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APRESENTAÇÃO 

 
O Centro Histórico de Faro:  

A Arquitectura e as suas Influências 

 

Susana Filipa Soeiro d’ Alvo 

 
Tendo como objectivo o estudo da cidade histórica de Faro a partir dos seus 

elementos específicos – história, monumentos, arquitectura, urbanismo, desenvolvi a 

dissertação tendo como base a imagem actual da cidade e os dados recolhidos 

através de bibliografias existentes e disponíveis.  

A dissertação desenvolve-se em seis capítulos: o primeiro e o segundo capítulo, 

referem-se à localização e contextualização da cidade de Faro. O terceiro capítulo 

refere-se ao seu património urbano e políticas urbanas. O quarto capítulo refere-se ao 

centro histórico de Faro, a sua localização, plantas de classificação e o desenho 

urbano do centro histórico. O quinto capítulo refere-se ao gabinete técnico local, ao 

seu trabalho no Centro Histórico e os elementos característicos do Centro Histórico de 

Faro. E o sexto capítulo refere-se ás influências islâmicas, presentes no Centro 

Histórico e um pouco por todo o Algarve.  

A nível académica a dissertação poderá ser um contributo para uma outra visão, muito 

própria da cidade de Faro e das suas influências.  

 

Palavras-chave: Algarve, Faro, Centro Histórico, Influências Islâmicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





Presentation 

 

The Historic City of Faro: 

The Architecture and its Influences 

 

The purpose and objective of my disertation is the study of the Historic City of Faro. 

This include the study of the history, monuments, architecture, streets, areas and 

characteristic details. To develop this theme, I have used the actual image of Faro city 

as a base for my work and all the information I have got from the different 

bibliographies. 

The dissertation is divided in six chapters: The 1st and the 2nd chapters refer to the 

location and contextualization of the city of Faro. The 3rd chapter refers to its urban 

heritage and urban politics. The 4th chapter refers to the Historic Center of Faro, its 

location, classification draws and urban design. The 5th chapter refers to the local 

technical office, its role in the Historic Center and all the characteristic elements of the 

center. And the 6th chapter refers to the islamic influences, that can be seen at the 

Historic Center and a little bit in all the Algarve province. 

In my opinion this dissertation will contribute for a better knowledge of the Faro city and 

all its influences. 

Keywords: Algarve, Faro, Historic Center, Islamic influences. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objectivo dar a conhecer a cidade de Faro e o seu 

património histórico que muita gente desconhece e julga que não existe. Sabem que 

existe alguma coisa no interior do núcleo amuralhado mas a sua história, as origens, a 

arquitectura, as influências, poucas são as pessoas que a conhecem. Como farense, a 

cidade de Faro foi, desde a primeira hora, o objecto de estudo a que me propus 

dedicar no âmbito da dissertação. O trabalho pretende demonstrar o desempenho do 

centro histórico na dinâmica da cidade de Faro, tendo em conta os modelos que se 

devem seguir orientados para a Reabilitação Urbana, para uma cidade que hoje tem 

de ser competitiva, atractiva, global e simultaneamente identitária. Este trabalho é o 

ponto de partida para melhor apreciar pormenores arquitectónicos, características de 

edificações específicas da região e sobretudo para reviver percursos da nossa história.  

A cidade é uma janela aberta para o conhecimento de um lugar habitado por lendas de 

mouras encantadas e por gente anónima que faz a história. A cidade histórica de Faro, 

a Vila-Adentro é um lugar génese da cidade, impregnada de identidade, memórias e 

de encanto. Foi ocupada desde os finais do século IV a.C., e esta diacronia pode ser 

lida, ainda hoje nas ruas da cidade, no património, no edificado e nas memórias. A 

dissertação ajuda-nos a (re)descobrir o lugar e a conhecer o património cultural. A Sé, 

o Paço Episcopal, o Edifício da Câmara, o Museu Municipal de Faro, o antigo 

Convento da Nossa Senhora da Assunção, a Fábrica da Cerveja, o Arco do Repouso 

ou o emblemático Arco da Vila, bem como, o mais simples edifício, janela ou recanto, 

são testemunhos de histórias. Todo o património cultural foi o fio condutor para a 

elaboração da dissertação, com um olhar inquieto, consegui questionar, descobrir, 

admirar, criar e ressignificar o lugar. Com a dissertação pode-se ter a oportunidade de 

observar o património de Faro, mais especificamente a Vila Adentro, sob outra 

perspectiva. O valor dos conjuntos patrimoniais presentes na cidade de Faro, dão 

destaque à Vila-Adentro como o núcleo mais harmonioso. O conhecimento real e a 

interacção com o património contribuem para uma maior importância do mesmo. É 

preciso conhecer o terreno e saber interpretar e dar o devido valor, seja através da 

escrita, da fotografia ou do desenho. O objectivo deste trabalho é, mostrar a partir de 

um núcleo urbanisticamente delimitado, mas reconhecido na sua singularidade pela 

comunidade, recuperar a simbiose de memórias que se articulam na Vila Adentro, na 

cidade velha de Faro.  
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Que história está por trás das paredes daquela muralha? Que história de vida se 

esconde atrás dos rostos? Quantos de nós sabemos quem se esconde por detrás do 

nome da placa da rua? Das pessoas que habitam aquele espaço? Quantos de nós já 

paramos para ver o perfil e a volumetria dos edifícios? Quantos de nós já reparámos 

naquele pormenor que se encontra nas molduras das janelas da rua por onde 

passamos todos os dias? Que cor tem? Diariamente temos um ritual que não nos 

permite ver, nem aprender aquilo que nos rodeia, somos lançados numa apatia 

cultural. Foi essa necessidade que me fez também escrever esta dissertação, dada a 

conhecer a minha cidade e a querer contribuir e explorar mais sobre a história da 

cidade, os seus pormenores, a sua monumentalidade e a sua identidade. A sua 

situação geográfica, de grande acessibilidade pelo mar deu origem a que Faro fosse 

palco de várias invasões de diferentes povos, entre eles romanos e árabes, que nos 

deixaram vestígios da sua cultura e modos de vida. Faro sofreu também uma grande 

destruição provocada pelos terramotos e por invasões que destruíram, pilharam e 

incendiaram a cidade. Apesar disso, a Vila Adentro em forma ovóide conseguiu manter 

a sua estrutura medieval, ainda hoje visível no traçado das ruas, nas muralhas ou em 

algumas das vivencias dos seus habitantes. Predomina, uma arquitectura oitocentista 

de grande beleza, devido à reconstrução feita após a destruição provocada pelo 

terramoto de 1755, que devastou Lisboa e particularmente o Algarve. Este pequeno 

aglomerado, com características muito próprias, foi o objecto de estudo deste trabalho. 

O desafio de estimular o olhar, o sentir e o saber, através da reflexão histórica, social e 

estética, valorizando a riqueza da nossa história em termos arquitectónicos e sociais, 

no sentido de defender e divulgar o património local. O envolvimento, a dedicação e o 

entusiasmo deste projecto fez me crescer e transbordar os seus objectivos iniciais, 

apoderou-se das sensações e vivencias locais, ultrapassando a mera dissertação de 

mestrado, que me permitiu conhecer a história e usufruir do espaço mas também, de 

sentir a própria essência e espírito do lugar.  

A descrição do lugar é feita através de um percurso em cada rua, é apresentada pelo 

seu traçado, história da toponímia e fotografias. Representa aspectos gerais ou 

pormenores do espaço em estudo, criando um novo olhar sobre a cidade velha, a Vila 

Adentro, e permitir a quem vier a ler este contributo, descobrir uma realidade possível 

de ser continuada. As imagens são acompanhadas por textos sobre a arquitectura e 

as características de cada rua, de modo a que haja uma leitura contínua e para que a 

pessoa se possa situar e imaginar o lugar em si.   
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A herança cultural que os muçulmanos deixaram no al-Gharb, a única província 

portuguesa que mantém o nome de origem árabe. Os cinco séculos de domínio 

islâmico na cidade de Faro, deixaram marcas tão profundas que ainda se destacam, 

encontramos essas marcas na singularidade patrimonial, na toponímia, no 

vocabulário, na nossa gastronomia, na nossa história e na nossa cultura. 

É o esplendor da natureza ligada à serenidade das aldeias típicas da serra, às 

românticas tonalidades que tingem os vastos campos do barrocal e à beleza das 

praias desenhadas por águas tépidas e brancos areais. Há um convívio de contrastes 

enriquecido por gentes cordiais que fazem desta cidade um lugar inesquecível, onde a 

história é perpetuada em imponentes monumentos e tradições enraizadas numa 

cultura de valores. As zonas urbanas da cidade de Faro apostam numa arquitectura 

alinhada ao majestoso património histórico e uma herança cultural inspirada em 

saberes contemporâneos e hábitos transmitidos dos tempos imemoráveis.  

Faro é a cidade mais importante do Algarve designadamente pela concentração de 

empresas e serviços, desde comércio a restauração, o centro histórico, o pequeno 

porto, os complexos desportivos, a Ilha de Faro e o Aeroporto Internacional. No interior 

do centro histórico podemos trazer memórias das heranças muçulmanas. Temos 

também em destaque a gastronomia, o folclore, o artesanato, a música popular, que 

caracterizam a cidade. A região de Faro tem vindo a tornar-se cada vez mais 

universal. Continua a ser a mais procurada como ponto turístico no Verão, mas não 

pelas suas praias mas sim pelo património existente. O pitoresco centro histórico, o 

castelo e as muralhas são pontos de visita em qualquer altura do ano e que qualquer 

um procura. A nível patrimonial a Catedral da Sé, a Igreja da Misericórdia ou mesmo a 

Vila Romana Milreu.  

A metodologia da dissertação contemplou o enquadramento teórico a partir da recolha 

e leitura de documentos, comunicações, cartografia, fotografias e legislação. Após a 

fase de recolha, passou-se à fase de organizar, seleccionar e correlacionar de forma 

sistematizada toda a informação, para permitir uma reflexão sobre os centros 

históricos e tendo como caso de estudo o Centro Histórico do Faro.  

No que respeita à sua estrutura, a primeira e segunda parte do trabalho referem-se à 

localização e contextualização da cidade de Faro. Na terceira parte refere-se ao 

património urbano e as suas politicas urbanas. A quarta parte refere-se ao Centro 

Histórico de Faro (localização, plantas de classificação e desenho urbano). A quinta 
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parte refere-se ao gabinete técnico local. E por fim a sexta parte refere-se às 

influências islâmicas, presentes no centro histórico e um pouco por todo o Algarve.     

 No que pertence às referências bibliográficas utilizadas, seguiu-se um critério possível 

mediante a informação disponível e acessível, de modo a obter a eficácia e a 

eficiência dos recursos, seleccionando os elementos mais sensatos e vitais, de modo 

a conciliar diferentes pontos de vista decisivos. 

Consideramos poder contribuir para uma sistematização de conhecimentos relativos à 

história da cidade. A nossa intenção é iminentemente prática, ou seja, contribuir para 

valorizar o centro histórico mostrando-o a quem o visita e propor à autarquia dar mais 

valor e movimentar mais esta zona da cidade, que poderão contribuir para dignificar 

Faro e a sua história.   
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2. A CIDADE DE FARO 

2.1 O ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DA CIDADE DE FARO EM 

PORTUGAL 

O Algarve é Portugal! Os próprios Reis portugueses o diziam: “Rei de Portugal e do 

Algarve”, conceito criado por D. Sancho I, depois da conquista de parte do território 

algarvio. Aqui temos o reconhecimento do quão diferente é esta província portuguesa 

em relação a todas as outras, de norte a sul do país. E no centro desta província, 

Faro, a cidade mais importante, a capital de um distrito de dezasseis concelhos e de 

uma população que chega quase ás quatrocentas mil pessoas.  

Ao contrário de outras grandes cidades do Algarve, Faro está a meio caminho entre 

a fisionomia histórica e a fisionomia moderna. Não tem os extraordinários vestígios 

do passado de cidades como Silves ou Tavira, mas não perdeu ainda o encanto e o 

charme […], deixaram cair por entre as chusmas de turistas e de mamarrachos que 

as invadiram. (Pinto e Veiga, (n.d.), p. 5)   

O Algarve foi, desde tempos imemoriais, uma região aberta a influências exteriores. 

Aqui atracaram todos os povos evoluídos do Mediterrâneo: Árabes, Fenícios, Gregos e 

Cartagineses. Ninguém ignora que, na época romana, existiu, no Algarve, uma cidade 

muito importante que foi capital de toda a região, com o nome de Ossónoba.  

Desta cidade de milénios, cujas origens se perdem no tempo sem que o homem as 

possa, decifrar concretamente, […]. Temos porém, a certeza de que foram vários os 

povos que nela se fixaram e que marcaram profundamente a sua evolução através 

de séculos. A sua compleição morfológica e geográfica, os vestígios do passado e a 

historiografia, atestam-nos bem a passagem dessas gerações e a vivência da urbe 

nos seus domínios políticos, económicos, sociais, culturais e religiosos. (Nunes, 

1988, p. 3) 

“Parece que há quem duvide da existência de Ossónoba, na época romana, como 

cidade. A verdade é que ela existiu na época romana e visigótica, como se pode 

provar.” (Domingues, 1972, p.9) Embora os vestígios materiais escasseiem, vestígios 

que nos poderiam fornecer informações sobre a extensão da sua influência, é de 

imaginar que algumas ideias mesmo ao nível elementar devem ter sido assimiladas. 

Com cinco séculos de história islâmica, a actual província do Algarve deve o seu nome 

ao termo árabe al-Gharbí, com o significado de Ocidente do Al-Andalus, que designa 
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todo o território muçulmano da Península Ibérica. O Algarve foi o último sustentáculo 

islâmico a cair em poder dos Portugueses, no reinado de D. Afonso III, e a manter o 

nome al-Gharbí. “O distrito algarvio, herdeiro da Diocese tardo-romana e visigótica de 

Ossónoba (Faro), foi conquistado pelos muçulmanos, em 713-714, sob o comando de 

Abal-Aziz, filho do general Musa Ibn Noçair.” (Catarino, 2002, p. 9) A diocese de 

Ossónoba passou a ser uma zona administrativa, onde ficou como governador um 

general árabe, que mais tarde foi transferido para Sevilha. Com a conquista, a anterior 

diocese passou a ser um distrito militarizado, cujo território pertencia ao actual 

Algarve.  

A respectiva capital manteve-se, até ao século X, na cidade romana e visigótica de 

Ossónoba – agora chamada Santa Maria de Ocsonoba, do Gharbe ou do Ocidente -, 

passando a designar-se, no século XI, por Santa Maria de Harun, que deu o actual 

nome a Faro. (Paula, 1993, p. 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustração 1 – O Reino do Algarve, Lopes, 1842. (Campo Arqueológico de Tavira, 1841) 

 
O distrito administrativo de Ossónoba tinha várias zonas regionais, onde estavam 

situados os pequenos núcleos urbanos e onde foram edificados os castelos e 

fortificações, que eram os centros governados por populações locais ou por novos 

povoadores árabes, como era o caso de Silves. Os muçulmanos também criaram 

novas povoações as chamadas, as alçarias, que eram os núcleos rurais desenvolvidos 

sem serem fortificados, eram situados por vezes nas proximidades das antigas 

cidades romanas. Muitas dessas alçarias foram abandonadas e são hoje sítios 

desertos só reconhecíveis pelos seus vestígios arqueológicos. 
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A colonização romana permitiu uma enorme progressão. Os romanos encontraram um 

clima ameno, um solo fértil a que sabiam adaptar as culturas, uma costa rica em peixe 

essencial à produção do tão apreciado garum – condimento utilizado na antiguidade.  

Os vestígios materiais recuperados e a sua qualidade, apontam para uma enorme 

importância do Algarve. No que respeita a arquitectura civil, o modelo de casa romana 

não teve continuidade. A casa com o seu atrium ou peristilo serviu de modelo ao 

claustro conventual. No entanto, os romanos usavam alguns materiais construtivos 

como a telha e o tijolo, que se adaptava à civilização do barro. Com as invasões 

bárbaras, as estruturas utilizadas no Sul são ainda as dos romanos mas em estado 

precário. A área das villae é reduzida e as construções são mais pequenas e mais 

rudes.  

As invasões árabes vão contribuir de forma decisiva, quer a nível religioso, quer a 

nível arquitectónico, para a ruptura entre a civilização do barro e a civilização da 

pedra. Os árabes divulgaram e vulgarizaram uma técnica antiquíssima da construção 

em taipa, já mencionada por Santo Isidoro de Sevilha como própria da Península 

Ibérica e do Norte de África. Com os árabes dá-se pela primeira vez o acordo profundo 

entre os materiais existentes na região e as técnicas construtivas, técnicas simples, 

em materiais frágeis (embora a taipa possua uma enorme capacidade de resistência), 

que implicam formas como o quadrado, o rectângulo e o círculo. De uma maneira 

geral, as duas primeiras estavam na base da planta das casas, cúbica ou 

paralelepipédica, e a ultima na cobertura de alguns edifícios (cúpula semi-esférica). A 

técnica construtiva da taipa, tanto permitiu a edificação de muitas das humildes casas 

de telhado de uma água, como a dos castelos (caso como o de Mértola e das 

muralhas mais antigas do de Silves e de Paderne). Esta técnica também devia ser 

utilizada pelas classes mais abastadas, em conjunto com o tijolo, com o mármore e 

com decorações de estuques, de azulejos e tectos de alfarge. A partir de então 

estabeleceu-se uma relação íntima entre a chamada arquitectura popular e a erudita, 

duas vertentes tradicionalmente opostas, ou vistas como tal até há bem pouco tempo.  

Os primeiros ocupantes do Algarve foram comerciantes e intendentes do Estado que 

estabeleceram as suas colónias na costa. Bons exemplos são os Fenícios e os 

Cartagineses que viveram durante muito tempo apenas dos recursos da costa 

algarvia. Mas existe um facto muito importante na história do Algarve: os cinco séculos 

de ocupação Árabe, visíveis na arquitectura da região (chaminés trabalhadas e 
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azulejos, por exemplo) como vamos verificar num capítulo mais à frente e no nome de 

muitas regiões algarvias começadas com 'Al'. O Algarve foi, em tempos, parte da 

província Romana da Lusitânia, passando mais tarde para a jurisdição dos Visigodos. 

A presença Romana deixou vestígios em Milreu, Faro, Boca do Rio e Vilamoura.  

O Algarve foi onde mais rapidamente chegaram as novidades culturais e tecnológicas 

exteriores ao mundo peninsular. Foi determinada pelos contactos com os povos do 

Mediterrâneo oriental, como se pode confirmar por estudos arqueológicos.  

Com o fim da segunda guerra púnica, a que opôs Roma a Cartago, os romanos 

começar a estabelecer-se no Algarve, onde o comércio, urbanismo e o sistema 

jurídico ganharam contornos nunca antes conhecidos na região. Não há a 

confirmação só arqueológica mas também a confirmação feita por Estrabão, autor 

que viveu durante o período romano e que nos deixou referências de carácter 

geográfico e histórico do Algarve. (Domingues, 1972, p.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 2 – O Algarve Romano, Veiga, 1883. (Arkeotavira, 2007) 

 
 
 

 

2.2 O ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO NA REGIÃO    

O concelho de Faro localiza-se na região mais meridional de Portugal continental e 

apresenta o maior grau de individualização geográfica. As fronteiras do Algarve fazem-

se a Norte com o Alentejo, a Este com Espanha e, nas restantes fronteiras, com o 

Oceano Atlântico. A demarcação do Algarve do restante território nacional é feita pela 

Serra Algarvia traduzindo-se numa região muito personalizada tanto no plano físico 

como humano.  
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Esta localização determina grande parte dos seus atributos físicos e, em particular, 

climáticos. Surgem assim as clássicas divisões regionais em Sotavento e Barlavento 

ou Serra, Barrocal e Litoral, como produto da interacção de múltiplos factores 

geográficos, destacando-se a natureza geológica dos solos, a vegetação e o clima.  

A divisão da região faz-se em três unidades ecológicas, barrocal, litoral e serra 

(ilustração 3) que se estendem no sentido Leste – Oeste. São visíveis no território 

através da variação dos traços físicos da paisagem. Das características destas sub -

zonas resultou uma larga medida em alternância nos modelos de desenvolvimento 

regional dominantes com profundos reflexos na estrutura produtiva local e no padrão 

sócio - espacial algarvio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 3 – Sub-regiões Algarvias, Gouveia, 1939. (Lopes e Monteiro, 2010) 

 
Destas áreas, a Serra é a que apresenta actualmente menor capacidade de atrair o 

investimento privado devido à pobreza dos solos e modelação do terreno. Mas por 

exemplo na zona da serra, em São Brás de Alportel, verifica-se um crescimento 

populacional, em que as pessoas procuram melhor qualidade de vida. As virtudes 

paisagísticas e os produtos naturais parecem ter vindo recentemente ganhar algum 

destaque quando inseridas em estratégias de desenvolvimento local. O Barrocal 

distingue-se pelo relevo característico, marcado por colinas calcárias, solos delgados e 

escoamento superficial incipiente.  

 
 
 
 
 
 
 



O Centro Histórico de Faro: A Arquitectura e as suas Influências. 

Susana Filipa Soeiro d’ Alvo    26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ilustração 4 – Serra Algarvia, São Brás de Alportel, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 

As suas vertentes expostas a sul têm vindo a ser pressionadas pelo imobiliário 

turístico aproveitando as suas potencialidades paisagísticas e climáticas. O Litoral 

constitui a sub-zona geologicamente mais recente o que lhe permite associar 

qualidades pedológicas às vantagens topográficas e de localização face ao mar e 

praias.  

O Algarve, com clima temperado mediterrânico é uma das melhores estâncias 

turísticas europeias já que regista valores para a insolação média anual bastante 

acima do considerado excelente, “ultrapassando as 3200 horas de sol anuais.” 

(Gonçalves, 2001, p.1) Os Verões são quentes e secos, por influência dos ventos que 

sopram do norte de África, e os Invernos são amenos. As características climáticas do 

concelho de Faro constituem um elemento que determina decisivamente as suas 

actividades económicas como a agricultura e o turismo. O Algarve apresenta uma forte 

especialização em actividades económicas ligadas ao sector do turismo, baseada em 

vantagens relacionadas com recursos naturais. 

