
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Gomes, Rita Alexandra Eufrásia, 1989-

O Município de Marvão e sua intemporalidade
http://hdl.handle.net/11067/5541

Metadados

Data de Publicação 2019

Resumo O caso de estudo, Marvão, conduziu inevitavelmente à abordagem do
“tempo” nesta reflexão. Pretende-se fundamentar a perceção inicial do
reconhecimento de “intemporalidade” subjacente na paisagem de Marvão.
O facto de percecionarmos tal evidência, simboliza que estão visíveis
ainda no presente e sua história, os motivos que despoletaram a estima
por este território concelhio. As características da arquitetura da paisagem
revelam um lugar que funciona como um “enclave” natural e politico
desde er...

The case of study, Marvão, inevitably led to the approach of "time" in this
investigation. The intended is to substantiate our initial perception about
the recognition of "timelessness" underlying in the Marvão landscape.
The fact that we perceive such evidence symbolizes that they are still
visible in the present and its history,the reasons that triggered the esteem
for this territory. The characteristics of landscape architecture reveal a
place that has functioned as a natural and political "...

Palavras Chave Paisagem - Portugal - Portalegre, Arquitectura e história - Portugal -
Portalegre, Marvão (Portalegre, Portugal) - Edifícios, estruturas, etc.,
Marvão (Portalegre, Portugal) - História

Tipo masterThesis

Revisão de Pares Não

Coleções [ULL-FAA] Dissertações

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-18T07:56:18Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/5541


 

 
 

  
 
 
 
 
 

U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  
 

FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES 
 

Me s t r ado  I n teg rado  em  A rqu i te tu r a  

 
 
 

O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

 
 
 

Realizado por: 
Rita Alexandra Eufrásia Gomes 

 
Orientado por: 

Prof.ª Doutora Arqt.ª Maria de Fátima Silva 
 

 
 
 
 
 
Constituição do Júri: 
  
Presidente: Prof. Doutor Horácio Manuel Pereira Bonifácio 
Orientadora: Prof.ª Doutora Arqt.ª Maria de Fátima Silva 
Arguente: Prof. Doutor Arqt. Luís Manuel Pires Pereira 
  

 
Dissertação aprovada em: 9 de Junho de 2020 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lisboa 
 

2019 



 

 
 
 

 
 
 

U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  

FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES 

Mestrado Integrado em Arquitetura  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lisboa 

novembro 2019 



  



 
 

 

 

 
U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  

FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES 

Mestrado Integrado em Arquitetura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lisboa 

novembro 2019



 

 
  



 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e 

Artes da Universidade Lusíada para a obtenção do grau 

de Mestre em Arquitetura. 

 

 

Orientadora: Prof.ª Doutora Arqt.ª Maria de Fátima Silva 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lisboa 

novembro 2019



 
 

Ficha Técnica 

Autora Rita Alexandra Eufrásia Gomes 
 

Orientadora Prof.ª Doutora Arqt.ª Maria de Fátima Silva 
 

Título O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Local Lisboa 
 

Ano 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mediateca da Universidade Lusíada - Catalogação na Publicação 
 
GOMES, Rita Alexandra Eufrásia, 1989- 
 
O Município de Marvão e sua intemporalidade / Rita Alexandra Eufrásia Gomes ; orientado por Maria 
de Fátima Silva. - Lisboa : [s.n.], 2019. - Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, Faculdade 
de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada. 
 
I -  SILVA, Fátima, 1963- 
 
LCSH 
1. Paisagem - Portugal - Portalegre 
2. Arquitetura e história - Portugal - Portalegre 
3. Marvão (Portalegre, Portugal) - Edifícios, estruturas, etc. 
4. Marvão (Portalegre, Portugal) - História 
5. Universidade Lusíada. Faculdade de Arquitetura e Artes - Teses 
6. Teses - Portugal - Lisboa 
 
1. Landscapes - Portugal - Portalegre 
2. Architecture and history - Portugal - Portalegre 
3. Marvão (Portalegre, Portugal) - Buildings, structures, etc. 
4. Marvão (Portalegre, Portugal) - History 
5. Universidade Lusíada. Faculdade de Arquitetura e Artes - Dissertations 
6. Dissertations, Academic - Portugal - Lisbon 
 
LCC 
1. NA1331.G66 2019 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

No fragmento temporal que corresponde a reflexão e justificação do titulo da 

investigação em causa, está a entidade da Câmara Municipal de Marvão, pela 

concessão de documentos e imagens do Plano de Pormenor de Salvaguarda e 

Valorização do Sítio de Marvão e o “tempo” necessário para efetuar a pesquisa.  

A dissertação descreve uma região à escala municipal e deste facto há intervenientes 

nativos ou que vivem temporariamente e que estão presentes nesta memória. Estão 

cristalizados através dos inquéritos cujas questões afetam o passado, o presente e o 

futuro do concelho. Com alguma desconfiança inicial, sorrisos envergonhados, fala 

balanceada e já para o final a desejada descontração, mas por culpa talvez do 

atrevimento das entrevistadoras. 

Também tiveram lugar, os autores de tenra idade do Agrupamento de Escolas de 

Marvão, a EBI da Ammaia – Portagem e a EBI Dr. Manuel Magro Machado – Santo 

António das Areias. Foram desafiados os alunos do 3º e 4º ano do primeiro ciclo a 

desenharem o que para eles é Marvão. Desde já um agradecimento superior ao 

subdiretor Filipe Martins por ter aceite a proposta e a sua eficiência de resposta em dar 

a conhecer o propósito aos professores dos respetivos anos mencionados e da entrega 

dos desenhos. Aos meninos pela capacidade de síntese, do qual dão o exemplo aos 

mais graúdos e também pela individualidade de cada registo gráfico que demonstra 

como está patente neles a capacidade de observação exímia e de entendimento do 

lugar que deve-se a uma relação direta e permanente com o natural. 

Um terno reconhecimento à professora orientadora Fátima pela genuinidade, pela sua 

experiência e conhecimento profundo na área de paisagem, ordenamento do território, 

pelo incentivo e força de vontade de orientar esta reflexão sobre paisagem e tempo.  

Ao Bruno, pela outra metade que faltava. Pela amizade verdadeira, pelo respeito. Por 

termos apoiado e estimulado mutuamente nos nossos estudos, por aprendermos um 

com o outro.  

Aos meus pais, pela educação e valores que passaram-me. Por estimularem na 

aquisição de conhecimento. A minha mãe que acompanhou nas entrevistas, 

entusiasmada face à componente sociológica que acarreta esta exposição. O meu pai 

pelo seu conhecimento histórico profundo sobre o caso de estudo, um lugar que finaliza 

e inicia no mesmo tempo. As vivências em Marvão principiaram em meados dos anos 

90 e concederam uma forma de escrita mais poética exposta nesta comunicação. 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mas “sentir” um lugar leva mais tempo: se faz 

de experiências, em sua maior parte fugazes 
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APRESENTAÇÃO 

 
O  Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes 

 

O caso de estudo, Marvão, conduziu inevitavelmente à abordagem do “tempo” nesta 

reflexão. Pretende-se fundamentar a perceção inicial do reconhecimento de 

“intemporalidade” subjacente na paisagem de Marvão. O facto de percecionarmos tal 

evidência, simboliza que estão visíveis ainda no presente e sua história, os motivos que 

despoletaram a estima por este território concelhio. 

As características da arquitetura da paisagem revelam um lugar que funciona como um 

“enclave” natural e politico desde eras longínquas. Este aspeto, pode-se considerar o 

ponto de partida do processo de intemporalização* de Marvão. Em pormenor, atesta-se 

como um ponto de colisão entre culturas distintas, isto é, encontra-se no cruzamento de 

várias divisões administrativas basilares na história. É um território fronteiriço desde o 

período Neolítico até ao presente e carrega este cunho de espaço intersticial 

profundamente. É um lugar que opera como um palco de união de contrários e 

intensifica o contraste dessas dimensões colididas. 

Pode-se considerar um território autossuficiente, manifestando três unidades de 

paisagem, que verificam diferenças geomorfológicas, climáticas, faunísticas e florísticas 

entre si, algo invulgar a suceder numa área de exígua dimensão concelhia. Marvão 

consolida a imagem de “reunião” das várias integrantes de paisagem que expressam-

se no concelho em camadas ou graduações.  

O elemento de referência que identifica o município no presente, é a serra de Marvão 

com um topo truncado e uma guarda de cristas quartzíticas enfileiradas a proteger 

aquele cume alcandorado a aproximadamente 900 metros de altitude, aplanado em 

forma elíptica / trapezoidal que permitiu o assentamento humano para refugio e vigia. É 

identificador e marcante para as gentes este alcantil com a vila e as fortificações 

“enclausuradas”, porque reúne num só ponto as forças de oposição entre natureza e 

Homem, que emergem no município igualmente. Contudo o choque entre estas duas 

forças é mais direta e visível no morro de Marvão. Concretamente o aglomerado urbano 

está entre coordenadas. Está nas frinchas entre o céu esmagador e a ascensão da terra 



 
 

(eixo vertical) e entre a natureza maciça e vigorosa e a natureza fragmentada (eixos 

horizontais).  

* Vocábulo adaptado para o entendimento do estudo.  

 

Palavras – chave: Tempo, Paisagem, Morfologia, Unidade, Caráter, Ciclo, Camadas, 

Uso. 

 

 

 

  



 
 

PRESENTATION 

 

The municipality of Marvão and its timelessness 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes 

 

The case of study, Marvão, inevitably led to the approach of "time" in this investigation. 

The intended is to substantiate our initial perception about the recognition of 

"timelessness" underlying in the Marvão landscape. The fact that we perceive such 

evidence symbolizes that they are still visible in the present and its history,the reasons 

that triggered the esteem for this territory. 

The characteristics of landscape architecture reveal a place that has functioned as a 

natural and political "enclave" since distant eras. This aspect, one can consider the 

starting point of marvão's timelessprocess*. In more detail, it is proved as a collision point 

between distinct cultures, in other words, it’s at the crossroads of several basic 

administrative divisions on history. It is a border territory from the Neolithic period to the 

present day and carries this mark of interstitial space deeply. It is a place that operates 

as a stage of union of opposites and intensifies the contrast of these bumped 

dimensions. 

One can consider a self-sufficient territory, manifesting three landscape units, that verify 

geological, climatic, faunistic and floristic differences between them, unusual to happen 

in a small municipality area. Marvão consolidates the image of "meeting" of the various 

landscape components that express themselves in the county in layers or graduations. 

The reference element that identifies the municipality in the present is the Marvão 

mountain with a truncated top and a quartzite crest lined up guards to protect that high 

ridge at approximately 900 meters of altitude, wavy ground in elliptical/trapezoidal shape 

that allowed human settlement for refuge and lookout. It is an identifier and striking for 

the people this steep hill with the village and the fortifications "trapped" because it brings 

together at one point the opposition forces between nature and man, which emerges in 

the municipality equally. However, the clash between these two forces is more direct and 

visible on the hill of Marvão. Specifically the urban cluster is between coordinates. It is in 

the crevices between crushing sky and the rise of the earth (vertical axis) and between 

mass and vigorous nature and fragmented nature (horizontal axes). 



 
 

* Word adapted to the understanding of the study. 

 

Keywords: Time, Landscape, Morphology, Unit, Character, Cycle, Layers, Use. 
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1. INTRODUÇÃO 

O caso de estudo incidiu sobre o município de Marvão, pela relação próxima 

estabelecida com o lugar desde a meninez, consolidada essas vivências sobretudo em 

épocas estivais que permitiram desenvolver relações efetivas e de memória com o lugar.  

A dissertação destaca o vocábulo «intemporal» pelo que se irá desenvolver uma 

fundamentação do valor que esta palavra imprime na caracterização de Marvão.  

No momento de se pensar num titulo para a dissertação, escreveu-se “Marvão e sua 

intemporalidade”. A ideia de que o território em análise expressa este caráter de não 

estar subjugado à passagem do tempo, isto é, de pertencer a qualquer época, estava 

subconsciente, todavia no ato de pensar, se focalizava apenas o repertório de 

elementos arquitetónicos / decorativos medievais e renascentistas dos frontispícios e do 

interior das casas da vila de Marvão.  

Significa que se pensava na ideia de intocabilidade, de que não sucedeu renovação de 

sociedades e por sequência carência de novas formas e espaços. É uma visão muito 

distorcida do que é “intemporalidade”. De facto não ocorreu renovação, pela perda de 

população, pelas guerras sucessivas, pela falta de água, pelos acessos e localização 

do aglomerado urbano na serra de Marvão, pelos ideais vigentes de valorização e 

preservação do património, que transmite a Marvão uma imagem de “ruina”. A ruina não 

é mais que o equilíbrio do “devir” do tempo. Agrupa o antes, o durante e o depois. 

Marvão está entre o efémero e a divindade, significa que vive expectante, suspenso. 

Por isso esta premissa convida à veneração. É como se Marvão vivesse num só sopro, 

do qual todo o “Ente” quer captar esse momento. A intocabilidade é algo ilusório porque 

a vila fortificada de Marvão é vivida diariamente ainda hoje por pessoas genuínas desse 

povoado, com as funções primárias do ato simples de habitar. É autêntico porque é um 

aglomerado que mesmo com uma aparência de “casco histórico”, é vivido 

permanentemente e fomenta hábitos de “grupo”. A imagem “intacta” que se depreende 

em Marvão, não são mais que os impulsos do significado da ruina sobejados.  

Posteriormente se descobriu outro ramal inerente à ideia de intemporalidade que veio a 

redirecionar a abordagem ao tema para uma escala mais abrangente; escala de visão 

municipal. Todo o território concelhio espelha a natureza própria de cada coisa. Quer 

dizer que acentua cada dimensão do que se entende no presente por “paisagem”, 

especificamente a integrante biofísica, a cultural, socioeconómica e a sensorial. Há uma 

dicotomia entre a paisagem natural e a construída no município, com um contraste 
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evidente de ambas as partes. Estão no mesmo nível de valor, por isso transpõe um 

caráter de unidade. O elemento marcante do território municipal é o monte de Marvão e 

a vila alcandorada e compreende porquê, por conter as duas abordagens de que se 

falou, num só lugar, a de transcendência do qual abranda o devir implacável do tempo, 

de estar nesse instante sereno dado a localização a que está o conjunto urbano 

fortificado e por outro lado a geomorfologia da serra de Marvão observada nos vários 

pontos do município, que denota ora a componente natural (trincheiras de cristas 

quartzíticas) ora o construído (fortificações e vila) e em alguns flancos ocorre 

reminiscências destas duas naturezas. Todavia a intemporalidade só é possível de 

ocorrer porque está no cimo daquele monte uma fortaleza e porque esta tem um 

prospeto arcaico e é vivenciada, com todas as consequências subjacentes que levaram 

a este “genius loci”.   

A intemporalidade só advém se não tiver apenas uma protuberância espiritual mas 

igualmente funcional.  

Conquanto os habitantes de Marvão na linguagem comum quando falam do lugar não 

evocam a poética da relação que emana no município, contudo está presente no seu 

sentido sensível de identidade.  As pessoas tem noção do lugar. Consentem no que fere 

a imagem do conjunto e o que fá-lo salvaguardar esta simplicidade e uniformidade 

necessária para reunir os contrários.  

No seguimento deste raciocínio, procura-se dissertar sobre intemporalidade no sentido 

de não ser sinónimo de intocabilidade mas ter um sentido de cristalização. Além disso, 

a dissertação expõe a arquitetura numa visão de ordenamento e composição do 

conjunto e da sua gestão. A significação de atemporal ganha a compreensão da sua 

complexidade, somente numa escala integrada, isto é, nas relações que se estabelecem 

no município.  

A estrutura da dissertação presenteia-se em quatro capítulos, da seguinte forma: 

capítulo um, a introdução, na qual explana o surgimento do tema; o longo processo que 

foi justificar a escolha praticamente imediata de reconhecer intemporalidade a Marvão, 

mas o desafio de torná-la consciente e clara a justificação, indo além apenas dos 

acontecimentos históricos, geográficos para uma abordagem dir-se-ia primária, abstrata 

e um tanto poética.   

O capítulo dois, aborda as características que tornam o aglomerado urbano fortificado 

de Marvão único, quer em contexto nacional quer internacional e a justificação da 

perceção de intemporalidade; o entendimento ainda inacabado sobre o tempo e as 
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várias reflexões envoltas nesta matéria; o enquadramento morfológico e as unidades de 

paisagem do município de Marvão. Correlacionados ao capitulo dois estão em anexo 

abordados estudos sobre a perceção do tempo sobre a paisagem construída; a 

dicotomia memória / imaginação; o perfil sociológico da população que reside no «sítio 

de Marvão»; as pesquisas sobre o significado e evolução do termo «paisagem» no 

presente / futuro e passado, representados através da pintura e a origem e formação do 

município no que respeita à apropriação.  

O capítulo três, refere-se à morfologia da serra de Marvão ou Sapoio na qual está 

implantada a vila de Marvão, elevada no morro; como surgem e se desenvolvem as vias 

estruturantes do conjunto urbano; as etapas temporais “agrupadas” nas fortificações, os 

vários elementos e dispositivos bélicos, os materiais utilizados que camuflam a estrutura 

defensiva resultando numa imagem de seguimento da envolvente natural e a arquitetura 

do edificado do «sítio» de Marvão e da vila.  

Em anexo relacionado a este capítulo estão a interpretação do tecido urbano, baseando 

esta análise nos estudos teóricos sobre paisagem urbana dos autores Gordon Cullen e 

kevin Lynch e um guia de imagens das fortificações.  

Por último o capítulo quatro corresponde às considerações finais e espelha que este 

estudo sobre Marvão foi evolutivo. Quer isto afirmar, que ao longo da dissertação, se foi 

dissecando o território e numa fase mais avançada começa a surgir no panorama uma 

correlação da geomorfologia, da funcionalidade e do espírito do lugar de Marvão com a 

aceção do termo intemporal.   

Em corpo de anexo desenvolve-se também um breve estudo de identificação das forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças do município de Marvão.  

Nesta dissertação foram desenvolvidos paralelamente ensaios de apoio que se 

apresentam como apêndices. Designadamente dois quadros das entrevistas efetuadas, 

um de foro estatístico e o segundo com as questões vinculadas ao tema em estudo 

assim como uma observação dos resultados obtidos.  

Foi proposta ainda uma outra abordagem a uma população do 1º ciclo do ensino básico 

dos 3º e 4º ano, do Agrupamento de Escolas de Marvão, no sentido de responderem à 

mesma pergunta feita nas entrevistas “O que é Marvão”, mas desta feita pedindo-se 

uma resposta gráfica. Participaram 23 crianças cujos os desenhos integram toda a 

dissertação. 
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2. MARVÃO: EVOCAÇÃO DE UMA UNIÃO DE CONTRÁRIOS 

 

Tempo 

 

Paisagem 

 

Município de Marvão 

 

Construído                                                                                      Natural / Humanizado 

                                                       Beleza / Uso / Solidez                      Várias 

Arquitetura                                                                                      Unidades de Paisagem 

                                                                                        

Tempo atemporal                      Tempo Histórico                           Características biofísicas 

     (ilimitado)                      (estilos / correntes artísticas                           incomuns 

                                                    e arquitetónicas)                             

Estabilização gradual e lenta do lugar                                             raridade de espécies 

Intemporalidade 

                       Fio condutor  

(a origem é a ideia do qual o conceito vai exteriorizá-la no presente e futuro)  

 

Céu                                          Valor e vocação do lugar         Percurso cíclico 

 

Transcendência 

   Identidade                  Estima               Padrões 

Compromisso e integridade 

Património 

Sem uso                Condição intermediária 

                                          Espera                                                    Vila de Marvão 

Efémero e frágil 

                                              Sobreposição Programática /                   Lugar altaneiro                                                                   

Ruína                                       camadas históricas                                 e contido 

 

Marcas primitivas 

 Não ocorrência de crescimento           condições orográficas            Singularidade 

urbano extramuros                                e geológicas peculiares 
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A recuperação e sucessiva preservação e valorização do património quer construído 

quer natural constituem as insígnias que dignificam a integridade de um lugar. 

Compondo deste modo uma referência para gerações vindouras. (Ribeiro, 2012, p.56) 

De acordo com Peralta (2008) o conceito de «Património» é estabelecer a ponte entre 

o passado e o presente, necessidade premente das sociedades modernas de obter uma 

referência e uma origem para continuar a percorrer o caminho da descoberta e da 

evolução do Ser. Segundo Abreu (2007), «património paisagístico» consente num 

específico espaço delimitado conter uma simbiose de valores provindos da cultura de 

um povo com o ambiente e quando é intensa esta ligação, a memória acolhe um 

sentimento de autenticidade, raridade ou singularidade que é apontado ao exemplo em 

estudo e que prevalecerá no tempo. (Ribeiro, 2012, p.56) 

O Património materializa a identidade de uma comunidade e o «património cultural» é a 

união entre os bens materiais e imateriais de propriedade coletiva e que dado o seu 

nível de enraizamento no lugar e na construção de cada Ser, conseguem ludibriar o 

tempo “sucessivo”. A «memória social» requer o património como matéria para dar 

enfâse à sua história e valores culturais. (Rodrigues, s.d., p.4) 

Um monumento concentra um grau elevado de reunião, local de manifestações, de 

testemunhos, de invocações. A descendência é uma herança individual, o património é 

uma herança cultural. A memória é considerada um fenómeno social, sendo 

coletivamente construída com o tempo e por ser comunitária, com a continuidade vai 

metamorfoseando e seleciona os momentos de acordo com o grau de qualidade.  

São aspetos importantes na conceção da memória, a religião, a história familiar, a 

cultura popular. Por isso se constatar que as experiências individuais são vividas no 

âmago de um espaço habitado (lugar) com o tempo sociológico, a que está o indivíduo 

na história da humanidade. (Rodrigues, s.d., p.4 e 5) 

Já a «identidade» é o processo de investimento gerado pelo grupo no percurso do tempo 

e que vai enfatizando os traços marcantes dessa sociedade. A formação do Sujeito é 

influenciada pelo lugar e pelo conhecimento vivido e adquirido desse mesmo lugar, que 

vai nutrir um sentimento de pertença. Que não tem necessariamente que ser o lugar de 

nascimento, mas um espaço que despoleta símbolos e valores que o indivíduo se revê 

e o completa. Que o torna especial e integrado no grupo. (Rodrigues, s.d., p.3 e 5) 

Ao que se possa estranhar a identidade de um povo não é atemporal, porque tem muita 

transmutação. O que é eterno é este apego persistente dos indivíduos ao seu passado 
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que é comum a todos. E é também transcendente o facto de haver sempre no processo 

identitário um conjunto acumulado de atributos simbólicos, religiosos, mitológicos, 

históricos interligados. Um lugar de culto escolhido pelo grupo é o primeiro local de união 

de que há memória. Surge para os intervenientes partilharem, manterem-se na fé e 

sossegar a mente. Também serve de aproximação simbólica ao “ente” que adoram e 

para lembrar e questionar o significado das coisas. (Rodrigues, s.d., p. 3)  

No contexto particular do concelho de Marvão já opera uma consciência enraizada do 

significado do território, pela convivialidade dos vários elementos característicos, que 

desmistificam que se trata da paisagem de Marvão. Para realçar esta observação, o 

entrevistado 41, mencionou que a ação humana no meio natural tem sido harmoniosa 

no município. Verifica-se que existe um enquadramento integral, que é raro encontrar 

atualmente noutras povoações. A ideia é que Marvão fosse património mundial pela sua 

paisagem cultural. (Apêndice C, Quadro II – Questões de Desenvolvimento) 

Também emana um dever cívico e um respeito profundo pelas raízes sobre os 

marvanenses, do qual têm orgulho e um propósito de continuar a participar na 

conservação de um território que já se considera único e que marca a diferença num 

mundo cada vez menos consistente.  

