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EVIDÊNCIAS DE ACTIVIDADES ARTESANAIS E INDUSTRIAIS NUM ARRABALDE 

DA SILVES ISLÂMICA: AS GRANDES TINAS CERÂMICAS

Maria José GONÇALVES

Arqueóloga, Divisão de Cultura, Turismo e Património. Câmara Municipal de Silves (Portugal)

Abstract: The strategic location of the islamic town of Silves on the north bank of the Arade River, a privileged access 
to the sea, played an important role in the city’s notorious reputation as a capital during the Islamic domination of the 
region. The Arade River, quite navigable at the time, attracted a great number of vessels to Xilb, enabling commercial 
and sociocultural exchanges with the Mediterranean and other cultures. At the riparian zone, that corresponded to a 
suburban area during the Islamic domination, a series of architectural structures were uncovered, namely two sections of 
a rampart and one angle tower, part of a hydric system to supply water and numerous dwelling structures. This suburb 
must have been reserved for industrial and artisanal activities, this conclusion was inferred from the observation of 
various single compartment structures that we interpret as being workshops, structures that appear to resemble tanks, a 
forge, and also the presence of a large recipient, completely intact, and numerous shards from other recipients of the same 
typology. We presume that these containers were used in the tannery industry for submersing animal hides in water and 
lime to remove fat and dermis. With this study, we intend to present this recipient and the motives that substantiate its 
functional attributes.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
E ARQUEOLÓGICA

Silves é referida nas fontes no século IX pela 
circunstância do seu porto ter sido escolhido para 
embarque do poeta e diplomata Algazalí, que em meados 
do mesmo século, foi negociar a paz com aqueles povos 
do Norte (Coelho 1989 : 131, 132). Ainda assim, no 
Século X, há registo de um confronto no rio Arade entre 
muçulmanos e normandos (Coelho 1989 : 133, 134). 
Parece que o porto de Silves teria já grande importância 
no século X, tal como sucederia com os portos de 
Sevilha e Almeria, grandes centros redistribuidores de 
mercadorias (Catarino 2002 : 121). De acordo com Al 
Razi, nesta época a cidade já possuía Castelo sendo este 
um dos melhores da província de Ocsonoba (Coelho 1989 
: 50). Ao porto e à construção naval, se atribui o enorme 
florescimento da cidade a partir de meados do século XI, 
altura em que se autonomiza. A posição estratégica da 
Xilb islâmica, próxima a um importante curso de água 
‒ o Rio Arade ‒ que funcionou como canal de acesso 
aos mares, permitiu que se estabelecessem relações 
socioculturais e económicas com o resto do mundo 
conhecido de então, tendo prevalecido o intercâmbio 
de produtos e ideias, que em muito contribuíram para 
que Xilb, cidade de média dimensão, tivesse gozado de 
grande prestígio ao longo de toda a dominação islâmica. 
No final da ocupação islâmica o núcleo urbano abrangia 
cerca de 18 hectares e teria uma população a rondar os 
6300 habitantes (Gonçalves 2008 : 189).

Na zona sudeste da cidade de Silves, a escassos 50 
metros do rio Arade, iniciou-se no final de 2001 a 
construção da nova Biblioteca Municipal, que motivou 

a realização de trabalhos arqueológicos numa área 
de cerca de 600 m2 (fig. 1). Estes permitiram que 
se colocasse a descoberto um importante conjunto 
arquitectónico, de onde se destacam dois tramos de 
muralha e uma torre de ângulo, compatíveis com parte 
de muralha de um dos arrabaldes; inúmeras estruturas 
habitacionais e algumas infra-estruturas, como um 
sistema de captação e abastecimento de água (qanat), 
silos, fossas, canalizações e arruamentos e, também, 
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Fig. 1 : Localização de Silves no mapa de Portugal



algumas estruturas relacionadas com actividades 
artesanais, confirmando uma certa vocação industrial 
desta zona ribeirinha. Esta circunstância é confirmada 
pela existência de diversas estruturas monocelulares que 
interpretámos como oficinas, outras compatíveis com 
tanques e uma forja de fundição (fig. 2).

Os materiais arqueológicos, em quantidade absolutamente 
surpreendente, permitem atribuir à área intervencionada 
uma diacronia de ocupação entre os séculos X e XIII.

DESCRIÇÃO E FUNCIONALIDADE
  

Do lado interno da muralha foi identificado um 
compartimento adossado ao alçado norte do seu tramo 
E-W, que sofre uma ampliação numa fase posterior. 
No pavimento associado à fase de ampliação observa-se 
a existência de uma grande tina em cerâmica, cujo 
bordo se encontrava ao nível do pavimento referido 
(fig. 3). Na camada de preparação deste pavimento 
encontra-se uma quantidade expressiva de fragmentos 
de recipientes semelhantes (fig. 4). Tanto a tina, que 
removemos integralmente após uma engenhosa 
operação que obrigou à construção de uma viga para 
suportar uma habitação contígua, como os fragmentos 
de outras que se encontraram, continham espessa 
camada de cal agregada às paredes (fig.5). 