A influência marítima que se faz sentir na faixa litoral, atenua-se à medida que se 

caminha para o interior, o clima torna-se mais seco e quente. Podemos desfrutar do 

sol mais de 300 dias por ano, e os meses que são mais chuvosos são reduzidos em 

dois, Novembro e Dezembro. Os meses mais frios são Janeiro e Fevereiro. A 

temperatura no Verão, durante o dia anda entre os 25 e 30 graus, e entre 15 e 20 

graus no Inverno, salvo excepções. Durante a noite, as mínimas no Inverno andam por 

volta de 6 ou 7 graus e no Verão entre 15 e 20 graus. Os meses mais quentes são os 

de Julho e Agosto.  
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2.3 O ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DA CIDADE DE FARO 

A memória de Faro perde-se nos tempos. Os testemunhos mais antigos da presença 

humana remontam ao Paleolítico e prolongam-se pelo Bronze final, seguindo-se a 

formação e desenvolvimento de Ossónoba no período romano, assumindo-se como 

um dos mais importantes centros urbanos da região. “Ossónoba pertencia ao convento 

pacense e a sua importância é transmitida pelas honras de sexvirato e pelo direito de 

cunhar moeda própria.” (Pinto e Veiga (n.d.), p. 5) Em 713 d.C. a cidade de Ossónoba 

foi incorporada no vasto império muçulmano,  

…na sequência da expansão do domínio árabe que, na Península Ibérica, se iniciou 

em 711. Em pouco mais de cinco séculos de domínio islâmico os vários partidos, que 

divergiam entre si, governaram a cidade até 1249, data da Reconquista Cristã. 

(Rodrigues, 2006, p. 26) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 5 – Moeda cunhada de Ossónoba, Gomes, 1988. (Vipasca, 1998, p. 59) 

 

 

Mantém o seu topónimo até ao século XI quando muda para Santa Maria de Hárun. O 

geógrafo Edrici afirmou que, 

A cidade de Santa Maria está construída junto ao Oceano e as suas muralhas são 

banhadas pelas águas do mar na maré-alta. É uma cidade de tamanho mediano e de 

belo aspecto. Tem uma mesquita principal, uma de bairro e um oratório público. A ela 

chegam e dela partem navios. O seu território é abundante em uvas e figos. (Nunes, 

1988, p.10)  

Além do grande núcleo populacional que se situava intramuros, Santa Maria era ainda 

constituída no seu exterior, por pequenos bairros que ocupavam as ilhotas que 

envolviam a cidade. A cidade de Faro, localizada junto à Ria Formosa – como 

elemento estruturante da paisagem –, conhecida em todo o “Mediterrâneo ocidental 

pela excelência das suas defesas e pela riqueza das suas hortas” (Torres e Macias, 

1998, p.194), foi na época islâmica uma cidade de tamanho mediano e de belo 
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aspecto. Manteve, durante este período, a estrutura herdada pelos romanos, embora 

mais densificada, adquirindo uma traça mais sinuosa – dois eixos, uma circular interior 

e uma área central.  

A privilegiada situação geográfica de Ossónoba constituía quase uma ilha debruçada 

sobre o sistema lagunar da Ria Formosa, conferindo-lhe uma segura localização 

defensiva, apenas sendo possível chegar à cidade por mar, penetrando os vários 

canais fluviais. Com efeito, o acesso à cidade tornava-se difícil e perigoso para os 

navegadores que não estivessem familiarizados com as ilhotas que compõem o 

sistema lagunar da Ria Formosa, pois com o vazar da maré as embarcações 

encalhavam nos bancos de areia, tornando-se naturalmente alvos vulneráveis. […] A 

privilegiada localização defensiva da cidade islâmica era ainda potenciada pela colina 

artificial em que assentava, fruto da sistemática ocupação deste espaço pelas várias 

civilizações que ao longo dos séculos ali se estabeleceram. (Pessanha, 2012, p.45) 

Tem uma mesquita principal, uma de bairro e um oratório público. A área em estudo 

situa-se no interior da zona amuralhada (Vila-Adentro), na artéria que abrange a 

muralha entre a Porta do Repouso e o Arco da Vila. Esta área intervencionada, 

referida na bibliografia histórica desde tempos remotos, encontrava-se num ponto 

estratégico, como fica, aliás, patente pela intensa ocupação de que foi alvo. Tal como 

Silves, Mértola, Beja, Évora, Alcácer do Sal, Lisboa, Santarém e Idanha, todas estas 

cidades têm em comum o facto de corresponderem a antigas cidades romanas, 

posteriormente ocupadas pelos muçulmanos. 

 
Ilustração 6 – Vista da Praça da Cidade, Novembro 1793 (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 
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Escavações arqueológicas, muitas delas feitas por Teresa Gamito, identificaram um 

bairro habitacional no quintal da Policia Judiciária, resultado da sucessiva reconversão 

dos espaços. O sítio do Quintal da Polícia Judiciária constitui um dos poucos 

testemunhos da ocupação islâmica na cidade de Faro. A mesquita principal parece ter 

antecedido a Igreja de Santa Maria. Da presença árabe em Faro sobrevivem, dois 

vestígios principais das portas da cidade, um elemento primordial da cidade 

muçulmana, de uma das entradas por mar, do qual ficou o arco em ferradura 

(ilustração 8) existente no Arco da Vila e outra do Arco do Repouso (ilustração 9), 

resultado duma intervenção posterior em que foram juntas à muralha duas torres 

albarrãs, como vou referir no quinto capítulo. No que respeita à estrutura urbana, ao 

núcleo, feito em dois pólos, a alcáçova e a medina, surge unificado no interior do 

recinto amuralhado, a Vila-Adentro. (Ilustração 7) Durante o seu domínio é definido a 

alcáçova, implantada a sul, e delimitada por muralhas com torreões e o resto do 

espaço correspondia à medina. “A alcáçova tinha duas portas para o exterior, a Porta 

do Mar no meio de duas torres e a Porta do Socorro, por onde se lançava uma 

embarcação para pedir auxílio por mar.” (Lameira, 1999, p. 22) A antiga medina 

mantém até aos dias de hoje a primitiva estrutura viária. A cidade medieval é por 

norma uma cidade amuralhada, voltada de costas para o mar ou para o rio.  

O caso de Faro não é excepção, embora no período medieval cristão se assista a uma 

tendência contrária. O núcleo desenvolveu-se para norte, constituindo-se como 

fachada frente à ria e em relação directa com esta. Como consequência da reconquista 

registou-se o aparecimento de dois novos núcleos: a Mouraria e a Ribeira. (Rodrigues, 

2006, p. 26)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustração 7 – Planta do Centro Histórico de Faro, Vasconcelos finais do século XVIII. (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 
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Ilustração 8 – Um das entradas na cidade, arco em ferradura, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ilustração 9 – Arco da Nossa Senhora do Repouso, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

No bairro da Mouraria, os mouros passam a habitar no exterior das muralhas, num 

bairro surgido junto a um novo eixo viário. O bairro da Ribeira desenvolveu-se ao 

longo da faixa litoral e foi consolidado nos finais do século XV, não só com a 

construção da Ermida de S. Pedro mas também com a do edifício do compromisso 

marítimo. Uma imagem do século XVII (ilustração 10) permite, conceber a realidade 

medieval das muralhas banhadas pelo mar que chegavam à entrada da vila, da 

densidade da Vila-Adentro e o desenvolvimento da fachada frente à ria, constituída por 

edifícios de um a dois pisos. Esta zona Ribeirinha para além de servir de porto de 

abrigo das embarcações piscatórias e mercantis, proporcionava também a apanha de 

marisco.  
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  Ilustração 10 – Muralhas banhadas pelo Mar, 1842. (Calado e Glória,1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ilustração 11 – Muralhas de Faro, Diogo, 2007 (Panoramio, 2013) 

 

O núcleo amuralhado, a Vila-Adentro, sofreu transformações mas continuou a ser a 

zona urbana mais importante, com a construção do castelo sobre a antiga alcáçova, 

tendo sido construído no seu interior a Igreja de Santa Maria (actual igreja da Sé), com 

a construção dos Paços do Concelho (actual Câmara Municipal) e com a 

reorganização habitacional, quer pelos cristãos, quer pelos judeus que construíram o 

seu próprio bairro, no local do actual museu municipal. “Com a expansão marítima, em 

1540, Faro foi elevada a cidade para servir de sede episcopal, até então a funcionar 

em Silves.” (Pinto, 2010, p.35) Do século XVI ao XVIII observa-se a gradual expansão 

da Cidade com a instalação de edifícios notáveis e emblemáticos da arquitectura civil.  
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Ilustração 12 – Vista aérea da Vila-Adentro, no interior das muralhas fica o castelo e antiga alcáçova (Bluesence, 2006) 

 

No século XVIII a cidade de Faro era a mais próspera e populosa da região  

Algarvia, assistindo a um intenso desenvolvimento urbano e florescimento artístico. No 

século XIX surgem grandes infra-estruturas rodo e ferroviárias responsáveis por uma 

nova dinâmica económica e pelo desenvolvimento demográfico. Este século continuou 

a registar a instalação de equipamentos importância regional projectando a imagem de 

Faro na região.  

São disso exemplos a Universidade do Algarve, Conservatório Regional, Aeroporto 

Internacional (ilustração 14), Hospital Distrital e a Comissão de Coordenação 

Regional, entre outros incluindo a maioria dos órgãos desconcentrados da 

Administração Pública. Os novos desafios como a União Europeia e a revolução nas 

telecomunicações são hoje os grandes mobilizadores do desenvolvimento e 

qualificação deste território.  

Os processos de transformação que são hoje visíveis na cidade e no concelho 

traduzem estas preocupações e corporizam as respostas autárquicas a estes novos 

desafios que se colocam aos territórios. 
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Ilustração 13 – Igreja da Sé, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 14 – Aeroporto de Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
 

2.4  A EVOLUÇÃO URBANA DA CIDADE, SÉCULOS XVI – XVII 

A origem de Faro remonta à pré-história. No período romano era chamado de 

Ossónoba, sendo um dos centros urbanos mais importantes do Algarve. Eram 

distinguidos dois núcleos urbanos: no primeiro, referente à zona conhecida por Vila-

Adentro ”situava-se o fórum, os templos e os edifícios mais importantes; no segundo, 

respeitante à ribeira edificaram-se algumas residências patrícias” (Lameira, 1999) 

Estas duas zonas da cidade, a que se veio associar, a partir do século XIII, a da 

Mouraria – a actual baixa de Faro – constituem os núcleos históricos da cidade, de 
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fundamental importância para o desenvolvimento de uma oferta de turismo 

urbano.ração 15).  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Ilustração 15 – Caracterização Urbana de Faro, delimitação do centro histórico a vermelho, Mantas, 1976. (Concedida pelos serviços 
da Câmara, 2013) 

 
 

A civilização romana deixou marcas em Faro, a mais visível ainda hoje é a estrutura 

viária do interior do espaço amuralhado ainda hoje visível, como se vê na ilustração 

15. Demarcam-se o cardo (a azul) que faz a ligação de uma porta à outra e decumano 

(a verde) a perpendicular a esta, “de origem romana e uma via circular que percorre o 

interior das muralhas, com alguns troços sem utilização actual” (Lameira, 1999, p. 22) 

e com um templo no cruzamento. Uma das entradas que abria para o antigo porto de 

abrigo, era em cotovelo, agora só existe um dos arcos de entrada na face interior do 

actual Arco da Vila. A outra entrada, no século XVI era chamada das Freiras, mas 

actualmente é do Repouso onde estão encantados a moura e o pequeno irmão como 

diz a lenda, é defendida por duas torres albarrãs. Do Algarve romano, das 

proximidades de Faro ou da própria Ossónoba, seria exportado peixe, provavelmente 

atum. Os restos arqueológicos revelam uma ligação aos espaços do mar 

Mediterrâneo.  

A cidade manteve a mesma área de expansão nos períodos visigótico e árabe, não 

tendo sofrido qualquer alteração importante após a reconquista cristã, no século XIII, 

altura em que o Algarve foi, definitivamente integrado no reino de Portugal. Faro 

começa a destacar-se pela produção hortícola e pelo comércio de frutos, figos e uvas. 

A estrutura da povoação romana afinal seria a mediterrânica, e a ela os mouros se 

adaptarem sem dificuldades. A eles deve-se a construção de uma muralha envolvendo 

o centro urbano, com as respectivas portas de acesso, pelo menos uma abrindo para 
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o cais, foi aproveitada a suave colina em que assentava a povoação amuralhada, 

rodeada por esteiros da ria. A vila cristã vai beneficiar com a continuação da presença 

dos mouros que quiseram ficar a cultivar as terras próximas, hortas que em muito 

beneficiavam a vida, fornecendo-lhe os primores que os mouros tão bem sabiam tratar 

(ilustração 16). Vila em meio de terras de boas culturas, que logo aumenta pela 

produção e exportação de fruta, a que se junta o sal, feito nos sapais da ria, só lhe 

faltando os cereais, sofrendo uma falta crónica de trigo e pão. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 16 – Planta da cidade de Faro, Proença, 1927. (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 

 
Só no século XVI, a urbe conheceu um surto de desenvolvimento, suficientemente 

importante, que lhe permitiu a consolidação da Vila-Adentro e o gradual 

desenvolvimento da Ribeira e da Baixa, o que influenciou a transferência do Bispado 

do Algarve de Silves para Faro. Esta evolução positiva manteve-se nos séculos XVII e 

XVIII, razão pela qual a maioria dos edifícios nobres da cidade fora construída ou 

receberam campanhas de obras, nesse período. As campanhas de obras resultaram, 

principalmente, das catástrofes que tiveram de enfrentar, que são igualmente 

responsáveis pela perda definitiva de uma grande parte do património da cidade. 

“Como exemplo, temos o saque, seguido do incêndio e invasão, em 1596, executado 

pelas tropas inglesas, chefiadas pelo Conde de Essex, ou os terramotos de 1722 e 

1755.” (Lameira, 1999, p. 39).  

As autoridades militares não souberam defender Faro, que estava esvaziada, tendo a 

população fugido pelos campos e para São Brás de Alportel. E muitas foram as perdas, 

inumeráveis os prejuízos. A própria catedral não escapou ao incêndio que os hereges 
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ingleses lançaram pela cidade. Bem se queixa o bispo ao papa das desgraças que 

aconteceram – mas a verdade é que o bispo e o governador se mantiveram quedos 

com as tropas em Lagos, enquanto Faro padecia o assalto, a destruição, o roubo, o 

incêndio… (Magalhães, 2006, p. 22)  

D. Fernando Martins Mascarenhas, o bispo, não soube ou não pôde defender a cidade 

mas contribuiu para o seu restauro e recuperação.  

A 3 de Janeiro de 1594 foi nomeado bispo do Algarve, desempenhou este cargo 

mandou armar uma galeota para proteger os pescadores dos ataques dos piratas 

muçulmanos, acudiu aos necessitados nas crises de epidemia de Faro e da fome de 

Portimão. (Nunes, 1988, p.6)  

Algumas feridas no edifício da Sé ficaram descobertas, ficou um ajuntamento sem jeito 

de estilos de épocas e gostos diferentes, embora continue a ser um espaço iluminador 

e acolhedor.  

Ainda a desgraça não estava recomposta, a peste aparecera no princípio do século, 

que a partir de 1601 provocou estragos tremendos na cidade e na região. Em 1617 já a 

população da cidade era a mais numerosa dos núcleos urbanos da região. A área 

citadina não aumenta, a cidade estagna, mantendo a relativa superioridade em 

habitantes em todo o Algarve. (Lameira, 1999, p.20)  

Depois da Restauração da Independência, com a intenção de prevenir uma possível 

invasão dos espanhóis, foi construída, a partir de 1660, a cerca seiscentistas, de que 

ainda existem vestígios. (Lameira, 1996, (desdobrável)) As alterações mais 

significativas da malha urbana ocorreram apenas no século XIX em consequência da 

abertura da linha de caminho de ferro, facto que permitiu o seu desenvolvimento 

industrial. Só então a cidade se expandiu para além das muralhas seiscentistas, pelo 

que os núcleos nela contidos, apresentam grande homogeneidade. A referida área 

estende-se por “cerca de 39,3ha, tem uma população de 3,020 habitantes, distribuídos 

por 1,495 fogos, dos quais 24% se encontram devolutos”. (“A Câmara Municipal de 

Faro Protege o Património”, 1997, p.13) 
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2.5  A CIDADE DE OSSÓNOBA E O SEU TERRITÓRIO 

A antiga cidade de Ossónoba aparece pela primeira vez no século I a.C., nomeada por 

Estrabão na sua monumental Geographia. Estrabão era um grego, historiador, 

geógrafo e filosofo a dirigir-se ao mundo romanizado do século I, ao tempo da 

integração de várias regiões no império. O século I correu melhor e a obra de Estrabão 

evidencia-o, ao integrar, no terminar do classicismo de raiz grega, as narrativas 

relativas ao território numa periodização extensiva, mas de que não havia senão as 

lendas, aqui enquanto memórias.  

O mundo anterior já não existia, se não em formalidade, e a história da fundação de 

Ossónoba continuava debaixo da cidade romana. Reconhece-se do arcaico o que se 

mantém preso ao espaço construído, na matriz de ocupação que o comodismo ou o 

respeito quanto a ancestrais traçados conseguiu que persistissem. O património 

edificado é como um corpo vivo, mas é antiga a disposição ovalada das cercas 

sobrepujando cumes diante do mar ou dos esteiros do Sul. (Patrocínio, 2006, p. 10)  

Relativamente a Faro, desde o século XIX, os investigadores sugeriram que antes da 

cerca tardia, correspondente às ruas que se intercomunicam Vila-Adentro, estaria uma 

primitiva muralha. A arqueologia feita na parte velha da cidade, conhecida como Vila-

Adentro, veio a confirmar a ocupação que remonta aos séculos IV a.C. Foi nesta 

colina, que foi assumida uma configuração da Península rodeada por três lados pela 

ria Formosa, onde se instalaram as primeiras populações que originaram a cidade, 

tinham uma estratégia de implantação de sítios muito difundida pelas potências 

comerciais do Mediterrâneo, nomeadamente por Fenícios e Gregos. Esta cidade pré-

romana afirma-se como um dos maiores núcleos populacionais do actual Algarve, a 

povoação estendia-se desde as proximidades do Arco da Vila até à zona do edifício da 

antiga fábrica da cerveja. Ossónoba, cujo nome reflecte uma ligação ao mundo 

mediterrâneo, tem definido o seu destino como um grande centro regional virado para 

o mar e com contactos a longa distancia com as diferentes áreas mediterrâneas.  

 
2.6  O CENÁRIO URBANO DA CIDADE (ARQUEOLOGIA, TOPOGRAFIA 

E URBANISMO)  

O registo de achados e as várias intervenções arqueológicas efectuadas na malha 

urbana da cidade de Faro ao longo de mais um século permite-nos ter uma ideia, da 

extensão e topografia da cidade romana de Ossónoba. É no subsolo arqueológico de 
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Faro, onde se retira a ideia de que os vestígios romanos se apresentam bem 

preservados sob os actuais prédios e ruas. Na colina da Vila-Adentro as escavações 

têm mostrado que os níveis romanos se encontram a grande profundidade (três ou 

mesmo quatro metros) e sob vestígios das épocas posteriores. Na zona mais próxima 

da Vila-Adentro estes estratos estão sob os vestígios islâmicos, medievais ou da 

época moderna, já nas áreas mais afastadas, são apenas edificações do século XX 

que, em regra, se sobrepõem aos vestígios da Ossónoba romana, o que é revelador 

da extensão que a malha urbana atingiu na época romana em relação aos outros 

períodos históricos. A cidade, para além da colina onde se situa o núcleo genético, 

expandiu-se essencialmente para oeste, ao longo da frente ribeirinha que se estende 

até às proximidades da actual estação do caminho-de-ferro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 17 – Vista Parcial, Doca e Praça D. Francisco Gomes (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 

 
 
Pelos vestígios que foram encontrados na cidade conseguimos ter uma ideia da 

estrutura urbana da cidade antiga, desenvolveu-se em três núcleos distintos, todos 

ligados entre si: o centro cívico e religioso, que era o núcleo principal, designado por 

Vila-Adentro; o núcleo industrial/comercial, cuja ocupação era feita na faixa litoral e 

onde tinha as condições favoráveis proporcionadas pela ria; e o núcleo sepulcral, que 

corresponde à zona exterior ao núcleo habitacional, onde se localiza a zona do actual 

Teatro Lethes. Esta zona foi implantada no lado contrário a um curso de água que 

existia na zona e que actualmente está submerso. A zona monumental e o coração da 

cidade ficariam na colina da cidade velha, onde foram encontradas várias estruturas 

monumentais, entre elas um podium de um grandioso templo, cujas ruínas se apoia 
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parcialmente o edifício da Sé Catedral. Todas as vias existentes levavam à zona 

monumental da cidade ou Vila-Adentro, certamente a única parte amuralhada, por 

onde entravam pelas actuais portas que hoje apenas mantêm características do 

período islâmico. Era através da Porta da Vila que se chegava ao forum da cidade, o 

centro religioso, politico e administrativo e, consequentemente, a parte mais 

monumental, conforme é confirmado pelo enorme embasamento de um templo que se 

situa no largo em frente à porta da Sé. Ao forum também chegava a outra via oriunda 

da parte oriental do Algarve onde se situava o município de Balsa. “O aparecimento 

local de duas inscrições que serviam de pedestais de estátuas, aludindo a um 

sacerdote e a um governador provincial, confirma a interpretação daquele espaço 

como fórum, onde era habitual expor monumentos comemorativos.” (Lameira, 1999, p. 

23) As ruas do Município e do Repouso, que partem do Largo da Sé para as portas da 

Vila e do Repouso, poderão decalcar, as vias cardo e decumano, os dois eixos 

principais da cidade antiga. Parece, que estes dois eixos viários estruturam apenas a 

parte monumental da cidade, já que as linhas estruturantes de outras zonas de 

Ossónoba têm outro alinhamento.  