De facto há muitos locais com elementos similares aos de Marvão, com castelo, burgo, 

paisagem serrana, entre outros. Lugares que se regem unicamente pela época histórica 

a que estão associados. No entanto, Marvão abrange inúmeras camadas histórico-

culturais que se sobrepõem, contudo sem as isolar umas das outras na leitura deste 

lugar. (Bucho, 2002, p. 62-65) 

Neste sentido, Marvão poder-se-ia considerar intemporal porque não se dá a conhecer 

de imediato. Assim como a singularidade de Marvão demorou “tempo” a formar-se no 

que atualmente é e continua a evoluir numa ação integradora de elementos novos, 

assim é o tempo para “descobrir” Marvão na sua totalidade. Como afirma Vasco Gil 

Mantas, “Marvão é um sítio de verdade”. O que isto quer dizer é que há uma evolução 

real, inevitável mas ao mesmo tempo, despretensiosa, sem precisar de provar a sua 

presença. O afeto por este lugar é o resultado de uma bagagem intuitiva à priori de o 

relacionar a várias culturas, períodos da história humana e de uma naturalidade em lidar 

com um quotidiano que une o passado e o presente. (Oliveira, 2014, p. 167)         

 

 

 

1 Informação disponível em Apêndices, Quadro II, respetivo às entrevistas realizadas no concelho de 
Marvão em abril de 2017.   
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Dos 15 municípios2 que formam o Alto Alentejo, este é o que têm mais personalidade 

de todos, porque se afasta da imagem simbólica das paisagens alentejanas. É 

irreverente por ser muito agreste, com topos escarpados e até as elevações mais 

suaves não dão tréguas, com os seus blocos graníticos a pisar o solo, como se 

acompanhassem o Homem no seu percurso. Com esta descrição todo o cuidado seria 

pouco ao percorrê-lo, mas esta sequência intercalada devido ao relevo íngreme e duro, 

permite parar, para contemplar. Esta é a exigência de Marvão que incita no Sujeito a 

descoberta, pois nesta paisagem de serra, os variados pontos de fuga visuais, não se 

deixam desvendar facilmente. Os rios palmilham este território, abafados pelas fragas 

ásperas. (Oliveira, 2014, p. 151 e 152) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Informação pesquisada no site da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. 

Ilustração 1 - A paisagem saiu do suporte. Em baixo a vila de Castelo de Vide a desvanecer-se para dar lugar ao concelho de Marvão, 
com as várias serranias e cabeços a salpicar o município. O bom conhecedor sabe em que topo está a fortaleza de Marvão. Vista de Nossa 
Senhora da Penha. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 3 - Penha de Porto Roque e bairro residencial de Porto Roque para os trabalhadores do Estado Novo que 
controlavam o Posto Fronteiriço de Porto Roque / Galegos situado no limite sudoeste do Parque Natural da Serra de São 
Mamede. O projeto do bairro e posto foi elaborado pelos arquitetos Cassiano Branco e Carlos João Chambers Ramos. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 2 - Pontilhismo. Aves na vila de Marvão, tempestade no município. (Ilustração nossa, 2017) 
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Desde cedo o Homem para criar uma relação saudável com esta paisagem inserida no 

Parque Natural da Serra de São Mamede3, serra de “ares aprazíveis”, domou-a com 

pequenos socalcos e terraços para o cultivo de hortas. Ordenamento este, acostumado 

a residir no Norte de Portugal e sendo improvável no Alentejo.  

Nas zonas menos inaptas à prática de horticultura, eram habitadas por vinhas, soutos 

sombrios, altos castanheiros, pomares, olivais, cereais, sobreiros, azinheiras em que a 

bolota servia para alimentar os montados e ainda ervas medicinais.  

Não só a atividade agrícola era o motor da economia, mas também a criação de gado e 

a indústria transformadora. Haviam pisoeiros, cardadores, tecelões tosadores, pastores. 

Tal era o significado da transformação da lã nesta região, comprovado pela existência 

de pequenos povoados de nome “Engenho da Lã”, “Pisão Novo” na área sudoeste do 

concelho. (Oliveira, 2014, p. 220) 

 A vila de Marvão, emerge num topo de uma crista e as suas casas estão humildemente 

sucumbidas àquela elevação, protegidas e amparadas por uma cerca urbana que as faz 

não fugir nem desabar, mas sobretudo por se conservarem genuínas e ingênuas face 

às tentações mundanas (sem possibilidade da vila estender-se).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 De acordo com o I.C.N.F., o “Parque Natural” carateriza-se por ser uma área onde predomina 
ecossistemas naturais ou seminaturais, do qual a preservação da biodiversidade é aliada às atividades 
humanas. Estando disponível a longo prazo produtos naturais e serviços. O Parque Natural da Serra de 
São Mamede, é distinto pela variedade paisagística que o caracteriza, diversidade geológica e climática, 
com influências mediterrânicas e atlânticas. Distintas comunidades de animais, com especial destaque para 
as aves de presa. O símbolo deste Parque é a águia-de-Bonelli, que possui o estatuto de “rara”.      

Ilustração 4 - Desenho de António Baptista. Aluno do 4º ano, da EBI da Ammaia – Portagem. Síntese perfeita da fortaleza e vila de 
Marvão: A serra do Sapoio; as oliveiras a polvilhar a encosta nordeste-este próxima do conjunto urbano; o ondulado da muralha face ao 
solo quartzítico; o casario medieval no interior do recinto amuralhado. (Agrupamento de Escolas de Marvão, 2017) 
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Ilustração 5 - Marvão sublime e majestoso, visto de Ammaia, São Salvador da Aramenha. Visualiza-se o tardoz das casas da Rua da Corredoura e as 
torres sineiras das igrejas, a igreja matriz de Santa Maria mais próxima do castelo e a igreja de São Tiago. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 6 - Barreiras e contorções para absorver todo o lugar. Mês de novembro. (Ilustração nossa, 2017) 
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Não só de funções militares era conhecida a vila de Marvão. Recebia desde a segunda 

metade do século XIV, expatriados que cometeram diversos crimes. Isto era comum 

acontecer nas áreas raianas, essencialmente as mais bravias até ao período da 

Inquisição. Os seus habitantes designavam Marvão de, “vila” ou de “praça” ou até 

mesmo de “fronteira” ou “porto”. (Oliveira, 2014, p. 203) 

O que há a descrever de Marvão é que todo ele precisa de si. Necessita de um contexto 

para o ser. E esta continua procura de si mesmo e de se superar perante os sucessivos 

tempos, é o que fá-lo ser intemporal. Se depararmo-nos com os monumentos 

candidatos a património da Humanidade, têm algo de pomposo, invulgar no quesito 

artístico, ou uma arquitetura tratadística ou de vanguarda  ou ainda um elemento que é 

a tentação de um sítio. (Bucho, 2002, p. 62-65) 

Todavia Marvão não precisa de provar nada a ninguém. Tem a sua história, a arquitetura 

vai beber à envolvente (ao contexto de que se falava anteriormente), com uso de 

materiais autóctones e vive num conjunto singelo preservado cujos elementos que 

compõem-no se entreajudam. Estes três componentes aliados, promovem uma 

estrutura poderosa quanto à estabilidade de um lugar.   

Ilustração 7 - Dois aspetos singulares do lugar: afloramentos rochosos à 
superfície, que a qualquer momento parecem que vão ganhar ritmo e 
desabar, e haver uma relação da envolvente natural com a construção, do 
qual um material muito usual é o granito. «Açoteia» com platibanda adornada 
por uma disposição típica da região. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 8 - Malha medieval e identidade de cada casa através dos vãos, 
que possuem características únicas, cada um, devido às cantarias serem 
trabalhadas e de acordo com o período temporal a que foram executadas. 
Muito frequente encontrar sobretudo na vila, os aros fixos das janelas serem 
da cor sangue de boi. (Ilustração nossa, 2017) 
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O município é a personificação do vínculo entre natureza e Homem num mútuo respeito 

e isso é ainda mais revelador no edificado urbano (a praça de Marvão) que se 

enganchou num cimo de um rochedo, confirmando que o relevo afiado não teme o 

Homem, nem a natureza se deixa subestimar e por isso o burgo não se desenvolveu 

extramuros. É um tipo de habitat humano ibérico característico do Período Islâmico até 

à Reconquista cristã (VIII-XV). (Bucho, 2002, p. 62-65) 

 

De aparência cristalizada, a vila de Marvão até ao presente está em perfeito estado de 

conservação, algo incomum para um mundo tão efémero e os limites de sua área urbana 

não excederam a configuração que esta já apresentara no século XV. (Bucho, 2001, 

p.61) 

As três evidências que corroboram na condição intemporal no Município de Marvão, 

são:  

▪ Imagem / morfologia 

− Vila: 

  

Ilustração 9 - A tenacidade do Ser, representado neste “quadro” por um “artista do Romantismo”. (Oliveira, 2014, p. 200 e 201) 
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 Aglomerado urbano implantado no topo de um monte altivo sobre solo 

quartzítico (formas de relevo alongadas e estreitas, muito duras, resistentes à 

erosão e a alterações de temperatura). (ProGeo, 2019) (Oliveira, 2014, p. 38) 

 São características do relevo do Maciço Ibérico que é a unidade geológica mais 

antiga da Península Ibérica, que remonta à era primária. (Porto Editora, 2019) 

 A fortificação de Marvão foi reconstruída e se formou um povoado no reinado 

de D. Dinis “O Lavrador”, “O Urbanista”. Expandiu-se o povoado impulsionado 

pela conquista definitiva do Algarve aos mouros e pela definição da fronteira 

entre Portugal e Espanha no Tratado de Alcanises4 em 1297. (Bucho, 2001, p. 

20) 

 

 

 

4   O Tratado de Alcanises foi efetivado pelo rei de Portugal D. Dinis e pelo rei de Leão e Castela Fernando 
IV e sua mãe Maria de Molina a 12 de Setembro de 1297. Visava alguns aspetos importantes: fixou 
definitivamente a fronteira entre Portugal e Espanha; Portugal fica com as vilas de Olivença, Riba-Côa, 
Campo Maior, Moura, Ouguela, Serpa e a Espanha com as praças de Valência, Aracena, Aroche, 
Esparregal, Ferrera, Ayamonte; ficou acordado alianças matrimoniais, a filha de D. Dinis que se chamava 
D. Constança casa com Fernando IV de Leão e Castela e D. Beatriz que era irmã de Fernando IV casa com  
o príncipe herdeiro Afonso, filho de D. Dinis e que viria a ser o rei D. Afonso IV, o “Bravo”. 

Ainda no presente os limites territoriais entre os dois países mantêm-se os mesmos de há 721 anos. 
Considerado o tratado fronteiriço mais antigo do mundo e que ainda se conserva. (Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo, 2018)     

Ilustração 10 - O aglomerado urbano de Marvão evidencia um vulcão (ao longe) e a penha da Esparoeira a lava solidificada (em primeiro 
plano). Bairro de Galegos – Porto Roque. Traçado enérgico da EN 246-1 que finaliza aqui ao pé da penha, tal como Marvão termina aqui 
e Portugal não seria exceção. (Oliveira, 2014, p. 146 e 147) 
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 Em meados do séc. XIV e séc. XV, o casario foi cercado por muralha. Não se 

expandiu mais. Somente o convento franciscano, no séc. XV num cabeço a 

sudeste da Praça fortificada, foi possível erguer uma edificação de maior 

dimensão para a causa religiosa. No presente, tem os mesmos limites urbanos 

que já apresentava no séc. XV! (Bucho, 2001, p. 20-21) 

 É a fortaleza que está a cota mais elevada do Alto-Alentejo a 849,5 metros. 

(Oliveira, 2014, p. 210) 

 O que se sabe sobre este lugar antes da ocupação árabe, é ainda um mistério! 

O “Chafurdão” no jardim de São Tiago e a Cisterna Pequena no recinto principal 

do castelo são edificações arquitetónicas que funcionam como pistas ou 

vestígios de uma plausível ocupação muito remota, anterior ao período árabe. 

(Bucho, 2017, p. 168 / Oliveira, 2018, p. 54 e 59) Ver mais informação em 

capítulo 3 e subcapítulo 3.3 e Anexo F – Rua da Corredoura. 

 O povoado também ficou cingido à muralha não só pelas condições de uso e 

formação do solo, de orografia, mas similarmente por ter perdido muita 

população quando iniciou a Guerra da Restauração (1641-1668) com um cerco 

espanhol à Praça de Marvão logo em 1641 e um ataque em 1648. A situação 

era de tal modo grave com a guerra e a crise agrícola que os procuradores de 

Ilustração 11 - Façanhas de Marvão. Nada foge à cintura de muralha, só mesmo o Convento de Nossa Senhora da Estrela noutro cabeço 
aplanado a sudeste. (Ilustração nossa, 2017) 
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Marvão avisaram o rei D. João IV que a vila se estava a despovoar e que 

acudisse com o “pão de monição” (pão grosseiro que era a dieta dos soldados). 

Houve um pároco que até propôs que as portas da fortaleza deviam ser 

encerradas à noite. A partir deste período bélico, a vila não mais recuperou do 

impasse demográfico. Foram guerras sucessivas desde meados do séc. XVII 

até meados do séc. XIX! (Bucho, 2017, p. 163-167 / C. M.M., 2005, p. 30 e 34-

35) 

 Não evoluiu do ponto de vista urbanístico, económico e demográfico. Perdeu 

importância militar no século XIX devido aos melhoramentos dos materiais e 

técnicas de combate e chega inclusive a perder a sede do concelho entre 1895 

e 1898. (Bucho, 2001, p. 22 / Bucho, 2017, p. 41,44) 

 Foi dispensada a população da vila várias vezes a apresentar cavalos de 

combate, de irem servir em aduas e escolheram poucos homens para usar a 

arma de guerra, a besta, tal era o receio de perder ainda mais pessoas e ficar 

a vila economicamente frágil. Foi também um lugar imune à ação da justiça. As 

características hostis do lugar permitiram que Marvão sempre fosse um “misto 

de quartel, de couto de homiziados5 e de posto de vigia fronteiriço”.(C.M.M., 

1999, p. 93) Resultando num lugar muito protegido, vigiado, munido de atenção 

por parte das autoridades régias, nobres e religiosos e por pessoas que 

“seguram as pontas”. (Oliveira, 2014, p. 210 / Bucho, 2002, p. 34, 45 / C.M.M., 

2005, p. 33-34) Justificando a afirmação, não pereceu Marvão no séc. XX 

graças a duas entidades, a Misericórdia e a Câmara Municipal. A instituição 

religiosa hospedou os mais idosos e curou os enfermos, enquanto a câmara 

constituía o maior empregador da vila e promulgou a criação de uma rede de 

esgotos e abastecimento de água potável, conseguindo persuadir alguns 

residentes. (C.M.M, 1999, p. 11 e 12) Igualmente a manutenção de Marvão não 

fica só a cargo de instituições, mas também de pessoas originárias e 

incansáveis, que sabem o quão duro é viverem longe das áreas metropolitanas 

na faixa litoral.  

 

 

 

5  Desde o começo da nacionalidade, o couto era um local imune à justiça. Detinham os coutos, privilégios 
locais de proibição de entrada a juízes, meirinhos…A partir do séc. XIV foram criados os “coutos de 
homiziados” devido à necessidade de povoamento das regiões mais estremadas de Portugal. No reinado 
de D. Dinis definiu-se que um couto seria um local cujos os seus habitantes ficariam isentos do serviço 
militar, dos impostos, da pena de prisão e das multas. O rei concedia as cartas de couto em recompensa  
dos serviços prestados pelos membros do Clero e Nobreza.  
O vocábulo homiziado significa “que ou aquele que anda fugido à ação da justiça”; fugitivo; Marvão era um 
esconderijo de degredados. A vila de Marvão foi coutada em 1378 para receber até 200 homiziados. 
(Mesquita, 2014) (Porto Editora, 2011) 
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Foi exemplo, Jeremias da Conceição Dias (1894-1983), delegado Local dos 

Monumentos Nacionais e quando detetava algum elemento arquitetónico em 

estado ruinoso ou degradado, não resignava, enviando cartas para o ministério 

de obras públicas a exigir a reconstituição ou restauro. (C.M.M., 1999, p. 12) 

 Reunindo a lógica dos acontecimentos, Marvão nunca foi provida de 

população, tão pouco atrativa para morar. Espanha tanto foi uma aliada como 

inimiga para Marvão, que ironicamente foi um país de fornecimento de produtos 

no contrabando, por serem mais baratos e atualmente muitos clientes 

estrangeiros que Marvão recebe, são espanhóis. Foi uma fortaleza vigilante do 

país vizinho até Portugal ser uma província espanhola no período filipino e que 

mais uma vez curiosamente foi a melhor fase que Marvão teve na sua história! 

E depois quebra vertiginosamente com batalhas contra os espanhóis até ao 

séc. XIX e pelas guerras liberais e civis. O entrevistado 10 corroborou que a 

“vida faz-se na fronteira” e a vida em Marvão está entregue à situação de como 

estes dois países lidam um com o outro no tempo, marcando a cultura, os 

hábitos. (Bucho, 2017, p. 24 e 37)  

 Atingiu o pico máximo demográfico em meados do séc. XVI, de acordo com o 

censo de 1527, com 1452 almas a residir permanentemente na vila. Reúne os 

estilos manuelino, gótico e renascimento, só nesta centúria. Há apenas dois 

casos verificados na vila, de reprodução de um estilo artístico que não 

correspondia ao tempo histórico em que foram executados. Na Rua de Cima, 

a “Casa do Povo” tem um portal mudéjar6, construído entre 1937 e 1938 e na 

Rua do Castelo na casa com o número de polícia 18 as cantarias possuem um 

estilo neomanuelino7, construídas em 1938. Portanto se fizeram reajustes 

ornamentais a estas casas para estarem em sintonia com a ideologia artística 

do período político do Estado Novo, baseada em revisitações ou revivalismos. 

(C.M.M., 2005) Ver Anexo F – Rua de Cima e Rua do Castelo.   

6  O vocábulo advém do árabe Mudayyin e designa um contribuinte, uma pessoa que trabalha num país que 
não é o da sua nacionalidade ou cultura. Que se subjuga a um povo invasor, mesmo que conserve os seus 
costumes, religião, leis. Neste sentido são os árabes que permaneceram na Península Ibérica até ao final 
do século XV, com o processo da reconquista cristã a decorrer. Trabalhavam em carpintaria, olaria… 
Designação de um género de arte elaborada pelos árabes na Península Ibérica cristã nos sécs. XV-XVI, 
Em Portugal manifestou-se no Sul do país, concretamente no Alentejo e Lisboa, adaptando-se ao estilo 
tardo-gótico pela decoração dos vãos de portas e janelas usando materiais como o gesso para 
ornamentação, a madeira para os tetos, cerâmica esmaltada, tijolo em paredes e abóbadas. A variedade 
de arcos usados neste estilo é a sua marca: arcos quebrados ultrapassados, arcos lobulados, arcos em 
ferradura… Estes portais costumam estar emoldurados por um alfiz. As formas decorativas resultam em 
traçados geométricos. É considerada a arte mudéjar como a “única genuinamente peninsular”.(Silva, 2014) 
7 Foi uma corrente revivalista portuguesa que iniciou nos meados do século XIX e inicio do século XX. Teve 
domínio nas artes decorativas e arquitetura. Este período na Europa ficou marcado por uma necessidade 
de reviver o passado e a um sentimento de patriotismo avivado de desabrochar as criações de cada país. 
De génese romântica, o neomanuelino é um estilo puramente português e ressuscita a arquitetura do 
reinado de D. Manuel I de Portugal. (RTP, 2015) (Dias, 2004) 
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 63 % dos edifícios e elementos decorativos8 do conjunto arquitetónico são 

datáveis dos séculos XIII ao XVI que corresponde a épocas de fomento ao 

povoamento; por não haver guerras ou tentativas significativas e pelo clima de 

paz. Seguidamente, na fase bélica ativa, não houve renovação devido à 

retirada de pessoas fugidas para os campos “(…) e esta fugida é por estarem 

na sua liberdade, e não estarem fechados de noite (…) dentro dos muros, toda 

a casa que uma vez caiu, nunca mais se levantou; (…)”. (C. M.M.,2005, p. 35) 

A imagem que o conjunto urbano de Marvão projeta é de intocabilidade, intacto, 

de paragem do tempo. Com um prospeto arquitetónico e decorativo medieval / 

renascentista que predominou até ao presente. (Bucho, 2001, p. 22) 

 

 

8 Observável na Planta de Elementos Arquitetónicos Notáveis, do Plano de Pormenor de Salvaguarda e 
Valorização do Sítio de Marvão. Os vãos de portas e janelas são guarnecidos quase unicamente com 
cantarias e as que predominam mais são as cantarias de aresta chanfrada atribuíveis a vários séculos. O 
século mais profusamente representado na vila é o séc. XVI. O séc. XX colaborou com alguns pastiches e 
cantarias antigas que foram incorporadas em edificações não originais. Há cinco passos processionais, 
datados do séc. XVII e estão representados como guarnição de vão de janela, à exceção do passo que 
está na igreja de Stª Maria. O remate das paredes com o beirado (duplo, triplo). As Cruzes de Malta (a vila 
pertenceu à Ordem de Malta  a partir de 1271) os cachorros em granito; as argolas que seguravam os 
animais; imagens religiosas ou civis como os brasões; as ferragens e batentes tradicionais. As chaminés 
de fumeiro. Os ferros decorativos nas janelas de sacada; postigos de portas; portadas de vidro exterior; 
janelas de guilhotina e rebocos decorativos como a técnica do “raspadinho”. 

Ilustração 12 - Casa típica da vila de Marvão. Tipologia de Habitação Popular I, Rua de Santiago nº7. Na fachada há elementos peculiares 
deste conjunto urbano: o pequeno vão retangular que identifica que se situa ali o lanço de escadas; uma única porta de acesso à zona 
privada e há zona onde estava o animal de trabalho ou uma loja; moldura do vão do primeiro piso esquadrinhada que remete que foi 
elaborado no séc. XVI; os cachorros a ladear o vão, para a colocação de vasos de flores; maciço rochoso no embasamento que entra 
para dentro da habitação; a cor branca das paredes exteriores e o duplo beirado (Câmara Municipal de Marvão, 1999, p.10) 
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Ilustração 13 - Planta de Elementos Arquitetónicos Notáveis. Esc. 1 / 2000. Em cima 
a parte do castelo, a meio a vila e em baixo no lado direito, o convento de Nossa 
Senhora da Estrela. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 14.1) 
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Entendeu-se também pela frase transcrita em cima, que as casas arruinadas 

foram outra preocupação, devido à saída e não entrada de pessoas. Segundo 

a planta com a cronologia de implantação dos imóveis civis e religiosos da 

Câmara Municipal de Marvão, chegaram até ao séc. XXI, 5 imóveis e 4 

fachadas datáveis do séc. XVII; na centúria XVIII, 1 fachada, parte do edifício 

da Câmara Velha ou Paços do Concelho e o surgimento de capelas acopladas 

às naves e cabeceiras das igrejas; do séc. XIX só a ermida do Calvário e a 

estrutura que possui o depósito de abastecimento de água e na primeira 

metade do séc. XX, 3 imóveis, a torre de abastecimento de eletricidade e 4 

fachadas em que duas são a fachada principal e parte da fachada tardoz da 

Câmara Velha. Portanto da indagação feita se constatou que a implantação de 

edificação nestas centúrias foi muito escassa, em concordância com o facto de 

se estar em pleno período de sobressalto.  

 Todavia a fatalidade a que Marvão estava a carregar iria ser minimizada na 

segunda metade do séc. XX, nos anos sessenta e setenta pelo turismo que 

ganha muito valor no pós-guerra com a subsequente valorização e recuperação 

do património. Deste modo pessoas não naturais do concelho compram casas 

arruinadas ou lotes, a preços muito baixos transformando-as em casas de 

segunda habitação, para férias. São prova disso, as 28 estruturas erguidas no 

último quartel do séc. XX em que 24 são edificadas integralmente de raiz sem 

qualquer preexistência com exceção de 2 que são do terceiro quartel do séc. 

