas também económica e social, revelando-nos hábitos alimen-
tares, práticas diversas e aspectos simbólicos ou estéticos.

Outros materiais ajudaram a caracterizar a função dos espaços no interior das casas e 
as actividades ali desenvolvidas, ligados à cozinha, às áreas de estar e de meditação religiosa 
ou à economia familiar 

As cerâmicas do Período Omíada, além de produzidas com grande diversidade técnica, 
formal e decorativa, apresentam distintas proveniências. Assim, a par de peças de produção 
autóctone, local ou regional, exumámos, logo a partir do século VIII, exemplares importados 
do Norte de África e raro conjunto produzido no Médio Oriente (Susa, Sirjan, Khurasan e, 
ulteriormente, Jiruft).

A intrincada trama cultural de que são reflexo as cerâmicas acima referidas perde-se, de certo 
modo, nos períodos ulteriores e embora se tenham registado espólios alógenos ao longo de toda a 
permanência muçulmana, eles provêm preferencialmente de outras regiões do al-Andalus, produ-
zidos em particular nas oficinas cordovesas ou nas de Múrcia e Almeria. Nestas últimas para as 
peças mais recentes. No entanto, os contactos com fins comerciais ou religiosos com o Oriente ter-
se-ão mantido, conforme parece atestar importação egípcia, do século X, ou persa, no século XII. 

O espólio mais numeroso e diversificado corresponde aos séculos XII-XIII, devido ao 
facto de integrarem níveis destruídos pelas duas conquistas cristãs da cidade, revelando 
abandono precipitado e violento. As cerâmicas apresentam grande riqueza formal e decora-
tiva, onde a par dos contributos autóctones se detectam os provindos do Magrebe.

Podemos atribuir às olarias islâmicas de Silves produção, dos séculos XII-XIII, que 
utiliza pastas de cor vermelha alaranjada em peças de paredes finas, decoradas com motivos 
geométricos e fitomórficos estilizados, pintados de cor branca, ali abundantes e pouco 
conhecidas nas restantes jazidas contemporâneas do Algarve.

Foram documentados arqueologicamente, através das escavações efectuadas na 
alcáçova, testemunhos das duas conquistas cristãs daquele espaço, através de dois esqueletos 
insepultos, de restos de armas, de insígnias militares e de níveis de incêndio.

A conquista definitiva da cidade de Silves ter-se-á realizado em 1248, ano da morte de  
D. Sancho II (1.4.1248) e do início do reinado de D. Afonso III. De facto, no último nível de ocupa-
ção muçulmana da alcáçova (camada 2) exumámos seis meios dinheiros e sete dinheiros, cunhados 
no reinado de D. Sancho II, a par de nove dinheiros já cunhados no reinado de D. Afonso III, 
correspondendo, possivelmente, às primeiras emissões realizadas sob a égide daquele rei. 

O fim da Silves islâmica e a integração do Reino do Algarve na Coroa Portuguesa, 
provocaram profundas alterações no núcleo urbano, como a desactivação de importantes 
equipamentos (o hammam foi transformado em cadeia) ou a instalação da necrópole no 
interior do recinto fortificado, junto da actual Sé.

Daqueles tempos pervivem métodos de trabalhar a terra, de explorar os recursos mari-
nhos, processos de edificar as habitações, variados aspectos da produção artesanal, práticas 
culinárias, nomes de coisas e de sítios, encantamentos e superstições mas, ainda, boa parte 
da fisionomia e da maneira de ser da população.

“Correndo as águas calmas com o olhar 
Correndo as águas calmas com a essência
Vejo que nada sei 

Eis a ciência”

Manuel M. dos Santos, 1991, p.80
Poeta popular de Silves (Alcantarilha)