Tal pode considerar-se normal, tendo em conta a topografia da velha colina e ainda o 

facto de a cidade romana não ter sido construída ab initio, resultando, antes, de uma 

adaptação do tecido urbano preexistente. (Bernardes, 2006, p. 15) 

Saindo do centro de Ossónoba pela actual Porta do Repouso em direcção à Capela do 

Pé da Cruz encontrara-se a grande necrópole pública da cidade, inflectindo em 

direcção ao actual mercado municipal. Na zona do mercado municipal foram 

encontradas no século XIX e em meados do XX várias lucernas romanas, o que 

poderá corresponder a um santuário sobre a via. As estradas actuais que de Faro 

saem para ocidente ou oriente eram, bem diferentes das antigas, fundamentalmente 

porque os terrenos que as vias de hoje passam eram alagadiços. Aliás, a zona 

ribeirinha de Ossónoba seria mais recuada do que hoje, correspondendo o interface 

com a ria, ao longo desta zona situavam-se boa parte das indústrias e preparados de 

peixe da cidade.  
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Ilustração 18 – Área Industrial, vista da Torre da Igreja da Sé, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Esta área industrial prolongava-se até cerca da estação de caminho-de-ferro. Ao longo 

desta frente ribeirinha existia um ou mais ancoradouros para as pequenas 

embarcações que permitiam descarregar o peixe ou carregar os preparados piscícolas 

e entre outros produtos locais. Por trás desta, havia uma boa parte da zona 

habitacional com pavimentos de mosaico e diferentes elementos arquitectónicos, cujos 

níveis continuam, a partir de um metro de profundidade. Aliás, quando caminhamos 

pela parte antiga de Faro, pisamos a área da cidade romana de Ossónoba que aqui se 

desenvolveu nos primeiros séculos da nossa Era. Esta tal extensão da malha urbana 

da cidade de Faro só voltaria a ser atingida em pleno século XX. O limite da cidade e 

da área residencial, encontra-se bem definido pela localização das suas necrópoles. 

Os vestígios encontrados fora do arco definido pelas necrópoles corresponderão já 

aos subúrbios da cidade, que assumem, a partir da área monumental da colina, uma 

configuração alongada, cujo tecido urbano é fortemente marcado por um conjunto de 

linhas de água que o seccionam.  

Os abundantes fragmentos de ânforas que foram encontrados nos lodos da ria por 

alturas da estação de caminho-de-ferro, bem como alguma tradição popular, 

testemunham a favor deste local constituir zona de trânsito de produtos industriais. 

(Bernardes, 2011, p.19)  

Do outro lado da Vila-Adentro, no actual largo de S. Francisco, era o porto da cidade, 

superior à parte monumental da cidade e próximo do forum, como era tão frequente 

nas cidades portuárias do Império Romano, onde os barcos podiam passar em 

segurança e os as águas se estendiam quase até à Porta do Repouso.  
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A divisão das duas áreas seria, assim, efectivada, por este eixo principal que, com 

outro alinhamento, como que prolongava o cardo da zona monumental, constituindo a 

principal saída da cidade para ocidente. Seria a partir deste eixo que se definia a 

quadrícula da estrutura urbana de toda a zona de expansão da cidade. (Bernardes, 

2006, p. 15) 

 
2.7  O TERRITÓRIO DE OSSÓNOBA E A SUA ENVOLVÊNCIA 

A escolha da cidade de Ossónoba como capital de um território que de grosso modo 

podemos fazer corresponder ao Algarve Central, constituiu certamente, um enorme 

estímulo para que a cidade se desenvolvesse.  

Para nascente prolongava-se até cerca da Fuzeta onde limitava com o território de 

Balsa; para oeste o seu controlo iria certamente pouco além de Vilamoura, ainda que a 

sua influência se estendesse por todo o Barlavento; a serra do Caldeirão e o Oceano 

constituíam, a norte e a sul, os seus limites naturais. (Bernardes, 2011, p.20)  

Na área ribeirinha da cidade, onde abundavam as indústrias ligadas à pesca e aos 

preparados de peixe, o litoral circundante da cidade animava-se com 

estabelecimentos, maiores ou menores, dedicados a essas actividades. É claro que os 

investimentos feitos nestas unidades industriais eram feitos por conta de gente com 

posses dedicada ao comércio e ainda à exploração agropecuária centrada em grandes 

propriedades que eram as villae. A maior e mais bem conservada e conhecida villa da 

cidade ossonobense era Milreu, localizada em Estói, a cerca de 7 km da cidade, para 

além dos produtos que qualquer unidade de exploração rural produzia, como 

hortícolas, frutícolas ou cereais, a villa de Milreu dedicava-se à produção de vinho e 

azeite. Este estabelecimento rural é conhecido por ter uma grandiosa casa e templo 

ricamente decorados com pavimentos e murais de mosaico cujo principal tema são os 

motivos marinhos, onde os moluscos e peixes que povoam os mares do Algarve estão 

bem representados. Esta como outras villae que circundavam a urbe, explorando os 

férteis campos da campina, eram essenciais ao abastecimento quotidiano da cidade 

com bens alimentares, semelhante aos actuais quintas ou herdades, seriam 

propriedades das elites ossonobenses que ali teriam as suas casas de campo. “ O 

sucesso da cidade era, pois, também o sucesso destes estabelecimentos rurais que 

só podem ser entendidos tendo em conta a estreita relação que estabeleciam com a 

urbe.” (Bernardes, 2011, p.21) Uma rede de caminhos ligava ao território assegurando 

as ligações às principais vias e dai à cidade, os trajectos marítimos, eram os 
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preferidos, por serem os mais baratos, rápidos e seguros. A tradição da população 

desta cidade marítima, que vivia do mar e para o mar, acentuava a importância das 

comunicações por barco, mesmo tendo em conta um território mais interior, Ossónoba 

só se pode definir como uma cidade marítima que constituía uma porta aberta para os 

contactos com o mundo romano.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustração 19 – Ruínas de Milreu, Estoi, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
 
 
 

 
2.8  DE VILA A CIDADE 

Nos finais do século XV, uma reconversão do espaço público esteve na origem da 

Praça da Rainha (actual Praça D. Francisco Gomes, Jardim Manuel Bívar, ilustração 

20), situada às portas da vila, num espaço alagado que gradualmente se foi 

assoreando. Esta praça, central, estruturante e dinamizadora, relocaliza o pólo 

comercial, transferindo das alcaçarias, na sequencia da reestruturação urbana 
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empreendida por D. Manuel I. É incluída também a construção de uma ermida de 

invocação ao Espírito Santo tendo-lhe sido anexado um pequeno hospital instituído 

por João Dias, após uma autorização real, foi também feito um açougue, que se 

localiza na zona lateral à porta da vila e o edifício da alfândega, que já existia e que 

passou a ser obrigatório passar toda a mercadoria que entrasse na vila por mar.  

A par desta acção enobrecedora da entrada da vila consolidava-se o Bairro Ribeirinho. 

Vestígios de arquitectura religiosa e também civil têm vindo a reforçar a ideia de uma 

área urbana bastante significativa no Faro Quinhentos, a que se juntou a implantação 

das comunidades conventuais e colegial nas áreas limítrofes. (Rodrigues, 2006, p. 28) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustração 20 – Jardim Manuel bívar (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 
 

“O século XVI mostrou-se próspero para a cidade. Depois de ter sido doada por D. 

João II à Casa da Rainha, em 1540, elevada à categoria de cidade com o intuito de a 

tornar sede episcopal. A transferência de Silves para Faro foi em 1577.” (Lameira, 

1999, p. 24) Os vários acontecimentos testemunham a importância que a cidade 

atingiu, motivada pela centralidade geográfica. Em Julho de 1596, o saque e a 

destruição, provocadas pela investida do conde de Essex, mostraram-se no urbanismo 

da cidade, alterando o seu desenvolvimento. Este pode ter sido o marco temporal da 

estruturação do Largo da Sé enquanto espaço religioso. Já tinha sido construído, 

poucos anos antes, um paço episcopal que foi destruído no incêndio, levou a que o 

bispo Fernando Martins Mascarenhas, procedesse à construção de um novo edifício, 

perpendicular ao antigo. A definição do Largo da Sé só aconteceu mais tarde, durante 

o bispado de D. Francisco Gomes do Avelar.  
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“Para além disso, fontes documentais atestam a destruição da Sé, da Igreja da 

Misericórdia, de sete ermidas, dos mosteiros de São Francisco e de Nossa Senhora da 

Assunção, tendo chegado os ingleses até ás freguesias rurais…” (Rodrigues, 2006, p. 

28)  

Como é o caso de Estói, que também foi assaltado pelos ingleses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 21 – Paço Episcopal, lado direitos; Convento, lado esquerdo; Largo da Sé, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Como reacção às investidas espanholas, o aglomerado urbano ficaria rodeado com a 

construção da cerca seiscentista, que previu no seu interior a inclusão das 

comunidades religiosas antigamente estavam colocadas na periferia. Com o terramoto 

de 1755 a cidade sofreu algumas modificações, a reconstrução da cidade e 

redefinição do espaço urbano foi D. Francisco Gomes de Avelar, bispo da diocese 

algarvia (1789-1816), que contribuiu para tornar Faro um foco de iniciação do 

neoclássico em Portugal, ao recrutar o arquitecto italiano Francisco Xavier Fabri, teve 

contacto com o neoclassicismo, tornando-se um dos introdutores do novo formulário 

artístico em Portugal. Fabri sabia a importância da sede do seu bispado e do seu valor 

histórico, então empreendeu a reconstrução de vários edifícios em Faro, dos quais se 

destacam, como elementos primários do urbanismo da cidade: em primeiro lugar, a 

ampliação do antigo Paço Episcopal (ilustração 21) no interior da Vila-Adentro, 

aproveitou as primitivas casas pontificais, estas casas tinham sido queimadas pelas 

tropas inglesas do Conde de Essex, agora adaptado a seminário, esta intervenção 

contribuiu para a redefinição do Largo da Sé; em segundo lugar, a construção de uma 

entrada monumental, o Arco da Vila, correspondente à primitiva entrada medieval da 
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vila, é um sinal da sacralização do espaço urbanístico da velha Ossónoba episcopal, 

Fabri utiliza a sobreposição de escalas diferentes na mesma fachada original; e em 

terceiro lugar foi a reformulação da fachada da Igreja da Misericórdia e a construção 

de um novo hospital, sobre o antigo, esta dupla intervenção, contribuiu para uma 

imagem de maior monumentalidade da antiga Praça da Rainha, definida por D. 

Manuel I, todos eles destruídos pelo terramoto de 1755.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 22 – Arco da Vila, uma das entradas Vila-Adentro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
 
 
 
 

2.9  FARO CONTEMPORÂNEO 

As rivalidades politicas, em 1833 – 1834, levaram a uma consolidação de uma parte 

da cerca seiscentista. Construiu-se uma nova estrutura defensiva, na sequência de 

lutas liberais, da qual não existe hoje qualquer vestígio. Ainda antes do final do século 

assistiu-se à afirmação de um novo perímetro urbano.  

Em 1889 chegou a Faro a linha férrea que, para além de delimitar a cidade sul/poente, 

fomentou o aparecimento do Bairro da Estação, estrutura interessante do módulo 

urbanístico, que conjugou a vertente de equipamentos e de habitação, e o molhe que 

configurou a actual marina de recreio. (Rodrigues, 2006, p. 29)  
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Ilustração 23 – Faro, Landman, 1813. (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 

 
Com a preocupação da gestão urbanística, a administração central criou os planos 

gerais de urbanização, em 1945, pelo arquitecto João Aguiar. Tinha como objectivo 

principal localizar os edifícios principais e os equipamentos sociais e promover o 

ordenamento do trânsito urbano. No Plano Geral de Urbanização de 1945, só a zona 

da Vila-Adentro é considerada de valor patrimonial, não sendo afectada por nenhuma 

intervenção. A forte expansão urbana que se fazia sentir e a não concretização do 

plano levou à sua revisão em 1963, apesar de não ter sido aprovada serviu de 

elemento orientador no planeamento urbano da cidade. No final da década dos 

sessenta, foi promovido um Estudo de Prospecção, Preservação e Recuperação de 

Elementos Urbanísticos e Arquitectónicos Notáveis, em Áreas Urbanas e Marginais 

Viárias, na Região do Algarve, sendo que Faro ficou pela responsabilidade do 

arquitecto cabeça padrão. A cidade continuou a desenvolver-se vertiginosamente, 

estes elementos não tiveram grande utilidade, as áreas de expansão e os tecidos 

consolidados eram sucessivamente descaracterizados. Em 1980, Tomás Taveira fez 

um novo Plano Geral de Urbanização mas pouco veio acrescentar às áreas urbanas 

consolidadas. A tendência para a descaracterização do tecido urbano mais antigo 

levou, à criação de um gabinete técnico local em Faro em 1993, o qual desenvolveu 

valoroso trabalho nesta matéria, tinham o objectivo de actuar nos núcleos históricos 

urbanos, Vila-Adentro, Mouraria e Bairro Ribeirinho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O Centro Histórico de Faro: A Arquitectura e as suas Influências. 

Susana Filipa Soeiro d’ Alvo    47 

3. CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

O crescimento da população foi praticamente contínuo no concelho de Faro com 

excepção da década de 60 onde o fenómeno da emigração fez regredir a população 

na esmagadora maioria dos concelhos portugueses. A mais que duplicação do volume 

demográfico, de 22 938 em 1900 para quase 64 560 em 2011, dados retirados dos 

Censos 2011, do INE, correspondem aos efeitos introduzidos na capital pelas 

sucessivas vagas económicas que marcaram a região.  

A partir de 1970 assiste-se a uma enorme valorização da actividade turística no 

Algarve. Faro sofre indirectamente esta alteração na estrutura produtiva com 

repercussões na estrutura administrativa e politica. Este processo gerou um forte 

potencial de atracção no concelho que, desde então, revela elevados ritmos de 

crescimento.  

As freguesias mais beneficiadas com este acréscimo populacional foram S. Pedro com 

14 577 habitantes e Sé 29 542 habitantes (dados retirados do INE), que continham a 

área urbana de Faro até ao nascimento da freguesia de Montenegro. As freguesias da 

Conceição, Santa Bárbara de Nexe e Estói albergavam apenas pouco mais de um 

quinto da população e revelaram problemas na estrutura etária com um número 

elevado de idosos e muito poucos jovens.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustração 24 – População Residente por Município no Algarve, Gonçalves, 2011. 
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As transformações demográficas foram ainda acentuadas pelo efeito da população 

flutuante. Segundo o INE, nos meses de Verão, a população presente no concelho 

sofre um acréscimo médio de 29 600 habitantes, o que representa quase 60% dos 

residentes. A dinâmica de campo demográfico traduziu-se em estruturas privilegiadas, 

sendo que o volume de jovens é mais dilatado que a média regional e menor para os 

idosos, antecipando cenários bem mais favoráveis que outros contextos territoriais.    

Por outro lado, devido à oferta de emprego e condições de acessibilidade, o concelho 

de Faro apresenta-se estruturalmente mais privilegiado face à região, em todos os 

indicadores demográficos. Há um destaque para a relação favorável entre jovens e 

idosos, deixando antever cenários de futuro mais favoráveis em comparação com 

outras áreas do Algarve. 

3.2   CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA  

O sistema produtivo do concelho de Faro atravessa hoje um processo de 

reconfiguração territorial e social afectando o sector industrial e terciário. A cidade de 

Faro apresenta a maior taxa de desemprego com 15,6% (INE). Tradicionalmente, 

como sede de distrito, Faro captou um conjunto de investimentos, beneficiando 

também das melhores acessibilidades. Por outro lado, a desindustrialização da cidade 

de Faro foi sendo aproveitada por um processo de terciarização estimulado pela 

ampliação da acção reguladora do Estado.  

Esta dinâmica foi acompanhada pelo esforço do protagonismo da cidade na oferta de 

serviços às restantes actividades económicas, locais ou regionais. Assim se explica, 

em primeiro lugar, uma taxa de actividade de 51,01%, 32 934 habitantes (INE, Censos 

2011) o peso pouco significativo. Há um domínio do sector terciário, que absorve 

metade da população residente activa com 23 978 habitantes neste sector, no sector 

primário são 871 habitantes e no sector secundário são 3 723 habitantes. (INE, 

Censos 2011) A estrutura de emprego pela situação na profissão revela que cerca de 

75% dos activos se encontra a trabalhar por conta de outrem.  

O volume de activos na situação de patrão e por conta própria mostra o peso das 

actividades liberais que estão associadas ao desenvolvimento económico. No 

concelho merece ainda destaque o sector primário (agricultura e pescas) que, 

aproveitando as condições agrícolas (solo e clima) e do litoral (Ria e mar). Na 
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ilustração seguinte mostro a população activa, emprega, desempregada e inactiva 

relativamente ao Algarve, no ano 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 25 – População Activa, Empregada, Desempregada e Inactiva, Gonçalves, 2011. 

 

Beneficiaram sobretudo as que pertencem ao ramo económico/produtivo, de acordo 

com as tendências já identificadas em Faro e para a generalidade das cidades médias 

portuguesas. Grande número das empresas e sociedades centra-se no comércio por 

grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos, bens de uso 

pessoal e doméstico.  

As categorias relativas a alojamento, restauração, actividades imobiliárias, alugueres e 

serviços prestados às empresas, concentram também um volume interessante de 

iniciativas económicas.  

3.3   CARACTERIZAÇÃO FÍSICA  

No Algarve podem distinguir-se pelo menos duas sub – divisões clássicas: a que 

distingue o Barlavento (de onde sopra o vento) do Sotavento (para onde sopra o 

vento); e a que segmenta a região em três faixas grosseiramente no sentido leste -

oeste, Serra, Barrocal e Litoral, como já foi referido anteriormente. Pelas maiores 

implicações interessa sobretudo integrar Faro na última sub - divisão.  

A Serra é uma unidade ecológica que é marcada pelas maiores altitudes, por um 

relevo mais acidentado e por uma geologia dominada pelo xisto, como por exemplo a 

serra de Monchique, localiza-se na zona oeste do Algarve e Caldeirão, faz a fronteira 

entre o litoral e barrocal algarvios e as planícies do Baixo Alentejo.  
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Ilustração 26 – Serra de Monchique, Monchique, 2010. (Ilustração nossa, 2010) 

 
O Barrocal que cobre uma área significativa do norte do concelho de Faro, distingue-

se dos restantes sectores pela sua topografia de colinas com topos arredondados. As 

suas condições naturais determinam a rarefacção demográfica e esquelético sistema 

de povoamento. O sistema produtivo é dominado pela agricultura de sequeiro 

(alfarroba, amêndoa, figo, medronho) e por uma residual actividade industrial ligada à 

exploração de minerais não metálicos.  

 

 
Ilustração 27 – Medronho, Alfarroba, Figo e Amêndoa (Ilustração nossa, 2013) 
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O Litoral, mais plano, com solo fértil e com alguma disponibilidade hídrica promoveu 

historicamente uma maior atracção sobre a população, o povoamento e as 

actividades. É aqui que surge a cidade de Faro e os seus prolongamentos urbanos e 

industriais bem como as principais infra-estruturas (aeroporto, porto, acessibilidades 

ferro e rodoviárias, etc.).  

As freguesias de Santa Bárbara de Nexe e Estói integram o Barrocal em larga 

extensão, sendo que Conceição e as freguesias urbanas de Sé, S. Pedro e 

Montenegro se encontram no Litoral. Esta localização face às unidades ecológicas 

algarvias condicionou os respectivos percursos históricos e a transformação dos 

contornos dos sistemas produtivos locais. As acessibilidades e as novas dinâmicas 

parecem finalmente estar a libertar os territórios das suas condicionantes naturais e 

físicas deixando antever novas oportunidades de desenvolvimento.  

3.4 CARACTERIZAÇÃO SOCIAL 

A capitalidade demonstrada pela cidade e concelho explica-se em grande parte pela 

maior densidade de equipamentos para a infância, jovens e terceira idade, com 149 

edifícios não residenciais. (INE, Censos 2011) A cobertura destes equipamentos faz-

se de modo equilibrado pelas freguesias do concelho, o ensino do terceiro ciclo e 

secundário situa-se na cidade.  

Apesar do número de equipamentos registam-se valores de frequência próximos da 

saturação quando se comparam as capacidades com a respectiva utilização. As áreas 

mais criticas são as de apoio domiciliário e os centros de dia, o que demonstra a 

necessidade de reforçar novas modalidades de intervenção no campo social.  

No domínio da saúde o concelho oferece condições particularmente favoráveis quando 

comparado com o país e com a região. A nível nacional Faro apresenta sensivelmente 

o dobro dos médicos e das camas por hospital, a nível regional a diferença é de mais 

do dobro para os médicos por mil habitantes e o quíntuplo no caso das camas 

hospitalares por mil habitantes.  

O facto de ser capital regional foi determinante para a localização de equipamentos de 

elevado valor funcional como o Hospital Distrital ou a Universidade Pública (ilustração 

28) que hoje conta com mais de oito mil alunos e com um leque alargado de cursos e 

domínio de investigação. O desafio actual é o da maior articulação da Instituição 
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Universitária com as estruturas produtivas garantindo mais valias decorrentes da 

produção de saber no campo da inovação e desenvolvimento tecnológico.  

 

 
Ilustração 28 – Universidade do Algarve e Hospital Distrital de Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Assumir a capitalidade obriga Faro a um esforço contínuo de qualificações dos 

espaços públicos, bem como à criação de condições eficazes ao acesso e utilização 

dos serviços e equipamentos. A complexidade das intervenções exige documentos de 

planeamento mobilizadores da mudança e da qualificação. Nessa perspectiva Faro 

garantiu uma sequência racional ao produzir, em primeiro lugar, o Plano Estratégico 

da Cidade e o Plano Director Municipal.   

3.5 TRANSPORTES E ACESSIBILIDADES 

Entram diariamente na cidade 41 mil viaturas que reflectem a atracção regional 

produzida pelos vários serviços e infra-estruturas existentes em Faro. As 

preocupações de circulação e estacionamento no interior da cidade têm sido 

constantes. Faro, é servida por uma vasta rede de transportes que nos ligam a todo o 

mundo. Destaca-se o Aeroporto internacional de Faro; a linha ferroviária e as 

acessibilidades através dos transportes rodoviários na rede nacional e internacional. 

O interior do concelho é servido por uma rede de transportes urbanos, que através dos 

circuitos de “minibus”, ou através de carreiras urbanas nos ligam a todo o Algarve. 
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3.5.1 FERROVIÁRIAS 

No que diz respeito aos transportes ferroviários, estes são lentos e antiquados. É 

quase inexistente o investimento na modernização das linhas e das restantes infra-

estruturas da CP. A cidade de Faro tem no seu centro uma estação dos Comboios de 

Portugal (CP) e na zona do Bom João um apeadeiro. Recebe comboios da linha inter-

cidades, alfa pendular e regional. O acesso ferroviário ao Aeroporto Internacional de 

Faro encontra-se em fase de estudo pela CP para desenvolvimento de um ramal em 

duas fases, com estação subterrânea junto ao aeroporto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 29 – Estação de Comboios, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

3.5.2 RODOVIÁRIAS 

Os meios de acesso à cidade têm vindo a melhorar nos últimos três anos, através da 

Via do Infante. Vai ser introduzido um nó de acesso ao aeroporto e a Loulé. A entrada 

de Faro, do lado de Olhão, (outro dos pontos de tráfego intenso), sofreu uma grande 

melhoria pela introdução de uma estrada de circunvalação que passará pelo cais 

(retirando do centro da cidade a circulação de transportes de mercadorias e veículos 

pesados). 
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Ilustração 30 – Via do Infante, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

3.5.3 MARÍTIMAS 

As acessibilidades por mar são as que piores condições oferecem. O porto comercial 

de Faro está sub-aproveitado, não estando a utilizar as capacidades de que dispõe. 