XX. (Bucho, 2017, p. 44 / C.M.M., 2005, p. 31-32) 
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Ilustração 14 - Plantas da vila intramuros e do convento de Nossa Senhora da Estrela (lado direito). 
Datação da Arquitetura civil e religiosa, que consta no início do séc. XXI. (Bucho, 2001, p. 100 e 101) 
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 Tem um caráter puro, conservado porque perdeu população, não houve 

renovação significativa de novas gerações e quando voltou a ser procurada, os 

ideais vigentes eram de enaltecer o estilo português de construir, as 

características da linguagem arquitetónica portuguesa, da tradição, cultura de 

cada região portuguesa. A finalidade era transmitir uma imagem imaculada do 

património, mantê-lo numa redoma. Deste facto também não ocorreu uma 

transformação significativa nas fachadas exteriores dos imóveis e os edifícios 

públicos construídos ou reconstruídos no terceiro quartel do séc. XX, refletem 

o estilo “Português Suave”. (Bucho, 2001, p. 51) 

 As pessoas não locais que se apaixonam pelo aglomerado urbano fortificado e 

conservam alguma residência neste lugar, se encantam justamente por ter uma 

imagem medieval, arcaica, vernácula e pela luta de sobrevivência oculta que 

emana neste alcantil e da paisagem natural pétrea e montanhosa no seu 

entorno, o que não iriam de modo algum alterar o que despertou o sentimento 

de afeto genuíno. 

 Outro fator que provocou o despovoamento da vila, foi a não existência de água 

e que só se podia encontrar a cotas mais baixas. As cisternas proviam a vila 

mas não os campos extramuros (rossio). Desse modo as pessoas não 

conseguiam cultivar próximo da fortaleza. Não serviria às pessoas terem uma 

casa na vila, se depois não tinham terra e água disponível para produzir 

alimentos. No entanto, ao que parece, quando terminou as guerras (na 2ª 

metade do séc. XIX), os terrenos foram aproveitados para fins agrícolas, de 

culturas de sequeiro. (Bucho, 2001, p. 49-50 / Bucho, 2017, p. 37)  

 Privação de saneamento básico até à década de 1930 na Praça de Marvão 

(sem eletricidade, água, esgotos e recolha de lixo). Só havia uma latrina 

pública, que corria a céu aberto para as muralhas e o lixo doméstico era vazado 

das muralhas abaixo até aos anos 50 do século XX. (Bucho, 2017, p.23) 

Ligação ao Anexo F – Rua de Cima, local designado de “Caganita”. 

 Os acessos em calçada à vila de Marvão eram muito íngremes, estreitos e em 

alguns pontos, irrealizável o percurso. (Bucho, 2001, p. 47) Estradas 

serpenteadas sem pavimento estável, declivosas que permitiram que o burgo 

não se expandisse sem ordenamento, como sucedeu a várias vilas ao longo 

do século XX. (Bucho, 2017, p. 234) 

 Havia muitas casas relacionadas às funções de presídio e de aquartelamento 

de soldados. (Bucho, 2017, p. 44, 283-284) Ver Anexo F – Rua do Calvário. 
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 A preocupação residia propriamente na sobrevivência humana naquele lugar 

inatingível do que sequer pensar em haver expansão urbana para extramuros, 

deste modo a perspetiva de aproveitamento do rossio de Marvão para 

exploração agrícola. (Bucho, 2001, p. 49) 

 Não se sabendo o futuro do conjunto urbano no cimo da serra do Sapoio, o que 

é incontestável é que houveram razões óbvias e compreensivas para não ter 

sucedido a expansão urbana para fora do recinto muralhado, contudo quando 

houve oportunidade disso, também não sucedeu essa ampliação. Refere-se 

esta época à 2ª metade do séc. XIX, já com a fortaleza desartilhada e do 

primeiro quartel do séc. XX, que nesta altura excedia o número de casas e 

logradouros intramuros para habitar, reabilitar e reconstruir e a DGEMN com a 

valorização e salvaguarda do património, ainda mais difícil foi pôr em prática e 

legalizar tal ideia de edificar extramuros. É curioso que qualquer projeto para 

edificação civil fora do recinto muralhado, sai gorado, pelo menos até ao 

presente. (Bucho, 2001, p. 50-51 / C.M.M., 2005, p. 49-54) 

 O extremo do castelo que são os baluartes da Tenalha do Castelo que estão a 

norte e noroeste, tem uma cota de 853 m e o povoado expandiu-se até a uma 

cota de 199 m aproximadamente, para sudeste e foi fechado todo à volta por 

estruturas defensivas. Poderia ter continuado a crescer para extramuros no 

lado sudeste somente, entre as Portas da Vila e a Porta do Postigo do Torrejão 

até ao convento franciscano. Contudo, não aconteceu, pelas razões já 

explicadas e por questão de defesa, porque não só abatiam a população que 

vivia extramuros, necessária ao serviço militar como usariam as suas casas 

que estariam próximas da fortaleza para refúgio e inevitável ataque-surpresa. 

(Bucho, 2001, p. 28) Ligação com o subcapítulo 3.2 e anexo G.  

 Na resvalada crista quartzítica que se desenvolve em patamares rampeados 

na direção noroeste para sudeste, desenhou-se o primeiro caminho que formou 

as primeiras casas da que viria a ser a futura vila de Marvão. Era o caminho 

mais curto e fácil de aceder e percorrer até ao castelo. Havia 2 caminhos na 

encosta, a estrada vinda de Valência, Espanha e a estrada vinda de Portalegre 

que iriam as duas desembocar nas futuras “Portas da Vila” (erguidas na altura 

em que foi construída a cerca muralhada à volta do aglomerado na segunda 

metade do séc. XV). Neste ponto de encontro das duas estradas, formou-se 

depois o caminho até ao castelo. (Bucho, 2001, p.21) Subcapítulo 3.1. 

 A silhueta da fortaleza é a evidência do terreno. Toda a estrutura do castelo 

localiza-se nos flancos norte, noroeste e oeste, precisamente no local mais 

encrespado da crista quartzítica, para ter defesa natural. O traçado da muralha, 
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assim acompanhou a irregularidade dos penhascos com um desenvolvimento 

orgânico dos paramentos nos lados norte, oeste e sul. Nestas posições os 

muros da cerca urbana são pouco altos funcionando mais como vigia ou 

miradouro e não como entrave à acessibilidade inimiga. (Bucho, 2001, p. 35) 

“(…) da parte do sul é inacessível, de tal sorte que só aos pássaros permite 

entrada (…) despenhadeiro de vivos penhos em tanta altura, que as aves de 

mais elevados voos, dele de deixam ver pelas costas (…) o qual muro, serve 

mais para não deixar cair os de dentro, do que impedir a entrada aos de fora 

(…)” (Bucho, 2001, p. 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos restantes quadrantes onde a crista se esbate, os paramentos das muralhas 

já são retilíneos. A cerca urbana é mais alta nas Porta da Vila que corresponde 

à zona do terreno com menor declive, menos elevado, afastado do castelo 

(extremo oposto), mais vulnerável, do qual se adicionou no flanco E uma 

barbacã e baluartes nas portas de entrada da Praça de Marvão. (Bucho, 2001, 

p. 21, 35) Informação relacionada ao subcapítulo 3.2 e Anexo G. 

 

 

  

Ilustração 15 - Cerca muralhada do flanco oeste. Barragem da Apartadura “além”. Richard Serra em Marvão. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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 O castelo de Marvão alude ter sido uma alcáçova (fortaleza árabe) por ter dois 

pátios contíguos a cotas dispares. No recinto superior era a cidadela com 

funções religiosas e administrativas e o inferior de grande tamanho era o 

albacar. Todavia não há pormenores incidentes deste período senão mesmo a 

própria morfologia do castelo com uma tipologia idêntica às fortificações 

muçulmanas do séc. X na Península Ibérica. (Bucho, 2001, p. 63, 30) Ver 

Anexo G. 

 Mesmo que se designem alguns elementos militares pelos nomes científicos, 

para exemplificar “baluartes”, “tenalhas”…, na verdade o que ocorre em Marvão 

é a adaptação destes conceitos “in situ”. Prevalecem sempre as fragas, o 

terreno acidentado, significa isto que, as fortificações abaluartadas sobretudo 

que implicam formas específicas e universais, em Marvão apresentam-se 

irregulares, únicas e são identitárias do lugar. (Bucho, 2017, p. 156)   

 As fortificações são construídas com a rocha envolvente, o quartzito. O xisto 

está na base dos paramentos, o granito nos cunhais, nos arcos das abóbadas, 

no guarnecimento de portas e janelas, nos silhares e cantaria das cisternas.  

 

Ilustração 16 - Filamentos horizontais. Panos de muralhas retilíneos no flanco este. Muro da cerca urbana que tem como avançado um 
muro mais pequeno que corresponde ao muro da barbacã. (Ilustração nossa, 2017) 
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O tijolo nas guaritas (torres de vigia), nas abóbadas, nos cordões da fortificação 

abaluartada, nos sofitos9 das portas. Como ligante das pedras e areia das 

alvenarias usou-se a cal parda (cor acinzentada) de Escusa. A alvenaria tem 

um aparelho de juntas contínuas. As coberturas das oficinas, paióis, forno… e 

as portas eram em madeira de castanho. Os panos de muralha são 

perpendiculares ao solo, sem aterros no lado de dentro enquanto que as 

fortificações abaluartadas como tem paredes inclinadas tem terraplenos no 

interior. (Bucho, 2001, p. 35-37) Relação com o subcapítulo 3.2 e Anexo G. 

 Sendo um lugar com uma função marcadamente bélica, a arquitetura militar é 

funcional, não tem estilo, nem gosto estético, por isso se mantém com a mesma 

imagem ao longo das centúrias. São reforçadas algumas estruturas ou 

pormenores face à evolução da arte de guerra. (Bucho, 2001, p. 37, 39-40) 

 Os reforços na estrutura defensiva com novos elementos, permitiram 

simultaneamente que persistisse uma conservação dos elementos mais 

primitivos, que a fortaleza de Marvão expõem invulgarmente até aos dias do 

presente. (Bucho, 2001, p. 46, 63) 

 O Ser pode tocar em elementos militares que remontam à Reconquista Cristã, 

precisamente do séc. XII e XIII, porque ocorreram em todas as centúrias a par 

das inovações, reabilitações regulares. Marvão não precisou de modernizar 

profundamente as fortificações porque a sua defesa natural é intemporal. A 

implantação de uma estrutura defensiva naquele preciso morro, foi algo 

“visionário”, foi um ganho extra que durou no passado, subsiste e persistirá. 

Deste modo reserva um prospeto genuíno, por não ter sido alterado para 

construções mais recentes conforme o aperfeiçoamento da tecnologia.  

 Em todas as épocas históricas a fortaleza de Marvão não foi descurada, mesmo 

que o número de soldados de Castelo de Vide tenha excedido em número e 

estar esta Praça melhor preparada para receber o inimigo frente a frente. O 

papel de Marvão foi mais de defesa, de ponto de observação, de vigilância, de 

refúgio, deixando o “ataque” para Castelo de Vide. No entanto, Marvão não 

deixa de obter certas inovações em pontos específicos, para aumentar mais do 

que já é, a sua defesa. Tornando-se num “forte” demasiado impenetrável. 

Equiparável a um “bunker” que só por ataque aéreo é que sofreria danos, como 

já fizeram os relâmpagos que destroem as guaritas de Marvão! Por isso o 

inimigo passava por Marvão e tinha mais que se esconder do que se preparar 

para a batalha. (Bucho, 2001, p. 63, 19, 45 / Bucho 2017, p. 160 / Bucho, 2002, 

9 “Face inferior de uma arquitrave ou cornija, normalmente decorada.” (Rodrigues, 2005, p. 245) 
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p. 48) Esteve só uma vez sobre a égide do inimigo em 1704 e aconteceu porque 

se entregou, na sequência da tomada de Castelo de Vide pelos espanhóis. 

(C.M.M, 1999, p. 47 / Oliveira, 2014, p. 208)    

 Todo o tempo que Marvão vivenciou, pelo menos desde a ocupação árabe, que 

fora desde sempre reconhecido por ser impermeável ou inatingível. (Bucho, 

2001, p. 45) Assim é, que numa citação de 1801, se mencionou que bastava 

serem cuidados e melhorados um “pequeno número de pontos” com uma 

vigilância permanente neles e em todo o perímetro da cerca. De facto os únicos 

pontos fracos seriam a falta de pão e a água. “(…) Ataques de surpresa ou 

fomes são os únicos modos de obter a sua posse. Não tem poços, mas é bem 

fornecida de água (…) armazenada em cisternas.” (Bucho, 2001, p. 47) 

 A aparência que detém a Fortaleza de Marvão no presente, tem camuflado em 

toda a estrutura defensiva a marca das intervenções da DGEMN, 

compulsivamente no castelo e em alguns pontos da cerca urbana. As 

reparações foram sistemáticas na tentativa obsessiva de cristalizar o estilo 

medieval apesar de terem sido eliminados muitos paióis, casas da guarda, 

oficinas da fase moderna, alguns se mantêm, os que esteticamente não 

afetaram o conjunto das fortificações primitivas. (Bucho, 2001, p.  51-60, 63) 

Subcapítulo 3.2. 

 Harmonia entre fortificações e aglomerado urbano. (Oliveira, 2014, p. 234) 

Ilustração 17 - Monocromatismo, as fragas adquirem racionalidade para a causa militar. “Nuvens” geometrizadas. Unidade urbana. novembro. 
(Ilustração nossa, 2017) 
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 Estado de conservação ímpar da arquitetura civil e é harmoniosa, funcional e 

bem sedimentada no lugar. Espelha a envolvente, continua a ser usada no 

tempo.   

 Repetição dos mesmos conceitos de paisagem urbana, explicado pela matriz 

medieval do aglomerado. Sedimenta as rotinas, os momentos do quotidiano. 

Contribui para uma imagem de unidade, de semelhança e proporção das 

partes. Informação diretamente conexa ao capítulo 3; 3.1 e Anexo F. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 18  - Rua de São Tiago ou Santiago, vila de Marvão. Remete para a ideia primária de casa ideal: confortável, 
acolhedora, humana e vivida no interior e no exterior. Intimidade pelos materiais usados (madeira de castanho, pinho, a 
pedra de xisto, granito); os elementos decorativos que reforçam as funções de cada área da habitação; as flores; o 
ornamento dos vãos com a cantaria. Individualidade e coletividade reunidas. (Câmara Municipal de Marvão, 1999, p. 65) 

Ilustração 19 - Rua do Castelo. Arco de volta 
inteira com cantaria de granito. Passadiço com 
decoração em grilhagem de tijolo perfazendo 
“triângulos”, muito comum esta decoração no 
Alto-Alentejo. Porta de habitação ornada de 
ferro com postigo, característico na vila. Malha 
urbana que instiga a curiosidade; escala 
humana. (Ilustração nossa, 2017) 
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 Rigor dos pormenores com detalhes minuciosos que distinguem e 

individualizam cada espaço e cada superfície. Identificam a função em uso ou 

de outra época, do qual não são eliminadas essas marcas do passado todavia 

reaproveitadas e valorizadas. Anexo B e Anexo F – Praça do Pelourinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existe hierarquia no interior do programa, no planeamento urbano, nos 

elementos arquitetónicos e decorativos. (Lynch, 1960, p. 95, 99, 100-120) 

 Os detalhes conferem brio e demoram tempo na sua elaboração, perduram por 

centenários devido à simplicidade da forma, são inteligíveis e produzem afeto. 

É o equivalente aos vocábulos de “útil”, “especial”, “antigo” que as pessoas 

Ilustração 20 - Paços do Concelho de Marvão, localizado na Praça do Pelourinho. Cada vão de janela é envolto em cantaria de granito trabalhada 
de modo diferente consoante a função da área interna a que corresponde cada vão. Distingue exteriormente que o edifício da Câmara Velha 
expõe vários serviços públicos. (Ilustração nossa, 2017) 
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proferem ao referirem-se a algo que lhes é familiar, desde um lugar, a uma 

receita…  

A simplicidade das construções permitiu proteger a vila de pilhagens em tempo 

de guerra. (Oliveira, 2014, p. 210) “A arquitectura é vernácula, de cariz 

fortemente popular e só é erudita porque transcende a monumentalidade com 

simplicidade, unidade e coerência.” (Oliveira, 2014, p. 240) “Ser simples e 

natural é a mais bela virtude. Que o dinheiro não nos mude que a mudança só 

faz mal. (…) Cada morada é um ninho, Neste ninho guardo as asas.” Extrato 

do poema “O Sonho”, de José Rodrigues. (Bucho, 2002, p. 170) 

 Nas paredes exteriores de cada casa usam-se os mesmos acabamentos de 

materiais e ornamentos que aumentam em quantidade e qualidade consoante 

se trata de um eixo estruturante ou secundário. Mantêm-se estes acabamentos 

embora haja mudança de programa ou de proprietário. A manutenção é 

efetuada num tempo mais espaçado. A variedade de guarnecimentos de vãos 

e elementos decorativos espelham uma diferença de repertório entre eles, de 

unidade de tempo de um “século”. Cada cantaria na fachada valoriza o que foi 

a norma durante supostamente 100 anos. Cem anos para preservar o estilo ou 

alterar para uma nova tendência. Porém o material utilizado no guarnecimento 

dos vãos continua a ser a cantaria em granito. A vila conserva um conjunto de 

guarnecimentos distintos inclusive da mesma centúria, permitindo uma 

pessoalização de cada habitação. Facilmente identificada cada uma no tempo 

e no espaço. Isto quer dizer que no fundo branco que representa as superfícies 

simboliza a eternidade enquanto que nas cantarias que adornam os vãos todos 

os séculos estão identificados, logo são temporais. (C.M.M., 2004. Folha 09.2) 

 A arquitetura religiosa passa despercebida na malha urbana pela escala 

humana, semelhante à das habitações; pela implantação não ser isolada em 

relação ao burgo; está na continuidade das frentes de rua; tem a mesma 

imagem urbana com o uso dos mesmos materiais. O que difere dos imóveis 

civis é somente o portal que guarnece a entrada principal, a cumeeira ser 

perpendicular à frente de rua e a implantação ter um ligeiro desvio para oeste 

(nas igrejas mais antigas que são praticamente 3 das 5 do conjunto urbano). 

(Oliveira, 2014, p. 234, 237 / C.M.M., 1999, 75-77)  

 Não há “limites físicos” visíveis nos frontispícios de cada casa. Imagem em 

bloco. (Bucho, 2002, p. 62-65 / Bucho, 2017, p. 24 / C.M.M., 1999, p.93) 
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- Concelho: 

 Insere-se em três Unidades de Paisagem, que justifica ter uma diversidade 

faunística, florística, geomorfológica e cénica. Por este turno é um território 

autossuficiente desde sempre, pelas múltiplas oportunidades de renovação, 

cooperação. (C.M.M., 2004, folha 01) Abordada a matéria no subcapítulo 2.3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 21 - Travessa da Cadeia.  (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 22 - Rua da Porta da Vila. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 23  - Convento franciscano de Nossa Senhora da Estrela implantado no limite inicial da Unidade de Paisagem «Plataforma de 
Portalegre», cuja a imagem de marca desta unidade são os enormes afloramentos rochosos à superfície do solo. (Ilustração nossa, 2017) 
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 Opera como uma “ilha biogeográfica”, de cariz atlântico inserida numa matriz 

mediterrânica /continental e por isso constitui um habitat a um variado conjunto 

de espécies de outras áreas geográficas provenientes de outros climas, de 

outras eras provocado pelas vincadas particularidades geomorfológicas, do 

coberto vegetal e paisagístico, que lhes permitem habitar em isolados 

populacionais. No território concelhio encontram-se uma variedade de espécies 

ibéricas, do Norte de Portugal, mediterrânicas e centro-europeias. Em Portugal 

é a zona mais a sul, onde se pode observar bosques de carvalho negral e em 

sistema de montado dessa espécie, sendo das raras regiões em Portugal onde 

isto sucede. A vegetação está em estado bruto, pouco descaracterizada e 

apresenta cenários soberbos. É uma região única, com uma demarcada 

identidade. Para realçar, o concelho de Marvão é considerado a “joia da coroa” 

dos morcegos em Portugal. O abrigo de Marvão I, é o abrigo de reprodução e 

hibernação de morcegos cavernícolas mais relevante de Portugal e um dos 

mais importantes da Europa. Estão abrigadas diversas espécies de morcegos 

ameaçadas, entre outras espécies faunísticas que primam pela raridade 

noutras regiões ou em vias de extinção e que habitam descansadamente no 

município. (C.M.M.,1999, 20-24 / Oliveira, 2014, p. 41, 73) 

 Teve dois núcleos urbanos não coincidentes no tempo. A cidade romana 

Ammaia e a alcaria (vila de Marvão). O primeiro desfragmentou-se e 

disseminou, o segundo manteve-se concentrado. Devido à diversidade 

Ilustração 24 – Unidade de Paisagem «Plataforma de Portalegre» que se estabelece na parte central e oriente 
do município. Habitação na povoação de Abegoa próxima do Sítio de Marvão. (Ilustração nossa, 2017) 
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paisagística no concelho, a ocupação do território tem propensão à 

pulverização de pequenos povoados independentes. (Carneiro, 2014, p. 312-

32) Informação detalhada no Anexo E.  

 

 

 

 É o município do Alto Alentejo com mais vestígios arqueológicos à superfície e 

intactos. A pouca população; os assentamentos humanos serem 

harmoniosamente distribuídos; solo pouco apto à agricultura intensiva; a 

profusão de pedregulhos pontilhados; vegetação frondosa nas ladeiras; terreno 

acidentado, são alguns dos fatores que ajudaram à preservação de elementos 

arquitetónicos de eras muito longínquas. Território Primitivo, bravio, selvagem. 

(Carneiro, 2014, p. 291-292) 

Ilustração 25  - Atalaia para avisar Ammaia. 
(Ilustração nossa, 2017) 

 

Ilustração 26  - “Ruin  in the Riesengebirge” 
Caspar David Friedrich, 1834. Ammaia ou 
Riesengebirge?!   As semelhanças são muitas, 
só para mencionar, ambas as regiões situam-
se num território fronteiriço;  nestas 
montanhas fica o pico mais alto da República 
Checa, assim como o pico de São Mamede é 
o mais alto a sul do Tejo. O nome tem origem 
muito antiga pré-indo-europeia, que foi 
conservado ao longo do tempo, surgindo no 
latim medieval como “montes de Gigantei” - 
Montanhas dos Gigantes. O vocábulo Ammaia 
também se preservou desde os romanos. 
(https://www.artsy.net) 
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 Pesquisando sobre a forma e a malha das povoações do Alentejo (NUTS II), 

analisa-se que de sul para norte, o tecido urbano de cada povoação vai sendo 

cada vez mais irradiado. Marvão apresenta pequenas aglomerações com 

formas distendidas e irregulares com ramais muito finos que ligam os povoados 

uns aos outros. Estes ramais costumam ser paralelos às vias de comunicação. 

O interior da malha urbana tende também para a rarefação. Por vezes a forma, 

a localização e a proximidade com o aglomerado vizinho, identifica-os. Há a 

considerar maiores chances de sobrevivência dos ajuntamentos por estarem 

mais próximos entre si, estabelecendo mais facilmente a comunicação. O que 

não sucede nesta unidade territorial, mais a sul. Ver ilustração 263.  

 No seguimento do ponto anterior ocorrem inúmeros impulsos para um 

ordenamento do território e organização social e laboral direcionada para a 

autonomia dos povoados, que oferecem uma expressão nortenha ao Alto 

Alentejo, especificamente à área em estudo. Isto advém por causa das 

diferenças geomorfológicas e do solo em escassos quilómetros entre cada 

Ilustração 27  - Aglomerados autónomos, cujo o distanciamento entre eles é mais curto e desfasado, com ramais ténues a ligá-los, para 
além de uma rede de nuvens que mede a distância. Na imagem observa-se o Torreão da Esquerda que pertence ao conjunto da designada 
“Porta do Postigo do Torrejão”, parte do Largo do Calvário, o convento franciscano extramuros e no “além” em primeiro plano a povoação 
de Santo António das Areias e no lado esquerdo da imagem ao longe, a povoação da Beirã. (Ilustração nossa, 2017) 
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povoação e haver a necessidade das comunidades encurtarem as 

deslocações.     