O objecto que aqui se apresenta é de grandes 
dimensões, possui forma troncocónica invertida, 
fundo ligeiramente convexo e bordo espessado e plano. 
Ostenta vários cordões plásticos que envolvem o corpo 
da peça e que contribuiriam para o reforço do objecto. 
A circunstância de o recipiente se encontrar enterrado 
contesta a possibilidade de se tratar de ornamentação 
dado que não seria visível. Tanto os diversos fragmentos 
de recipientes similares retirados da preparação do 
pavimento quanto o objecto integral são fabricados 
com pastas de cor alaranjada algo grosseira, com 
elementos não plásticos pouco abundantes tendo sido 
cozidos em ambiente redutor/oxidante. O exemplar 
completo mede 0,55 m de altura, 0,86 m de diâmetro 
e o bordo 0,06 m de espessura (fig. 6). Um dos objectos 
incompletos resultante da colagem de vários fragmentos 
deteria um diâmetro de 0,77 m e ostenta grafito com 
estrela de sete pontas no bordo (fig. 7).

Maria José GONÇALVES

A existência de espessa camada de cal agregada às 
paredes deste tipo de recipientes fez-nos encarar a 
hipótese de se tratar de uma tipologia de recipientes 
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Fig. 2 : Planta da área escavada com indicação das estruturas de 
carácter artesanal

Fig. 3, 4 : (3) Bordo da tina em fase inicial de escavação; (4) Preparação 
de pavimento contendo fragmentos de tina

Fig. 5 : Escavação da tina na fase final

Fig. 6 : Tina completa

Fig. 7 : Conjunto de fragmentos de outra tina associada
a período de laboração anterior



associados ao tratamento de peles (fig. 8). De acordo 
com informação que remonta à prática desta actividade 
em período romano, neste processo, a cal servia para 
atacar o que restava da epiderme e do tecido subcutâneo, 
ao mesmo tempo que aumentava e dilatava as fibras da 
derme, preparando-as para melhor absorverem o banho 
de tanino que se lhes seguia (Alarcão 2004 : 75).

Na cidade de Zamora, a escavação realizada na 
Calle Zapatería nºs. 28-30 mostrou  a existência de 
um espaço artesanal dedicado ao tratamento de peles 
onde se observam diversos recipientes de características 
semelhantes (Estremera, Sanchez 2002 : 145).

Na Alcáçova de Silves foram identificados dois 
fragmentos de objectos similares, provenientes de 
contextos funcionais indeterminados, tendo ali sido 
interpretados como tannur e com apreciável diacronia 
temporal (X-XI e XII-XIII) (Gomes 2003 : 344 ; 
Gomes 2008). Tal interpretação funcional deveu-se, 
muito provavelmente, à sua grande dimensão, à forma 
troncocónica que os fragmentos sugerem e, à inferência 
de que não possuiriam fundo. Ainda assim, não deixa 
de causar alguma estranheza, a existência deste tipo de 
actividade artesanal na Alcáçova, conhecida que é a 
poluição que provoca, nomeadamente, os maus odores 

resultantes da utilização de excrementos de animais 
em determinada fase do processo. Assim, se a presença 
deste tipo de objectos faz todo o sentido na área que 
intervencionámos, compatível com o Arrabalde 
Oriental da Silves islâmica, na Alcáçova deixa-nos 
algumas reservas embora a sua descontextualização 
possa explicar a sua presença num local nobre da cidade. 

Outro fragmento conhecido resulta de um contexto 
rural, Monte Roncanito 10 (Reguengos de Monsaraz 

‒ Alentejo) não lhe sendo ali atribuída funcionalidade 
e com uma cronologia em torno aos séculos IX-XI 
(Marques et al. 2014 :  215).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Surgem na cidade de Silves em zona de Arrabalde, 
associados a contextos artesanais e com cronologias 
em torno aos séculos XI-XII. A sua presença na 
alcáçova coloca-nos algumas dúvidas quanto à sua 
funcionalidade, no entanto, trata-se, indiscutivelmente 
de objectos similares os que ali se identificaram. 

Os paralelos encontrados nalguns sítios arqueológicos 
da Península Ibérica, nomeadamente em Zamora, em 
ambientes interpretados como locais de tratamento 
de curtumes, leva-nos a confirmar a interpretação que 
igualmente lhe atribuímos. Tratar-se-á de recipientes 
associados ao processo de tratamento de peles. 

A indústria dos curtumes é uma actividade económica 
ainda muito bem documentada nas actuais cidades de 
alguns países do Norte de África, de que Marrocos é 
um bom exemplo. Trata-se, portanto, de actividade 
conhecida desde o período romano até à actualidade e 
que mantém ainda no seu processo produtivo técnicas 
ancestrais. Nestas, se inclui a utilização da cal para 
atacar o que restava da epiderme e do tecido subcutâneo, 
operação que recorria, nalguns casos, à utilização 
da tipologia de recipientes que aqui se apresentam. 
Os mesmos são já reconhecidos em diversos contextos 
islâmicos, com uma diacronia que se estende do período 
emiral ao final da dominação almóada. 

Contact : maria.goncalves@cm-silves.pt

Evidências de actividades artesanais e industriais num arrabalde da Silves islâmica: as grandes tinas cerâmicas
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Fig. 8 : Vestígios de camada espessa de cal no interior da tina
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