Isto deve-se: ao facto de estar situado no Parque Natural da Ria Formosa que impõe 

limitações ao seu funcionamento para preservar o ambiente, aos deficientes acessos 

rodo e ferroviários, ao deficiente equipamento para movimentar mercadoria; e ao facto 

de dispor de um mercado fortemente disputado. Os canais de acesso dentro da Ria 

Formosa e as características da Barra condicionam igualmente a utilização do porto 

comercial. Há pouco tempo foram criados acessos marítimos para as ilhas, ilha da 

Culatra, Farol, Deserta, que só são acessíveis de barco e para a ilha de Faro. A saída 

é feita pelo Cais Comercial ou pelo Cais das Portas do Mar, conforme a altura do ano.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 31 – Porto Comercial, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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3.5.4 AÉREAS 

Faro assume-se como a principal porta de entrada no sul da Europa. Recebe através 

do seu Aeroporto Internacional milhares de visitantes todos os anos. Acolhe cerca de 

45 companhias aéreas, entre as quais se destacam as low coast que maior número de 

passageiros movimenta. A ANA, Aeroportos de Portugal S.A. tem um plano de 

desenvolvimento para este equipamento que de futuro vai permitir o acolhimento até 

15 milhões de passageiros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 32 – Vista do Aeroporto para a cidade de Faro, Faro, 2012. (Ilustração nossa, 2012) 

 
 
 

3.6 AMBIENTE 

Em Faro, segundo o INE existem 17 257 edifícios com necessidade de reparações, no 

ano de construção entre 2006 e 2011 são 745 edifícios. Os espaços verdes, inserido 

na estratégia global de requalificação ambiental da cidade, tem um enquadramento 

garantido pelo Plano de Estrutura Verde de Faro. Como exemplo de intervenções da 

autarquia neste domínio pode apresentar-se a obra de reabilitação da Mata do Liceu. 

O projecto para a gestão equilibrada do meio visou: resolver os pontos de conflito na 

mata (percursos, segurança e inter relação com o meio urbano envolvente); potenciar 

a qualidade cénica; promover o bom desenvolvimento das espécies vegetais; 

incentivar a vivencia deste espaço verde. Os acessos pedonais tiveram em 

consideração os diversos tipos de utilizadores em especial os deficientes motores e 

idosos, nomeadamente na escolha dos materiais e acabamentos utilizados. Entre os 



O Centro Histórico de Faro: A Arquitectura e as suas Influências. 

Susana Filipa Soeiro d’ Alvo    56 

equipamentos mais relevantes estão o parque infantil, circuito de manutenção, 

elementos esculturais e construção de casa de apoio à jardinagem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 33 – Mata do Liceu, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Faro foi desde sempre uma cidade aberta aos oceanos. Debruçada sobre as serenas 

águas da Ria Formosa detém uma situação geográfica, um património histórico/natural 

e uma riqueza de recursos que despertou o interesse de vários povos. A cidade de 

Faro é abrangida pelo Parque Natural da Ria Formosa, o cordão lagunar que reúne 

uma grande diversidade de ecossistemas numa extensão de 60km junto à costa 

algarvia. Nas últimas décadas, a par do seu crescimento houve uma grande aposta no 

desenvolvimento e modernização. Além disso estão a contribuir de forma positiva, 

para a valorização económica, ecológica e sanitária do meio receptor que é a Ria 

Formosa. Actualmente está a ser feito um percurso desde a cidade de Faro até à praia 

de Faro/Ria Formosa.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 34 – Passeio Ria Formosa, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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3.7 CULTURA  

As manifestações culturais na cidade decorrem dum meio catalizador caracterizado 

por uma programação de acontecimentos culturais de qualidade, de condições para a 

utilização de espaços públicos e de ar livre e agentes culturais com capacidade de 

inovação. Possui projectos que cobrem um espectro abrangente de áreas culturais e 

conta ainda com uma oferta elevada de equipamentos culturais, como bibliotecas, 

museus, galerias municipais, o conservatório Regional do Algarve, Teatro Lethes, 

Teatro das Figuras. A construção deste novo equipamento cultural com as 

características e dimensão do Teatro das Figuras veio preencher uma enorme lacuna 

do Algarve, constituindo um marco decisivo na consolidação da vida cultural da 

Região. Esta acção tem sido bem sucedida como comprova, designadamente, o 

prémio obtido em 1994 com a recuperação das entradas medievais da Vila-Adentro. 

Neste contexto, foi criado o Gabinete de Gestão e Reabilitação do Património, que 

intervém directa e activamente na gestão urbana do Centro Histórico da Cidade e em 

diversos edifícios de valor patrimonial localizados no município.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 35 – Interior Teatro Lethes (Guedelha, 2012) 

 
De acordo com trabalhos de âmbito nacional encetados por entidades da 

Administração Central conclui-se que Faro surge entre as cidade médias que, para 

além de melhores redes de equipamentos culturais, mantém níveis de procura 

elevados no que respeita, designadamente, a museus, bibliotecas e salas de 

espectáculos publicas. (Pinto, 2010, p.109)  
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Ilustração 36 – Teatro Municipal de Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 

3.8 O TURISMO 

“Faro, capital do Algarve, a mais importante região turística do país, não dispõe de 

praias em número bastante para beneficiar de grandes proventos directos do turismo 

de sol e mar.” (Coelho, 2005) O turismo também tem dado passos importantes. Faro 

está a apostar no desenvolvimento de um modelo integrado, o denominado Turismo 

Urbano, em que se promove a cidade como um todo.  

A cidade possui recursos de grande qualidade: um centro histórico sem degradação 

significativa, uma forte apetência para o turismo ligado à Ria Formosa, ao ambiente e 

à cultura e uma baixa comercial com grande diversidade de produtos (nesta altura, 

devido à situação actual o movimento já não é tão constante). A valorização do 

património existente constitui uma vantagem competitiva da cidade que procura, desta 

forma, diversificar a oferta turística existente e apoiar a criação de percursos 

complementares ao Sol e Praia. Há um desdobrável “Visite Faro durante um Dia” que 

é um dos exemplos das actividades já desenvolvidas. Publicada em várias línguas, 

descreve um percurso turístico no centro histórico e comercial.  

A Ria Formosa representa um dos elementos paisagísticos e ambientais de Faro 

sendo, aliás, um dos sinais com que os visitantes mais identificam a cidade. O seu 

potencial de aproveitamento turístico e económico em geral é também muito 
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interessante exigindo, contudo grande contenção e equilíbrio, pois trata-se de um 

sistema de equilíbrio delicado. O desenvolvimento das actividades tradicionais e 

visitas controladas apoiarão uma estratégia de valorização e aproveitamento da Ria 

Formosa. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ilustração 37 – Mariscador na Ria Formosa, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2009) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 38 – Parte da Baixa da Cidade de Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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4. PATRIMÓNIO URBANO E AS SUAS POLÍTICAS URBANAS 

No Plano Estratégico da Cidade de Faro reconhecem-se quatro trunfos à cidade face 

ao exterior: um clima de excepção a nível europeu; a identificação com o Sul e a 

Região Algarvia; a capital da principal região turística do país identificada, como tal, a 

nível nacional e internacional; e a boa acessibilidade às principais cidades europeias 

proporcionada pelo Aeroporto.  

Faro dispõe de um património arquitectónico de grande interesse, o qual pode e deve 

contribuir para a imagem da cidade, em que o conjunto urbano, de grande 

homogeneidade, nos núcleos históricos, funcione como um espaço memória de artes 

e técnicas, num ambiente despoluído e bio-diversificado.  

A classificação da Ria Formosa, como Reserva Natural, comprova o que se afirmou e 

assegura uma gestão de modo a preservar as suas próprias características. A reserva 

estende-se por uma área de 18.400ha e possui um centro de interpretação em Castro 

Marim, muito empenhado na educação ambiental. A Ria Formosa, é limitada a Sul por 

um conjunto de ilhas-barreira de cordão arenoso litoral, conhecidas por, península do 

Ancão (Praia de Faro), ilhas da Barreta, Culatra, Armona, Tavira, Cabanas e península 

de Cacela. Estas estão dispostas paralelamente à costa, protegendo uma laguna que 

forma um labirinto de sapais, canais, zona de vasa e ilhotes, que a separa do Oceano 

Atlântico. As suas dunas, ilhas e barras para o alto mar estão em movimento contínuo 

conforme as marés. Muitos locais arqueológicos apresentam vestígios de povoações 

romanas e pré-romanas. A Ria Formosa abrange a área de jurisdição de cinco 

concelhos do sotavento algarvio: Faro, Loulé, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo 

António. Todos os concelhos têm usufruído do recurso natural da Ria Formosa como 

elemento estruturante da paisagem. As actividades ancestrais ligadas à pesca, 

marisqueio, salicultura e moluscicultura que contribuíram para o enriquecimento do 

território valorizando-o cultural, social, económica e paisagisticamente. 
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Ilustração 39 – Reserva Natural da Ria Formosa, Faro, 2009. (Ilustração nossa, 2009) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustração 40 – Salinas Ria Formosa, Faro, 2009. (Ilustração nossa, 2009) 
 
 

Trata-se de uma área protegida pelo estatuto de Parque Natural, atribuído pelo 

Decreto-lei n.º 373/87 de 9 de Dezembro de 1987. O Parque Natural da Ria Formosa 

enquadra-se numa região de clima mediterrânico, de características semi-áridas, com 

uma estação seca prolongada, durante os meses de Verão, e com um Inverno ameno 

devido à influência do fluxo atlântico do oeste, e pelo facto de se encontrar longe das 

regiões de origem das massas de ar polar continental, onde as temperaturas são 

amenas e a insolação elevada. 

Foi em 2010 que, a Ria Formosa foi eleita uma das sete maravilhas naturais de 

Portugal na categoria de zonas marinhas, categoria a que também concorriam o 

Arquipélago das Berlengas e a Ponta de Sagres. 
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Faro possui uma relação privilegiada com a Ria Formosa pois é ponto de partida para 

a prática de actividades náuticas marítimo turísticas. Actividades de Turismo de 

Natureza, como é o caso do “Birdwatching”, contam com milhões de aficionados na 

Europa e encontram na Ria Formosa, sobretudo, no canal de Faro – o principal e mais 

profundo – uma quantidade de espécies que vai aumentando com a aproximação dos 

sapais. Existem corvos marinhos de faces brancas, patos mergulhões, chilretas, 

pernilongas, limícolas, cotovias de crista são algumas das espécies que, partindo de 

Faro de barco, podem ser observadas nos canais da Ria Formosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 41 – Birdwatching Faro, Faro, 2009. (Ilustração nossa, 2009) 
 

 
O património das zonas históricas, graças ao trabalho do Gabinete de Gestão e 

Reabilitação do Património Histórico, empenhado na aplicação dos seus planos, vem 

sendo objecto de recuperação e divulgação. Este optou por uma politica “de 

classificação de frentes urbanas de qualidade, conjuntos de fachadas que valem pela 

sua unidade e coerência” (CMF, p.23) com regulamento de intervenções, normas 

provisórias, reconversão de infra-estruturas, recuperação de edifícios de qualidade e 

recuperação de espaços públicos. Um dos núcleos em que a sua acção tem vindo a 

incidir é o da Vila-Adentro. Neste espaço está previsto a criação de dois museus, para 

além do existente Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique, que se encontra 

instalado no Convento da Conceição, do século XVI. Um deles é um museu ao ar livre, 

para o qual se estão a realizar escavações arqueológicas no âmbito de um projecto 

em parceria com a Universidade do Algarve e o outro, a instalar no edifício da fábrica 

da cerveja desactivada, constituirá um dos núcleos do Museu Regional do Algarve.  
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Ilustração 42 – Museu Regional do Algarve, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
Na sequência da aprovação, do Plano Estratégico da Cidade de Faro, foi criada a 

“Ambifaro”, a Agência de Desenvolvimento de Faro, com o objectivo de coordenar e 

incentivar os parceiros com a finalidade de incrementar as acções e projectos, 

tendentes ao desenvolvimento de Faro.  

A cidade possui algumas vantagens competitivas, que devem ser potencializadas, 

nomeadamente na área de recursos humanos, devido ao elevado grau de 

escolaridade, o que permitiu a criação de uma massa critica e alguns recursos 

técnicos. A sua maior desvantagem é a falta de recursos financeiros, devido à 

pequena dimensão das suas empresas, o que deixa a cidade muito dependente das 

dinâmicas estatais. (Maia, 1966, p. 69)  

 

 

 

 

 
 

Ilustração 43 – A Ria de Faro (IGEO, 1998) 

 

O Plano Director Municipal tinha detectado a falta de espaços verdes públicos em 

Faro, pelo que a autarquia, reconhecendo essa situação, pediu, através do Pelouro do 

Planeamento Urbano, ao Gabinete de Apoio Técnico, a elaboração do Plano de 
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Estrutura Verde de Faro, o primeiro realizado em Portugal, nele se inclui o Parque 

Urbano do Alto de Santo António e o Passeio Ribeirinho, uns dos pulmões verdes da 

cidade, o parque contém aparelhos para actividade física e com iluminação.  
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5. O CENTRO HISTÓRICO DE FARO 

O património edificado do concelho inclui construções militares, civis e religiosas. São 

monumentos que simbolizam o poder. Sejam poderes políticos, que construíram 

castelos e fortalezas, sejam poderes senhoriais, que construíram habitações de 

grande porte, brasonadas ou não, sejam poderes clericais responsáveis pela 

construção de mosteiros, igrejas, capelas e cruzeiros. Muitos já se perderam, 

naturalmente, mas os que existem constituem um número razoável.  

Infelizmente, muito do património de farense, perdeu-se na poeira do tempo. Seja o 

religioso, igrejas e capelas construídas em devoção dos santos da população; seja o 

senhorial, casas e grandes solares erguidos com o dinheiro e com a pujança 

económica de uma nobreza que dominou toda a Idade Média e Moderna; seja 

simplesmente, as infra-estruturas construídas para o usufruto da comunidade, como os 

fornos comunitários, os moinhos ou as fontes. (Pinto, 2010, p.70) 

Neste capítulo vou explicar o património edificado no centro histórico de Faro, mais 

precisamente na Vila-Adentro, a parte mais antiga de Faro, a parte interior das 

muralhas, o sítio onde tudo começou. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 44 – Vista Aérea de Faro, Pereira, 2010. 
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5.1 A LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E O ENQUADRAMENTO DO CENTRO 

HISTÓRICO NA CIDADE DE FARO 

Vila-Adentro lugar de passado, presente e futuro! O Centro Histórico é definido pela a 

área incluída no interior da Cerca Seiscentista, apresentando uma estrutura 

urbanística composta por dois núcleos distintos: um a zona amuralhada medieval, a 

Vila-Adentro e o outro é localizado no interior dos cinco baluartes e dois meios 

baluartes que envolvem a cidade de mar a mar, a cerca abrangia um perímetro com 

mais de 2800 metros, protegendo os conventos e edifícios notáveis da cidade.  

Foi na sequência da Restauração de 1640, que se tornou necessário construir essa 

cintura para proteger a cidade de uma possível invasão espanhola. O Governador 

Militar do Algarve, Martim Correia da Silva, encarregou um Sargento-Mor de executar 

tal fortificação, nos finais de 1659. Apesar de a cidade ter sido incendiada e saqueada 

alguns anos antes, em 1596 e de ainda se manter esses dias na memória da 

população, os mais altos responsáveis do clero prometeram e assumiam grande parte 

dos custos previstos e consequentemente os principais equipamentos religiosos, 

localizados no exterior das muralhas medievais, ficavam protegidos pela nova cerca. 

(Paula, 1993, p.65)  

A invasão espanhola nunca se chegou a concretizar, a cerca foi sendo 

progressivamente abandonada e as valas circundantes atulhadas. “Alguns troços 

ficaram bastante arruinados com o terramoto de 1755, com muitas rasgaduras, em sua 

maior parte destruído (Memórias Paroquiais de 1758). No entanto, este sistema 

defensivo foi delimitando a cidade até finais do século XIX.” (Lameira, 1999, p. 55) 

Embora o Centro Histórico de Faro possa corresponder, sensivelmente, a área urbana 

existente até ao liberalismo, ou seja a área contida no interior da Cerca Seiscentista, 

foram delimitadas como Núcleos Históricos as áreas correspondentes às zonas 

denominadas de Vila-Adentro, Mouraria e Bairro Ribeirinho, como já foi referido 

anteriormente. A única planta que se conhece da cerca seiscentista feita pelo Coronel 

Engenheiro António Bernardino Pereira do Lago, foi publicada em 1989, por Carlos 

Pereira Callixto nas Anais do Município que tinha como titulo “A Linha Fortificada que, 

durante a Guerra Civil, defendeu a cidade de Faro do Cerco Miguelista”, como está na 

imagem seguinte, e como memória explicativa do Engenheiro Rufino tinha:  

Havendo um linha abaluartada, antiquíssima da qual hoje só existem restos da 

muralha, como se vê na planta, desde o lugar do Castelo até á Esperança, foi em parte 

só aproveitada, (…) porém, como o resto se acha de todo arruinado, o que indica a 
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linha ponteada, foi necessário sair para fora com a nossa linha, alongando-a mais, 

como se conhecerá da planta (…), e guarnecida já hoje com 19 peças de diversos 

calibres, e 3 mosteiros (…). (Lameira, 1999, p. 93)  

Na realidade, e embora a Coroa portuguesa tivesse investido numa renovação da 

defesa costeira no período pós - Restauração, o Algarve e as suas fortalezas foram 

"esquecidos", sendo verdadeiramente lamentável o estado em que encontravam 

durante a Guerra da Restauração as defesas costeiras desta região. Por isso, a cerca 

muralha de Faro é um dos poucos exemplares da arquitectura militar da Restauração 

em território algarvio e posteriormente, esta gestão propôs ao Instituto Português do 

Património Arqueológico e Arquitectónico a classificação deste importante testemunho 

como Imóvel de Interessa Público. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ilustração 45 – Planta da Cerca Seiscentista, Lago, 1834. (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 
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Ilustração 46 – Vestígios da cerca seiscentista, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ilustração 47 – Imagem de Folheto, o Centro Histórico e a Cerca Seiscentista, Lameira, 1996 (Concedida pelos serviços da Câmara, 
2013) 
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Esta zona intra-muros – designada Vila-Adentro – é um espaço ocupado desde a 

Idade do Ferro (século IV a.C.), tendo sido escolhido como lugar central. Distingue-se 

geograficamente da zona envolvente por se tratar de uma pequena ilha/ ponto elevado 

na paisagem; é rodeada por água de três lados e conta com uma boa defesa natural 

através da ria e excelentes condições de acostagem.  

Na malha urbana percebem-se as sobreposições de épocas e de ocupações distintas. 

O urbanismo romano baseava-se na definição de dois eixos estruturantes: o Cardo no 

sentido Norte-Sul e o Decumanus no sentido Este-Oeste. Estas ruas principais 

mantêm a sua função ainda no século XVI como definidores da malha urbana. 

Podemos referir a importância desta malha na Vila-Adentro, do largo principal deste 

núcleo, que funcionou como lugar de importância urbana e social, bem como de 

reunião pública.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 48 – Zona da Vila-Adentro (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 

 
O núcleo Vila-Adentro teve diferentes ciclos, não apresentava quarteirões simétricos. 

As frentes de rua fazem-se para o interior do núcleo enquanto que a parte de trás e os 

quintais fazem-se para a parte da muralha, aproveitam parte da muralha. Os 

quarteirões habitacionais eram de dimensões razoáveis, sobretudo as casas nobres, 

estas situavam-se na zona principal. Para além destas existiam outras duas áreas 

predominantemente habitacionais, com casas térreas e de primeiro andar, compostas 

por quarteirões situados em ambos os lados de uma das ruas principais (antigo cardo) 

e outra que ficava a Sul da Porta Nova (actual Beco do Arco) e confinava com a 
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muralha a oeste e com os equipamentos do castelo a sul. Alguns dos edifícios, que se 

destacam e que são geradores de urbanismo pelas suas dimensões e características 

são: a Sé Catedral, a primeira residência episcopal, o novo Paço, as casas da Câmara 

e, finalmente, o Convento de N.ª Senhora da Assunção, que vão ser definidos na parte 

seguinte do trabalho.   

O trabalho feito pelo gabinete, é tentar dar uma contribuição positiva para o esforço de 

devolução à cidade e aos seus habitantes, de um património importantes e que para 

muitos já está esquecido. O primeiro objectivo tem sido a salvaguarda do património 

(identificação, conservação, restauro, reabilitação e revitalização).  

 
5.2 PLANTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DO CENTRO HISTÓRICO DE 

FARO 

O Centro Histórico de Faro possui uma área de 39,9 ha, que corresponde à parte da 

cidade tradicional, cujo limite se situava na antiga cerca seiscentista. Possui três 

núcleos, Mouraria, Bairro Ribeirinho e Vila Adentro, ou Intramuros, nos quais 

habitavam, 3 020 habitantes em 1 495 fogos. No centro histórico da capital do Algarve 

estão classificados 20 imóveis, conjuntos ou sítios, 2 monumentos nacionais, 15 

imóveis de interesse público e 3 imóveis de interesse municipal e encontram-se 23 em 

vias de classificação, dados retirados da Direcção Geral do Património Cultural. Estes 

imóveis desempenham um papel fundamental para a criação de uma oferta de turismo 

cultural. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustração 49 – Zona da Vila-Adentro, a azul imóvel de interesse público e a cor-de-rosa monumento nacional (Concedida pelos 
serviços da Câmara, 2013) 
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A ilustração 49 refere-se à classificação de imóveis no centro histórico da cidade, a 

cerca seiscentista, a muralha que envolve o centro histórico de Faro e a Sé Catedral (a 

cor-de-rosa) são imóveis de interesse público e o Museu Arqueológico Infante Dom 

Henrique (a azul), que é o Convento de Nossa Senhora da Assunção e o Arco da Vila 

são classificados como monumentos nacionais, dados retirados da Direcção Geral do 

Património Cultural. No núcleo de Vila Adentro, a autarquia reabilitou os edifícios onde 

estão instalados os serviços camarários, recuperou os arcos de acesso, as muralhas, 

os edifícios das galerias municipais Arco e Trem. A Companhia das Águas do 

Sotavento reabilitou um dos edifícios nobres desta zona da cidade para instalar os 

seus serviços. Ainda na área do centro histórico decorreu uma intervenção no Teatro 

Lethes e outra no Palácio Belmarço, este último para receber o Tribunal da Relação de 

Faro.  