Ilustrações 28 e 29 - Relação entre o 2º recinto do Castelo ou recinto principal ou ainda cidadela com o povoado de Santo António das Areias. Escadas de 
acesso ao adarve adossadas e vão gradeado que corresponde à cisterna pequena, um dos artefactos mais remotos existentes no burgo. Ajuntamento de 
tropas inimigas ou matéria que caiu do céu e estilhaçou-se no meio da infinitude. Na imagem de baixo, a relação de posição entre o castelo (1º recinto ou 
Albacar) e a povoação da Portagem e São Salvador da Aramenha que contornam a serra da Selada. (Ilustração nossa, 2017) 
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 Dos concelhos alentejanos, Marvão foi o que mais acentuou o contraste da 

convivência no mesmo espaço concelhio entre um modelo urbano sofisticado 

(império romano) e a autossubsistência e simplicidade das comunidades 

autóctones e visigóticas do período da Alta Idade Média. (Carneiro, 2014, p. 

321)  

 O território concelhio de Marvão consolidou-se continuamente como uma zona 

de contacto ou de confluência de povos. Senão veja-se, o interesse estratégico 

dos romanos em criar uma cidade romana de raiz numa área que nem reunia 

ao certo todas as condições naturais almejadas de um modelo de cidade 

imperial. (Carneiro, 2014, p. 313) Marvão esteve e está no ponto de colisão de 

culturas, é um lugar de transição, de fronteira desde o neolítico e continua a sê-

lo no presente. (Fundação Ammaia, 2014, p. 7) Ammaia foi a única cidade 

romana na Serra de São Mamede. De dimensão média, localizada na Lusitânia 

Central, próximo do rio Tejo e ligava a capital Augusta Emerita à costa atlântica, 

concretamente Olisippo (Lisboa). (Fundação Ammaia, 2014, p. 8) 

 Aquando da consolidação da reunificação dos povos indígenas com os 

romanos, a urbe Amaiense situava-se no núcleo da junção das 3 subdivisões 

da Província Romana da Lusitânia: «Conventus Scallabitanus» (Scallabis – 

capital Santarém); «Conventus Pacencis» (Pax Julia – capital Beja); 

«Conventus Emeritensis» (Augusta Emerita – capital Mérida) do qual pertence 

a esta última subdivisão. As províncias eram subdivididas em conventus 

(assembleia; reunião) para uma eficaz administração da justiça. (Fundação 

Ammaia, 2014, p. 14) 

Ilustração 30 - Povoação da Beirã. Forma irregular mas concentrada cujas os limites tendem à 
rarefação. (Ilustração nossa, 2017) 
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 Uma zona de transição / fronteira entre povos, numa encruzilhada de culturas 

desde o final do segundo milénio a.C. e que permanece com a independência 

de Portugal que iniciou em 1143, e a estabilização da fronteira entre os dois 

países ibéricos. Além disso também marca a transição paisagística entre a 

Beira Baixa e o Alentejo. Nos mapas abaixo está marcado a vermelho a 

localização de Marvão. (Lopes, 1995, p. 31) 

 

 

Ilustração 34  - “Approximate extension of Celts c. 400 BC. The strong 
green color represents the Core Hallstatt territory, expansion before 500 
BC. The light green color represents the Maximum Celtic expansion by 
the 3rd century BC and the white color corresponds the Aquitanian area 
of Gaul, and Lusitanian area of Iberia, "Celticity" uncertain”  
(https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_Iberia, 2019) 

 Ilustração 33  - Idade do Bronze tardia. (https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_Iberia, 2019) 

 

Ilustração 31 - Megalítico.  
(https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_Iberia, 2019) 

 

Ilustração 32  - Idade do Bronze. (https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_Iberia, 
2019) 
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Ilustração 35  - Península Ibérica antes das conquistas dos Cartagineses. (https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_Iberia, 2019)  
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Ilustrações 36 e 37 - Mapa com os limites administrativos da Lusitânia Romana. Posição central e estratégica da cidade romana da 
Ammaia. (ascidadesdalusitania.blogspot.com). Na imagem abaixo, Destabilização da Península Ibérica com as primeiras invasões suevas 
(https://www.wikiwand.com/en/Visigothic_Kingdom, 2019)  
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▪ O uso sistemático  

− Vila: 

 Reconhecimento da importância geoestratégica que desde sempre lhe foi 

confiada, por se localizar junto à fronteira e mesmo guarnecida de artilharia, 

detinha ainda defesa natural. Era referenciada como “(…) praça d’armas, a 

mais inconquistável de todo o reino; (…)” (Bucho, 2002, p. 54). No palco das 

Guerras Liberais, mencionou-se Marvão assim, “Esta praça cuja cidadela é 

naturalmente inacessível, reunindo com vantagem da sua posição topográfica 

a da riqueza dos seus armazéns e munições de guerra (…)” (Bucho, 2001, p. 

28)  

 A fronteira Porto-Roque / Galegos era a única linha de passagem possível de 

artilharia e infantaria inimiga num raio de 60 a 79 km aproximadamente, que 

dista a fronteira de Marvão às fronteiras vizinhas das Termas de Monfortinho – 

Castelo Branco e Caia - Elvas. Além do mais, a melhor via para atingir como 

destino, Lisboa. Visto que as tropas vinham munidas de muito equipamento 

para os “cercos” e soldados, por isso aliarem o percurso mais rápido e com 

menos entraves geomorfológicos pelo caminho. Atualmente esta via de 

passagem é a EN. 246-1. “(…) porque de Valência de Alcântara ou de 

Albuquerque para Portalegre, para o Crato, para Castelo de Vide e também 

para Riba-Tejo, não há outra estrada por onde se possa conduzir artilharia que 

a do Porto da Espada, que passa à vista da Praça no sítio a que chamam o 

Prado, e por ela também é que se pode levar artilharia contra a mesma Praça.” 

(Bucho, 2001, p. 27 / Patrimonia, nº 3, p.42) 

 Detinha poder estratégico, porque era por Marvão que passava a segunda via 

de penetração mais importante dos exércitos espanhóis a partir da povoação 

espanhola de Valência de Alcântara, dominando toda a linha de entrada raiana 

que vai desde Badajoz – Elvas até Montalvão - rio Tejo. (Bucho, 2001,  p.45 / 

Bucho, 2017, p. 155) 

 Desde a aquisição do primeiro foral em 1226 que Marvão recebeu várias 

regalias potenciadoras de povoamento. Em 1361, o rei D. Pedro I isenta os 

moradores de irem para o reino do Algarve trabalhar e protege os desertores 

que fugiram aos seus amos concedendo-lhes o povoado de Marvão para 

morarem e servirem. Em 1378 o aglomerado foi coutado para receber 200 

homiziados. Nos anos de 1407, 1436 e 1497 recebeu mais privilégios variados, 

para incrementar o povoamento, porque muitos jovens em idade militar que 
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moravam em Marvão, foram servir para o Norte de África reduzindo assim o 

número de besteiros do conto. (C.M.M., 2005, p. 30 33-34 / Bucho, 2001, p. 20)  

 Conjugou-se a fortaleza de Marvão para ser conjuntamente um cativeiro, um 

alojamento militar e na mais simples e pura das manifestações, uma vila. 

(Oliveira, 2014, p. 273) 

 

 

 

 

 

 

 

 Acolhimento de objetos culturais que recolhem das escavações ou de 

pequenos povoados que não tem tanta visibilidade turística e incrustam na vila 

de Marvão estas relíquias, garantindo uma maior proteção e reconhecimento. 

Como se de um museu bem guardado se tratasse, que coleciona cada partícula 

da história deste lugar multifacetado. Exemplificando, um proprietário de uma 

casa na Rua do Castelo10 mandou transcrever para um bloco de granito uma 

inscrição cristã de uma comunidade visigótica que habitava no povoado de 

Monte Velho, Beirã “ (H)IC PAX (H)IC C(H)RIST(VS)”11 aplicando-a na fachada 

principal da sua residência na vila, conservando a frase como memória da 

original.    

 

 

 

 

 

10 A Rua do Castelo é uma das vias estruturantes ou fundadoras da malha urbana medieval da vila de 
Marvão. Inicia no Largo do Espírito Santo e finaliza no troço de entrada para o Castelo de Marvão. 
11  [H]IC PAX [H]IC C[H]RIST[US] – “Aqui seja (ou esteja) a paz, aqui seja (ou esteja) Cristo”.(Bucho, 2017, 
p.130)  

Ilustração 38 - Parque infantil em frente à igreja de Santiago na vila de Marvão, que ainda hoje existe, com outro mobiliário, mas está 
ainda no mesmo espaço e com a mesma função. A mais simples prova de que é uma vila. (Ilustração nossa, 1998) 
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 O início do séc. XXI é marcado pela transformação das casas de 2ª habitação 

em alojamentos locais, mais veemente na década de 2010. Dado o valor 

exorbitante das casas intramuros, rende mais alugar por um período temporário 

a turistas do que vender. Além do mais não se desfaz o vínculo com Marvão. 

Por isso atualmente na vila, há inúmeras respostas de estada, pousada, hotel, 

pensão, alojamentos individuais. (C.M.M., 2004, folha 31/ C.M.M., 2005, p. 47-

49) 

 Algumas casas, inclusive, são compradas por pessoas que vão a Marvão 

sazonalmente, porém as suas casas são usadas para alojamento, geridas por 

pessoas de confiança especializadas em gestão hoteleira que residem no 

concelho.   

 É ainda vivido permanentemente o aglomerado por pessoas nativas com os 

serviços necessários ao habitar e com a dimensão adequada para uma vila. 

Mesmo sendo de escala pequena, a vila detém ativas todas as funções urbanas 

que correspondem a uma sede de concelho. (Entrevistada 10, 2017) Este 

Ilustração 39 - Imóvel da Rua do Castelo com o nº 18, com a inscrição cristã num suporte de granito bem enquadrado com o cunhal. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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aspeto é bem evidenciado quando se vai à missa, à mercearia, ao “poial da má 

língua”, na compra do peixe, nas festividades locais…A padaria quando os 

donos na altura estavam ao serviço, era um local de grandes conversas com 

os padeiros e vizinhos e de observação de como se faz o pão, enquanto se 

esperava que a fornada de pães cozesse no forno. O pão era único! Não se vê 

outro igual. Era mesmo um pão de Marvão. Para se entender a sensação de 

quem vivencia periodicamente o lugar, expõem-se os extratos do diário do 

poeta e jornalista português João Apolinário de 1981/1982 (…) estou como 

costumo estar em Marvão: ao mesmo tempo eufórico e sem inspiração. Assim 

como quem fica espantado de que a realidade não seja tanto. (…) É tão bom 

ficar aqui, tranquilo, sem ruído, sem ter nada para fazer. Que sensação 

belíssima esta casa me dá. Olho-a e sinto a alegria de dizer: é a minha casa, o 

meu lar. Mais: é o meu sonho de fugir do Mundo quase realizado. (…) A água 

em Marvão é rija. Mesmo no verão. Bebe-se e está fria. (…) quando tenho de 

ir-me embora fico triste. Quando virei de vez? (…) Acabo de ouvir o sino a 

badalar as horas. Como eu gosto de Marvão!” (Bucho, 2002, p. 138-139)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 40 - Menina com características do lugar. Face ruborizada dadas as amplitudes térmicas, do frio de outono no interior de 
Portugal, olhar agreste, pesado e contemplativo. Uma porta de postigo de “travessa à cola” com um tecido enfeitado com renda, muito 
usual na vila para dar privacidade. (Ilustração nossa, 2008) 
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 No momento, o povoado alcandorado tem uma diversidade de pessoas com 

origens diferentes, diariamente. Habitantes permanentes e temporários, 

visitantes estrangeiros e nacionais, os trabalhadores dos vários setores da 

Câmara Municipal, da Junta, da Casa da Cultura, Correios, entre outros 

serviços, transporte de produtos até à vila, opondo-se à imagem cristalizada, 

quedada no tempo, relacionada ao campo da perceção. Ver Entrevistado 9. 

 A vila de Marvão recuperou demograficamente na década de 80 do séc. XX, 

depois daquele tombo de 3 séculos, quer isto dizer, desde a Restauração da 

independência. Além do convento erigido no séc. XV, apenas se voltou a 

construir extramuros nesta década do séc. XX, com o Centro de Saúde, GNR 

e estaleiro municipal, localizados junto ao convento com uma morfologia em 

“grupo”. (Bucho, 2017, p. 345 / Bucho, 2001, p. 49) 

 Do conjunto das povoações fortificadas de fronteira, Marvão é a que apresenta 

maior número de moradores no interior da muralha. (C.M.M., 2005, p. 13-15, 

43, 46-47) 

 

 

Ilustração 41 - Quadro II – “Estudo Demográfico sobre Povoações Fortificadas de Fronteira. Das povoações alentejanas fronteiriças foi a 1ª a ter Foral. Não 
foi a que deteve sempre maior população, no entanto de acordo com a tabela, a seguir a Elvas foi a que manteve maior número de fogos e de habitantes 
intramuros. Além disso detém ainda atividades económicas intramuros comparando com a maioria das outras povoações, que não possuem. Mais um aspeto 
intemporal. O casco medieval ainda contém um  quotidiano, não é apenas um espaço museológico, só com o castelo. (Câmara Municipal de Marvão / Escola 
Superior de Educação do I. P. de Portalegre, 2005, p. 43) 
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 No ano de 2002, a vila dispunha de 58 % de população ativa, em que a 

população residente apresentava 18,40% em idade inferior a 19 anos, assim 

como com a mesma percentagem, pessoas com mais de 60 anos e 63,19% 

entre 20 e 59 anos. (C.M.M., 2005, p. 54) 

 Confirmam-se variações ao nível tipológico, dentro da mesma tipologia de 

habitação popular, contudo a imagem urbana do conjunto é homogénea. Tal 

como as tipologias militares não tem um desenho modelo predefinido assim 

sucede com as tipologias habitacionais. As razões prendem-se com o facto de 

não ter havido novas tipologias posteriores ao séc. XVI, presumível expansão 

urbana máxima; a implantação peculiar de cada imóvel do qual têm de lidar 

com os pertinazes afloramentos rochosos; o terreno irregular; a relação com as 

casas contiguas; a organização dos acessos (se trata de quarteirão, travessa, 

largo…); a disposição do logradouro em cada habitação (atrás, ou ao lado da 

fachada principal, ou no piso térreo ou nos restantes pisos); habitações mistas; 

a profissão e recursos do proprietário que permite a introdução de algumas 

escolhas construtivas e decorativas. Concluindo não houve novas tipologias 

porque não se construiu, porém não se deixou de viver neste lugar alcandorado 

e por isso ocorreu inúmeras variantes no interior de cada casa cuja 

Ilustração 42 - Planta de Usos no interior da vila de Marvão. Repare-se como as habitações permanentes ainda são em maior número. Nos últimos anos 
tem sido efetuado reabilitações de casas degradadas, algumas para alojamento local. (Câmara Municipal de Marvão / Escola Superior de Educação do I. P. 
de Portalegre, 2005, p. 55) 
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continuidade passou pela reconstrução e reabilitação, mantendo o mesmo 

saber-fazer, materiais construtivos. (C.M.M., 2004, p. 55 / Oliveira, 2014, p. 

234) Estudado mais em pormenor no subcapítulo 3.3 a partir da página 253. 

 A manutenção é admitida como um referencial. As consecutivas manutenções 

das casas da vila de Marvão no decurso do tempo, foram efetuadas em cada 

etapa histórica, tomando sempre em consideração o contexto e o existente e 

com discretos acrescentos decorativos ou arquitetónicos coincidentes com a 

época da dita reabilitação. O interior das casas foi sendo remodelado, para 

facultar as condições básicas de vida, de conforto e bem-estar. (C:M.M., 1999, 

p. 66 e 68) “A muralha protege a povoação em toda a volta, para não deixar 

sair nem entrar nada. Não deixar entrar a civilização nem sair o ar estranho e 

primitivo do velho burgo. As ruas (…) em esquinas e ângulos imprevistos. Há 

casas verdadeiramente incrustadas no monte: à frente tem três andares e atrás 

o telhado toca no chão. (…) As habitações (…) estão umas a cavalo das outras, 

no alto do monte, a olhar para Espanha. Torres, arcos, portas, contrafortes e 

trincheiras, num conjunto de feroz estratégia, cercam o casario ingénuo que 

paira sobre a paisagem imensa. (…) Tinham um ar misterioso e trágico. 

Palavras de Branquinho da Fonseca, conservador do Registo Civil do município 

de Marvão. (Oliveira, 2014, p. 237) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 43 - Piso desnivelado e irregular no espaço público de toda a vila, por isso se arranjam alternativas às escadas.  (Bucho; 
Ladeira, 2002, p. 83) 
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− Concelho 

 Dadas as características pedológicas (solo) com pouco espaço para a 

edificabilidade, o reuso, marca uma intensa e continua apropriação num ponto 

determinado. Há uma tradição de reaproveitar os espaços, materiais e 

elementos construtivos para outros usos, qualidade essa que não se restringe 

só a Marvão, mas está entranhado na cultura portuguesa. Esta reutilização de 

materiais sucedeu no processo de ermamento da urbe romana Ammaia, que 

foi retirado material de construção para edificações em áreas próximas e para 

terrenos agrícolas e pecuária. (Oliveira, 2014, p. 172) Anexo E – Em Análise 

dos factos, página 460. 

 O município tem capacidade para abranger todos os setores de atividade 

(primário, secundário, terciário) e não estão apenas localizados numa área 

restrita do concelho. A parte norte do município, mais representativo está o 

setor industrial, negócios, na parte central, os serviços e na parte sul, a 

agricultura. Ver apêndices Quadro II – Questões de Desenvolvimento e Anexo 

H.  

 Segundo os inquéritos efetuados, a população em idade ativa é superior aos 

jovens e idosos.  Em apêndices Quadro I – Questões Gerais. 

 Reaproveitamentos de preexistências militares no topo da serra de Marvão. 

Presumível existência de um castro, posterior atalaia romana, depois uma 

alcaria e fortaleza árabe e uma vila cristã fortificada.  

 Marvão funciona como um palimpsesto12, através de “camada a camada” 

identificar os diferentes tempos históricos e culturais. É uma fundição de 

vestígios do qual não se vê o todo de um elemento, de imediato, mas se vai 

desvendando com o tempo. É considerado um aspeto maior que faz Marvão 

ser um sítio de exceção e que o diferencia de todos os lugares seus 

semelhantes. (Oliveira, 2014, p. 168) 

 

 

 

12 Do grego palimpsestos «raspado de novo». “Papiro ou pergaminho que contém vestígios de um texto 
manuscrito anterior, que foi raspado ou apagado para permitir a reutilização do material e a posterior 
sobreposição de um novo escrito.” (Porto Editora, 2011) Era muito comum a técnica dos palimpsestos na 
Idade Média dado o elevado valor dos pergaminhos e haverem em número reduzido. (Costa, 2003. In 
Ciberdúvidas da Língua Portuguesa)   
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 Tipologia de habitação de cariz popular verificada em abundância na vila e no 

sítio de Marvão, em que as casas assumem áreas para habitação (privado) e 

áreas para trabalho que se dispõem de forma agregada.  

A relação direta, entre espaço urbano e o campo se efetua pelo facto da vila 

não conseguir sobreviver sem a produção e aquisição independente dos 

alimentos, pela posição alcantilada a que está implantada de que tiveram 

necessidade os moradores de criar um espaço de oficina, de abrigo do animal 

de transporte, de armazenamento das colheitas, de venda dos produtos, ou de 

criação de peças de artesanato, com o intuito de evitar as deslocações diárias 

ao campo. Havia por isso espaço para guardar em maior quantidade as 

colheitas, para exceder a um maior número de dias possível. (Bucho, 2017, p. 

384-387) (C.M.M., 2004, V. I, T. 2, 3.2.1-3.2.2 e p. 56) Subcapítulo 3.3. 

 A Herdade do Pereiro, na freguesia da Beirã é um caso aproximado de um 

modelo social e urbano semelhante ao ideal dos socialistas utópicos, cujo o 

melhor exemplo neste campo é a Fábrica da Vista Alegre em Ílhavo. Modelos 

urbanos autónomos, que agrupam numa área coesa e de tamanho significativo 

as funções necessárias à vivência, a casa, o trabalho, a produção, as 

atividades lúdicas, a segurança, o convívio. (Zacarias, 2011 / C.M.M., 2016, p. 

69-70)  

 

Ilustração 44 - Desenho de Luana, aluna do 4º ano da EBI Dr. Manuel Magro Machado – Stº António das Areias.  A fortaleza em grande destaque, 
como elemento primordial que é, ao centro, depois em segundo grau de importância para a autora o edifício religioso (será a igreja do convento 
franciscano que está extramuros e também de grande impacto?) e o burgo representado no topo de um monte, tal como a igreja. O ato de ir às 
compras com a mãe pode aludir à mercearia que existe na vila ou em St. António ou na Portagem. (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 
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▪ Caráter / espiritual 

− Vila 

 “Se quiseres vir instalar-te na poesia e no sonho, navegar num mar risonho,(…) 

para teres a gratidão dum oceano de amor vem banhar-te em luz e cor 

marinheiro coração. Vem soltar a alma ao vento (…) que aqui o mundo é teu 

toda a vida a navegar. (…) trincheira de qualquer perigo; O céu e Terra contigo 

em perfeita comunhão. (…) Bem te quero alertar que…Se cá vieres um dia, te 

envolves nesta magia nunca mais voltas ao mar.” Extratos do poema de 

Francisco Serra. (Bucho, 2002, p. 171) 

 Complementaridade entre Homem e natureza. Homem aproveitou o solo 

quartzítico existente no cume da serra de Marvão para dissimular uma 

fortaleza. Foi construída até onde era visível o solo ao longo do flanco norte – 

oeste – sul usando o mesmo material litológico. É um cume atípico porque é 

desprovido de vegetação no topo, sendo esta uma característica infalivelmente 

distintiva de outros cumes humanizados noutras regiões do planeta. Neles, há 

um contraste evidente entre a vegetação e o material pétreo e em Marvão isso 

não sucede. Por esta sequência advém a sensação de refúgio, de abrigo, pode-

se ver, mas não ser visto. 

 A circunstância da serra do Sapoio estar a uma cota máxima de 850 m as 

fortificações de Marvão não necessitaram de serem muito altas, nem o casario, 

que devido ao alongamento descendente da crista para SE e E, as casas são 

Ilustração 45 - Fotografia de Raul Ladeira. Vista do oeste. Prestar culto. (Bucho/Ladeira, 2002, p. 148 e 149) 
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fundadas, onde o relevo da crista ameniza em patamares espaçados. (Bucho, 

2017, p. 383 / C.M.M., 2004, folha 08.1) Capítulo 3 e subcapítulo 3.3. 

 O lugar de Marvão está completamente vedado!, pela brutalidade dos ganchos 

adentados da crista a noroeste – oeste – sudoeste, que resulta numa imagem 

espinhada deste flanco, com o terreno muito irregular e declivoso e do outro 

lado oposto tem afloramentos rochosos de granito à superfície de tamanha 

dimensão. Nem a artilharia nem infantaria das tropas inimigas conseguiam 

chegar a Marvão. Em tudo mais, Marvão ainda está vedado por cerca urbana, 

barbacãs, fosso, baluartes, só por prevenção! Marvão não só é defendido pelo 

Homem como pela natureza, o que o torna, transcendente, indestrutível, puro. 

Tem consistência de apoio. (Bucho, 2001, p. 27-28, 45) 

 De todos os pontos do concelho de Marvão visualiza-se o monte que instila o 

mistério porque não exibe o mesmo comportamento, conferindo várias 

“personalidades” consoante o posicionamento do observador. Para 

exemplificar, num dos percursos do contrabando entre a povoação dos 

Galegos e Pitaranha, o conjunto urbano altaneiro incluindo o convento 

franciscano formam uma dupla espiral, com movimentos contrários, cujo o 

povoado e a cerca muralhada seguem para E e o convento espraia-se para O. 

