
A cidade de Silves surge como soberana, colocada 
sobre uma colina, mirando-se nas águas tranquilas 
do Arade e anunciada de longe pelo recorte 
imponente das muralhas do seu Castelo, de grés 
vermelho escuro, material que abunda na região,              
e que foi empregue na construção dos principais 
monumentos, o que lhe dá uma aparência muito 
característica. 

Pelos vestígios arqueológicos encontrados as origens 
de Silves datam de há muitos séculos, com ocupação 
desde a pré-história, pela presença de machados              
de pedra polida. No período romano, no Cerro                
da Rocha Branca, situado a cerca de 2 km da cidade 
atual, registou-se a presença de importante 
entreposto comercial “oppidum”, com ligações                   
ao mediterrâneo e com cunhagem de moeda própria 
com o nome “Cilpes”.

Por volta do ano de 711, vericou-se a invasão 
Islâmica na Península Ibérica. Terá sido a partir deste 
período que a cidade atual terá sido ocupada de 
forma permanente, com o abandono do povoado  
no Cerro da Rocha Branca. O ponto mais alto com 
cerca de 56m de altitude, situado na margem direita 
do rio Arade foi ocupado e construído um castelo               
e várias estruturas defensivas, que serviram para 
proteger o núcleo populacional ao longo de cinco 
séculos. Os árabes permaneceram aqui até ao 
século XII e chamaram-lhe “Xelb”. Devido ao seu 
desenvolvimento e prosperidade tornou-se um centro 
cultural e capital do reino do ‘Al-Gharb Al-Andalus’, 
dando-se início o período de maior esplendor                  
da cidade.

O Arco da Rebola

Atraído pela prosperidade deste enclave, D. Sancho 
I, em 1189, conquista o povoado que se manteve na 
posse de Portugal até a contraofensiva Almóada que, 
sob o comando do califa Abu Yussuf Ya qub bin 
Yussuf al-Mansur, em 1191, culminou com a perda 
de todas as conquistas cristãs nos territórios ao sul  
do rio Tejo, à exceção da cidade de Évora.

A tomada denitiva de Silves às mãos de Portugal 
ocorreu sob o reinado de D. Afonso III, terminando         
o processo de Reconquista para Portugal. A cidade 
mantém a sua importância nos anos seguintes, 
entrando em decadência no século XVI, 
conservando-se como capital do Algarve até 1577, 
altura da transferência da sede de Bispado para 
Faro. Decadência motivada pelo assoreamento            
do Rio Arade, que conduziu ao declínio económico          
e a perda de importância da velha urbe em benefício 
das localidades costeiras.

Com o terramoto de 1755, somente 20 edifícios não 
ruíram, assim como com as invasões napoleónicas        
e as guerras liberais, Silves atravessou um período 
difícil, apesar de na segunda metade do século XIX 
voltar a prosperar graças à indústria corticeira e, 
mais tarde, à produção de citrinos, assistindo-se             
a um crescimento populacional e uma grande 
renovação urbana.



A cidade guarda alguns locais interessantes                               
e de entre eles podemos destacar o Arco da Rebola, 
sito na Rua Cruz da Palmeira, assim designada                         
a partir de 1922, por deliberação camarária                          
de 23 de outubro, sendo até então conhecida                     
como Rua Horta do Rebola.

Este arco está datado de 1853, remontando somente 
à segunda metade do século XIX, o que lhe dá um 
passado recente. A sua construção foi requerida                
à Câmara Municipal de Silves, sob a presidência                
de Manuel Raimundo Telles Corte Real, por Santos 
Garcia e Domingues e consta na ata da sessão 
camarária de 30 de março de 1853 “Foi presente 
hum requerimento de Santos Garcia e Domingues 
pedindo licença para construirem hum Arco,                      
ou passadiço, que comunique das cazas que                       
os suplicantes andao construindo ao Sul da Orta              
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da Rebola, para o Novo 
Quintalão, ao qual pertendem 
dar vinte palmos de luz pouco 
mais, ou menos, e a Camara 
para resolver este negocio com 
conhecimento de causa passou 
a visturisar as casas que se 
estão construindo, e a estrada 
sobre que deve construir                         
se o arco ou passadiço,                        
com consequencia do que 
observou deliberou que 
concedem aos suplicantes 
licença para, no local que 
designao, poderem construir                 
o arco que pretendem, dando 
ao mesmo arco vinte palmos 
de luz.” 
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Reza a história que se chama de Rebola porque as casas 
juntas ao mesmo eram propriedade de uma mulher com 
esse nome, contudo há ainda a versão defendida pelo 
estudioso Dr. Garcia Domingues que essa mulher, que 
tinha as casas nesse lugar, é que se chamava assim                
por morar no local de uma antiga Porta do Arrabalde 
(Al-Rovale), daí porta da Rebola, que correspondia               
a uma parte da terceira linha de muralhas. 

Silves possuía no período islâmico além do Castelo,                    
as Muralhas da Almedina e as do Arrabalde, que 
constituíam o sistema defensivo da cidade. Atualmente  
só restam as duas primeiras e presumíveis vestígios da 
última. As Muralhas da Almedina estão quase intactas, 
só cortadas por algumas ruas e no troço demolido para 
a construção do edifício dos Paços do Concelho. 

Das Muralhas do Arrabalde, que envolveriam a parte 
mais baixa da cidade, quase nada resta, tendo o grosso 
sido arrasado pelo passar dos tempos e pelos Homens.
O silvense Dr. Garcia Domingues defendia, nos seus 
estudos, que as origens do Arco da Rebola remontam ao 
tempo em que Silves era a Capital do Algarve, 
coincidindo com uma antiga Porta do Arrabalde (Al-
Rovale).

Segundo esta perspetiva, o Arco da Rebola correspondia 
ao que resta ainda hoje daquilo que foram as muralhas 
do arrabalde, feita numa estrutura de material mais 
pobre do que o utilizado nas muralhas da Almedina e no 
Castelo, e que perdurou durante séculos sucessivos até 
sofrer as alterações autorizadas pela Câmara em 1853.
Como testemunha o “Livro do Almoxarifado de Silves”, a 
extensão da muralha junto ao Rio existia ainda no século 
XV, bem como a população moura habitava na Mouraria 
que cava situada no arrabalde, fazendo referência ao 
Arco da Rebola (ou do Rovale) como sendo a «Porta do 
Cerco da Mouraria». O espaço ocupado pelos Mouros 
começava junto à parte exterior do Arco das «Portas da 
Al-Medina», junto ao atual edifício dos Paços do 
Concelho, e estendia-se para Sul numa área que ia do 
Moinho da Porta, passando pela ponte e contornando                 
o Rio, passando pelo Arco do Rovale.

No entanto estudos realizados recentemente refutam esta 
teoria de Garcia Domingues. Desta forma, a origem deste 
arco remonta ao século XIX quando em 1853 foi mandado 
erigir.

Silves é a esta parte uma cidade carregada de história onde 
por entre as suas ruelas e vielas ainda se sente um charme 
especial e quando, em 1853, o Arco da Rebola foi edicado 
e datado marcou a História, constituindo um marco                                
que ainda hoje perdura pelo local e pelo que representa,  
característico pelas suas pedras de grés vermelho                                  
em destaque na parede de cal branca. 
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