 
 

 

 

 

 

Ilustração 50 – Os três bairros/áreas distintos da cidade de Faro: Amarelo – Vila-Adentro (caso de estudo); Verde – Bairro da Mouraria; 
Azul – Bairro Ribeirinho (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 51 – Teatro Lethes, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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5.3 O DESENHO URBANO: AS RUAS, LARGOS E EDIFÍCIOS DO 

CENTRO HISTÓRICO 

O redescobrir das ruas, o passado histórico, os principais edifícios como a Sé, o Paço 

Episcopal, o Edifício da Câmara, o Museu Municipal de Faro, antigo Convento da 

Nossa Senhora da Assunção, a Fábrica da Cerveja, o Arco do Repouso ou o Arco da 

Vila, bem como o mais simples edifício, janela ou recanto, são testemunhos de 

histórias presentes no Centro Histórico, este centro é uma referencia histórica em 

várias publicações e roteiros turísticos. Nós diariamente passamos por vários sítios e 

edifícios e nem reparamos nos pormenores, que historia existe por detrás das 

paredes? O porque do nome da placa da rua? O porque da volumetria daquele 

edifício? E o porque dos pormenores das molduras das portas ou das janelas por onde 

passamos todos os dias?  

Devido à sua situação geográfica, de grande acessibilidade pelo mar, Faro ao longo 

dos séculos, teve várias invasões de vários povos, romanos e árabes, que nos 

deixaram vestígios da sua cultura e modos de vida. Sofreu também grandes 

devastações provocadas pelos terramotos e pelas invasões que destruíram e 

incendiaram a cidade. Mas apesar destes factores o centro histórico conseguiu manter 

a sua estrutura medieval, ainda hoje visível nos traçados das ruas, nas muralhas ou 

mesmo nas vivências dos habitantes. Sobressai, uma arquitectura oitocentista com 

grande beleza, devido à reconstrução feita após a destruição do terramoto de 1755, 

que apanhou Lisboa e particularmente o Algarve. Este aglomerado tem características 

muito próprias e o redescobrir destas características é um dos objectivos de estudo 

deste trabalho. Neste capítulo vou descrever cada rua e cada edifício, através do seu 

espírito do lugar e da sua história, definindo cada sítio através dos seus alçados, 

traçados, fotografias ou mesmo pela sua história da toponímia, criando um novo olhar 

sobre a Vila-Adentro. 

A primeira rua, a Rua do Município, faz a passagem principal do Arco da Vila 

(ilustração 53 e 54), uma das entradas da Vila-Adentro, até à Câmara Municipal 

(ilustração 57). Esta era a via cardo, de atravessamento norte-sul, na época romana. 

Foi também chamada por Calçada da Igreja, Rua da Calçada do Bispo, Rua do Aljube, 

porque existiu aqui uma prisão antiga eclesiástica e mais conhecida como Rua Direita. 

O seu nome deve-se à existência da Câmara Municipal, que ocupa uma vasta 

extensão da rua. “Este edifício construído no século XIX, no local dos antigos Paços 
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do Concelho, onde antes existiram as “Casas da Câmara” com dois compartimentos, a 

sala de sessões e a arrecadação, esta foi alvo de renovação da fachada no século XX, 

durante a época do Estado Novo.” (Pinto, 1997, p. 105) É um edifício de planta 

rectangular, com dois pisos, fachadas rectilíneas, três delas dão para a via pública e a 

cobertura em telhado de quatro águas com domo central e duas águas em anexo. A 

fachada principal tem três corpos, delimitados por pilastras de cantaria. No corpo 

central, três arcos plenos assentam em pilares rectangulares. No andar nobre existem 

cinco janelas de sacada arquitravadas com guardas em ferro forjado. No interior do 

edifício, o átrio tem um lambril de azulejos policromos geométricos e seis colunas com 

cobertura ogival de arestas. No segundo piso, ao qual se chega através de uma 

escadaria em dois lanços, destaca-se ao centro a pintura do brasão da cidade, 

rodeada por trabalhos de estuque.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entra-se pelo Arco da Vila de estilo neoclássico, aberto na muralha, construído no 

princípio do século XIX pelo arquitecto Fabri e inaugurado em 25 de Outubro de 1812. 

Este arco estabelece a ligação entre a parte mais antiga da cidade, a Vila-Adentro e a 

zona ribeirinha. É um arco semi-circular, ladeado por duas colunas jónicas, “está 

inscrito numa fachada coroada por urnas, rematadas por balaústres e por um 

campanário coroado por um frontão triangular, sobre um relógio no eixo do arco.” 

(Pinto, 2010, p. 70) Por baixo da sua abóbada de tijoleira, existe à direita, o arco árabe 

Ilustração 52 – Planta de localização da Rua do Município e a sua transversal a Rua Monsenhor Boto (Concedida 
pelos serviços da Câmara, 2013) 
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em ferradura (ilustração 55), era a antiga porta da Vila ou do Mar, uma das entradas 

em forma de cotovelo na cidade amuralhada de Santa Maria de Ibn Hárun. Por cima 

do arco de pedra, temos a simplicidade das formas do frontão da Capela de Nossa 

Senhora do Ó (ilustração 56), com os seus ninhos de cegonhas e um grande nicho 

que guarda a estátua de S. Tomás de Aquino, Padroeiro da cidade, desde 1620. Esta 

capela terá sido construída no século XV, no mesmo local onde no século IX, diz a 

tradição, os moçárabes colocaram uma imagem da Virgem Maria. Sofreu uma forte 

destruição com o terramoto de 1755, após o que foi recuperada. É um templo de 

planta longitudinal, com nave única, com telhado de tesoura e fachada rococó. 

No percorrer desta rua, pelos estreitos passeios de calçada portuguesa, encontramos 

o brasão real do século XVII, as janelas de guilhotina do antigo edifício do Aljube, hoje 

é a Policia Judiciária, os candeeiros de ferro forjado, as portas e janelas de sacada, as 

formas originais dos batentes das portas e as fachadas laterais do Paço Episcopal e 

da Câmara Municipal.  

Nesta fachada principal, ao lado do arco da Vila, situa-se também o edifício das 

Finanças, do Governo Civil que terá sido construído na segunda metade do século 

XVIII, este local era onde anteriormente se situava um troço das muralhas. Tem duas 

fachadas para a via publica, uma para a Vila-Adentro e outra para o exterior. Serve 

hoje de quartel dos Bombeiros. No século XIX, foram abertos novos vãos no piso 

térreo e no século XX foi remodelada grande parte do interior. É um edifício com três 

pisos na fachada principal e dois na posterior, devido à diferença de quotas. No andar 

nobre, tem seis janelas de sacada arquitravadas com guardas de ferro forjado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 53 – Arco da Vila (Exterior), Faro, 2013.  
(Ilustração nossa, 2013) 

 

Ilustração 54 – Interior do Arco da Vila, Faro, 2013.  
(Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 55 – Arco em Ferradura, Porta Islâmica (Ilustração Nossa, 2013) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 56 – Arco da Vila (Interior) e Capela de Nosso Senhora do Ó (Ilustração Nossa, 2013) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 57 – Edifício da Câmara Municipal (Ilustração Nossa, 2013) 
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A Rua Monsenhor Boto, é uma transversal à Rua do Município, esta chamou-se Rua 

do Jardim, pelo jardim do Paço Episcopal que existiu na sua extremidade, e Rua do 

Lyceu, por dar acesso às antigas instalações escolares situadas no edifício do 

Seminário. Esta rua tem pormenores de grande beleza numa rua que aparenta ser 

muito simples, como a janela por cima do arco (ilustração 59) que liga o Paço 

Episcopal ao Seminário, a parede lateral com um remate em U do edifício onde 

funcionou a secção industrial da Escola Tomás Cabreira, as cornijas, o painel de 

azulejos de Albarradas, as grades das janelas em madeira de origem árabe (ilustração 

60), nas portas e nos forros dos gradeamentos das janelas de sacada ou numa janela 

de águas-furtadas no topo da rua.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 58 – Vista da Rua Monsenhor Boto, Faro, 2013. 
(Ilustração Nossa, 2013)     Ilustração 59 – Vista da Rua Monsenhor Boto 

para janela no arco do Seminário, Faro, 2013. 
(Ilustração Nossa, 2013) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Ilustração 60 – Janela em madeira da Rua Monsenhor Boto, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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O Largo da Sé, este nome tem origem na Sé Catedral, também conhecida por Igreja 

Matriz de Santa Maria, mandada construir após a reconquista cristã, em 1251, na zona 

da antiga Mesquita. Este templo ficou danificado em 1596 na sequência do ataque dos 

ingleses e pelos terramotos de 1722, 1755 e 1969. (Paula, 1993, p.62)  

A sua reconstrução aproveita parte do anterior edifício, o que justifica a continuação da 

utilização das três naves no corpo da igreja. É um templo que, fruto das várias 

intervenções que sofreu, apresenta características góticas, maneiristas e barrocas. A 

igreja, é um edifício de planta longitudinal composta por três naves de quatro tramos 

em arcos de volta perfeita, suportados por colunas dóricas, e cabeceira tripartida com 

traçado rectangular. A cobertura da igreja é de duas águas na nave central, capelas 

laterais e cabeceira e de uma água nas naves laterais. O acesso principal é feito 

através de uma galilé quadrangular que antecede o portal (ilustração 68), em arco 

quebrado, com as arquivoltas assentes em capitéis de motivos vegetalistas e a sua 

fachada principal é precedida por torre, formando assim uma fachada - torre. Este 

elemento resulta da adaptação de uma das torres da antiga muralha. A fachada lateral 

oeste é marcada pela saliência das três capelas anexas (ilustração 65) e a fachada 

norte é rasgada por portal simples com frontão recortado, decorado com trabalhos de 

argamassa, com acesso por porta ogival de madeira almofadada. O interior tem 

cobertura em madeira, suportada por arcos assentes em colunas dóricas. As naves 

laterais são rasgadas por capelas laterais, duas de planimetria poligonal e as restantes 

rectangulares. As capelas são revestidas a azulejo do século XVII e retábulos de talha. 

Destaca-se também um órgão setecentista de três castelos e quatro nichos 

sobrepostos, com estrutura de influências alemãs. Em anexo, lateralmente, existe a 

Capela do Ossos (ilustração 67), que se resume a um altar totalmente revestido com 

ossadas humanas, a céu aberto, rodeado de paredes e altos muros, no pavimento 

encontram-se várias pedras tumulares. O largo teve a actual fisionomia depois do 

terramoto de 1755, que destruiu as casas que o rodeavam. É Imóvel de Interesse 

Público desde 20 de Outubro de 1955. 

O largo está repleto de edifícios notáveis, a Poente, pelo Seminário e a Norte pelo 

Paço Episcopal (ilustração 63) e pela Câmara Municipal. A parte do Largo, junto à 

Câmara, é um espaço mais reduzido, existe uma monocromia das paredes brancas 

dos edifícios e do tom pastel da pedra da torre da Sé, contrastando com as matizes de 

verde e laranja das laranjeiras presentes no largo, junto do Paço Episcopal e do 

Seminário. “O Paço Episcopal tem o ano de 1598, depois do terramoto de 1755, sofreu 
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uma grande destruição, depois foi restaurado.” (Paula, 1993, p. 54) Nessa altura, o 

átrio, a escadaria de acesso ao andar nobre e as salas de aparato foram revestidas 

com azulejos e o portal principal foi remodelado. Este edifício é um dos melhores 

exemplos da arquitectura chã do Algarve, tem também influências do rococó, devido 

ao restauro de meados de setecentos. É de planta longitudinal, tem dois pisos, 

fachada longa e rectilínea e a cobertura é em telhado de tesoura.  

No interior, um átrio de três tramos e seis arcos abatidos assentes em oito colunas de 

ordem toscana e abóbadas de arestas. Nas paredes, um rodapé de azulejos. O 

Seminário Episcopal começou a ser construído em 1787, onde foi aproveitado parte do 

Paço Episcopal, estas obras foram promovidas pelo bispo D. Francisco Gomes de 

Avelar e esteve a cargo do arquitecto italiano Francisco Xavier Fabri. É um edifício de 

arquitectura rococó e neoclássica, de planta longitudinal, tem dois pisos e a cobertura é 

em telhado de duas e três águas. A fachada principal tem dois corpos, o primeiro com 

um portal monumental de verga recortada, o segundo com frestas rectangulares de 

verga curva e dois portais. A sul, recuado em relação ao resto da fachada, o refeitório. 

No interior, o átrio norte tem três arcos abatidos, assentes em pilares de cantaria 

rectangulares. (Pinto, 2010, p.70) 

Neste percurso podemos reparar nos pormenores das molduras de pedras das 

janelas, dos característicos telhados de tesouro ou do portal gótico da Igreja, existe um 

cheiro intenso das flores de laranjeira e os sons do sinos da Sé e dos bicos das 

cegonhas. Ao subirmos à torre da Igreja da Sé, deparamo-nos com um cenário da ria 

formosa a juntar-se com o céu azul, que voa sobre os telhados tesouros com telhas de 

meia-cana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 61 – Planta de localização do Largo da Sé (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 
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Ilustração 62 – Planta de localização do 1_ Seminário; 2_ Paço Episcopal (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 

 
 
 
 

 

 

 

Ilustração 63 – Largo da Sé, vista para Seminário e Paço 

Episcopal, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 64 – Largo da Sé, vista para a Sé Catedral, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 65 – Sé Catedral (Ilustração Nossa, 2013) 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Ilustração 66 – Interior da Sé Catedral (Ilustração Nossa, 2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustração 67 – Capela dos Ossos da Sé Catedral 
(Ilustração Nossa, 2013) 

 

 

 

Ilustração 68 – Entrada para a Sé Catedral (Ilustração Nossa, 2013) 
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Ilustração 69 – Largo da Sé, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 

A Rua da Porta Nova, chama-se assim por nela se situar a porta mais recente das 

muralhas, aberta em 1630, permitia o acesso aos navios que ancoravam na ria. 

Através do arco podemos observar a superfície azul (ilustração 71) e verde da Ria 

Formosa, que séculos antes chegavam às muralhas, existe um contraste com a pedra 

da muralha, onde existe uma transformação de uma pequena rua afunilada numa bela 

imagem pictórica. Atrás do muro, existe o refeitório do Seminário e na parede em 

frente, ainda se podem ver as argolas em ferro onde se prendiam os animais. Hoje 

existem várias buganvílias com várias matizes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 70 – Planta de localização da Rua da Porta Nova (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 
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Ilustração 71 – Rua da Porta Nova, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

A Rua do Arco, é uma transversal da Rua da Porta Nova, o nome surge do arco que a 

separa da Rua António Maria Labóia. Esta é uma das ruas mais degradadas da Vila-

Adentro, existe um toque especial no edifício com um arco embutido no mesmo, cujo 

acesso para o edifício é feito por baixo do arco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustração 72 – Rua do Arco, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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A Rua António Maria Labóia, este nome recente, é uma homenagem ao homem que 

viveu no nº6 e foi presidente da VIVMAR (Associação de Viveiristas e Mariscadores da 

Ria Formosa). Esta rua é constituída por dois espaços perpendiculares entre si, 

sentimo-nos presos neste lugar que parece só pertencer a quem lá vive e que funciona 

como uma sala comunitária com um chafariz no centro, como se vê na imagem a 

seguir. Torna-se um espaço assustador mas no virar da esquina existe um portão em 

ferro que se sobrepõe às muralhas e nos conduz à Galeria de Arte Arco e a um 

espaço magnífico com vista sobre a Ria Formosa. Onde hoje são feitos grandes 

espectáculos de fado acompanhados com guitarra portuguesa. Os vasos de plantas 

existentes nas fachadas são referências estéticas de uma zona habitacional, que 

contrastam com a colecção de objectos que se encontram nesta rua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ilustração 73 – Rua António Maria Labóia, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 74 – Galeria Arco e o seu interior, Faro, 2013. (Ilustração 
nossa, 2013) 
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Ilustração 75 – Galeria Arco e o seu interior, Faro, 2013. 
(Ilustração nossa, 2013) 
 
 

 

 

A Rua Professor Norberto da Silva, homenageia um sargento do exército que habitou 

nesta rua e contribuiu para a alfabetização de muita gente, está no cruzamento da Rua 

do Trem. Nesta rua existe um colorido de pequenos vasos com flores colocados nas 

fachadas das casas de piso térreo, há um grande movimento de esplanadas nesta rua. 

Aqui funcionava a antiga casa do Capitão Manuel de Oliveira onde ainda hoje se pode 

observar o característico poço. Nesta rua destacam-se as janelas de guilhotina e de 

sacada, com gradeamentos em ferro e algumas com forro em madeira, as cornijas e 

as cantarias de portas e janelas.  
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Ilustração 76 – Rua Professor Norberto Silva, 

Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
A Rua do Trem, esta parte da antiga via cardo, o seu nome vem da existência de uma 

cocheira do trem de artilharia no edifício onde hoje funciona a Galeria de Arte Trem. 

Esta rua é o ponto de passagem entre o Largo da Sé e o do Castelo, onde existe a 

Galeria Municipal de Arte. Existem grandes contrastes entre edifícios muito 

degradados e outros particularmente recuperados, com janelas de guilhotina, cortinas 

rendadas e cornijas com vários remates pintados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 77 – Planta de localização da Rua do Arco, Rua António Maria Labóia, Rua Professor Norberto da Silva e a Rua do Trem 

(Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 
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Ilustração 78 – Rua do Arco, Faro, 2013. (Ilustração 

nossa, 2013) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ilustração 79 – Rua do Trem, Faro, 2013. 

(Ilustração nossa, 2013) 
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O Largo do Castelo, a sua toponímia assenta na antiga presença do castelo de origem 

árabe, construído no século XII nesta zona. Tem um aspecto industrial, devido à 

presença de várias oficinas e ao mesmo tempo tem o espírito popular do peixe assado 

na rua, das janelas de águas-furtadas, das minúsculas chaminés e das chaminés 

algarvias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 80 – Planta de localização do Largo do Castelo (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustração 81 – Largo do Castelo, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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Rua Nova do Castelo, a existência desta rua foi devido a uma ameaça ao património 

arquitectónico, histórico e cultural da Vila-Adentro, no inicio do século XX, que 

constituiu na destruição do castelo e de uma parte das muralhas, para beneficio das 

industrias ali existentes, que deu lugar à Fábrica da Cerveja (ilustração 83) que nunca 

chegou a funcionar. O Castelo de Faro apesar das mudanças feitas no século XX, é 

um dos mais interessantes testemunhos da arquitectura militar algarvia. O Castelo 

corresponde à alcáçova árabe construída no século IX no interior das muralhas 

romanas, que envolviam o núcleo monumental da antiga cidade de Ossónoba.  

Foi aproveitado um gaveto das muralhas pré-existentes só foram necessário construir 

novos muros em forma de L para formar um rectângulo. A alcáçova muçulmana, mais 

tarde convertida em castelo cristão, fica no canto sul junto à ria, tinha oito torres, uma 

das quais a de menagem. (Amaral, 2002, p. 36) 

Ainda há outra torre junto ao actual Largo de S. Francisco, faz parte do troço das 

muralhas de origem tardo-romana, é reconstruída durante o período bizantino no sul 

da Península Ibérica, em 552 a 624, dai a base da torre ser semi-circular e a restante 

parte polifacetada. Das remodelações feitas anteriormente, destacam-se as do século 

XIX depois da perda das funções militares e a alienação desses equipamentos. 

Algumas intervenções estragaram fortemente a identidade do castelo, como por 

exemplo a abertura desta rua, Rua Nova do Castelo, que dividiu o castelo em duas 

partes tendo destruído a sul, um troço de muralha e a norte outro troço, a porta de 

ligação à Vila-Adentro e a maior parte da torre de menagem (ilustração 84). No local 

da Fábrica da Cerveja, onde costumam ser feitas exposições temporárias, está 

prevista ou a construção do Museu de Arte Contemporânea do Algarve ou um hotel de 

luxo. Os vários portões das industrias existentes e os pátios mal tratados, que existem 

por trás dos muros, são elementos que descaracterização esta rua. As muralhas que 

foram partidas para o transporte de mercadorias, contribuíram para embelezar a 

paisagem que se tem da ria, que é sem duvida o que deslumbra nesta rua. No 

caminho em direcção à ria, vamos ter ao parque de estacionamento no Largo de S. 

Francisco. Vamos encontrando os tradicionais candeeiros, a Galeria de Arte “Margem” 

e no fim da rua, à direita, o “Revelim”, que serviu para a defesa da cidade, também 

chamado de “Mesa dos Mouros” (ilustração 86). Este revelim começou a ser edificado 

algum tempo depois do ataque a Faro, em 1596 pelas tropas inglesas do conde 

Essex. Este equipamento surge como uma importante manifestação das inovações 
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implementadas em Portugal como resposta ao aparecimento das novas técnicas 

militares, nomeadamente a artilharia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 82 – Planta de localização da Rua Nova do Castelo (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ilustração 83 – A Fábrica da Cerveja na rua Nova do Castelo, Faro, 
2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 84 – Troço da muralha dividido na rua Nova do Castelo, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 85 – “Revelim” na rua Nova do Castelo, 
Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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Rua do Castelo, esta era a antiga rua de acesso ao castelo, é uma rua estreita, 

situada entre duas longas e altas paredes, a do antigo Convento, hoje Museu 

Municipal, com estreitas janelas de clausura e a outra parede de um restaurante 

gourmet, onde anteriormente funcionavam os armazéns dos mariscadores. Nesta rua, 

no lugar do Museu Municipal descobre-se uma torre de reclusão, com frestas 

horizontais onde as freiras espreitavam para o exterior. No fundo da rua encontra-se a 

famosa figura em azulejo da Vila-Adentro, como nota de boas vindas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 86 – Planta de localização da Rua do Castelo (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 
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Ilustração 87 – Rua do Castelo, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
 

Praça D. Afonso III, em memória do rei que libertou a cidade do domínio árabe. Nesta 

praça existe uma grande riqueza e variedade dos edifícios de carácter religioso 

alternam com os civis. No centro do largo ergue-se a estátua do Rei D. Afonso III, que 

parece sempre pronta para defender a cidade.  