A dupla espiral representa a união dos opostos, ao nascimento e à morte, ao 

infinito, à evolução cíclica. São forças que formam o centro continuamente (a 

serra de Marvão ou Sapoio). No lado oposto do concelho, na Moita Raza perto 

do povoado da Bica, apenas se observa um alto no maciço em crista, rugoso e 

nada mais, como se não tivesse existido intervenção humana. Mesmo 

aproximando mais do monte, o casario não se vê, esfumou-se. (Porto Editora, 

2011 / Chevalier, 2019, p. 303-305) As quatro imagens que se seguem 

demonstram a fotogenia do serro de Marvão nos quatro quadrantes que 

esclarece as múltiplas oportunidades ou valências de resposta a diversas 

necessidades fenomenológicas13 que o topo daquela serrania consente.   

 

 

 

13 A Fenomenologia consta numa ciência baseada na inteligibilidade da nossa intuição. Deve-se estudar a 
consciência objetiva mas também a subjetiva. Relação vincada entre o ente e um objeto. A intenção de um 
ser perante algo ou coisa deve ser equacionada num estudo cientifico e não ser estereotipada como um 
tema esotérico. A intenção faz parte do processo evolutivo e instintivo do Homem tal como outras 
abordagens experienciadas e estudadas pelo campo cientifico. Dar credibilidade à filosofia. (Porto Editora, 
2011) 
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Ilustrações 46 e 47 - As diferenças fisiográficas, de caráter de um mesmo lugar. Em cima, a imagem da fortaleza e vila de Marvão que 
observamos de um caminho escalavrado entre a povoação de Galegos e Pitaranha, uma rota contrabandista. A dupla espiral que vinca 
aquele centro. Na imagem de baixo, em que alto está Marvão?! Observado a partir de Moita Raza, só se vê as fortificações abaluartadas 
do extremo N e NO do castelo, a torre de menagem, a torre da tenalha do castelo e os píncaros afiados. Pirâmide chanfrada. (Ilustrações 
nossas, 2019) 
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Ilustrações 48 e 49 - Cores neutras e um rasgo dourado. O quartzito adquire formas regulares para ser habitável pelo Homem. Ilusão de não 
estar um povoado no cimo do monte. Observação do conjunto da fortaleza e vila do seu lado noroeste / oeste / sudoeste. (Oliveira, 2014, p. 
246 e 247) A imagem abaixo ilustra a “outra face”. Significados contraditórios. Lugar de extremos. Ambas as imagens condescendem forças, 
a de cima é o rasgo de terra rochosa, na de baixo é a clareza horizontal da povoação e da cerca muralhada. (Ilustração nossa, 2017) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        73 

 

 Está patente as metamorfoses do monte do Sapoio ou “Hermínio”, pelos 

meninos do agrupamento de escolas de Marvão. Os da escola da Ammaia – 

Portagem, na parte sudoeste do município captam a escarpa abrupta com a 

fortaleza, desenhando o monte muito elevado. Consta nos desenhos também 

uma componente cultural e natural bem demarcada e são mais coloridos. No 

outro lado da serra de Marvão, para nordeste está a escola Dr. Manuel Magro 

Machado - Santo António das Areias e os meninos focam-se nos pormenores 

respetivos à vila. Os elementos marcantes como as formas e o trabalho das 

cantarias dos vãos; o castelo não está tão altivo como nos desenhos dos alunos 

da Portagem; a decoração das portas e janelas; o convento franciscano; 

atividades do quotidiano; as espécies de aves que sobrevoam o conjunto 

urbano; em muitos desenhos de Stº António, o suporte é preenchido com um 

fundo de montes e céu e o castelo é quase um adorno ou então a implantação 

do castelo está na base da folha ou suporte e num monte ao lado, estão uma 

fila de casas. Esta última análise refere-se à linha de força que demonstra ser 

a cerca urbana a E e a barbacã E que está paralela e ostentam ser a base ou 

a fundação da alcaria fortificada que se estende para cima dessa linha, de 

forma centrifuga.  

 Em síntese, os alunos da Portagem debruçam-se nas componentes 

geomorfológicas, fisiográficas e fenomenológicas enquanto os alunos de Santo 

António referem a sobreposição continua de usos, ilustram através de estratos, 

significados ocultos e simbólicos que só quem vive regularmente o lugar 

enxerga e sabe relacionar os elementos. Por sua vez, ao examinar os 

desenhos da Portagem, todas as pessoas identificam Marvão. Há uma 

facilidade da 

representação gráfica 

com um traço mais fluido 

verificado nos desenhos 

da Portagem do que nos 

desenhos dos alunos de 

Santo António com uma 

tarefa mais árdua de 

desenhar através da 

geometria. Apêndice A.  

Ilustração  50 - Cruzeiro erguido em 1901. Situa-se 
numa pedra alta a (N) da Igreja do Convento. A 
proteger Marvão do céu, visto que em terra já se 
considera impenetrável. (Ilustração nossa, 2017) 
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 Caráter de monte sagrado, de salvação a quem se refugia nele. Também é 

uma “referência” no presente quando aludimos Marvão. Nos desenhos dos 

alunos do 1º ciclo, dos 3º e 4º ano do Agrupamento de Escolas do Concelho 

de Marvão, verificou-se que a fortaleza está representada em 17 de um 

universo de 23 desenhos.  

 No sopé do monte se é esmagado pelo divino enquanto no alto seja no interior 

ou fora da muralha, os Seres aproximam-se da consciência de si mesmos, 

ouvem o silêncio e sentem os fenómenos, estão próximos de Deus, do tempo. 

O corpo parece imergido numa morada celestial. Os passos tornam-se lentos 

e se observa o horizonte com um olhar cerrado, profundo e pesado. As 

expressões do rosto ficam mais vincadas, face ao ar do lugar, experiente e 

trágico. A alegria de estar no âmago de uma paisagem avassaladora. As mãos 

sentem o calor da rocha, ao entardecer. Tudo é intenso mas não perturbador. 

 É um lugar chamativo para o Ser, porque apela a sua imortalidade. Convida-o 

a ser esta a última paragem do corpo.  

 No outono e inverno, Marvão expõem de forma clara pelo ar, absorvido pelas 

pessoas que estão arraigadas a esta terra, de lugar amaldiçoado que o torna 

ainda mais magnético.  

 Caráter cénico pela conjugação dos efeitos provocados entre os fenómenos e 

o espaço/cenário. Na generalidade do concelho, é forte aquela 

«pronunciação», quase a obrigar o olhar a contemplar. Contém uma força 

sugadora que perpassa quase o sagrado, o transcendental, quando o olhar 

Ilustração 51 - Fotografia de Raul Ladeira. Energia de Marvão que “fica” seja para que terras se for no devir. (Bucho, 2002, p. 162-163)  



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        75 

 

está longe do monte. A cena desenrola-se devido às graduações de cor, 

materialidade e forma inflacionadas pela geologia e o uso do solo no morro de 

Marvão. Em sentido ascendente, na base há vegetação espontânea, a seguir 

maciço rochoso depois novamente a floresta espontânea, vegetação rasteira e 

as penhas quartzíticas, que adquirem geometria antes de atingir o céu. É a 

evolução de qualquer matéria! Estas sucessivas máscaras e efeitos de 

contraste de luz, de movimento é intensificado pelas variações que o céu 

assume ao longo do dia. O céu já por si tem expressão, exibe formas que o 

olhar reconhece, oferece fenómenos como o nevoeiro, o vento, os vários tipos 

de nuvens… Juntar estes fenómenos ao lugar de Marvão é vislumbrar o divino. 

“Em Marvão até parece Se já mal o descobrimos Que não é o sol que desce, 

Mas somos nós que subimos!” (José da Silva Máximo, 1992) 

 A transmutação ocorre até mesmo com poucas horas de diferença, é 

favorecida pelo colisão entre um clima continental e massas de ar atlânticas, 

cuja serra de São Mamede opera como uma barreira.   

 Quem está intramuros sente que há intrinsecamente uma relação dramática e 

conflituosa entre interior-exterior do aglomerado cercado, impulsionada pelo 

céu. Se já é difícil de dominar aquela possessividade das várias camadas de 

paramentos defensivos, observar o céu a transformar-se, solto, torna-se 

penoso para o casario. O tempo físico influencia na interpretação das ruas. 

(Pires, Amílcar de Gil e, 2008, p. 118) Anexo F. 

 No interior do aglomerado quando o céu esmorece as superfícies brancas 

perdem energia ficando acentuados os vãos escurecidos, o olhar foca-se na 

morfologia das ruas, na malha urbana, enquanto que quando o céu está 

luminoso, as superfícies tem um tom adocicado e os pormenores decorativos 

das fachadas avivam. Quando o nevoeiro assola, as superfícies são como um 

véu de degradês de tons neutros cuja silhueta é reforçada. Enfeitiça as casas 

de outras eras. (Pires, Amílcar de Gil e, 2008, p. 119-120) 

 Os fenómenos formam tecidos de nuvens planos, outras nuvens parecem 

esvoaçar por cima do casario como fantasmas que se infiltram para o interior 

do conjunto urbano. Ligação às obras de Jacob Van Ruisdael, Anexo D. 

 Marvão é sentido como um arquivo patrimonial. A sensação de clausura advém 

de não ter havido expansão urbana até ao presente pela localização 

inequivocamente alta; por estar apetrechada e confinada a um sistema 

defensivo; pela malha medieval não ter em alguns arruamentos, eixos visuais  
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para o exterior estando à mercê do céu face à mútua proximidade. Quando há 

eixos visuais, o Ser sente-se isolado do mundo. Enclausurada a alcaria se 

instituiu como um misto de presídio, de quartel, de exílio, de vila, de retiro, de 

abrigo. (C.M.M., 1999, p. 93)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrações 52 e 53  - Na ilustração de cima está a Rua João Garção, sem aberturas. Claustrofobia. Nuvens em movimento, na horizontal, 
Sujeito em movimento mas em sentido axial, formando assim uma cruz abstrata que simboliza a união de contradições neste lugar. Na 
imagem de baixo, Rede militar de nuvens que liga a guarita do 1º recinto do castelo ao baluarte noroeste da Tenalha do Castelo. Elemento 
de defesa que protege a fortaleza de ser corrompida pelo tempo isto é pelas sociedades / guerras. (Ilustração nossa, 2017) 

 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        77 
 

 Tem um caráter inóspito ao extremo; (C.M.M, 1999, p.92) 

 

 

 Ilude ser intacto o conjunto urbano face à extraordinária preservação das 

arquiteturas, no entanto é autossuficiente. (Bucho, 2001, p. 63) 

 A forma truncada no cimo, de planta trapezoidal, harmoniza a perceção do Ser 

ao encarar com o monte, observando-o com sobriedade, seja em que 

quadrante for que o Sujeito esteja a fitá-lo na falda. A fortaleza de Marvão 

permanece em anonimato em determinadas perspetivas (salvo se tiver com 

algum deslumbramento cénico elaborado pelo céu). Não é um monte com um 

cume pontiagudo com uma edificação de dominante vertical, que seria vistosa 

e perder-se-ia logo o interesse pelo aspeto demasiado acabado. Marvão 

aparece e desaparece, metamorfoseia mesmo enclausurado! (Bucho, 2001, p. 

21) 

 Atrás, já se aludiu que Marvão é a união dos contrários. Forma a ponte entre 

paisagens, que resulta em pouca permanência dos indivíduos. Os mapas que 

se ilustraram da sequência de tempos históricos revelaram que Marvão esteve 

continuamente numa posição de “fronteira”. O curto tempo de vida dos Seres 

não tolera estarem em alerta, aflitos, insatisfeitos e por esta lógica Marvão é 

Ilustração 55  - Autoria de Paula Abreu. Sinistro, mistério. Estrada para Castelo de 
Vide. Castanheiros transmitem rudeza, agressividade. (Bucho, 2002, p. 29) 

Ilustração 54  - Semelhança de Marvão com a cordilheira que está 
entre a Alemanha e a República Checa, com o rio Elba no sopé. 
Carisma setentrional no Alentejo cálido. “Group of rocks in the 
Elbsandsteingebirge”, 1828. Caspar David Friedrich. 
(https://www.bimago.com) 
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um lugar temporário desde os primórdios, de refugiados. É um lugar 

hipnotizante que confere liberdade mas ao mesmo tempo reclusão, é um lugar 

que desanuvia e suga o espírito. É pesada a realidade. Clareia em demasia o 

que não se quer enxergar. É portanto um lugar estacional e de passagem. Está 

entre a vida e a morte. Pode-se afirmar que é um lugar intersticial e como não 

é definido num só conceito nem se encontra nos extremos, pode-se dizer que 

não tem um início nem um fim, é sempre presente, continuo, intemporal! 

(Oliveira, 2014, p. 205, 208, 214 / Bucho, 2017, p. 24) Clarificando, Marvão não 

apela eternidade, porque “A eternidade é sempre igual a si mesma, sempre de 

forma idêntica, sendo inteligível.” (Ferreira, 2013, p. 110) Sendo vivido 

sistematicamente está recetivo às “(…) mudanças de tudo o que 

experienciamos, adquirimos a percepção da impermanência, da 

transitoriedade, das nossas experiências e do nosso próprio “eu”. (Ferreira, 

2013, p. 110) Neste raciocínio, Marvão não é estanque, definitivo e imutável 

mas também não se comporta como um lugar de mudança permanente e 

violenta, mesmo com a variedade paisagística que o acomete. 

 Tal era a sua exiguidade, que não 

teve um elevado número de 

cristãos-novos14. Para terra de 

fronteira era algo incomum. A 

fronteira portuguesa acolheu 

muitos judeus vindos de Espanha 

que tiveram de se converter ao 

cristianismo. Até os indivíduos do 

Santo Ofício15 não demoravam 

muito tempo nesta paragem, 

eram poucas as denúncias. 

(Oliveira, 2014, p. 204-205, 214) 

 

14 Judeus que se converteram à fé cristã. (Porto Editora, 2011) 

15 Santo Ofício ou inquisição, era um tribunal eclesiástico designado para a manutenção da religião católica. 
O modo de funcionamento era, severamente vigiar, perseguir e condenar os Sujeitos que praticavam outras 
religiões, que detinham comportamento imoral ou indivíduos ligados à parte cultural. As cerimónias de 
condenação eram chamadas de «autos-da-fé». (Diniz, 2002, p. 86-89)  

Ilustração 56 - Continuidade através de um espelho do passado. 
Luz para percorrer o caminho das vidas sequenciadas. Freixos na 
EN 246-1, São Salvador da Aramenha. Por aqui passaram os 
judeus, vindos de Espanha para a judiaria de Castelo de Vide, 
povoação vizinha. (Ilustração nossa, 2006) 
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 Tudo indica que ocorreram muito poucos casamentos entre as pessoas de 

Marvão com espanhóis, o que pode justificar, carregarem o seu estatuto de 

armas com grande seriedade. Ao contrário de Barrancos e Noudar que 

registaram o maior número de enlaces. Nota-se um desenho mais demarcado 

na zona de Marvão do que nestas duas últimas terras que se situam numa área 

com a forma de uma “bigorna” que entra em território espanhol. (Oliveira, 2014, 

p. 219)    

 Deixa saudade. Sentimento platónico. “ Se vindes visitar Marvão Atentai nesta 

verdade: Deixareis o coração E levareis a saudade” Frase de Manuel Cebolas, 

1992 (Bucho, 2002, p. 148)  

 Pelo rossio de Marvão não ter desenvolvido urbanisticamente, o burgo adquire 

uma alma majestosa, impune. O céu pela infinidade que fortifica o skyline e a 

terra enleva-o.  

 Dominante horizontal do edificado, inclusivamente dos edifícios religiosos que 

constitui um aspeto singular.  

 Lugar que sobressalta as características da arquitetura portuguesa: 

capacidade de adaptar as vanguardas a uma tradição enraizada.  

 Percurso cíclico. Cintura de muralhas de um castro; sentinela rudimentar; 

refúgio disfarçado de caudilhos rebeldes; homiziados; atalaia obscurecida 

(duelo ibérico); vila autossustentável (castro) que “vigia o concelho”. Em todas 

as etapas há algo em comum, o silêncio e inquietação do espírito. O mesmo 

sentimento e a mesma ocupação ao longo dos tempos. Manteve um semblante 

de alerta, de vigia desde a Idade do Ferro até ao presente. 

 A unidade de tempo em Marvão é o “século” porque o seu legado é tão extenso 

que para caracterizá-lo se usa a distância de 100 em 100 anos. As mudanças 

culturais e naturais, acontecem mais lentamente.  

 Existem muitos elementos na vila que reunindo-os se descobre um padrão e  

que numa vertente semiótica transportam para a intemporalidade. Para 

mencionar alguns, o «buxo» do qual se encontra em muitos jardins da vila, é 

um símbolo funerário e de imortalidade, porque se preserva sempre verde. 

Além deste significado, o facto de ter uma madeira resistente e adensada 

simboliza a firmeza, a perseverança. Foi consagrado a Hades (Deus grego dos 

Mortos e do submundo), Cíbele (Deusa que gerou os deuses dos 4 elementos, 

fonte de toda a fecundidade) e a Afrodite (deusa do amor), por isso é a “imagem 

do ciclo da vida”. (Chevalier /Gheerbrant, 2019, p. 134). Interliga a morte, o 

nascimento e o amor.  
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Ao analisar a paisagem urbana da Praça de Marvão (Anexo F), começa-se a 

reparar que há uma repetição dos números 6 e nomeadamente o 8, não 

diretamente mas sob formas, objetos. A forma «octogonal» simboliza a 

ressurreição, enquanto que a hexagonal está relacionada à morte, sepultura. 

O «número 8» é reconhecido universalmente como o número do equilíbrio 

cósmico. É o número das direções, da rosa dos ventos ou dos caminhos da 

vida e relacionar esta informação com Marvão vai ao encontro da sua 

localização na história, um ponto de confluência, situado numa encruzilhada. 

Neste lugar para-se para pensar, qual o caminho tomar e seguir viagem. Está 

ligado também a um valor de mediação entre o círculo e o quadrado, entre “a 

terra e o céu” e numa relação com o mundo intermediário. Como se perspetivou 

anteriormente Marvão expressa esta força, de espaço comprimido e cerzido 

não só a fortaleza como os povoados e a própria história administrativa do 

território. Tem sentido de “múltiplo”, o número 8 e de facto há várias camadas 

de sociedades, de paisagens em Marvão. Simboliza a conclusão, a completude 

de um ciclo. O 8º dia é simbolizado na tradição cristã como o dia que indica a 

vida dos justos e condena os ímpios, designado por “Juízo Final”. Comporta 

não só a Ressurreição de Cristo como a do Homem. Transfiguração (as 

metamorfoses de Marvão), o oito é igualmente um anunciador da nova era 

eterna. É por este termo o símbolo da justiça. Repare-se que Marvão estava 

na junção dos limites judiciais, os conhecidos Conventus do período romano. 

(Chevalier / Gheerbrant, 2019, p. 482-484) Pode-se afirmar que é um lugar que 

é decisivo porque é transformador, remexe, traz à superfície o nosso modo de 

ser e de agir, o que se fez e o que ainda está por vir. Temas com ligações aos 

quadros românticos do autor Caspar David Friedrich, nomeadamente os 

elegidos e que constam no Anexo D. 

O «grifo», uma das aves que sobrevoa Marvão, tem “bico e asas de águia e 

corpo de leão” por isso tem duas naturezas, humana e divina (Jesus Cristo). 

Tem também reforçado as duas qualidades divinas da força e da sabedoria. 

“Entre os gregos, os grifos são comparados aos monstros, guardiães do 

tesouro (…) Simbolizam a força e a vigilância, mas também o obstáculo a 

transpor para se chegar ao tesouro.” (Chevalier / Gheerbrant, 2019, p. 358). A 

dificuldade em alcançar o tesouro (a fortaleza de Marvão, o refúgio), a natureza 

humana e divina (Marvão está entre o céu e a terra e é também um lugar 

totalizante, completo), a vigilância (função de Marvão desde sempre). São 

minuciosos pormenores que vão perfazendo o caráter do lugar e que o Homem 

não conhece os seus códigos mas sente o seu poder e por isso advir a  
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perceção de intemporalidade que sem muito pensarmos, reconhecemos em 

Marvão.  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 57 - Número 86. 8 e 6 podem ser vistos 
em formas ou em contagem, muito observados na 
vila, contando que o nº 8 tem superioridade. Rua dos 
Marroios. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 58 - 8 triângulos retângulos. Trv. do 
Terreirinho. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 59 - Ferradura e 
argola. 8. Rua do Castelo. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 60 - Cruz de Malta sobre 
forma octogonal. Igreja de Santa Maria. 
A própria cruz é recortada e com 8 
pontas. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 61 - Janelas em guilhotina. Cada folha detém 8 vidros separados 
pelos pinázios. Rua do Castelo. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 62 - Decoração da zona dos 
cunhais na fachada principal da Igreja do 
Espírito Santo. Aparenta uma repetição 
de 8. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 63 - Forma octogonal do correio. A união 
do circulo com o quadrado. Rua da Porta da Vila. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 64 - Cantaria ornamentada nas ombreiras e 
peitoril, em baixo relevo com retângulos, do género de 
caixotões ou almofadas. Contém um total de 8. Rua da 
Porta da Vila. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 66 - Planta octogonal da capela do 
Calvário com tambor cilíndrico. (Ilustração nossa, 
2017) 

Ilustração 65 - A torre sineira dos Paços do 
Concelho cuja silhueta no cimo ilude um 8. São  6 
horas da tarde. (Ilustração nossa, 2017) 
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 Os sinos da vila tocam em cada quarto de hora e até há muito pouco tempo 

tocavam mesmo durante a noite. Há o sino que revela a hora e há outro 

responsável por anunciar os quartos de hora, isto acontecia 24 horas, todos os 

dias da semana. Para manter vivo o casario, para ele ouvir qualquer coisa e 

não só o vento, para ele sair de 15 em 15 minutos da eternidade que afoga os 

Homens que vivem nele. Para quebrar com a perceção primária de que está 

cristalizado, abandonado o aglomerado numa envolvente revoltosa. “(…) 

Passa a hora num instante P’ra nossa satisfação. Todos voltam quantos vão 

Ilustração 69 - Embasamento em forma octogonal e pelourinho com 8 faces. Sem 
coincidências, o número de marvanenses nesta imagem é 6. (Bucho, 2017, p. 53) 

Ilustração 67 - Caixa de braseira em forma octogonal. A 
mesa tem uma gaveta gradeada para secar a roupa com o 
calor que vem da braseira. (Bucho, 2017, p. 394) 

Ilustração 68 - Oitos’s. Chaminé e torre sineira. (Ilustração 
nossa, 2018) 
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(…) Pois nascem todos os dias Sete sóis sobre Marvão.” Extratos do Poema 

“O Sonho”, de José Rodrigues (Bucho, 2002, p. 170) 

− Concelho: 

 Dos inquéritos realizados a 16 pessoas de Marvão estejam temporariamente 

ou permanentemente a habitar, perguntou-se-lhes o que é para cada um, 

Marvão? Como descreveriam Marvão a alguém? Foi unânime as respostas, 

porque cada um contabilizou um conjunto de elementos e não apenas um. Isto 

significa que o território tem muitas valências naturais e culturais distribuídos 

uniformemente. O que desejavam ter dito foi que este município é o que 

representa melhor o conceito de «Paisagem» no sentido mais completo do 

termo. (Oliveira, 2014, p. 264) Apêndices C e D, indiretamente Anexos C e H. 

 As imagens captadas da paisagem de Marvão são ínfimos momentos de um 

universo mutável, que altera num curto espaço de tempo, de horas. O exercício 

de fotografar o mesmo espaço em diferentes tempos do dia e da noite e os 

resultados que se adquirem é o que forma e identifica Marvão.    

 O céu reforça os limites da paisagem construída. Dá expressão e identidade 

ao edificado, intensificando a imagem disseminada da disposição dos 

povoados no município. 

 É multissensorial, cambiante com alterações bruscas de temperatura, na 

luminosidade e humidade. Conserva uma aspereza genuína. (Oliveira, 2014, 

p. 261 e 277) A cidadela que ornamenta um monte tão agreste no seu topo é 

uma sentinela que vigia e abarca “um caleidoscópio histórico, biológico, 

paisagístico, geológico e antropológico” (Oliveira, 2014, p.278). O rio e seus 

afluentes, os vales e os assentamentos humanos suavizaram a sobrevivência 

de conviver numa paisagem rígida, fruto da aspereza do tempo, da dureza do 

solo. 

 

 

Ilustração 70 – Desenho de Laura Sofia Pires Marques, 
aluna da EBI Dr. Manuel Magro Machado – Stº António das 
Areias. No desenho mostra a importância do castelo e o 
caleidoscópio da paisagem envolvente que está sobre sua 
regência. Bem demonstrado está o castelo bem engendrado 
no solo quartzítico a acompanhar as fragas, visível no 
desenho. Repare-se como o céu pertence ao castelo como 
se tivesse igual importância. O céu e os fenómenos naturais 
aparecem muito nos desenhos dos mais pequeninos, porque 
sabem desde cedo a influência que carrega para as pessoas 
e para o construído. (Agrupamento de Escolas de Marvão, 
2017) 
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 A paisagem de Marvão não se deixa desvendar de imediato, tem uma imagem 

de quietude todavia é irrequieta, incita à descoberta demorada, à 

contemplação. 

Pode-se sintetizar dizendo que Marvão é intemporal pela sua morfologia ser única, 

original, por refletir a origem do lugar, por ser funcional, autossuficiente e pelo caráter, 

pelo sonho e imaginação. Neste seguimento elucida o passado, presente e futuro. 

Possui tempo e (in)tempo.  

Marvão continua a permanecer real. A dar provas de que a simplicidade e a repetição 

de hábitos supera o tempo. Este lugar torna-se único, inevitavelmente se afastando das 

zonas cujas imitações se tornam preponderantes, locais confusos, sem orientação. As 

pequenas mudanças que ocorrem em Marvão não são mais que a evolução natural das 

coisas e não forçada. O espírito deste lugar distende-se num processo lento, gradativo, 

de longa formação e continua integração. Mas é por a evolução acontecer tão 

naturalmente que para os humanos cujo o “corpo” tem um tempo diminuto de “vida”, 

percecionam Marvão como estático em comparação a outros locais que são fugazes na 

novidade. (Oliveira, 2014, p. 167) 

A palavra intemporalidade em Marvão é válida e aceite por todos os que admiram e 

estimam os caracteres visíveis e invisíveis que emanam e produzem a imaginação. “(…) 

Ilustração 71 - Convento franciscano de Nossa Senhora da Estrela e cruzeiro implantado em “morouços”. Teixos que reforçam 
o convento num lugar ermo. EN. 359-6 lanceolada. (Ilustração nossa, 2017) 
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em Atenas, as ruinas representam simbolicamente muito mais do que aquilo que lá se 

encontra, e, nesse aspecto, são intemporais para todos os que respeitarem ou 

admirarem os valores sejam eles reais ou não, que elas reflectem.” Frase de Vasco 

Mantas (Oliveira, 2014, p. 167) “A captura de algo que se dá num dado momento, único 

e singular, é a valorização, quer do espaço, quer da percepção (…)” (Ferreira, 2013, p. 

94) 

Marvão é a consequência de várias culturas, de vários tempos num só tempo, que se 

mantém atual. “A definição do que caracteriza o “actual”, reside nesta incessante 

sucessão de actualizações do “agora”. Pois o fim de um “antes”, torna-se o princípio do 

“depois”. (…) Associado a esta relação “antes/depois” (expressões temporais), a 

mudança encontra o binómio “antigo/moderno”. (Ferreira, 2013, p. 93-94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foca-se este estudo, não somente para as fortificações e para a vila de Marvão, mas 

também para a pluralidade biofísica que o concelho de Marvão abrange, sendo o único 

do Alto Alentejo que consegue possuir na sua administração três unidades de paisagem. 

Um município que é o mais pequeno desta NUTS. Isto é um aspeto excecional de 

ocorrer e desta consequência resulta uma continuada ocupação humana, um território 

que conseguiu engrandecer os valores e as qualidades de cada povo em todos os 

tempos históricos. Os romanos conseguiram vingar os seus ideais imperiais de 

expansão e dominação dos vários setores de atividade explorando as áreas aplanadas 

Ilustração 72 - Desenho de Andreia Lopes, aluna da EBI Dr. Manuel Magro Machado – Santo António das Areias. 
A autora do desenho para ilustrar o que é Marvão para ela, ilustrou com toda a veracidade a quantidade e a 
qualidade de vãos que há na vila de Marvão. As cantarias em arco ogival que são as mais antigas; o gradeamento 
das janelas dos alçapões que estão no edifício antigo dos Paços do Concelho; a paisagem de serranias que se 
consegue observar na parte sul do Município, observável junto ao pano da muralha oeste. Os inúmeros vãos 
gradeados que parecem merlões, inconscientemente  representará o sentimento de aprisionamento que a vila 
de Marvão transporta desde tempos imemoriais. (Agrupamento de Escolas de Marvão, 2017) 
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com recursos naturais que esta região detém. No mesmo espaço concelhio os povos 

visigodos formaram povoados encastelados, autónomos, recônditos, de atividades e 

produção polivalente a meio das encostas próximos de cursos de água encaixados ou 

por entre os afloramentos rochosos graníticos, cujo este cenário está presente nas 

ladeiras este (E) da serra de Marvão na unidade de paisagem “Plataforma de 

Portalegre”, onde houve um enxameamento de povoados na Antiguidade Tardia. No 

que concerne ao povo árabe, surge um paradoxo, que a primeira vez que se fala em 

ocupação humana no cimo da serra de Marvão é neste período no entanto não há 

registos de ocupação árabe no concelho.  

O que se pode retirar do estudo é que antes da presença do povo romano não existia 

vivência em todo o município na mesma etapa temporal, isto é, no paleolítico só se 

explorava as áreas adjacentes ao rio Sever onde este curso de água se ampliava e com 

caudal suave, concretamente a norte do município. No neolítico a sedentarização 

comportava a eleição por lugares perto de recursos naturais para a prática da agricultura 

e pastorícia porém devidamente protegidos naturalmente para defesa, com o intuito de 

durarem. Criavam assentamentos entre os grandes afloramentos e em pequenos vales 

com regatos, nas suaves encostas na zona norte do concelho. 

 

 

 

 

 

 

No calcolítico alguns pontos estratégicos das principais linhas de cumeada do concelho 

de Marvão passaram a ter vivência humana e a serem fortificados os cumes. O topo 

quartzítico norte-noroeste do cerro de Marvão (onde está hoje o recinto principal do 

castelo com a cisterna pequena), apesar de ainda não haver evidências, foi apto a este 

tipo de habitat, nomeadamente no período da «II Idade do Ferro». Na época romana 

pela primeira vez, o vale da Aramenha, a parte sul do concelho é humanizada. A 

Ilustração 73 - Menir da Meada. “(…) o maior menir totalmente talhado pelo homem em toda a Península Ibérica.” 
(http://www.patrimoniocultural.gov.pt) Tem cerca de 4 metros de altura, 7,15 metros de comprimento e diâmetro de 1,25 metros.  Localiza-
se na Meada, que pertence ao concelho de Castelo de Vide. (Ilustração nossa, 1997) 
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estabilidade do Império permitiu que todo o espaço concelhio fosse habitado e 

aproveitado. O que há realmente a ter em conta é que a partir deste povo, o município 

experimentou uma ocupação sistemática em todo o território, mesmo com as invasões 

bárbaras, mouros, conflito ibérico, presente. O apelo intemporal é evidenciado pela 

variedade geomorfológica, geológica, climática, que proporciona diferentes tipos de 

povoamento, de relacionamento, de atividades. Por num espaço tão exíguo haver 

modelos vivenciais tão distintos como a oposição planície-montanha ou planalto-sopé. 

Por ser um espaço permanentemente vivenciado mas que não perdeu o caráter bravio, 

pouco tocado pelo Homem, o que leva a crer que há um “palimpsesto” não só na vila 

como uma tradição de ocupação sempre nos mesmos pontos, no concelho.  

Concluindo, quando se afirma que Marvão, “onde nem tudo o que existe é 

imediatamente visível”, quer se dizer que devido à sobreposição de camadas dos vários 

tempos histórico-culturais num ponto, demora-se a descobrir o todo. Similarmente se 

pode aplicar esta perceção de que o hisn16 de Marvão não é a alavanca do concelho e 

nem é o lugar de origem e formação deste território. Repare-se que não se pode 

considerar a vila fortificada como um centro histórico ou um núcleo, porque não possui 

periferia! Apesar de na vila se viver um presente num espaço antigo. Isto é mais um 

aspeto singular porque todas as cidades detém um centro histórico, porém em Marvão 

tudo o que se crê ou que é diretamente visível, é um engano. O elemento de referência 

nos dias de hoje é a vila fortificada e o próprio topónimo advém do “fundador” Ibn-

Maruán, parece-nos no nosso entendimento, uma desvalorização dada ao resto do 

município, que por acaso, nem vestígios árabes foram observados. O morro do Sapoio 

é apenas mais um lugar que foi humanizado, todavia se entende a sua “superioridade” 

por estarem todas as dimensões de paisagem mais enfatizadas. Porém há uma 

dimensão de paisagem que marca e lembra “Marvão”, é a dimensão espiritual, emotiva, 

sensorial.   

Desafiando o panorama europeu, se tem a proeza de possuir algum aglomerado 

fortificado idêntico ou mais bem parecido que Marvão, descobriu-se um muito similar, o 

Mont-Saint-Michel em França. Em ambos os casos abrangem vilas e estas são um 

apêndice de um elemento fulcral ou o motivo fundacional, do qual sem ele não 

sobreviveriam no tempo. A abadia gótica normanda (razão religiosa) no modelo francês 

e castelo (causa defensiva) na questão de Marvão. Ambas as vilas ficaram cingidas à 

estrutura muralhada, face às características naturais a que foram submetidas. (Bucho, 

2002, p. 62-65)  

16 A palavra árabe «Hisn» significa fortificação ou lugar fortificado. 
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Na situação francesa, o casario localiza-se num monte e é envolto na sua totalidade por 

mar, enquanto que no tipo português o aglomerado urbano é envolvido por um relevo 

escarpado e rochoso. Em simultâneo, as duas situações configuram numa “ilha”, uma 

no sentido literal e a outra no sentido simbólico. Nos dois casos há uma hierarquia visível 

em sentido longitudinal. Na parte do terreno mais elevada abrange o elemento fundador 

e na parte baixa desenvolve-se a vila estendendo até ao máximo de área apta para 

edificação. (Bucho, 2002, p. 62-65) 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 74 - Vila + Elemento fundador.  “Muro de suporte de casas”. Com semelhante imagem são as ilustrações 6 e 11. (https://www.flickr.com) 

Ilustração 75 - Desenho de Catarina Bonacho, aluna do 4º ano da EBI da Ammaia – Portagem. Semelhança direta de formas, nesta 
relação entre Saint Michel e Marvão. Em concreto, o desenho é uma análise eficaz de que no sopé e a meio do monte do Sapoio na 
totalidade da sua envoltura detém vegetação desde pinheiros bravos, castanheiros, carvalhos, oliveiras e no cimo uma camada de cristas 
que dá lugar às fortificações com as guaritas. O vento também é um fenómeno que tende a se fazer sentir com alguma frequência (forma 
vigorosa de desenhar o céu) que a bandeira poderia representar isso, porém se refere à bandeira de Portugal que está na “Torre da 
Bandeira” no primeiro recinto do castelo. (Agrupamento de Escolas de Marvão, 2017) 
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Apesar do seu caráter religioso, a abadia e a vila foram reforçadas militarmente na 

sequência da Guerra dos Cem Anos17, conseguindo resistir aos ataques frequentes do 

exército inglês por quase 30 anos.  

 

 

 

 

17 As balizas temporais são 1337-1453. Conflito entre Inglaterra e França. Rivalidade muito antiga que 

remonta a 1066. Desde esta data que a origem dos atritos estão relacionados à prestação de vassalagem 
dos reis ingleses a França, por terem na sua posse os ingleses, a Normandia, Aquitânia, Maine, Anjou, 
Touraine e Poitou, portanto territórios franceses. E para terem estas terras tiveram que fazer um juramento 
de fidelidade ao rei francês e outras obrigações. No séc. XIII a coroa inglesa entra em crise e perde muitos 
territórios franceses recuperados pela França, só ficando em mãos inglesas a Aquitânia ou Guiana.  

O inicio desta guerra em concreto sucedeu aquando em 1328 morre o rei francês Carlos IV “o Belo”, sem 
herdeiro direto, o que desencadeou uma disputa pela sucessão ao trono. Eduardo III de Inglaterra explicou 
a pretensão ao trono por ser filho de Isabel de França, irmã do falecido rei. Porém os franceses arranjaram 
um estratagema, a chamada lei sálica, que impede a sucessão ao trono por via feminina, entregando assim 
a coroa a Filipe de Valois ou Filipe VI. Eduardo III recusou obedecer ao novo monarca francês e este retira-
lhe a Aquitânia.  
Daqui por diante as batalhas campais saíram benéficas ao lado inglês. Esta guerra é faseada em três etapas 
separadas por períodos de tréguas de curta duração. No final do séc. XIV revoltas internas ocorreram em 
Inglaterra, esta fase corresponde também ao surto de ”peste negra” pela Europa.  
Durante esta fase estiveram em paz, regressando em 1415 com Henrique V de Inglaterra a pretender a 
recuperação da porção de terras do Norte de França. Para além disso através do Tratado de Troyes garantiu 
o seu direito de concorrer ao trono francês. 
Em 1422, na consequência da morte de Carlos VI de França e Henrique V de Inglaterra quem fica a liderar 
a coroa francesa é a irmã de Carlos VI que curiosamente é esposa de Henrique V. Nesse período incerto, 
os camponeses franceses mostram a sua indignação perante a dominação estrangeira. Começa a deslindar 
o sentimento nacionalista e é neste cenário de mobilização popular que surge Joana D’ Arc, que alegou ter 
sido enviada por Deus para pôr fim à hegemonia inglesa. Com o apoio popular o rei Carlos VII, conseguiu 
vencer as batalhas finais. Expulsando de vez os ingleses que dominavam quase toda a França. (Filipe, 
2012) 

Ilustração 76 - Mont-Saint-Michel escoado. Cingida a ilha. Antigamente em Marvão trancava-se as portas à noite para a população da vila 
não desaparecer para sempre. Neste exemplo são as marés que não deixam sair ou entrar. (https://www.fotocommunity.de) 
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Tal como Marvão, o Mont-Saint-Michel está localizado numa fronteira, neste caso entre 

a Normandia e a Bretanha. Foi um local de passagem, uma fortaleza para o ducado da 

Normandia e foi uma prisão em diferentes ocasiões, mas neste caso para presos 

políticos, sacerdotes refratários18. Ficando conhecida como a “Bastilha no mar”19. O 

facto de ter sido ocupada a abadia por desertores acabou por salvá-la da destruição. A 

igreja da Abadia, construída no cume do monte a 80 metros de altitude, fica em uma 

plataforma de 80 metros de comprimento, consistindo de quatro criptas construídas no 

contraforte da rocha. (Centre des Monuments Nationaux, 2018) 

No que concerne a assentamentos humanos em locais inóspitos, pode-se destacar 

igualmente os mosteiros gregos de Metéora, porém não originaram povoamento. 

Despontadas estas edificações de colunas de arenito e conglomerado. (Bucho, 2002, p. 

62-65) 

18 A palavra refratário neste contexto significa comportamento desviante, desobediência, que se desvia da 

primitiva direção. (Porto Editora, 2011) 
19 Alusão à Bastilha, que era uma fortaleza avançada do período da Idade Média, porém é popularmente 

conhecida a Bastilha da cidade de Paris, face ao acontecimento politico de julho de 1789 notório pela 
“Tomada da Bastilha”. Nesta época funcionava como uma prisão para os opositores ao reinado de Luís XVI 
e cujos populares revoltosos tomaram de assalto a estrutura militar e posterior demolição. Este ato destituiu 
o mais odiado dos símbolos do poder absoluto dos reis de França, para o povo. Significou o fim do Antigo 
Regime. (Diniz et al., 2002, p. 196 e 197) 

Ilustração 77 - “The Monastery of Rousanou and Monastery of St. Nicholas Anapausas”. Parecenças com o quadro romântico de Caspar David Friedrich 
“Rock ravine (ravine in Elbsandsteingebirge)” que retrata as montanhas de Arenito do Elba. (https://www.theatlantic.com) 
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Os monges eremitas20 começaram no século IX a escalar as rochas para habitar nas 

cavidades destas. Meteora significa suspensa no ar. (Reis, 2019) Também a imagem 

de Marvão é lembrada na descoberta de analogias às povoações fortificadas 

marroquinas como Ksar-Aït–Ben–Haddou, em Marrocos. É um marco notável da 

arquitetura do Sul de Marrocos. Ksar significa um grupo coletivo de casas. O povoado 

forma um grupo compacto, suspenso e fechado. Evoca na perfeição as construções em 

terra, pré-saarianas. Preservou até aos dias de hoje a autenticidade arquitetónica em 

relação à forma, materiais e inclusive a vivência. (Bucho, 2002, p. 62-65) 

Em solo português, a comparação de Marvão às vilas de Óbidos e a Monsaraz, tornou-

se proverbial. No entanto a povoação raiana, ao contrário das duas mencionadas, não 

se expandiu. Óbidos está próxima da capital portuguesa, situa-se no litoral e acolhe o 

festival internacional do chocolate e a vila natal no interior do aglomerado medieval. 

Monsaraz promovido pelas inúmeras atividades lúdicas no Alqueva. (Bucho, 2002, p. 

62-65) 

20 Religiosos que não vivem em comunidade mas num ermo. Apartados da artificialidade da sociedade, 
conseguem mais intensamente e integralmente estar em contato com o seu “Eu” interior e com a 
transcendência. Esta forma de vida alternativa vigora quando há resistência a modelos de vida eclesiástica 
ou normas ou hierarquias numa comunidade. Procuram viver em lugares menos povoados e afastados do 
bulício, contudo não se distanciam deles demasiado para os costumes diários de recolha de alimento. Estes 
locais apesar de altaneiros estão próximos de vias de comunicação importantes de forma a cumprir o 
propósito de hospitalidade aos mais pobres ou peregrinos. (Fontes, 2008, p. 8 e 9) 

Ilustração 78 - Ksar-Aït–Ben–Haddou, Marrocos. Alcácer ou cidade fortificada na antiga rota de caravanas entre o Saara e Marraquexe. Monocromatismo 
do edificado, tal como as fortificações no exemplo de Marvão. O vazado dos vãos demonstram que toda esta estrutura sólida ou em bloco é vivida. Marvão 
também apresenta esta configuração “horizontal” do conjunto urbano apesar de em ambos os casos, os aglomerados estarem implantados em socalcos, mas 
detém uma imagem estática, integrada apesar da estratificação. (https://www.atlasobscura.com) 
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Ilustração 79  - Ortofotomapa da vila de Óbidos, Portugal . A cor 
rosa está demarcado o rossio de Óbidos. O casario expandiu para 
extramuros. (https://www.google.pt/maps) 

Ilustrações 80 e 81  - Vila de Óbidos. Na imagem observa-se o 
prolongamento urbanístico para fora da muralha. Em Marvão junto ao 
pano de muralha só se verifica natureza ou uma estrutura abaluartada. 
(Ilustração nossa, 2015)  A imagem de baixo é a Vila de Monsaraz 
salvo seja!. Concretamente, é o casario extramuros que se estendeu 
longitudinalmente tal como a vila de Monsaraz. A rua que se vê é 
observada como uma continuação da rua Direita que está no interior 
da vila.. (https://cr-viagens.pt) 
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Ilustrações 82 e 83 - Vila de Monsaraz. (https://www.youtube.com/watch?v=yq_2Wg9bHSg) Na imagem de baixo, a vila de Marvão na mesma perspetiva. 
Muito mais distinto o conjunto de Marvão. Árduo! Respeitoso. A vila de Monsaraz em sentido figurado é a “coqueluche” da região do Alentejo. (Oliveira, 2014, 
p. 22 e 23) 

https://www.youtube.com/watch?v=yq_2Wg9bHSg
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Ilustração 84 - Vila de Monsaraz. Para além de se ter desenvolvido em sentido axial como prova o pequeno aglomerado “além”, 
excedeu a muralha também e de forma brutalista de linhas bem vincadas a meio da encosta a sudeste para estacionamento. A 
vila de Marvão tem igualmente um estacionamento extramuros, para veículos, autocaravanas e autocarros, mas mais discreto, 
integrado no eixo linear que perfaz a imagem do burgo e estrutura fortificada. (https://discoverportugal2day.com/reguengos-de-
monsaraz/) 

Ilustração 85 - Em Marvão já opera “à priori” desde a sua origem ou fundação uma consciência de adaptação e de noção do lugar. Repare-se que a curva 
efetuada para aceder à Porta de Ródão onde termina a EN. 359 – 6 não é evasiva e quer a estrada quer o estacionamento prossegue paralelo à cerca 
urbana. Já o parque de pernoita de autocaravanas localiza-se no caminho de acesso ao convento da Estrela. Isto é, já existem preexistências para poder 
haver uma continuidade. (Oliveira, 2014, p. 228 e 229) 
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2.1. A INTELIGIBILIDADE DO TEMPO NO VISÍVEL 

Definindo o vocábulo “Tempo” e numa primeira abordagem, esta palavra está 

relacionada a algo inacessível e misterioso pertencente a um conhecimento espiritual. 

E por outro turno, está ligado a uma vivência contínua que num dado processo 

sequencial, avalia os acontecimentos e as consequências através da matéria (visível) 

seja ela qual for, que o próprio Ser não consegue dominar, aceitando de forma 

inabalável. (Ferreira, 2013, p. 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos diferentes estágios que o Ser se vai formando, acostuma-se aos acontecimentos, 

absorve aprendizagens, hábitos. Está tão concentrado em pertencer à sociedade que 

não questiona a sua evolução. Só pessoas sapientes exigem uma explicação científica 

ou metafísica para justificar as causas e os efeitos de sua existência. O tempo é uma 

linguagem da qual apreendemos facilmente. (Ferreira, 2013, p. 60-61, 79, 84-85) 

O tempo relembra a nossa limitação, apercebemo-nos da transitoriedade no nosso 

físico, mente e tudo à volta. “Porque o Ser, na sua realidade empírica, é espacial e o 

tempo é ‘história-do-Homem-no-mundo’. Neste sentido, sem Ser não havia tempo e sem 

tempo, não existe a história.” (Ferreira, 2013, p. 110). 