O edifício do Museu Municipal Infante D. Henrique, encontra-se na praça atrás da Sé 

Catedral, foi construído em 1518 e provavelmente em 1539, data inscrita no portal, era 

o antigo Convento das Clarissas do século XVI, hoje recuperado, foi descaracterizado 

no século XIX quando ali se instalou uma fábrica de cortiça em 1864 e também quando 

foi destruído pelo incêndio provocado pelos homens do conde de Essex. (Amaral, 

2002, pg. 21) 

Este é um edifício maneirista, tem claustros de dois registos, segundo o ritmo de dois 

arcos semi – circulares, separados por botaréus (ilustração 80). No segundo registo os 

arcos são substituídos por arquitraves. Neste edifício ressalta à vista o portal de pedra 

trabalhado, em baixo relevo e a cúpula branca e ocre da capela, que não deixa 

antever a riqueza do património que abriga e os espaços tranquilizantes dos seus 

claustros existentes no Museu. Este claustro é considerado uma das melhores 

representações do primeiro Renascimento no Algarve. A igreja é de planta longitudinal 

e de nave única, com a capela – mor quadrangular coberta por cúpula. 
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Ilustração 88 – Planta de localização da Praça D. Afonso III (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 
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Ilustração 89 –Praça D. Afonso III, Faro, 2013.  
(Ilustração nossa, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 90 – Museu Municipal, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
 



O Centro Histórico de Faro: A Arquitectura e as suas Influências. 

Susana Filipa Soeiro d’ Alvo    98 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Ilustração 91 – Museu Municipal, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

A Rua Domingos Guieiro, advém do nome de um homem que legou grande parte da 

sua fortuna à Misericórdia da cidade e que residiu no edifício de gaveto com a Praça 

D. Afonso III. Este edifício é de características burguesas, embora a fachada 

mantenha traços do século XVIII, o restante edifício sofreu grandes alterações. 

Pertenceu a Domingos Guieiro no final do século XIX. De entre as remodelações feitas 

no século XIX por este proprietário, salienta-se a construção de um torreão de onde se 

vigiavam os barcos que regressavam da pesca do atum e que, através de sinalização, 

indicavam a quantidade obtida. Nesta casa funcionou, durante vários anos, o 

Magistério Primário. Esta rua tem uma fisionomia irregular e descontinua e é envolvida 

por três largos: o de D. Afonso III, da Sé e o seu próprio “largo”. Passa pelo alçado 

posterior da Sé, com uma fachada em pedra e gárgulas zoomórficas, e pela lateral do 

edifício da Câmara Municipal. Os telhados de tesouro e as janelas de sacada ou de 

peitoril com gradeamentos de ferro são os pormenores que chamam a atenção. 

Actualmente o edifício encontra-se devoluto. Está abrangido pela área de protecção da 

Sé. 
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Ilustração 92 – Planta de localização da Rua Domingos Guieiro (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustração 93 – Rua Domingos Guieiro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Rua Rasquinho, deve o seu nome ao famoso pintor autodidacta, nascido em Loulé, no 

século XVIII, viveu nesta rua e fez trabalhos em várias igrejas do Algarve. Esta é a rua 

mais longa da Vila-Adentro, existe uma mistura de uma arquitectura mais rica com 

outra mais popular. Há um jogo de volumetrias das habitações de açoteia e casas 

pequenas, com duplo beirado, de portas com postigo e janelas de reixa, há um 

contraste com edifícios nobres, como o palacete cor de rosa, a moradia de José Maria 

Assis (ilustração 95), de grande destaque nesta rua, e a casa oitocentista dos condes 

de Santa Maria, com onze janelas, de molduras de pedra da região e com protecção 

em ferro forjado. Só existe uma única porta que dá acesso ao interior, na parte de trás 
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existe um logradouro. A moradia de José Maria Assis é uma moradia do século XVIII, 

a sua fachada principal foi modificada, tendo sido construído o portal monumental que 

dá acesso ao logradouro, mandado fazer pelo proprietário. Tem características 

burguesas, com dois pisos, planta longitudinal e fachada rectilínea. Tem um 

logradouro ajardinado e uma fachada virada para a via pública. A fachada é delimitada 

por cunhais, soco e tem cimalha com beirado. É rasgada por uma arquitravada, cinco 

janelas de peito e um óculo elíptico no piso térreo e seis janelas de peitoril no andar 

nobre. O portal principal dá acesso a um pequeno átrio com escadaria. Existem muitos 

bons exemplos de recuperação do património arquitectónico, com carácter privado e 

público. Recentemente abriu, numa pequena casa, o espaço cultural “Artadentro”.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustração 94 – Planta de localização da Rua Rasquinho (Concedida pelos serviços da Câmara, 2013) 
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Ilustração 95 – Palacete cor-de-rosa na Rua Rasquinho, Faro, 2013. (Ilustração 
nossa, 2013) 
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Ilustração 96 – Rua Rasquinho, Faro, 2013. (Ilustração 
nossa, 2013) 

 

 

 

Rua do Repouso, foi chamada Rua das Freiras mas o seu nome actual tem origem na 

lenda que refere o repouso do Rei D. Afonso III após a reconquista cristã. Era a via 

decumano na época romana, atravessava leste-oeste. Na sua extremidade existe o 

Arco do Repouso, ladeado pelas torres albarrãs, de origem árabe, de defesa desta 

porta da cidade. Nesta rua estão situados alguns edifícios nobres, como a casa da 

família Lázaro Cortes, com um poço característico, terá sido construída durante o 

século XVIII, é um edifício de planta longitudinal, cuja fachada principal é um ângulo 

convexo, constituído por dois corpos, delimitados por pilastras. Também existe o 

edifício, Solar dos Sárrias, do século XVII, é um palácio em estilo chão, um dos mais 

representativos do século XVIII em todo o Algarve, constituído por dois pisos, com 

longa fachada e cobertura em telhado de tesoura, é de planta irregular e a fachada 

principal apresenta no centro um ângulo concavo a meio. Hoje é onde funciona 
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actualmente a empresa Águas do Algarve, outro exemplo de recuperação 

arquitectónica.  

Existe também a pequena Ermida da Nossa Senhora do Repouso, construída entre 

1710 e 1730, dedicada a S. Jorge, que fechou um arco desta porta da cidade árabe. 

Ocupa a parte interior de uma torre albarrã da época almóada, que correspondia a 

uma das entradas das muralhas medievais. É um templo barroco, de nave única, com 

planta longitudinal simples. “A cobertura e as paredes laterais são o intradorso do arco 

almóada. A fachada principal é uma cópia da primitiva fachada da Igreja da Ordem 

Terceira de S. Francisco entretanto destruída.” (É rasgada por três portais de cantaria 

de verga recta arquitravada. No seu interior existe um retábulo em talha dourada e as 

paredes laterais, revestidas de madeira pintada em azul. Neste espaço sente-se parte 

da nossa história e identidade, das memórias das lutas e das mouras encantadas que 

“permanecem” escondidas atrás das pedras, preservando assim o espírito do lugar... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 97 – Planta de localização da Rua do Repouso e a sua transversal o Beco do Repouso (Concedida pelos serviços da 
Câmara, 2013) 
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Ilustração 98 – Arco do Repouso, Faro, 2013. (Ilustração 
nossa, 2013) 
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O Beco do Repouso, é uma transversal à rua do Repouso, era a antiga Travessa das 

Freiras, que ligava ao Castelo. Parte da rua passou para domínio privado, onde 

termina agora o pequeno beco num portão de acesso a um espaço exterior, 

contornado a nascente pela muralha. Este beco actualmente só serve como porta de 

entrada para uma zona exterior arborizada, de domínio privado. Existe o pormenor das 

cantarias, as janelas de guilhotina, as portas de reixa, os medalhões que encimam o 

portão e a pérgula de madeira que se esconde por trás do edifício.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 99 – Beco do Repouso, Faro, 2013. (Ilustração 

nossa, 2013) 
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O Fortaleza de Faro, encontra-se delimitada a nascente, pelo Largo de S. Francisco e 

Rua José Maria Brandeiro; a sul, pela linha-férrea; a poente, pela rua do Comandante 

Francisco Manuel; e a norte, pelo largo Dr. Francisco Gomes e a rua do Albergue. É 

um imóvel de interesse público e envolve a parte velha da cidade. Resta da muralha, 

um troço virado para o mar, que é actualmente servido por três portas: o Arco do 

Repouso, a Porta Nova e o Arco da Vila. Dos antigos baluartes, resta ainda o do 

extremo sul. A fortaleza árabe era inicialmente constituída por uma alcáçova bastante 

forte e por uma vasta cerca amuralhada, constituída por quatro portas e um postigo. 

Em Agosto de 1266, D. Afonso III mandou reedificar a fortaleza, cercando-a com 

grandes muralhas, apoiadas em várias torres. “Em 1540, D. João III elevou Faro à 

categoria de cidade e reedificou as muralhas. Voltariam as ser restauradas, mais uma 

vez, durante a Guerra da Restauração, com obras do tipo abaluartado, com os redutos 

e baterias voltadas para o mar.” (Pinto, 2010, p.70) Toda a estrutura iria ser alvo de 

uma nova intervenção em 1940, com a limpeza e arranjo das portas, muralhas e 

espaço envolvente.    

 
 
 
Ilustração 100 – Baluartes da muralha, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ilustração 101 – Muralha de Faro, Fábrica da Cerveja, 

Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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6. O GABINETE TÉCNICO LOCAL COMO INSTRUMENTO DE 

REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CENTRO HISTÓRICO  

A reabilitação do património, hoje em dia já é um grande tema de interesse para a 

população e instituições. E a Câmara de Faro, juntamente com o arquitecto Armando 

Cochado, actual director do departamento de urbanismo da Câmara Municipal de Faro 

e chefe de divisão do centro histórico, têm feito um esforço para criar condições que 

permitam preservar o seu património construído e a necessária reabilitação. O 

Gabinete de Gestão e Reabilitação do Património Histórico, é um gabinete municipal, 

responsável pelas acções feitas em todo o património edificado, existe uma gestão da 

cidade histórica, este veio dar sequencia ao Gabinete Técnico Local. “Construídas 

lentamente durante séculos, as áreas mais antigas das cidades, foram-se tornando 

obsoletas em face das exigências da vida moderna, degradando-se progressivamente 

e, sendo por fim, abandonadas a favor de zonas mais modernas.” (Pinto, 1997, p. 6) 

Hoje em dia existem vários problemas a nível de integração das populações, de 

separação, isolamentos, de vidas difíceis, deslocações trabalho - casa e as áreas 

dormitórios, sem condições para o transporte de crianças e idosos. Uma das soluções 

para estes problemas, era precisamente a reabilitação das áreas urbanas antigas e na 

requalificação das áreas de subúrbios e periferias, integradas numa politica de 

ordenamento do território e de planeamento integrado. O reabilitar de hoje é fazer a 

reutilização da cidade existente – a sua estrutura urbana (ruas, praças, jardins), e as 

suas infra-estruturas e equipamentos, as suas edificações, juntamente com a 

contenção da extensão de novas áreas urbanas e com a requalificação das periferias, 

mantendo assim a sua autenticidade. O arquitecto Armando Cochado refere que falar 

da gestão do Centro Histórico de Faro não é tarefa fácil,  

E não é fácil - primeiro pela situação com que nos deparámos, uma vez que com a 

excepção do núcleo intramuros, toda a restante área que é hoje o centro histórico de 

Faro estava perdida ou para lá caminhava, fruto de diferentes maneiras de pensar o 

património, ou de não pensar, fruto dos instrumentos de planeamento que tinham vindo 

a ser seguidos, apesar de nunca aprovados e que remontavam ao plano do arquitecto 

João Aguiar de 1945, em que era proposta a destruição de grande parte desta área, 

subjugada aos conceitos das grandes avenidas para ordenamento do trânsito urbano e 

da localização dos edifícios públicos e equipamentos sociais. (Cochado, 2005, p.71) 

Também porque, os habitantes da cidade de Faro não conheciam o seu património 

construído, não percebiam o trabalho dos arquitectos que vinham definir regras e 
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novos conceitos de intervenção, eram conceitos diferentes e os habitantes punham em 

causa esses diversos interesses. Haviam reacções diferentes das entidades locais, 

mesmo a própria câmara, que levou, “ […] por exemplo, o limite do centro histórico 

quase que resultasse de uma negociação politica com a autarquia, não obstante a sua 

fácil e evidente definição face aos elementos históricos e vestígios construídos 

conhecidos.” (Cochado, 2005, p. 71) Estas áreas do centro histórico e do resto da 

cidade têm sofrido com as pressões imobiliárias, optam sempre pela 

demolição/destruição, ou uma construção completamente desenquadrada do sítio, 

promovendo o abandono de edifícios antigos e áreas sem ocupação, eram raros os 

casos que se ouvia falar de reabilitação, por vezes ainda faziam pior, utilizavam 

materiais e técnicas inadequados, ajudando à mais rápida degradação dos edifícios. A 

partir daqui foi criado o Regulamento Municipal de Intervenção nos Núcleos Históricos, 

publicado em 2002, “ […], instrumento de gestão privilegiado de modo a tempo útil 

poder responder às pressões de transformação do património edificado, quer em 

edifícios quer em espaços urbanos, procedendo-se ao levantamento histórico, 

arquitectónico, populacional e funcional” (Cochado, 2005, p. 72) contribuiu para um 

perfeito conhecimento da área a gerir.  

Impõe-se-nos, por isso, preservar, dignificar e melhorar Faro. Preservar, mantendo os 

valores que corporizam o modo de ser e de estar das gentes farenses e as 

características que distinguem a cidade das suas congéneres. Dignificar a cidade, 

fazendo-a ser cada vez mais respeitada e admirada pela sua beleza, pela defesa que 

faz do seu Património. Melhorar, estabelecendo uma relação equilibrada entre o novo e 

o adquirido, entre o importado e aquilo que é nosso, de forma a que seja possível, cada 

vez mais, humanizar Faro. (Coelho, 1997, p. 78)  

Embora o Centro Histórico de Faro possa corresponder, sensivelmente, a área urbana 

existente até ao liberalismo, ou seja a área contida no interior da Cerca Seiscentista, 

foram delimitadas como núcleos históricos as áreas correspondentes às zonas 

denominadas de Vila-Adentro, Mouraria e Bairro Ribeirinho, como já foi referido 

anteriormente. Há que tornar habitável e com vida, aquelas zonas que foram 

consideradas inabitáveis, que tinham perdido a sua atractividade. Já estão definidas 

prioridades e proposta de actuação em áreas que vão desde a população, ambiente, 

constituição e estrutura da malha e espaços urbanos, o edificado, a circulação e 

estacionamento, a estrutura verde e os serviços urbanos, tudo através do novo Plano 

de Urbanização e Salvaguarda dos Espaços Históricos de Faro, com a certeza de que,  
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[…] os centros históricos são as únicas zonas que, de forma constante são visitadas 

pela totalidade dos visitantes, que são a imagem que o mesmo visitante leva e guarda 

dos centros urbanos que visita, que as actuações sobre o Centro Histórico beneficiam 

toda a cidade e de que todo o seu desenvolvimento deverá ter em conta a cidade 

global de que faz parte. (Cochado, 2005, p. 74) 

O objectivo é garantir no Centro Histórico a presença de uma população residente, 

obrigando à defesa dos valores patrimoniais e dar uma maior qualidade de vida. Deve 

haver a reabilitação da habitação degradada e promover a sua revitalização 

económica e social. Há que garantir a conservação e preservação da imagem do 

Centro Histórico. Em alguns edifícios do centro Histórico de Faro, a pouco e pouco, 

tem-se conseguido manter a mesma expressão construtiva, os materiais, as cores, o 

desenho e a composição característica dos elementos dos edifícios, como vou mostrar 

nos capítulos a seguir.  

 
6.1 A ACTUALIDADE: A PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE URBANA NA 

REABILITAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DE FARO E OS SEUS 

ELEMENTOS MARCANTES 

Neste capítulo abordamos e apresentamos um levantamento dos elementos mais 

marcantes da arquitectura da cidade, no sentido de salvaguardar a arquitectura e o 

urbanismo da zona histórica da capital do Algarve. O levantamento assenta sobre os 

elementos estruturais e compositivos, no sistema de coberturas, na morfologia dos 

vãos, etc., dá-nos a conhecer as características de um espaço urbano de grande 

qualidade arquitectónica e de esquecido valor patrimonial. Empreender a fim de 

valorizar o Património da cidade e, por consequência, da região. Abordarei as 

características gerais dos edifícios que formam o centro histórico, materiais utilizados, 

técnicas construtivas tradicionais, elementos de composição de fachadas e edifícios, 

elementos decorativos marcantes, etc.  

6.1.1 VOLUMETRIAS 

Tanto a época dos edifícios como as condições económicas ou sociais existentes à 

sua data, foram factores que condicionaram decisivamente o tipo de construção e 

material utilizado. Era muito frequente a conjugação da pedra, ladrilho, barro, cal, 

madeira e mais tarde cimento, implicava uma construção mais pobre. Por exemplo o 

uso de argamassas texturadas, ou cores não apropriadas ou texturadas e o 
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revestimento a azulejo integral ou parcial das fachadas, deforma a leitura não só do 

edifício mas de todo o conjunto.  As escalas, volumetrias, ritmos e alinhamentos 

deverão ser encaradas segundo uma perspectiva urbana, isto é sobre o conjunto dos 

edifícios, embora a sua acção se faça individualmente. É muito importante que se 

definam regras precisas para uma organização urbana, bem como para a ampliação 

de edifícios de forma a evitar um crescimento desordenado, tanto na zona histórica 

como no resto da cidade. 

  

6.1.2 VÃOS  

Os vãos, tal como em diferentes zonas do país, também no centro histórico de Faro, 

as janelas e portas têm características diferentes. Neste capítulo vou apresentar 

alguns dos vãos existentes no centro histórico, um pouco por todas as ruas. Todos 

eles têm proporções, formas, desenhos e dimensões conforme a época em que se 

inserem. “Assim são vãos sempre rectangulares e dispostos verticalmente, tanto nos 

edifícios térreos como nos de 1º e 2º andares, sendo as molduras em cantaria de 

pedra calcária rija aparelhada e bujardada à vista ou em massa pintada de cor 

tradicional.” (Pinto, 1997, p.16) A largura das molduras, variam entre os 18 e os 20 cm, 

quer sejam em pedra ou em massa. As caixilharias no centro histórico de Faro eram 

feitas em madeira, de diferentes tipos, desenhos e cores. Apesar das alterações feitas 

ao longo dos tempos ainda existem caixilharias características. “As cores tradicionais 

mais utilizadas são: verde folha de oliveira, branco e castanho-escuro, em caixilharias 

exteriores.” (Pinto, 1997, p.20)   
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Ilustração 102 – Exemplos de vãos existentes no Centro Histórico, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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As janelas de sacada são muito comuns no centro histórico, têm porta janela de duas 

folhas com a sobreposição do caixilho com 8 a 10 vidros e as portas variam muito ou 

têm características de almofadas, uma porta única com postigo, porta de duas folhas 

com portada exterior, entre outras. As reixas ainda existentes no centro histórico, são 

influências árabes, eram utilizadas como forma de ventilação e de protecção da 

intimidade do lar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 103 – Exemplos de janelas de sacada existentes no Centro Histórico, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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Os elementos em ferro, são elementos marcantes e são característicos de um gosto 

popular de uma determinada época. “ A sua beleza resulta devido a uma extrema 

simplicidade, como por exemplo um gradeamento de 9 prumos verticais duma sacada 

característica do século XVII, ou a uma complexidade como é exemplo uma sacada de 

ferro forjado bastante trabalhado característico do século XIX.” (Pinto, 1997, p.33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ilustração 104 – Exemplos de elementos em ferro existentes no Centro Histórico de Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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Os puxadores e os espelhos das fechaduras também são característicos, ainda 

existem batentes em forma de cão, de mão de Fátima e espelhos de fechaduras 

bastante trabalhados, são de influência islâmica.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 105 – Exemplos de puxadores existentes no Centro Histórico de Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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Existe também uma grande variedade de portões, portões característicos de armazéns 

de grandes dimensões ou de pequenas dimensões com uma ventilação superior feita 

na própria moldura de pedra, com um gradeamento de ferro característico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 106 – Exemplos de portões existentes no Centro Histórico de Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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6.1.3 TELHADOS 

As maiorias das coberturas dos edifícios do centro histórico de Faro são feitas por 

telhados ou têm à vista um duplo-beirado ou uma cornija ou são mesmo resguardados 

atrás de uma platibanda. Existem alguns casos de telhados de uma única água, mas 

só aparecem em coberturas de edifícios térreos de pouca largura e extensão. “O tipo 

de telha tradicional utilizado é em meia cana de barro apresentando os telhados uma 

inclinação bastante acentuada, adoçada (quebra) junto à caleira de forma a obrigar a 

uma diminuição na velocidade de escoamento das águas.” (Pinto, 2002, p.42) Os 

telhados de duas águas são praticamente utilizados nos edifícios térreos, estreitos e 

compridos, separados nas empenas por paredes que se prolongam até à cobertura. 

Os telhados de tesouro ou múltiplos existem em vários edifícios no centro histórico, 

como no Paço Episcopal, o Convento de Nossa senhora da Assunção e entre muitas 

outras casas nobres. São utilizados um pouco por todo o Algarve, são um curioso 

pormenor arquitectónico muito interessante, que marca a paisagem urbana da antiga 

cidade. São característicos do século XVI, XVII e XVIII, e têm influência cultural do 

Oriente (os telhados de beiral revirado recordam o perfil dos pagodes chineses), são 

um testemunho dos cruzamentos culturais entre o Oriente e Ocidente que a expansão 

marítima portuguesa proporcionou desde o século XV.  

Os telhados de tesouro são coberturas de quatro águas muito inclinadas, de pequena 

ou média dimensão e que descarregam sobre paredes-mestras da casa. Estas 

coincidem, em geral com as principais divisões do espaço interno. Por isso, uma casa 

tem normalmente mais do que um telhado, havendo assim telhados múltiplos. (Santos, 

1997, p.96)  

Chamados de tesouro devido à armação de madeira em que assentam, que se abre 

em ângulo (igual ou superior a 45º) como uma tesoura, sobre as paredes-mestras de 

alvenaria, a sua altura é proporcional à largura do vão a cobrir. Há quem lhes chame 

telhados do tesouro provavelmente evocando fortunas feitas por mercadores de 

especiarias. Interiormente estes telhados tanto mostram a armação como estão 

revestidos de caniço ou ocultos por um tecto de madeira, em forma de masseira e são 

geralmente cobertos por telha de canudo. Umas vezes formam beiral, outras, são 

recuados em relação às paredes-mestras. É comum verificar-se que os edifícios que 

têm esta cobertura, têm alturas diferentes, dando assim um grande dinamismo e rara 

beleza. Os telhados de quatro águas são aplicados em estruturas espaciais regulares, 

costumam ser em rectângulos e cobrem a totalidade do edifício. Dependendo da 
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planta o telhado poderá ser único ou conjugado com outros de quatro águas ou 

múltiplos, estas coberturas costumam ser para edifícios de 1º e 2º andar e são 

apoiadas em paredes portantes de grandes dimensões. As açoteias não são muito 

comuns no centro histórico e quando aparecem estão sempre associadas a telhados 

formando o seu conjunto a cobertura do edifício. 
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Ilustração 107 – Exemplos de telhados existentes no Centro Histórico de Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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6.1.4 REMATES DAS COBERTURAS 

Os remates das coberturas são elementos decorativos importantes na caracterização 

dos edifícios, permitem efectuar a transição da fachada para o telhado, são um remate 

final da fachada e o início do telhado. “São trabalhos em alvenaria e massa, em muitos 

casos exuberantemente trabalhados, que marcam o gosto de cada época, e de grande 

carga cromática de acordo com cores específicas e naturais. No centro histórico há a 

existência do duplo beirado, executado com uma sucessão telhas argamassas 

permitindo um ondular constante. As platibandas também são muito comuns na zona 

do Algarve de influência árabe, são técnicas comuns nas fachadas, são molduras 

chatas, lisas ou trabalhadas, que limitam um terraço ou telhado, escondem o telhado, 

por vezes têm uma grande sucessão de cornijas. As cornijas são elementos que 

caracterizam os edifícios, marcando a sua individualidade, mas dando ao mesmo 

tempo uma unidade ao conjunto, são pintadas geralmente de cores (naturais) bastante 

carregadas e muitas vezes distintas da cor do próprio edifício. Os remates das cornijas 

são muito comuns e destacam-se em forma de medalhões ou lágrimas. No caso de 

Faro e da sua região, salienta-se a riqueza decorativa das ornamentações, tão 

diferentes da humildade do resto da casa. 
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Ilustração 108 – Exemplos de remates de coberturas existentes no Centro Histórico de Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 

6.1.5 CHAMINÉS 

As chaminés traduzem o gosto popular de diferentes épocas, sobressaem sobre os 

telhados, são de forma paralelepipédica, com a base quadrangular ou rectangular ou 

até mesmo cilíndrica. São construções artesanais, com desenhos e cores próprias, 

marcam a individualidade das habitações e têm a sua influência islâmica, que nos 

fazem lembrar os belos minaretes característicos da arquitectura árabe.    
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Ilustração 109 – Exemplos de chaminés existentes no Centro Histórico de Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 

6.1.6 AZULEJOS 

A época dos edifícios e as suas condições económicas ou sociais, foram factores que 

condicionaram o tipo de construção e o material empregue. Há uma conjugação de 

pedra, ladrilho, barro, cal, madeira e mais tarde cimento que são frequentes, 

implicando construções mais pobres. Este processo de construção e os materiais 

empregues implicam um maior ou menor cuidado a ter nas intervenções a fazer, 

restauro, ampliações, reabilitações, etc. O uso das argamassas texturadas, cores não 

apropriadas e o revestimento a azulejo total ou parcial das fachadas, deforma a leitura 

não só do edifício como no seu conjunto, há a existência de vários edifícios. Esta 

técnica dos azulejos é uma técnica cerâmica de origem árabe.       
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6.1.7 COR 

Uma cor é uma espécie de cartão de visita da cidade, do concelho e do distrito, no 

exterior é o rebocado e caiado a branco. Nas casas típicas da cidade, já começa a 

aparecer o azulejo, alguns deles em Arte Nova. Há uma grande variedade e mistura 

de cores no centro histórico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustração 110 – Exemplos azulejos e cores existentes no Centro Histórico de Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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7. A INFLUÊNCIA ISLÂMICA E O SEU PATRIMÓNIO 

 As influências islâmicas fazem parte do passado histórico do Algarve, e da cidade de 

Faro. “A componente cultural tem sido no Algarve, como em muitas outras regiões do 

país, olhada sempre como uma parceira pobre do turismo e dos programas lúdicos e 

balneares das cidades à beira-mar.” (Amaral, 2002, p. 18) O Algarve tem sofrido o 

abandono do interior e da serra quer por grupos de turistas quer pelas populações, 

que se foram afastando à procura de melhores ofertas de trabalho e lazer. Hoje como 

assistimos à continuação da desertificação demográfica, ao desaparecimento rápido 

das formas de vida tradicionais, a mobilidades frenéticas do campo para a cidade, à 

desintegração social, sentimos uma urgente necessidade de reapropriação do 

passado e um desejo de salvaguardar os símbolos identitários das gerações. O 

património do Algarve, não se esgota nas cidades, até é ai que menos se mostra e 

mais dificilmente se descodifica. Esse património cultural transborda nos centros 

urbanos, vê-se nos campos, na terra, nos rios, nas formas de olhar, de falar, nas 

gentes e nas tradições que sobrevivem e teimam em sobreviver. Muitos especialistas 

têm dito, que existe muito pouco de património construído, visível e monumental de 

influência islâmica no Sul de Portugal. Mas a região do Algarve, guarda em si uma 

herança patrimonial e civilizacional que apesar de não ser muito extensa, se pode 

viver e respirar em cada esquina. Há uma raiz civilizacional, que envolve toda uma 

população de onde podemos fazer renascer a ligação entre a região do Sul de 

Portugal, a Andaluzia e o Norte de África, mais precisamente Marrocos, de onde surge 

esta influência. Neste capítulo, achei importante falar não só da cidade de Faro mas 

fazer referência às outras cidades do Algarve por onde a cultura islâmica passou, onde 

podemos verificar as semelhanças existentes de cidade para cidade. 

 Existem várias características e presenças culturais no Algarve que nos informam de 

um passado com presença islâmica, tais como, os vestígios e técnicas de construção 

e arquitectura em terra que lentamente foi abandonada (taipa, adobes e estuques), a 

serra e as hortas, que eram fontes de riqueza e de ocupação para muitos residentes 

na cidade, as lendas das “mouras encantadas”, um tesouro da literatura popular ainda 

hoje presente em Faro, as técnicas de irrigação (nora, alcatruzes e picota), a olaria, a 

carpintaria, a latoaria, artes e ofícios tradicionais de influencia islâmica, os azulejos, 

uma técnica cerâmica de origem árabe, a navegação e a construção naval tão 

desenvolvida pelos árabes, as salgas de peixe (técnica de conservação dos 

alimentos), as ervas aromáticas, o mel, amêndoa, hortelã, cominhos, as praças e rua 
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labirínticas (memória de antigas medinas), os mercados tradicionais e as feiras, os 

figos, as passas, a alfarroba e as amêndoas, foram frutos introduzidos no Algarve 

pelos árabes, a mão-de-Fátima como batentes nas portas, como símbolo de 

protecção, as oliveiras que simbolizam a eternidade para os árabes, até as laranjeiras 

que são de origem oriental, as reixas e platibandas ainda presentes nos centros 

históricos. Todos estes elementos estão presentes no nosso dia-a-dia e são de origem 

árabe, existe um grande cruzamento de genes que muita gente não conhece, nem se 

apercebe da sua importância, vem da sua origem. “Uma das realidades é que as 

cidades históricas viveram décadas de abandono, foram deslocados para o campo, 

arredores e periferia dando origem a grandes transformações no crescimento 

económico e social.” (Catarino, 2002, p. 8) Não haviam equilíbrios urbanos, os 

processos eram feitos através de conquista territorial e de expansão urbana, que 

originaram a desertificação das zonas sociais, principalmente dos centros das cidades, 

perdendo-se assim as suas identidades culturais e urbanas.  

O protagonismo que hoje a cidade histórica adquire deve ser considerado como um 

Património para e da cidade e deve ser interpretado como um Projecto de Cidade, 

imbuído de valores e simbolismos, de confrontos e debates. E deve ser visto como um 

projecto socialmente em construção, sustentando um debate sobre a cidadania urbana, 

onde o ambiente e os modos de vida, o património e os espaços públicos sejam 

respeitados, gerando uma consentânea política social e cultural de carácter 

participativo e democrático. (Amaral, 2002, p. 32)    

Cada cidade tem uma história dentro de si, os lugares têm uma força motora da 

memória do urbano, são esses lugares que enquanto espaços públicos e monumentos 

históricos que vivem no Centro Histórico, dão o sentido e a história ao lugar. É um 

espaço de depósito de memórias e fantasias, o património, de distinção social e 

cultural, que se integra na cidade que gira à sua volta e que muitas vezes foi 

abandonado e esquecido.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 111 – Arco do Repouso, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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A época árabe foi muito marcante na história da cidade e passou um pouco por todo o 

Algarve, existem muitas memórias árabo – islâmicas, que foram durante séculos 

esquecidas e até renegadas. “Durante mais de cinco séculos (715 – 1249) esteve sob 

o domínio dos povos islâmicos, árabes, berberes e populações nativas convertidas ao 

islamismo, embora o cristianismo também tenha permanecido entre a população do 

Algarve nessa época.” (Catarino, 2002, p.12) Esta época foi um processo de 

continuidade das rotas comerciais, assimilação das culturas existentes e houve uma 

integração de gostos, misturas e cruzamentos entre gentes e costumes, que 

lentamente foram criando uma nova civilização, já não latina nem árabe, mas sim 

mediterrânica. Durante a época de governo islâmico, o Algarve atingiu um elevado 

luxo cultural e económico, com as características que já vinham anteriormente desde a 

época romana, sendo a cidade de Silves a mais importante durante essa época. As 

regiões espanholas e portuguesas conhecidas por al-Andalus e al-Gharb eram o mais 

importante centro muçulmano da época, sendo assim o centro islâmico da cultura.  

Nessa altura, a principal cidade da região era Silves, quando foi conquistada pelo rei D. 

Sancho I, dizia-se ser cerca de 10 vezes maior e mais fortificada que Lisboa. O Algarve 

foi a última do território de Portugal a ser definitivamente conquistado aos mouros, no 

reinado de D. Afonso III, no ano de 1249. (Catarino, 2002, p.11) 

 Além das alterações sócio - económicas, politicas e religiosas, ocorreram profundas 

transformações na organização de determinados centros urbanos. Há que distinguir a 

salvaguarda do património islâmico, não só o monumental – castelos, muralhas 

islâmicas, torres atalaias, cisternas, obras de arte nos museus – como também, as 

tradições, gastronomia, poesia, lendas, agricultura, pesca, artes e ofícios, etc.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 112 – Muralha, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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Para além da síntese feita sobre o enquadramento histórico e patrimonial dos vestígios 

islâmicos da cidade de Faro, há também a existência dos mesmos espalhados um 

pouco por todo o Algarve, dos quais se destacam o território de Silves, Loulé e Tavira. 

No caso de Faro e Silves existe um Centro de Interpretação de Património Islâmico 

localizado no Centro Histórico, estes foram os centros urbanos mais importantes. 

Apesar do estado de abandono, que ao longo dos anos, muitos desses monumentos e 

sítios foram votados. Em muitos dos casos, apenas nos deparamos com ruínas que 

apresentam escassos vestígios à superfície, como por exemplo alinhamentos de 

paredes e muralhas, materiais de construção e cerâmica de uso doméstico, que 

ajudam a perceber a integração cultural no período islâmico. Não existe informações 

históricas suficientes, e são poucos os monumentos bem conservados e continuam a 

ser poucas as investigações de carácter histórico e arqueológico para permitir uma 

definição das características da época islâmica do Algarve, seja em espaços urbano 

ou em espaços rurais. Da herança muçulmana pouco nos resta, sobrevivem as lendas 

das mouras encantadas, restos de fortificações e alguns topónimos de origem árabe. 

Os centros históricos das cidades algarvias, como Silves, Loulé, Faro e Tavira, são os 

verdadeiros herdeiros do urbanismo islâmico. Apesar da cidade de Faro ter sido 

considerada a primeira capital islâmica.  

A cidade de Silves transpira história. Silves situa-se no chamado barrocal algarvio, 

numa pequena elevação, entre o maciço rochoso da Serra de Monchique a Norte e o 

mar, a Sul. “A preponderância de Silves foi muitas vezes partilhada com Faro, 

intercalando entre elas a liderança daquela região ou dominando separadamente o 

Barlavento e o Sotavento ao tornarem-se capitais de dois reinos independentes.” 

(Amaral, 2002, p. 38) A segurança do Barlavento, durante os dois últimos séculos de 

permanência muçulmana, tinha um sistema defensivo bem definido, como as 

povoações amuralhadas, pequenas fortificações e torres atalaias, tudo dependente da 

medina Xelb, nome árabe da actual cidade de Silves. Estava tudo situado próximo da 

cidade, além da protecção, facilitavam a circulação das pessoas e dos bens sem 

ameaças. Todos os solos nesta zona eram muito favoráveis, era uma fonte muito rica 

em produção agrícola, como prova disso foi a construção dos grandes silos de 

armazenamento. Silves tinha uma centralização do poder político, administrativo, 

militar, económico, religioso e cultural, era uma cidade densamente povoada.  

“A cidade islâmica de Xelb (Silves) era uma cidade mediterrânica – palco de 

cruzamentos e de miscigenações de gentes, de saberes, de religiões e de modos de 
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vida.” (Amaral, 2002, p. 40) Localiza-se na margem direita do rio Arade, a cidade 

cresceu muito e expandiu-se ao longo do rio. Edríci descreveu a cidade de Silves da 

seguinte maneira:  

A cidade de Silves é bonita. Fica numa planície. Tem muralhas fortes, hortas e 

pomares. Os seus habitantes bebem água de um rio que corre ao sul dela. Tem 

moinhos espalhados pelos campos. O mar fica a ocidente dela, a uma distância de três 

milhas. Tem um porto, no rio, com estaleiros. A madeira é abundante nos seus montes. 

Transportam-na d’ai para terras distantes. A cidade considerada em si mesma, é bela. 

Tem edifícios sumptuosos e mercados bem fornecidos. Tanto os habitantes da cidade 

como os das alçarias dos arredores são árabes do lémene e de outras partes que 

falam um árabe muito puro e sabem improvisar verbos. […] A cidade de Silves 

pertence à região de Axinxin em que há campos de figueiras. Os figos são exportados 

para todos os países do Ocidente. Esses figos são bons, apetitosos, deliciosos, com 

um sabor estranhamente agradável. (Domingues, 1972, p.17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 113 – Cidade de Silves, Silves, 2008. (Ilustração nossa, 2008) 

 
 
Todas as cidades islâmicas desenvolveram se com base em dois pólos, a Alcáçova 

(pequena cidade dentro da cidade, dentro do casco urbano, num local defensável) e a 

Medina (cidade envolvente, que parte muitas vezes das zonas portuárias como em 

Faro ou de cruzamentos de caminhos como em Silves, era o local de trabalho, 

comércio, trocas e abrigos. A alcáçova é erguida sobre um vale fértil, onde se ergue a 

cidade e se administrava o poder politico e militar, é uma marca da ocupação árabe do 

território e de uma época ímpar de prosperidade. Quando nos aproximamos de Silves, 
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vemos um núcleo urbano numa colina, onde sobressaem as muralhas vermelhas, 

construídas com o típico grés da região que circundavam a cidade. Estas muralhas 

podem coincidir com o crescente desenvolvimento urbano da cidade e da necessidade 

de protecção da cidade perante os ataques. É esta muralha que separa a medina dos 

arrabaldes, ainda existe uma parte significativa que inclui as torres albarrãs e a 

principal porta da cidade chamada porta de Loulé, monumento ímpar em Portugal. No 

topo mais alto, o castelo albergou a primitiva alcáçova, onde a parte da investigação 

arqueológica já identificou um conjunto de edifícios, que contém as várias fases da 

ocupação islâmica. A sua excelente localização, na junção de dois cursos de água, o 

Rio Arade e a Ribeira de Odelouca, terá motivado a fixação humana desde muito 

cedo, como revelam alguns artefactos dispersos encontrados no perímetro urbano da 

actual cidade, que remontam ao Neolítico.  

Ainda assim, a investigação arqueológica realizada na cidade de modo sistemático 

desde o início dos anos 80 do século XX, revelou ocupação desde o período tardo 

romano sendo porém, durante a dominação islâmica que a mesma alcança grande 

notoriedade no contexto do Gharb al – Andalus. (Catarino, 2002, p. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 114 – Muralha da Cidade de Silves, Silves, 2008. (Ilustração nossa, 2008) 

 
Apesar das sucessivas construções urbanas, algumas destruíram e outras camuflaram 

os vestígios do seu passado islâmico, esta cidade, tem uma boa documentação escrita 

e conserva um vasto património arqueológico, com uma boa integração museológica. 

“A cidade deve ter tido vários edifícios da aristocracia árabe, hoje desaparecidos.” 
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(Santos, 1997, p. 5) Os vestígios recuperados do palácio almóada, encontram-se no 

Museu Nacional de Arqueologia, retratam uma sociedade requintada, mostram parte 

das casas apalaçadas, com amplos pátios pavimentados de mármore e ladrilho, portas 

interiores, por vezes geminadas, que davam acesso a salas, de paredes com estuque 

trabalhados e pintados. Foram também encontrados nas escavações, objectos como 

cerâmicas, pratas, alfinetes e jóias variadas, móveis de madeira e objectos de luxo, 

entre outros, estes objectos pertenciam a pessoas que os utilizavam no seu dia-a-dia e 

que viviam na Alcáçova. Na cidade de Silves podemos referir também um monumento 

de influência islâmica, que foi construído no século XX e que recuperaram um gosto 

pelo neo-árabe muito enraizado em todo o país, que é o edifício do antigo Matadouro 

de Silves, foi construído nos finais de 1914, toda a nova estrutura respeita as técnicas 

antigas da construção em terra prensada e estabilizada introduzindo elementos 

estéticos de evidente influência islâmica. Actualmente promove iniciativas culturais que 

visam o enriquecimento cultural dos munícipes: conferências, exposições, debates ou 

pequenas palestras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 115 – Antigo Matadouro da Cidade de Silves (Fontes, 1999) 

 
 
A região de Faro, a actual capital do Algarve, foi sempre a cidade mais importante, 

seguindo-se Loulé, com um centro urbano de origem árabe, um dos distritos rurais 

com mais origens islâmicas. Foi a primeira capital árabe mas lentamente foi perdendo 

poder e importância, a favor de Silves. Faro foi sempre uma cidade marítima por 

excelência, um importante porto entre rotas comerciais desde a Antiguidade, o centro 
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histórico assenta sobre o espaço que foi o oppidum da Idade do Ferro e as civitas 

romanas de Ossónoba.  

O perímetro amuralhado de Faro poderá corresponder, na origem, a um traçado tardo - 

romano, com sucessivas reconstruções e acrescentos bizantinos, visigóticos, 

islâmicos, medievais posteriores à Reconquista, consumada em 1249 por D. Afonso III 

e, finalmente, de época moderna. (Catarino, 2002, p.27)  

Faro encontrava-se defendida por fortes muralhas circundadas, na sua maior 

extensão, pelas águas do mar, desde o actual Arco da Vila que funcionava como porta 

do mar, e todo o pano de muralha pela parte meridional até às proximidades da Porta 

do Repouso. A cidade já estaria amuralhada antes da chegada dos árabes. A muralha, 

tem um perímetro ovalado, que define a área intra-muros com cerca de seis hectares, 

como já foi falado anteriormente. É definida por torres quadrangulares e semicirculares 

e a muralha é cortada por três portas antigas, com um traçado de origem romana, do 

cardus, actual Rua do Município e decumanus, actual Rua do Repouso. Após a 

conquista islâmica da cidade, não houveram alterações na muralha, só algumas 

reparações e acrescentos efectuadas a partir da segunda metade do século IX, a 

muralha foi reforçada e foi provido a cidade com portas de ferro.  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 116 – Torre Albarrã, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

As primeiras obras islâmicas foram de fortificação da cidade e ocorreram nos finais do 

século IX. A Vila Adentro conserva as suas ruelas estreitas e tortuosas, tão 

semelhantes a uma Medina e traduz-se numa gratificante surpresa sair do centro 

histórico pelas Portas do Mar e desembocar na Ria Formosa, com a qual a cidade 

sempre viveu face a face. “Uma das características da cidade muçulmana é a 
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inexistência de praça, como elemento de relação pública, é o pátio da mesquita que a 

substitui e na cidade o espaço que adquiriu vida foi o mercado e alcaçaria.” (Nunes, 

1988, p.11) Era à volta da mesquita, actual Igreja da Sé, que se localizava o mercado. 

Haviam muitas tendas que formavam as ruelas estreitas e sinuosas onde em 

simultâneo se confeccionavam e vendiam produtos. Próximo do mercado haviam as 

alcaçarias, zonas de artigos de luxo, e de um comércio especializado. “A mesquita é, 

sem dúvida, a estrutura mais importante no que se refere às características artísticas e 

arquitectónicas islâmicas, pois para os muçulmanos foi um dos primeiros campos de 

actividade na construção.” (Pessanha, 2012, p.55)  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 117 – Arco da Vila, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
As casas na sua maioria tinham, na parte exterior, um alto muro, no qual se rasgavam 

pequenas janelas protegidas pelas reixas de madeira, típico islâmico. O seu interior 

caracterizava-se pela existência de um pátio, quase sempre em formato rectangular e 

era o centro de todas as vivências, desde os palácios até as casas mais modestas. O 

pátio dava ar e luz à casa e era ali que as mulheres andavam à vontade, livres de 

olhares estranhos. As casas mais espaçosas situavam-se nos bairros da periferia, fora 

da muralha, onde os pátios eram repletos de flores. Os banhos públicos tiveram 

grande importância na cidade, tanto nas aglomerações rurais como nos grandes 

centros urbanos. Pelas suas águas chegaram sucessivos povos - Tartessos, Fenícios, 

Gregos, Celtas, Cartagineses, Romanos, Visigodos, Bizantinos, Árabes, Normandos. 