Ilustração 86 - Estágios de transcendência da Penha da Esparoeira, Porto-Roque. 
Momento de veneração. (https://www.facebook.com/CasaDosGalegos/) 
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O filósofo Immanuel Kant21 reflete que a noção de um “tempo” só se figura porque passa 

pelo Sujeito e sua existência. Como o tempo não tem corpo, logo não tem inicio nem 

fim, poderíamos afirmar que Deus é o tempo. (Ferreira, 2013, p. 85) 

Kant assume que o tempo sendo uma intuição interna, o Ser desenha o tempo como se 

fosse uma linha reta contínua que vai até ao infinito, composto por sucessivas fases que 

mesmo sendo similares nunca se repetem. Os objetos não sentem o prolongamento 

(tempo) contudo o Sujeito pressente-o porque está intrínseco à sua essência, sem 

conseguir explicá-lo cientificamente (ainda). (Ferreira, 2013, p. 85, 111-112) 

 

21  Kant defendia que antes de haver qualquer experiência, se deve amadurecer os conceitos inteligíveis à 
priori ou seja internos (os sentidos por exemplo) que todo o indivíduo detém de “igual modo”, para que no 
ato experimental a disposição dos objetos ou a solução de algo teve de ter um entendimento ou uma lógica 
de pensamento por trás. (fenomenologia) Acreditava que havia um conhecimento sintético ou exato ou 
universal devido à fisiologia do Ser Humano. O espaço e o tempo eram “quadros” do qual os objetos dentro 
deles tinham uma ordem, percecionada pelo Ser Humano com a sua “espontaneidade intelectual” ou o seu 
entendimento. Esta ordem é expressa por 4 princípios: quantidade; qualidade; relação e modalidade. Na 
sua visão, o mundo que se conhece foi “obra do espírito” isto revela que tem uma dimensão que o Homem 
consegue atingir, não é transcendental o entendimento, porque não é eterno o Ser. O mundo real é o 
resultado das experiências da ciência ao longo da história do Homem. A sensação do dever forma as leis 
universais. A obrigação de obedecer a uma lei é categórico, não depende de “condições”. Tudo parte de 
um instinto de sobrevivência à priori que os humanos tem, de cumprimento do dever. (Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira, 1945b, p. 433-434) 

Ilustração 87 - Ser, Estar, Parecer, Ficar, Continuar, Permanecer…Paisagem. Sujeito «per si». Fé no seu lugar. Marvão. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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O Homem teme pelo seu destino, a morte, porque é um Ser pensante. E o que faz o Ser 

Humano existir numa vida de renovação constante? Porque sabe da sua 

vulnerabilidade? Porque só as suas criações tem direito a experimentar o início de uma 

possível eternidade? Em todas as sociedades, o tempo incute a permanência e a 

mutação. Até no Homem se preservam as recordações, a essência do indivíduo, todavia 

o ADN, o corpo físico e psique vão-se revolvendo perante a vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo alguns antropologistas, a nossa ponderação sobre o tempo implica variações 

de indivíduo para indivíduo, do seu tipo de conhecimento adquirido via pessoal ou em 

comunidade. Para o sociólogo Émile Durkheim22 o conceito de tempo difere do 

entendimento deste pelo Sujeito, do qual se desenvolve perante determinados modelos 

de sociedade. (Ferreira, 2013, p. 85) 

 

 

22 Durkheim afirmava que a sociedade determinava as ações do Sujeito. A sociedade impõem-se ao Ser, 
influenciando-o no comportamento, sem prevalecer as necessidades pessoais ou a individualidade. 
Durkheim fundamenta a sua teoria com base na observação regular, experimentação que verificaria as 
relações de causa e efeito que originariam as leis. Para ele, o ambiente laboral é o que melhor justifica a 
sua tese de que se deve colocar a consciência coletiva acima da personalidade individual, face as divisões 
de tarefas que o trabalho acarreta e para que o resultado no final seja positivo e unânime. Defende que os 
fenómenos que compõem a sociedade partem de um principio de coletividade. É como se os Seres fossem 
personagens (fantoches) que contracenam e vão sendo moldados segundo costumes, tradições, modas. 
Se se tentar quebrar alguma norma preestabelecida ou lei universal encontrar-se-á toda a causa de 
adversidades apontadas pela comunidade. Porque para Durkheim a sociedade é superior a cada ente. A 
mudança seria possível através de uma ação combinada entre um conjunto de indivíduos que criariam um 
novo “facto social”. Afirma também que há um fator relevante na vida social, os fenómenos coletivos variam 
segundo o substrato social em que vivem os sujeitos. E esse substrato é definido pelo território em que 
vivem e se movimentam e o modo de vida traduz este território, ou melhor, a comunidade. (Amaral,2004) 

Ilustração 88 - “The Dreamer”, Caspar David Friedrich. 1774 – 1840. Associação a Marvão por este ser um lugar de reflexão, romântico, 
altaneiro, de vista infindável, pelos vãos ogivais de prospeto medieval que a vila tem. (https://www.caspardavidfriedrich.org) 
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A organização social é o que premeia o seu sentido. Immanuel Kant não se compromete 

nesta reflexão e declara que o tempo é apreendido do mesmo modo por todos os 

indivíduos e a sociedade não tem influência, porque se manifesta através de uma 

intuição à priori que nasce com todos os seres. (Ferreira, 2013, p. 85) 

As ações ou as escolhas anteriores feitas pelo Homem vão moldar a sua linha de 

pensamento e as suas ações futuras, por isso é que há uma ordem de acontecimentos, 

como forma de identificar cada “momento”. O livre arbítrio advém indiretamente desta 

reflexão, qual dos lados “bom” ou “mau” queremo-nos basear nesta vida “visível”? 

Contudo qualquer dos lados que se escolher ser, serão julgados e digeridos pelo tempo, 

sofreremos as consequências de ambos, porque toda a matéria que retém espírito 

detém esta contrariedade. No entanto há sempre um prato da balança que tende a pesar 

mais.  

Foi o filósofo Aristóteles23 que usou o termo ‘instante’ pela primeira vez no seu discurso 

sobre o tempo, a nossa mente apreende dois ‘instantes’ um antes e outro depois, os 

instantes sequenciados primam pela intemporalidade. (Ferreira, 2013, p. 93-94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 A filosofia de Aristóteles abrange a natureza de Deus (vertente metafísica), do Homem (a ética) e o 
Estado (parte política). No primeiro parâmetro, Deus não é o criador, mas sim a força, o motor de todas as 
ações. Aristóteles define 3 princípios: a identidade – uma máxima é uma constante igual; não contradição 
– uma proposição só pode ser uma coisa, ou verdadeira ou falsa; terceiro excluído – não há terceira hipótese 
apenas a verdade e falsidade. Noutro paradigma, o seu mestre que foi Platão afirmava que não se identifica 
um objeto concreto só pela sua aparência. A parte sensível ou estética de um objeto pode variar de individuo 
para individuo, mas há uma coisa que une os indivíduos, é a ideia daquele objeto, a essência. Porém Platão 
afirmava que não havia uma ideia de um objeto e o dito cujo. Concretamente, o Sujeito cria os objetos por 
necessidade, por uso contudo não estão a pensar em termos teóricos o que significa os atos que fazem 
com aquele objeto ou não lhe dão um nome. Para Aristóteles não havia esta diferença entre ideia do objeto 
e objeto em si, porque era através das “causas” que estas duas modalidades se interligavam. Há a causa 
material que refere a materialidade de que é feito o objeto; a causa formal que indica a forma do objeto; a 
causa eficiente que diz o que deu origem àquele objeto; causa final que diz respeito à função do objeto.  

Quanto à ética, Aristóteles afirma que a felicidade é o único alvo do Homem. E para alcançar este bem é 
preciso ter uma postura cívica e moral, ajudar os outros, ser útil e o outro ponto é através de atividades 
produtivas ou trabalho. Quanto à politica escreveu sobre as formas de governo considerando a democracia, 
a aristocracia e a monarquia, legítimas. (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira,1945ª, p. 220-221) 
(7Graus, 2019)  
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Tal como Kant, para Platão24 e Aristóteles o tempo não é um sujeito, mas sim uma 

maneira ou intermediário, porque é através do tempo que se atinge a eternidade. Mas 

o tempo e eternidade são distintas. O tempo é comparado a uma semirreta, tem uma 

origem, tem vários pontos ou acontecimentos no seu percurso. A eternidade é uma linha 

reta que não tem principio, meio e fim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24Pode-se abordar a filosofia de Platão organizando em várias temáticas do qual se debruçou. A Teoria 

das Ideias – tudo o que flui e se movimenta, o tempo mais tarde corrompe porque é composto de matéria. 
Porém a forma é intemporal e imutável. As formas são as ideias. A realidade das coisas é composta por 2 
partes: mundo sensível que está ligado aos sentidos humanos. E resulta apenas de um conhecimento 
primário, instintivo. É efémero. E a outra parte é o mundo inteligível ou das ideias, é um saber fidedigno, 
testado, universal com recurso à razão (ciência). As ideias prolongam-se no tempo. Assim Platão também 
afirma que o Homem está dividido em dois. O corpo que tem um início e um fim igual aos sentidos humanos. 
E o espírito que não sendo matéria não corrói.  
Teoria da Metempsicose e da Reminiscência – está relacionada com a imortalidade do espírito e as 
sucessivas reencarnações. Portanto o espírito ao encarnar, num corpo irá recordar a ideia ligada ao objeto 
que anteriormente visualizou. Portanto, para Platão quando se vê um objeto, não é uma novidade, mas se 
fica atónito ou com saudade de regresso à verdadeira origem. Porque vê o corpo e tudo à volta e se 
apercebe o Homem que tudo é imperfeito e fugaz, quebrável. Os fenómenos da natureza são sombras das 
formas ou ideias.  
Imortalidade da Alma (espírito) – O espírito é o que se mantém através dos ciclos de vida. Pois é o princípio 
da vida. Os contrários sucedem-se alternadamente. Exemplo: a morte sucede a vida, depois a morte / do 
pequeno ao grande, pequeno…Platão assume que o espírito preexiste ao corpo, sobrevivendo à morte 
deste. Se recordamos é porque aprendemos. O que recordamos (a ideia) foi aprendida de outra existência. 
Outro argumento é que os opostos não se compatibilizam. Exemplo, o espírito participa na ideia de vida, 
logo exclui a ideia oposta, a morte. Assim o corpo ao se aproximar da morte, o espírito se apercebe e afasta 
e se liberta desta ideia passando à ideia contrária. Portanto o espírito altera a ideia, logo é infinito. Origem 
da alma (espírito) – As ideias teriam a mesma substância do qual é feita a ideia do cosmos. Seriam 
compostas de identidade, essência e diversidade. Não estão sujeitas à morte ‘ambas´ as ideias, porque 
foram criadas diretamente pelo “Demiurgo” nome dado por Platão a um arquétipo criador. O mundo sensível 
(transformável, imperfeito) não foi diretamente criado por Demiurgo mas sim por “entes intermediários” que 
são os números e as figuras geométricas e permite organizar o ‘caos’ do mundo sensível em ordem usando 
a matemática, multiplicando os objetos de acordo com a função.  
Destino das Almas (espírito) – refere-se às trajetórias que o espírito faz após a morte do corpo. Platão 
defende que o espírito que foi muito vivificado aos prazeres carnais, mesmo com a morte, não se consegue 

Ilustração 89 - Tempo é espírito. Quando se ouve o silêncio, ouvimo-lo também (tempo). (Ilustração nossa, 2017) 
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separar por completo do que é corpóreo, porque se tornou integrante. Ligam-se novamente a corpos de 
homens ou animais mas de acordo com o nível moral que alcançaram na vida anterior. O espírito que viveu 
na prática da virtude comum (não da virtude filosófica) vai o espírito encarnar em homens ‘bons’ “honestos” 
ou em animais mansos. Ao fim de várias encarnações, os vários espíritos reunir-se-ão numa planície do 
qual terão o livre arbítrio para decidir um modo de vida definitivo.     
Teoria da Participação – é a relação entre os objetos (mundo sensível) e as ideias. Por exemplo, os objetos 
são ‘cadeiras’ porque participam da ideia de cadeira. Uma mesma ideia tem múltiplas propostas visíveis. 
Teoria do conhecimento – Para Platão não se pode ter um “saber seguro de algo que se transforma”. Os 
sentidos variam de pessoa para pessoa face ao envelhecimento dos órgãos ou dano, mas a razão é igual 
em todos os Seres Humanos. O objeto da ciência são as ideias e não as coisas sensíveis. O espírito deve 
separar-se o mais possível do corpo (imperfeito, sensível) e se preparar para regressar ao mundo das ideias 
ou seja a morte. As ideias são a razão de ser do que existe de palpável. E permitem fazer julgamentos dos 
objetos, se são imperfeitos, perfeitos, semelhantes à origem. Na obra da “República” Platão diz que há um 
conhecimento intermédio entre a ciência e a ignorância, que é a opinião. A opinião é pouco confiável.  
Política e Educação – Platão descreve o Estado (governo) ideal que deve ser dirigido por filósofos em que 
o ponto de partida é o homem individual. 
Ele divide o corpo humano em 3 partes. A cabeça do qual o sujeito deve procurar obter sabedoria; o peito 
que representa a vontade, a coragem; abdómen relacionado ao prazer, do qual o Ser deve buscar a 
temperança. Quando as 3 partes atuam em sintonia pode-se afirmar que o Homem é integro e harmonioso. 
A estrutura social devia ser soberanos (cabeça); guardiões (peito); comerciantes /camponeses (abdómen). 
Era da opinião de que as mulheres poderiam governar o Estado tal como os homens desde que recebessem 
a mesma formação e se libertassem dos trabalhos domésticos e dos cuidados com as crianças. Platão foi 
o primeiro filósofo a favor de escolas públicas e creches e que o Estado devia ter um papel mais ativo na 
educação e não as famílias só. Depois de alguns dissabores políticos, mudou alguns aspetos da sua 
reflexão, restringindo a liberdade da mulher na politica. Ainda assim, continuava a defender que o Estado 
devia educar as mulheres. O verdadeiro político é o que não ama o comando e o poder, mas usa essas 
ferramentas para o serviço do bem. (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, 1945c, p. 88-93) (Costa, 
2015) 

 

Não há controlo da eternidade, é um conceito apenas, não a sentimos porque não 

somos eternos. Já o tempo conseguimo-lo detetar, eleva-se no movimento das coisas 

visíveis ou materiais. 

Ilustração 90 - O enigma da eternidade. (Ilustração nossa, 2017) 
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Com Albert Einstein25 assistiu-se a uma reviravolta sobre a problemática da origem do 

conceito de tempo. Até ao século XX defendia-se uma teoria baseada na causa e efeito 

ou seja determinista que se algo existe é porque houve um ato de criação à priori. A 

teoria de Einstein relacionava o tempo ao espaço em que a unidade de referência 

deixara de ser o “Céu” para  passar a ser a “velocidade da luz”. O tempo deixa de estar 

presente num só ponto do espaço mas se encontra em todo o espaço na forma de uma 

“coordenada”. (Ferreira, 2013, p. 88) 

 

 

25 O tempo o é, quando há relação entre matérias. Por isso se afirma que tudo é relativo a algo. Fisicamente 
é impossível saber se estamos em movimento ou não, o que se pode constatar é que estamos em 
movimento sempre relativamente a outro corpo. Por exemplo, um Ser está dentro do metro (carruagem), 
ele nunca saberá se está em movimento ou não, relativo a outro metro (carruagem). “O outro metro” é uma 
referência. Os termos de “chegar” e “partir” são relativos. O comboio chegou a… O comboio partiu de…  
Para que a velocidade da luz seja constante e a luz ser refletida ao mesmo tempo nos corpos tanto os que 
estão parados e em movimento, o tempo tem de abrandar para que haja uma sincronização. Logo o tempo 
anda mais devagar quando a distância é maior. O tempo estende-se para que a velocidade da luz seja a 
mesma.  
Contudo, na verdade a distância (espaço) não é proporcional ao tempo ou seja a velocidade da luz não é a 
mesma, varia consoante se está parado ou em movimento. O tempo não alarga o suficiente por isso ocorre 
outro fenómeno que é a contração dos corpos em comprimento em movimento. Porque quanto maior a 
distância entre corpos menor é o comprimento do mais longe. Ou parados ou em movimento os outros 
objetos “exteriores” a nós estarão (parados ou em movimento) mas estão a distanciar-se de nós.  
Se fossemos à velocidade da luz ou ‘quase’ o comprimento aumentava. Mas nenhum objeto com massa 
desloca-se à velocidade da luz devido à energia.  
Ao deslocar com mais velocidade, mais energia é imposta, a massa aumenta. Energia = Massa x C2 
(velocidade da luz). Qualquer objeto que possui massa tem gravidade porque tem um núcleo que suga o 
espaço. A gravidade aumenta a aceleração até um centro. A aceleração distorce o espaço-tempo. Quanto 
maior a gravidade mais lentamente o tempo passará. (Advexon TV, 2019) 

Ilustração 91 - “Stormy Sea With Lighthouse”, Carl Blechen. 1826. Luz, variável de comparação ao movimento no espaço e como 
interfere com o tempo. Farol, comparação à vila de Marvão alcandorada num rochedo, com céu instável e paisagem impiedosa, 
igual à tempestade. O farol simboliza a luz que a vila irradia por todo o concelho. Reflete o município porque é o ícone.   
(https://commons.wikimedia.org) 
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Euclides26 defendia três dimensões no espaço: cima/baixo; esquerda/direita; frente/trás. 

Mas estas dimensões podem ser transformáveis. A modificação do espaço influencia o 

tempo e vice versa. Portanto a ‘distância’ está na origem do conceito de espaço tal como 

a ‘duração’ na origem do conceito de tempo. (Ferreira, 2013, p. 88-89) 

Se adjudicarmos três períodos ao tempo, para facilitar o entendimento à escala do 

Homem, são o passado, presente e futuro. (Ferreira, 2013, p. 96) 

O passado é uma dimensão estática, irreparável. Só a memória é que tem condição 

para regressar ao que foi, sem o alterar e de forma muito ténue porque à medida que o 

“tempo” passa, as nossas recordações vão-se tornando mais centradas e não 

pormenorizadas. (Ferreira, 2013, p. 96-97) 

O presente é observado como uma dimensão demasiado efémera, passageira dir-se-

ia. No ‘instante’ a seguir já se estabelece o passado. É no instante que vive o presente, 

dependente do ‘agora’, porque se não passa logo a ser “pretérito” e para um futuro 

desconhecido. Tem duas sequências, o exato ápice em que ocorre e o momento em 

que acabou de se dar. São presentes consecutivos, que por vezes denunciam o que vai 

acontecer a seguir. (Ferreira, 2013, p. 96 e 97) 

26 A obra mais conhecida de Euclides foi “Os Elementos”, composta por treze capítulos de estudos de 
álgebra, aritmética, geometria. No seu trabalho denominado “Óptica” fala sobre perspetiva. Na obra “Os 
Fenómenos” é sobre geometria esférica. A geometria plana é baseada em eixos cartesianos e a geometria 
esférica usa ângulos e segmentos geodésicos. “Os dados” detém tabelas com medidas lineares e angulares 
e como se comportam numa esfera. “A divisão” contém 36 propostas relacionadas à divisão de 
configurações planas. (Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2001) 

Ilustração 92 - Praia fluvial na Portagem nos anos 90. Represa no rio Sever. (Ilustração nossa, 1999) 
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O Futuro é aquilo que ainda não é presente, é “a sua razão de ser é deixar de ser”. 

(Ferreira, 2013, p. 97). Albert Einstein provou que o tempo é relativo, afirmando ser uma 

“ilusão persistente” acreditar que há três períodos separados, eles existem no mesmo 

momento. De facto quando se sonha não há a perceção de um passado, presente e 

futuro, mas tudo num só. Acontecimentos que se misturam sem uma coerência 

temporal. Só no presente visível (matéria) é que o homem desdobra estes tempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 93 - Os vários presentes desfragmentados no espaço-tempo. Os presentes que espelham o passado e se 
distendem para lá e os presentes que dão continuidade ao futuro e ao prosseguir promovem um desfasamento menor 
na regra. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 94 - Indivíduo programado. Emaranhado de momentos passados, presentes e futuros só de um Sujeito. 
Marvão. (Ilustração nossa, 2017) 
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Einstein pôs em causa estas três dimensões. O universo é o lugar onde a noção de 

tempo é muito diversificada. Aparenta ser tudo programado porque o tempo não segue 

o mesmo ritmo para todos os seres. E então como se conjuga todos os tempos? Através 

das distâncias num espaço. Portanto se apreende que se não há distinção de períodos 

temporais, há eternidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrações 95 e 96 - Linhas, diversas distâncias e tempos que se entrecruzam, porém tudo perfaz um todo que é a intemporalidade. 
(Ilustração nossa, 2017). A obra de pintura que está abaixo se designa por “Morning in The Riesengebirge”, Caspar David Friedrich, 
1810-1811. (https://www.wga.hu) Repare-se como este território do Alentejo assemelha-se à paisagem da cordilheira que se situa na 
fronteira entre a República Checa, Polónia e Alemanha. A pintura transparece muitos dos momentos de alvorada em Marvão em que 
se avista o cruzeiro, o céu translúcido e um nevoeiro por entre os planaltos e cumeadas que se espraiam pelo horizonte.  

https://www.wga.hu/
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A fusão dos três períodos, revelam que os eventos pelo qual experienciamos não 

desaparecem de vez, estão em diferentes fragmentos do espaço-tempo. Estas três 

dimensões coabitam no universo, defendendo que o tempo não avança mas que é 

sempre presente. Assim como nos movimentamos no espaço, também nos 

movimentamos no tempo. É como se o Ser se distendesse, como se partes dele 

estivessem espalhadas pelo universo. Isto é, as experiências passadas e vivenciadas 

permanecem reais e os nossos atos traduzem a sua presença. Se há movimento de 

qualquer matéria que seja, logo pode-se admitir que há tempo. 

“Existe […] outro elemento além das três dimensões tradicionais, e é precisamente o 

deslocamento sucessivo do ângulo visual. Assim designou-se o tempo, quarta 

dimensão”. (Zevi, 1996, p.22) [excerto retirado da tese de doutoramento de Ferreira].  

 

Concluindo, ainda subsiste uma certa incompletude sobre o que é o tempo e não há 

uma definição consistente, porque é sobre-humano, está além da condição de Ser. Ver 

Anexos A e B sobre como se perceciona o tempo nos seres, concretamente no Homem 

e nas suas obras.   

Ilustração 97 - O Tempo equipara-se a uma explosão, projeta-se para todos os eixos. Encosta E da serra do Sapoio. Deslocamento do 
olhar como se tivéssemos a pairar. (Ilustração nossa, 2017) 
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2.2. ENQUADRAMENTO MORFOLÓGICO 

O concelho de Marvão está enquadrado na NUT Alto Alentejo27, 

inserido no distrito de Portalegre, Portugal.  