Uns fixaram-se e aqui viveram, passando por ciclos de evolução ou crise na 
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decorrência normal do quotidiano; outros limitaram-se a pilhar e a saquear. A ria, a 

todos, oferecia com abundância as suas riquezas - o marisco, o peixe, o sal e o seu 

encanto. Para além da entrada aberta, a Porta Nova, voltada ao mar, aberta no século 

XVI, como já foi referido no capitulo anterior, que corta as muralhas junto do castelo, 

hoje é uma unidade fabril em ruínas, a antiga fábrica da cerveja, era um espaço 

destinado ao governador, que ocupava uma pequena área rectangular, protegida por 

torres quadrangulares e estava próximo do porto medieval, o chamado Porto das 

Naus. A localização da antiga alcáçova islâmica, situa-se no canto sudoeste da área 

urbana, sobre a qual se construiu uma moderna unidade fabril. Localizada no ponto 

mais alto da cidade funcionaria como o espaço destinado ao governador enquanto 

centro do poder, como que uma cidade isolada dentro de uma outra que dominava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 118 – Unidade Fabril do Centro Histórico de Faro, correspondente à antiga alcáçova islâmica, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 
2013) 

 

Nos dias de hoje ainda se conservam duas das portas islâmicas, que para além do 

valor simbólico tinha um grande valor funcional: a Porta do Arco da Vila, com o seu 

arco de ferradura, de construção califal (séculos IX – XI) e a sua porta entaipada 

localizada no seu interior e ainda alguns troços do pano da muralha; e a Porta do Arco 

do Repouso, saída da cidade em direcção a norte, a Milreu, e com ligação às vias, de 

origem romana, que atravessava o Algarve no sentido longitudinal. Era uma porta de 

origem antiga, que terá sido reforçada com torres albarrãs, são árabes, assim como os 

arcos entaipados que se encontram nas partes laterais dos mesmos. Alguns vestígios 
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da arquitectura urbana têm vindo a ser descobertos em escavações arqueológicas, no 

quintal da Polícia Judiciária e na Horta da Misericórdia. “O largo da Sé, onde estava o 

forum romano, seria ainda o centro da cidade, revelou vestígios islâmicos, em antigas 

escavações, e foi certamente o local de uma das mesquitas, ou da igreja - mesquita.” 

(Catarino, 2002, p.29) No interior da cidade amuralhada, dirigindo-se para o Largo da 

Sé, para o centro, zona correspondente ao forum romano, era onde estaria o centro 

islâmico e a mesquita principal da cidade, que devido à importância moçárabe da 

cidade, seria uma mesquita - catedral, onde se dava o convívio entre cristãos e 

muçulmanos.  

 
 

 

 

 

 

Ilustração 119 – Arco em Ferradura, interior do Arco da 
Vila, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 120 – Arco do Repouso, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 
2013) 
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Ilustração 121 – Torres avançadas Arco do Repouso, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

No caso de Faro, a alcáçova apresenta muralhas com torreões em todo o seu 

perímetro. Segundo O Legado Arquitectónico Islâmico no Algarve, o acesso ao interior 

desta alcáçova fazia-se por duas portas: a porta do socorro – voltada para o mar – 

permitia que uma embarcação saísse em busca de socorro, enquanto a outra porta se 

abria para a malha urbana da medina. (Magalhães, Castelos, Cercas e Fortalezas, 

p.292) 

As sucessivas adaptações, reconstruções e reutilizações acabaram por 

descaracterizar totalmente o que restava da alcáçova islâmica. Como já referi 

anteriormente, no interior da área da alcáçova em 1923, foi construído um arruamento, 

a Rua do Castelo, destruindo assim a antiga muralha voltada a Sul. Ainda no centro 

histórico, o Museu Arqueológico Infante D. Henrique possui várias lápides epigráficas 

e materiais islâmicos provenientes das escavações que decorreram no centro 

histórico. O museu fica num antigo convento, com um belo claustro, a influência 

islâmica motivou ao longo dos tempos edificações em que essa herança transparecia. 

A cidade possuía muitas riquezas naturais, tanto terrestres como marítimas. Na sua 

área peri - urbana deviam existir boas hortas, pomares, quintas agrícolas, assim como 

as povoações rurais bem desenvolvidas, mas hoje em dia estão retidas na toponímia e 

em vestígios arqueológicos praticamente arrasados. Uma das povoações rurais 

próxima da cidade foi de uma villae romana, a villa de Milreu, que teve continuidade 

em época islâmica. Fora do centro histórico, com influências islâmicas, temos a sede 

do Banco de Portugal, localizada no Jardim Manuel Bivar é de construção neo-árabe 

do século XX,  
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caracteriza-se por um traçado eclético onde o neo-islâmico e o neo-manuelino se 

entrelaçam e conjugam harmoniosamente. Na fachada principal destaca-se o corpo 

central de características profundamente árabes, contendo uma ampla antecâmara 

revestida a azulejos, decoradas com motivos geométricos e policromos que conferem 

leveza e encanto ao conjunto. Janelas geminadas de estilo neo-árabe que embelezam 

e decoram o edifício. (Nunes, 1988, p.12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 122 – Museu Municipal, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
De igual influência, temos o antigo Matadouro Municipal, no Jardim da Alameda, que 

sofreu uma profunda remodelação a par da construção da biblioteca municipal António 

Ramos Rosa, o traçado das portas e janelas, com arco de ferradura, tem um sabor 

islâmico. A vivenda Marília, situada na rua do Teatro Lethes, tem um conjunto de 

portas geminadas com arco de ferradura, edifício de dois pisos, de linhas exóticas, 

destacando se o primeiro andar e na parte central um imponente baldaquino que lhe 

confere originalidade e onde se salienta uma cúpula de estilo neo-árabe. As 

interessantes platibandas presentes em várias habitações no centro histórico, também 

são de influência islâmica, decoram os edifícios. E até o Fórum Algarve, uma estrutura 

comercial recente, apresenta influências islâmicas, o pátio interior, as coberturas, os 

tijolos e as cores indiciam um gosto muito próprio do Sul de Portugal. Relativamente a 

artes e ofícios, a alguns elementos do quotidiano de influência islâmica, que ainda hoje 

se encontram temos, trabalhos artesanais de cestaria, de metais, de conservas, de 

doçaria tradicional, técnicas de construção, de azulejaria e de olaria. Os vestígios 

islâmicos que nos restam na cidade de Faro não são qualitativos nem quantitativos, 
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mas a importância que esta cultura teve no Algarve e ficou marcada principalmente em 

Silves e Faro, é sempre importante referir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 123 – Biblioteca Municipal de Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 124 – Banco de Portugal, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
 
 
 
Ilustração 125 – Vivenda Marília, Faro, 2013 (Ilustração nossa, 2013) 
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A região de Loulé é certamente uma fundação islâmica, foi no Algarve o maior 

aglomerado urbano islâmico sem contacto com o mar. A presença humana na cidade 

de Loulé remonta ao neolítico Antigo. Tomada aos mouros durante a reconquista cristã 

em 1249, a antiga urbe medieval, deu origem à cidade histórica actual, onde o 

passado pode ser revisitado por ruelas estreitas que conduzem aos principais 

monumentos do concelho. Desta ocupação restam-nos poucos vestígios, como alguns 

torreões em taipa, fragmentos da muralha islâmica, a torre da Igreja de São Clemente 

e o cemitério islâmico, recentemente escavado. Quando nos aproximamos do centro 

histórico deparamos com um espaço urbano denso, no interior do pouco que resta do 

recinto amuralhado, que conserva um traçado de ruas estreitas medievais, ruelas sem 

saída, revelam os antecedentes islâmicos, com as casas actuais a sobreporem-se, ás 

construções medievais. Da arquitectura religiosa islâmica pouco existe, apenas a 

orientação e o plano arquitectónico da igreja de São Clemente, a planta quadrada e a 

técnica construtiva da torre sineira, características que levam a crer que ai estaria a 

mesquita principal da cidade, era o minarete da antiga mesquita.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustração 126 – Muralhas do Castelo de Loulé, Loulé, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 127 – Ruelas de Loulé, Loulé, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 

A cidade de Loulé soube manter o seu encanto de outros tempos ao mesmo tempo 

que se desenvolveu e transformou num eixo comercial da região. O que nos resta do 

castelo e das suas muralhas atesta a importância que teve no contexto islâmico, quer 

pelas dimensões da cerca amuralhada, quer pela relevância artística e arqueológica 

dos materiais identificados. O castelo ergue-se num dos vértices da cerca medieval da 

cidade. Esta cerca definia um perímetro com uma área de, cinco hectares, 

aproximadamente, considerada extensa para a época, e que podemos dividir em dois 

núcleos principais: a Alcáçova, espaço eminentemente militar; e a Medina, 

essencialmente civil e administrativo. Os remanescentes desse conjunto consistem em 

três torres, uma das quais albarrã, definindo um dos troços da muralha a Nordeste, 

que funcionaria como limite da alcáçova. Em plano inferior, a chamada Rua da 

Barbacã sugere que aqui teria se erguido este tipo de estrutura, paralela às muralhas, 

talvez desaparecida para a abertura do arruamento. Da primitiva Medina restou uma 

torre de planta quadrangular, originalmente o minarete da mesquita muçulmana, 

adaptada, após a cristianização, como torre sineira da Igreja de São Clemente, como 

já foi referido em cima.  

O centro histórico e as suas muralhas do Castelo, do século XIII oferecem vistas sobre 

os telhados e as ruas calcetadas cheias de artesãos que deram a Loulé a reputação 

de capital do artesanato do Algarve. E instalado num edifício de inícios do século XX 
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de inspiração árabe, o impressionante Mercado de Loulé é um dos mais famosos 

marcos da cidade. As suas bancas coloridas repletas de fruta, legumes, peixe, queijo e 

doces regionais são uma excelente amostra dos produtos da região. Todas as 

intervenções arqueológicas feitas em Loulé, na área do mercado, revelaram vestígios 

islâmicos, o que ajuda a reforçar a ideia de ser desta época a povoação original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 128 – Mercado de Loulé, Loulé, 2013. (Ilustração nossa, 2013) 

 
A cidade de Tavira, junto à foz do rio Gilão, eleva-se o núcleo urbano que cresce com 

importância depois da reconquista cristã. Tavira aparece-nos tarde na história árabe. 

Permanece por esclarecer a origem do castelo de Tavira. No início era referida como 

aldeia mas mais parte passou a referir-se como castelo/fortaleza. A muralha, tem uma 
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área de 4 hectares, para ter sido destruída totalmente na época cristã. Na produção 

historiográfica das últimas décadas tem sido constante, e até consensual, a 

caracterização de Tavira como uma cidade islâmica tardia, senão em construção, pelo 

menos em importância. As escavações entretanto efectuadas no centro histórico 

parecem revelar este aparente aparecimento tardio da cidade, uma vez que, até ao 

momento, não foram registados elementos materiais anteriores ao século XI, 

assumindo a fortaleza de Cacela um estatuto de maior importância militar, por, durante 

os séculos de domínio árabe, ser aí a barra do Rio Gilão. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 129 – Tavira, rio Gilão, Tavira, 2011 (Ilustração nossa, 2011) 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustração 130 – Castelo de Tavira, Tavira, 2011. (Ilustração nossa, 2011) 

 

Mas se Tavira aparece tarde na história islâmica da Península, a sua importância terá 

crescido na relação inversa, passando a cidade, em pouco mais de cem anos, a uma 

situação de incontornabilidade no mapa político e militar do Algarve. Os vestígios que 

restam da muralha islâmica são o Vaso com figuras antropomórficas, estruturas do 
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Palácio da Galeria e as suas ruas labirínticas, os batentes das portas, as portas de 

reixa, fachadas de azulejos, etc.   

A grande tarefa é transmitir pequenos alertas, simples olhares, breves paragens e 

provocar admiração e respeito por objectos, por palavras, por gentes, por costumes, 

por ruas e praças, por frutas e pedras, por músicas e cantares, por lendas e, 

resumindo, pelo património do “outro”. Quantos conhecem, respeitam, admiram e 

protegem esse bem comum? Talvez muito poucos. (…) Pertence a todos. E mais que 

qualquer outra herança patrimonial, a islâmica está mais próxima porque mais dentro 

de nós. Os monumentos são escassos, as obras de arte diminutas, mas em nós ficou 

um manancial civilizacional que oito séculos não apagaram: na língua, nos gestos, nos 

gostos, na genética… (Amaral, 2002, p. 71)     

 
Os centros históricos das nossas cidades enfrentam profundas transformações 

funcionais e sociais. Há uma sobreposição de centralidades históricas, económicas, 

culturais e turísticas, também se configuram a realidades urbanas onde convivem em 

permanente tensão, a tensão de mudar, velho e novas funções. A planificação urbana 

cada vez tem mais dificuldades, em adaptar as paisagens do passado às paisagens 

do presente e devem ser reconsiderados em termos de emissão de novas 

funcionalidades nos centros urbanos. No entanto, a nível real, os problemas de 

deterioração física persistem, a degradação social e perda de vitalidade funcional nos 

centros históricos de grandes, pequenas e médias cidades. A recuperação integrada 

está a lutar para consolidar esse problema, além da escassez de recursos e as 

dificuldades de gestão, a uma negligência certo das dimensões social e funcional. A 

interpretação dos centros históricos requer uma contextualização, em primeiro lugar, 

temporal, marca os ciclos evolutivos da cidade, em segundo, espacial, é capaz de 

evidenciar cada núcleo histórico e a sua diversidade interna, em terceiro, funcional 

para compreender as dependências e evidenciar a multifuncionalidade de cada cidade 

histórica e por fim em quarto, cultural, reavaliação e mito simbólico.  

A gestão de um centro histórico não é tarefa fácil, afirma o arquitecto Armando 

Cochado, director do Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Faro.  

Dada a dimensão deste tema ele não poderia deixar de constituir uma simples 

abordagem e tornar-se-ia particularmente grato se ele contribuísse para o despertar do 

interesse e do empenho no estudo e no conhecimento deste mundo tão fascinante e 
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tão rico que é o da cultura islâmica na Espanha Muçulmana. O seu passado é algo da 

nossa história, do nosso passado e do nosso presente. (Nunes, 1988, p.13) 

 
 

 

  

 
 
 
Ilustração 131 – Sé Faro, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 
2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 132 – Vista da Torre da Igreja da Sé sobre a Ria, Faro, 2013. (Ilustração nossa, 2013)  
 
 

Faro, é uma cidade viva e luminosa, consegue manter a alma e o encanto. Existem 

marcas gravadas no seu espírito e que hoje ainda duram, como na talha e na 

azulejaria, na arquitectura e no urbanismo, na pintura e na poesia e na arte. É através 

da arte, através de caminhos percorridos pelos artistas farenses desde os tempos pré-

romanos até aos nossos dias, que vamos redescobrir a cidade de Faro, numa procura 

de sinais determinantes da construção, da identidade cultural e da história da cidade.  
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8. CONCLUSÃO 

A dissertação para além da descrição do lugar, procura captar a sua alma através de 

um percurso feito em cada rua e tenta mostrar a sua própria identidade. Existe uma 

particularidade que é caracterizada e muitas das vezes o seu nome advém dessa 

importância ou mesmo de um objecto. Espero que com esta dissertação se consiga 

sentir mais elucidado e emocionalmente mais envolvido no conhecimento desta cidade 

do Reino do Algarve. Como utente, hoje reparo em coisas que antigamente não 

reparava, consigo descobrir a cidade para além do ver, criei uma sensibilidade motora 

diferente, olhava mas não via, mas hoje sim, com o conhecimento da história e da 

arquitectura vejo a cidade de outra maneira, consigo observar certos pormenores que 

antes me eram indiferentes.  

A cidade de Faro é uma cidade antiga e rica de valores ligados à arquitectura, mas 

hoje em dia, infelizmente encontra-se descaracterizada devido, ao número significativo 

de pedidos de operações urbanísticas descontextualizadas, alterações das 

características das tipologias e factores arquitectónicos, modificação do uso, 

colocação indiscriminada de toldos e publicidade, ocorridas nos últimos anos. Estas 

situações têm alterado a volumetria, a escala tradicional urbana e a imagem da 

cidade, desvalorizando a existência e leitura do núcleo antigo, assim como os seus 

valores patrimoniais existentes. Mas também apresenta péssimos indicadores como 

acessibilidades, espaços verdes, desordenamento, que têm de ser corrigidos ou 

minimizados para que a cidade consiga atingir um patamar de excelência. Ao nível da 

riqueza histórica, Faro possui um património histórico e cultural dos mais importantes e 

relevantes de todo o Algarve, sendo crucial para si preservá-lo. Neste município há 

vestígios de ocupação humana desde o paleolítico, tendo surgido durante o período de 

ocupação romana o centro de Ossónoba, que foi a origem da actual cidade de Faro. 

Em resumo, foi a partir do século IX, que a cidade foi fortificada por um conjunto de 

muralhas. Foi em 29 de Março de 1249, que o rei D. Afonso III conquista 

definitivamente Faro aos Mouros, tornando-se esta cidade devido à sua localização 

geográfica, um porto de comércio de grande importância. A 7 de Setembro, Faro é 

elevada a cidade. Foi em 1596 que a cidade foi destruída por um ataque de ingleses 

comandados pelo conde de Essex. A fuga dos habitantes, as pilhagens dos invasores 

e os incêndios que estes criaram, colocaram a cidade de Faro num estado lastimável. 

Faro depois de receber ajuda e de se começar a desenvolver com mais vigor, é 

novamente devastada pelo terramoto de 1755. 
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A cidade de Faro tem o privilégio de ter uma enorme área do seu concelho inserida no 

parque natural da Ria Formosa, é uma zona de importância internacional e com 

grande valor na cidade, é um grande habitat de aves aquáticas, é uma fonte de vida e 

tem uma forte interacção com os seus habitantes e visitantes. É um espaço com uma 

riqueza incalculável em termos de biodiversidade e de paisagens naturais, que é 

importante manter, aproveitar e não destruir, tem um conjunto de praias de grande 

qualidade e de água límpida, temos um clima ameno e convidativo que permite uma 

boa interligação com o meio natural durante todo o ano. Mas não é só a Ria Formosa, 

o Barrocal e o princípio da Serra Algarvia apresentam uma variedade de 

oportunidades para a criação de um concelho equilibrado, tanto pelas qualidades 

naturais como culturais e pelas oportunidades de desenvolvimento que aqui se podem 

criar.  Todo o património edificado do concelho inclui construções militares, civis e 

religiosas. São monumentos que simbolizam, quase todos, o poder. Sejam poderes 

políticos, que construíram castelos e fortalezas;  seja poder senhorial, que construíram 

habitações de grande porte, brasonadas ou não, sejam poderes clericais, 

responsáveis pela construção de mosteiros, igrejas e capelas. Muitos já se perderam, 

mas os que ainda existem são de um património requalificado, como o património da 

Vila-Adentro, a parte mais antiga de Faro que é reconhecido por todos na cidade. 

Infelizmente muito do património farense perdeu-se na poeira do tempo. Seja o 

religioso, igrejas e capelas construídas em devoção dos santos da população, seja o 

senhorial, casas e grandes solares erguidos com o dinheiro e com a pujança 

económica de uma nobreza que dominou toda a idade média e moderna, sejam as 

infra-estruturas construídas para o usufruto da comunidade, como os fornos 

comunitários, os moinhos e as fontes. O turismo no centro histórico da cidade de Faro 

é importante para a rentabilização de equipamentos e edifícios com função cultural 

relevante, para uma divulgação de produtos regionais e locais e futuramente para uma 

reutilização de imóveis com o fim de os adequar a novas actividades económicas, 

como restauração, alojamento, culturais e de lazer. Deve ser uma matéria para 

apostar, para valorizar o centro histórico, a presença de turistas ajudava a assegurar a 

manutenção dos núcleos históricos, para evitar o colapso da zona, quer pelo 

envelhecimento dos moradores, quer pelo abandono das actividade económicas e 

para manter o comércio tradicional. Há pontos que Faro tem vinda a melhorar, a 

reabilitar e a chamar mais turistas ao centro histórico da cidade. No centro histórico 

também deviam ser feitas algumas melhorias/alterações como por exemplo a 

adaptação das ruas a peões e bicicletas, a utilização de transportes alternativos e que 
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o uso da viatura própria fosse restringido aos residentes. É possível desenvolver uma 

estratégia regional e mesmo nacional onde podemos apostar na investigação e na 

inovação tecnológica em áreas ligadas ao ambiente e às energias renováveis, ao mar, 

ao turismo sustentável e ao planeamento verde das cidades, poderíamos apostar num 

projecto de futuro para uma nova visão de Faro. Faro tem de fazer evoluir 

economicamente, qualificar e modernizar a cidade, respeitando a sua história e a sua 

identidade, temos que apostar em conceitos como o ambiente e a cultura, como a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações. Necessitamos de ter um comércio 

local e tradicional, principalmente na baixa da cidade, mais dinâmico e atractivo, ter 

um horário actual à realidade e ao ritmo de vida dos seus habitantes. É preciso criar 

uma nova zona industrial/empresarial que estimule e atraia novos investidores. 

Também precisamos de apostar no turismo, principalmente no turismo de natureza, 

cultural e de congressos e incentivos. O aeroporto internacional de Faro é uma das 

principais portas de entrada e saídas de turistas do território nacional, em média anual 

passam 5 milhões de passageiros. Mas a cidade de Faro não consegue atrair a 

maioria desses passageiros para fazerem uma visita à cidade com uma distância de 

5km do aeroporto, não há uma política de marketing objectiva e bem estruturada, 

aliada a uma rede de transportes que permita essa rápida ligação ao centro da cidade, 

para atrair esse numero de visitantes que de outra forma ficam no aeroporto a 

aguardar horas e horas pelo seu próximo embarque. Tem de surgir uma nova política 

de cidadania aliada a um desenvolvimento sustentável correcto e efectivo, focado 

principal nas suas componentes, ambiental, económica e social. Faro tem tudo para 

ter muito sucesso! Todos estes indicadores (económicos, culturais e ambientais) 

contribuíram para que Faro tivesse um potencial estatuto de qualidade de vida e de 

excelência ambiental, dou valor à minha cidade e sei que Faro tem capacidades para 

reunir as necessárias condições para adquirir qualificações que permitam afirmar o 

seu futuro. A dissertação é um contributo para perpetuar o desenvolvimento da cidade 

no sentido de ser uma base para uma (re) interpretação, que possa ajudar para que o 

futuro possa acontecer. 

 

“Os espelhos são usados para ver o rosto; a arte para ver a alma;” 

George Bernard Shaw 
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