 

 

 

 

 

 

27 NUTS é o acrónico de “Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos” É uma divisão do 
território português em regiões. Foi criada no inicio da década de 70 do séc. XX pela Eurostat propondo um 
modelo universal de recolha de dados, divulgação e compilação de estatísticas de todos os países membros 
da UE. Para ser facilmente sucinto detém uma hierarquia NUTS I, NUTS II, NUTS III, de ordem crescente, 
da macro escala para a micro escala, as unidades são delineadas segundo critérios geográficos, 
administrativos e populacionais. A NUTS Alto Alentejo integra o continente que se observa na NUTS I, 
pertence à região do Alentejo verificável na NUTS II e à sub-região Alto Alentejo na NUTS III. (Pordata, 
2019)  

Ilustração 98 - Planta de Enquadramento Regional. Esc. 1/300.000. O município de Marvão  inserido no Parque Natural da Serra de São Mamede (Câmara 
Municipal de Marvão, 2016, folha nº 3) 
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É rodeado a norte/oeste pelo concelho de Castelo de Vide, a sul/oeste pelo concelho de 

Portalegre (cidade distrito) e a norte/este por Espanha. A totalidade da sua superfície 

(99%) situa-se na bacia hidrográfica28 do rio Tejo e 1% pertence à bacia hidrográfica do 

Guadiana. (C.M.M., 2016, p.9) 

Marvão abrange uma área de 155km2 sensivelmente e alcança quatro freguesias, no 

sentido norte-sul são: Beirã, Santo António das Areias, Santa Maria de Marvão e São 

Salvador da Aramenha. (C.M.M., 2016, p.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O território concelhio apresenta uma configuração retangular, com cerca de 20 km na 

direção norte-sul e 10 a 11 km no sentido este-oeste. (Modelo de Ordenamento)  

 

28 É o território drenado por um rio principal e os seus afluentes. (Universidade do Algarve, 2007) 

Ilustração 99 - Mapa do concelho de Marvão repartido em freguesias. A cor 
vermelha corresponde à localização do aglomerado fortificado de Marvão. 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Marvão#/media/File:Marvão_freguesias.svg) 
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Há um fator determinante na paisagem de Marvão, é a sua inserção plena no Parque 

Natural da Serra de São Mamede e na Rede Natura 200029, que integra um património 

natural e paisagístico singular a nível geomorfológico, florístico, faunístico e cénico. As 

unidades de paisagem que suportam Marvão são consideradas como de transição entre 

as Beiras e o Alentejo. (C.M.M., 2016, p. 71, 83-89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  É o principal instrumento de conservação da natureza da União Europeia. A finalidade é a longo prazo 
assegurar a conservação ou restabelecimento de habitats naturais e espécies em vias de extinção na 
Europa. (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 2011) 

Ilustração 100 - Mapa do Parque Natural da Serra de São Mamede. Toda a área do concelho de Marvão está 
inserida no parque. (http://www2.icnf.pt/portal/ap/resource/img/pnssm/mapas/map-leg) 

 Ilustração 101 -  Parte do mapa da Rede Nacional de Áreas 
Protegidas, da Rede Natura 2000  
(https://rea.apambiente.pt/content/sistema-nacional-de-áreas-
classificadas) 
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O município está incorporado numa encosta norte da Serra de São Mamede30 e se 

expande desde o ponto mais elevado da serra à cota de 1027m a sul até ao rio Sever 

(afluente do rio Tejo), na confluência deste com a ribeira de Vale do Cano a 200m, a 

norte. Entre os seus pontos extremos a sul e norte, existe uma diferença de altitudes de 

aproximadamente 800 m. O desnível não é vencido de forma regular. (C.M.M, 2016, 

p.10) 

 

  

30  Localiza-se na NUTS III Alto Alentejo. É a serra mais elevada a sul do rio Tejo, a cota mais elevada 
ronda os 1025 metros. Apresenta uma direção NO-SE com 40 km de comprimento e 10 km de largura. 
Constitui o extremo ocidental da cordilheira luso-espanhola. A configuração orográfica existente são vales 
largos, dois planaltos centrais e elevados cumes que perfazem um conjunto de várias serranias. Elas estão 
identificadas: a serra de São Mamede (1025m); a serra Fria (900m); a serra do Sapoio ou de Marvão 
(865m) que no topo encontra-se a vila de Marvão; a serra da Selada (823m); a serra de Castelo de Vide 
(762m) e a serra de Portalegre (638m). Em relação aos vales: Escusa; São Julião; Porto de Espada; Porto 
Roque; Freguesia e do Sovrete. A região de São Mamede pertence a uma das regiões do globo de maior 
impacto da colisão das massas continentais de Laurásia (América do Norte, Europa) e a Gondwana 
(África, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Antártica, Hindustão, Madagáscar) que ocorreu no fim 
do Paleozoico, entre o fim do período Devónico e a meio do Permiano. A região da serra de S. Mamede 
detém a maior mancha do devónico em território português. (cm-marvao.pt em Património Ambiental) 
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Ilustração 102 - Mapa Hipsométrico. A cor vermelha está o aglomerado urbano de Marvão. (Câmara Municipal de 
Marvão, 2016, p. 12) 
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O rio Sever é a linha de água que mais é notória e delimita Portugal e Espanha, numa 

extensão de mais de 15 km. Nasce no extremo sul do concelho, efeito da confluência 

do ribeiro do Porto da Espada e do ribeiro das Reveladas. A orientação é de sul para 

norte. A nascente está a cotas máximas de 900m de altitude e desagua no rio Tejo a 

uma cota média de 100m. (cm-marvao.pt em Património Ambiental) 

 

 

 

 

 

 

O território municipal, no aspeto orográfico, encontra-se repartido em duas grandes 

unidades sub-regionais concretamente, a Serra de São Mamede e a Plataforma de 

Portalegre. A serra do Sapoio / Marvão onde está erigido o aglomerado urbano de 

Marvão ainda pertence à unidade geológica da Serra de São Mamede. 

A unidade de paisagem da Serra de São Mamede, apresenta um relevo característico 

de serra, com cotas mais elevadas que as da planície circundante, com alterações 

bruscas de altitudes e declives muito acentuados, onde predominam cristas quartzíticas. 

A exceção ocorrida nesta unidade é o vale da Aramenha e a Plataforma de Alvarrões 

por terem uma morfologia mais aplanada. (C.M.M., 2016, p. 13-14) (C.M.M., 2004, folha 

01) 

Ilustração 103 - Desenvolvimento do rio Sever no interior e exterior do 
município. (http://www.cm-marvao.pt/pt/informacoes/geografia) 

Ilustração 104 - Meandros do rio Sever, próximo da localidade Reveladas. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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A unidade Plataforma de Portalegre, observável a norte da Serra do Sapoio, consta de 

uma superfície mais ondulada, muito retalhada pela erosão hídrica31. Com predomínio 

de declives moderados cuja a cota base ronda os 500m. Constitui uma zona de 

transição entre a serra e a peneplanície. É característico nesta unidade, as formações 

graníticas e singular a paisagem natural ser polvilhada por afloramentos rochosos à 

superfície. O extremo norte do município, numa diminuta área, está incluída na unidade 

de peneplanície com relevo mais suave e ondulado, não ultrapassando os 300m 

mantendo-se com esta morfologia até à margem sul do rio Tejo.  (C.M.M., 2004, folha 

01) 

Ilustração 105 - Planta de Enquadramento Geomorfológico. Esc. 1/100.000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 01) 

31 Significa o transporte de fragmentos ou materiais do solo ou movimentos de massas do solo de um lugar 
para outro sobre a ação da chuva ou do escoamento superficial. (Fonseca, 2014) 
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Ilustração 108 - Unidade de Paisagem da Serra de São Mamede em novembro. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 106 - O sol a amaciar a paisagem, todavia de aspeto rude e à sombra estão as rochas disfarçadas em bulício. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 107 - Nem a sombra consegue quebrar o rochedo. São como amuletos junto aos caminhos do Homem. (Ilustração nossa, 2017) 
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As duas unidades regionais mencionadas, apresentam componentes geológicas 

distintas. Na Serra de São Mamede, a sul do concelho prevalecem as rochas 

sedimentares32 e metamórficas33 que são os xistos argilosos, grés, quartzitos, calcários 

dolomíticos e na Plataforma de Portalegre a norte, sobressai as rochas magmáticas34 

como os granitos calco-alcalinos com cristais de grande dimensão envoltos em grão 

grosseiro, na generalidade desta unidade. (C.M.M., 2016, p. 16-17) 

Nas serras do Sapoio / Marvão, da Selada e Fria (pertencem ao conjunto da serra de S. 

Mamede) nas suas ladeiras contém detritos quartzíticos na extensão das cristas 

quartzíticas. O fundo do vale é composto por calhaus de quartzo, especificamente. 

(C.M.M., 2016, p. 16) 

O tipo de solos mais significativo no município de Marvão é os Cambissolos35 e a norte 

do concelho perfazendo uma tira estão os Litossolos36.  

 

  

Ilustração 109 - Unidade de Paisagem da Serra de São Mamede. Todas as formas do céu resultam bem em 
Marvão. Quem tem mais expressão? As serranias marinheiras de São Mamede ou o céu? (Ilustração nossa, 2017) 

32  Informação no final deste subcapítulo na página 121. 
33  Informação no final deste subcapítulo na página 121. 
34  Informação no final deste subcapítulo na página 121. 
35 São solos jovens pouco manipulados ou decompostos pelos agentes externos (vento, água, 
gravidade…). Não apresentam grandes quantidades de argila, ferro, alumínio. Estão localizados nas áreas 
de relevo mais acentuado e com mais humidade. É fácil encontrá-los sobre a rocha granítica no Norte e 
centro-Este de Portugal e nos maciços calcários da Estremadura e no Sul de Portugal. (Ferreira, 2000) 

36 É o segundo tipo de solo mais representado em Portugal, sendo que o primeiro é os Cambissolos. 
Destacam-se por ter pouca profundidade, menos de 30 cm e estão assentes sobre rocha resistente, em 
geral o xisto. Prevalecem nas regiões com temperaturas amenas e elevadas e de fraca precipitação como 
acontece em Trás-os-Montes, na Beira Interior e Alentejo. A pouca fundura que apresentam faz com que 
sequem ou alaguem facilmente ou que sejam transportados pelos agentes externos. (Ferreira, 2000)   
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Ilustração 110 - Carta Geológica. O aglomerado de Marvão está fortificado naturalmente por afloramentos rochosos de granitos Calco-Alcalinos que marcam 
a paisagem da Plataforma de Portalegre a norte do município e por cristas quartzíticas que se formaram entre o período Ordovício e o Devónico, no ciclo 
orogénico Alpino. (Câmara Municipal de Marvão, 2016, p.18) 

Ilustração 111 - Carta Litológica. A “bordeaux” está a localização do povoado 
fortificado de Marvão. (Câmara Municipal de Marvão, 2016, p.22) 
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Predominam os solos com aptidão para a silvicultura e pastorícia e a reserva de 

extensas áreas destinadas à floresta espontânea e natural. São reduzidas as áreas com 

forte capacidade agrícola, pois as condições naturais são pouco propícias ao uso 

intensivo generalizado. Com exceção do limite norte da freguesia da Beirã e da metade 

sul do município (São Salvador da Aramenha). As culturas de cereais outono-invernais 

são as mais apreciadas. (Abreu, 2004, v. III) 

 

 

 

 

 

 

Existe maior concentração fundiária, mas a dimensão média de propriedade é mais 

pequena. Integrando a estes dados, o número de trabalhadores independentes é 

superior, ao verificado na restante região do Alentejo e o total das receitas das 

explorações agrícolas provém do trabalho do agregado doméstico. (O.A., 2004, v. II)    

Relação com o Anexo C e Apêndice B e C e indiretamente com o Anexo H. 

  

Ilustração 112 - Uso e Ocupação do Solo. (Câmara Municipal de Marvão, 2016, 
p.29) 

Ilustração 113 - Planta com o Uso e Ocupação Atual do Solo (Câmara Municipal de Marvão, 2016, p.30) 
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É temperado mediterrânico / continental com tendência para a 

semiaridez, fortes contrastes entre o verão e o inverno e até 

entre o dia e a noite. A humidade relativa é mínima no verão, 

os valores de evapotranspiração37 são muito elevados na 

primavera/verão. (Câmara Municipal de Marvão, 2016, p. 31) 

A temperatura média anual é a mais baixa do Alentejo. As 

temperaturas do ar são mais amenas. Usufrui de verões mais 

suaves do que a temperatura extrema nesta estação, que 

costuma assombrar a planície alentejana. (Câmara Municipal 

de Marvão, 2016, p. 32) 

 

Ilustração 114 - Planta de Solos do Sítio de Marvão (cota 520-852 da serra do Sapoio). Esc. 
1/5000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 40) 

37 É o resultado da soma de dois fenómenos naturais combinados de perda de água, quer por evaporação 
através do solo e da transpiração das plantas. (Porto Editora, 2011) 
 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        117 

 

A altitude, no entanto, origina condições marcadamente continentais com invernos mais 

rigorosos e o verão assomado com fortes amplitudes térmicas. As vertentes expostas a 

sudoeste têm um clima mais quente e seco do que as que estão expostas a nordeste, 

com um clima mais frio e húmido. O mês mais quente é julho e o mais frio é janeiro, os 

menos chuvosos são julho e setembro e chove vigorosamente de janeiro a abril.  

A serra de São Mamede é uma das unidades de paisagem38 constituintes que abarca o 

município de Marvão e perfaz uma barreira de condensação de massas de ar39 húmido 

oceânicas provenientes do Oceano Atlântico. O que despoleta características climáticas 

de cariz atlântico nas áreas circundantes, reduzindo a continentalidade. 

A humidade varia com a evolução do dia, contendo os valores mais baixos na parte da 

tarde, pois a temperatura do ar é mais elevada, mas analisando esta variável ao nível 

mensal, o mês mais húmido é janeiro.(Câmara Municipal de Marvão, 2016, p. 36) 

As geadas são mais favorecidas nos anos secos e sobre altas pressões atmosféricas 

(anticiclone), pois o arrefecimento noturno fica mais intenso, no entanto, identicamente 

a natureza do solo, a altitude, o revestimento, a drenagem atmosférica, afeta também. 

No Vale da Aramenha e nas margens do rio Sever, acumula-se mais ar frio sendo as 

zonas mais afetadas por nevoeiros e geadas. 

 

 

Ilustração 115 - Coroa a evaporar-se. (Ilustração nossa, 2017) 

38 O significado está descrito no subcapítulo 2.3 – As Dimensões da Paisagem no Município. 
39 São grandes volumes de ar, que horizontalmente detém as mesmas características de temperatura, 
densidade e humidade. 
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Ilustração 116 - Clareza das formas mais fortalecida com o branco. (Ilustração nossa, 2007) 

Ilustração 117 - Alvorada já avançada. Vista para E a partir da vila de Marvão. Mês de junho. (Ilustração nossa, 2018) 
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Por causa de um relevo desigual, as freguesias estão expostas à luz solar de forma 

distinta umas das outras, valendo também variações microclimáticas. As ladeiras norte, 

nordeste e noroeste a vegetação é profunda e frondosa semelhante ao coberto vegetal 

da Beira Interior e Trás-os-Montes e as expostas a sul, oeste e sudoeste, com uma 

vegetação mais seca.  

Ilustração 118 - Maremoto. A vila de Castelo de Vide vai ser fustigada. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 119 - Carta da Insolação Média Anual e Radiação Solar. (Câmara Municipal de Marvão, 2016, p. 37) 
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Ilustração 120 - Índices de Conforto Bioclimático em janeiro e abril. Valores Médios. (Câmara Municipal de Marvão, 2016, p. 42) 

Ilustração 121 - Índices de Conforto Bioclimático em julho e outubro. Valores Médios. (Câmara Municipal de Marvão, 2016, p. 43) 
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32a Os sedimentos encontram-se na superfície da Terra e resultam dos fenómenos naturais de erosão e 
meteorização de rochas pré-existentes e restos orgânicos. Constituem apenas uma fina camada superficial 
por cima das rochas metamórficas e magmáticas. Estes últimos tipos de rochas formam a maioria do volume 
da crosta terrestre. São rochas sedimentares as areias, conchas, siltes. O processo de desintegração das 
rochas, dos minerais ou do solo e o desgaste do solo deixam estes fragmentos vulneráveis aos agentes 
externos como o vento e a chuva que os transporta. Quando os agentes perdem força, ocorre a 
sedimentação. Com o prolongamento e aumento do volume de sedimentação, nos estratos inferiores os 
sedimentos são compactados, dá-se uma redução no volume e depois são cimentados ou agregados por 
minerais novos que vão colar as partículas já sedimentadas anteriormente. Este percurso de transformação 
de sedimentos em rocha denomina-se de diagénese. Para identificar a presença de rochas sedimentares, 
deve-se reconhecer a sua formação em camadas paralelas e horizontais devido à deposição continua numa 
superfície continental, no fundo dos oceanos, de um lago ou rio. (Colégio Vasco da Gama, 2012) 
33a O vocábulo “metamórfico” significa meta – mudança e mórfica – forma. Formam-se a partir de outras 
rochas pela a ação de vários fatores de forma isolada ou conjunta, como a pressão, temperatura, fluidos, 
tempo sem que ocorra alteração do estado físico (sólido, liquido, gasoso, plasma) dos materiais. O resultado 
final é uma rocha diferente da originária.  
Há 3 tipos de metamorfismo: metamorfismo regional; metamorfismo de contacto; metamorfismo de impacto.  
O primeiro está claramente relacionado a uma demarcada região, face ao peso das camadas superiores e 
dos movimentos laterais, os materiais tendem a descer em profundidade na litosfera e por isso sujeitos a 
novas condições de temperatura. Na continuidade do processo da diagénese (ver nota 47) vai afundando 
a bacia sedimentar ao ponto de estas rochas sedimentares atingirem um patamar de temperaturas médias 
e de maior pressão, nesta fase dá-se a passagem e a origem de uma rocha metamórfica. Ex: gnaisses, 
xistos, micaxistos, ardósias, filitos. Enquanto que na formação de uma rocha sedimentar (compactação e 
cimentação) as temperaturas estão mais baixas.   
O metamorfismo de contacto surge do contacto entre a câmara magmática e as rochas. O magma está a 
altas temperaturas e as rochas sofrem um cozimento sem alterar o seu estado. Ex: o quartzito, corneanas, 
o mármore.  
O metamorfismo de impacto resulta da transformação da rocha num curto espaço de tempo (segundos a 
poucos minutos), face às ondas de choque de alta pressão com o impacto de corpos celestes e das 
elevadas temperaturas dada a profundidade. (Colégio Vasco da Gama, 2012) 
34a Formam-se com o arrefecimento e posterior estabilização do magma. Se o magma consolida no interior 
da crosta terrestre origina rochas intrusivas ou plutónicas, como o granito. No caso dos magmas 
estabilizarem à superfície da crosta ou muito próximo, dão origem a rochas extrusivas ou vulcânicas, de 
exemplo o basalto. No primeiro grupo sucede um arrefecimento mais lento do magma propiciando o 
desenvolvimento de cristais enquanto que no segundo grupo com um arrefecimento mais rápido, os 
minerais são mais pequenos e menos cristalização. 
Há ainda outro tipo de rochas magmáticas que surgem do preenchimento das fissuras das rochas pelo 
magma, chamam-se filoneadas ou o filão. 
Há três tipos de texturas das rochas magmáticas: holocristalina – quando a rocha está toda cristalizada, é 
corrente nas rochas plutónicas e nas filoneanas logo são rochas que levaram milhões de anos a formarem-
se. A cristalização de cada mineral é faseada; hemicristalina – quando a rocha está parcialmente 
cristalizada e significa que o magma teve algum tempo no interior mas ascendeu à superfície interrompendo 
a formação dos restantes minerais porque o arrefecimento à superfície é rápido. As rochas vulcânicas tem 
esta textura; vítrea – quando não há nenhum mineral, que é quando o magma ascende rapidamente à 
superfície. As rochas vulcânicas tem esta textura. Quanto à tonalidade das rochas: os magmas não são 
todos iguais e variam em termos de composição e depende do lugar. Leucocratas – a maioria dos minerais 
são claros, ex. o granito; mesocratas – equilíbrio de quantidade de minerais claros e escuros. Possui tom 
intermédio, ex. diorito; melanocratas – a maioria dos minerais são escuros, ex. o basalto. (Colégio Vasco 
da Gama, 2011)  
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2.3. AS DIMENSÕES DA PAISAGEM NO MUNICÍPIO 

A temática de que trata a dissertação é sobre a arquitetura da paisagem de Marvão, à 

escala administrativa de município e justificar ao longo da presente reflexão porque é 

que se considera intemporal a paisagem de Marvão. Para esse propósito é fundamental 

entender o conceito e a origem do vocábulo «paisagem» e a sua evolução de significado 

e de atitude, por parte das sociedades no decurso da história humana e perceber que o 

termo «paisagem» inclui diversas abordagens, sensorial, socioeconómica, ecológica e 

cultural, do qual a arquitetura inclui todas estas dimensões. Significa que a paisagem 

humanizada de Marvão embute todas estas componentes, por isso a perceção de um 

território intemporal, isto é um lugar com um rosto e autossustentável. Este estudo vem 

a comprovar que há uma dupla adaptação do homem ao natural e do natural ao homem. 

Portanto Marvão está atual, de acordo com o paradigma recente do que se considera 

«paisagem». Porém o conhecimento e a visão que está por detrás do vocábulo passou 

por muitas transformações ao longo de centúrias. Evolução da ideia através da pintura 

e no campo da arquitetura de paisagem que se pode visualizar no Anexo D. 

A origem da palavra paisagem, nas línguas românicas, provém do termo em latim 

“pagus” que significa país e escreve-se “paisaje” em espanhol, “paysage” em francês, 

“paesaggio” em italiano. (Universidade de Évora, 2001, p. 12) Nas línguas germânicas, 

revela-se a partir do vocábulo “land” relacionado com terra, lugar e escreve-se em 

alemão “landschaft”, em inglês, “landscape”, em holandês, “landschap” e em 

dinamarquês, “landskab”. (Universidade de Évora, 2001, p. 12) 

Em ambos os casos (línguas romanas e germânicas) tinham como sentido uma parcela 

administrativa ou religiosa do território, o que corresponde ao conceito grego de “chore” 

ou “khôra”, que diz respeito ao espaço rural que circundava a Pólis ou cidade-estado 

grega. (Universidade de Évora, 2001, p. 12) O significado do vocábulo «país», um 

espaço que é delimitado por fronteiras geográficas e munido de soberania própria, 

remete para a cultura latina da necessidade de posse e poder sobre algo enquanto que 

«terra» já confere num espaço e significado mais abrangente. (Porto Editora, 2011)   

Este simbolismo procede da Idade Média e de épocas anteriores, o conhecimento era 

muito limitado e estritamente fadado às classes sociais do clero e da nobreza. As 

comunidades estavam muito isoladas, o espaço exterior era reduzido, por esse motivo, 

a observação da natureza ser restrita ao espaço do claustro ou ao horto. Neste período 

remoto admite-se que o conceito de paisagem abrangia somente a contemplação da 

natureza. (Universidade de Évora, 2001, p. 12) 
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Se efetuarmos uma análise de toda a arte pictórica desde a sua origem (Anexo D), 

apercebemo-nos que o Homem não está desfasado da natureza porque provém dela. 

O Ser em primeiro plano nos quadros (como se verifica a partir da arte egípcia) poderia 

induzir para a sua superação e evolução, saindo da sua condição animal.  

Deste modo a compreensão da paisagem somente como uma entidade visual, de 

contemplação e de sentido estético, foi dominante até meados do século XX. Após esta 

visão, é aceite de forma mais completa que num determinado espaço, ocorre uma 

combinação dinâmica de elementos biológicos, físico-químicos e antropológicos que 

interagindo, constituem uma unidade indissociável e em permanente evolução. 

No início do século XXI, introduz-se a ideia de caráter da paisagem. O relatório   

European Landscapes afirma que “quer seja à escala local, regional, nacional ou ainda 

internacional as paisagens exprimem o caráter e identidade de cada lugar «genius 

loci»40, refletindo tanto a história natural como cultural de um território, num determinado 

momento”. (Convenção Europeia da Paisagem, 2000, Decreto nº4 / 2005) 

O processo da globalização tem incrementado a estandardização em várias vertentes 

sociais e a paisagem, por extensão, sofre também modificações no sentido da sua 

simplificação. Trata-se de uma homogeneização coletiva com um código universal.  

No entanto, este radicalismo começa a ser criticado e se instiga a voltar a um equilíbrio, 

onde as próprias ferramentas atuais, podem recuperar e revalorizar o caráter particular 

das paisagens e o seu património com fins sustentáveis. Por exemplo a Convenção 

Europeia da Paisagem, explicitado no Decreto número 4/2005: “Constatando que a 

paisagem desempenha importantes funções de interesse público, nos campos cultural, 

ecológico, ambiental e social, e constitui um recurso favorável à atividade económica, 

cuja proteção, gestão e ordenamento adequados podem contribuir para a criação de 

emprego”41. 

O Lugar e o Tempo são indissociáveis e imprescindíveis no entendimento da identidade. 

“A paisagem de hoje corresponde a um produto do passado, constitui um registo de 

memória coletiva”. (Orlando Ribeiro,1993). Ligação aos Anexos A e B. 

 

 

40 Significa “espírito do lugar” É um conceito romano. Os romanos acreditavam que qualquer Ser detinha o 
seu “genius” ou o seu “espírito guardião” Este espírito é a força para viver, é o que dá vida aos indivíduos 
e aos lugares e determina a essência das coisas. O espírito transparece o que uma forma é ou o que deseja 
ser. (Pires, 2008, p. 117) 

41 Pode-se relacionar o excerto da Convenção Europeia da Paisagem com o Anexo H – “Potencialidades e 
fragilidades: a permanência” da presente dissertação que apresenta uma análise SWOT sobre o território 
concelhio de Marvão.    
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A paisagem compõe-se como uma narrativa dos Seres que a vivenciam. O modo de 

apropriação de um lugar pelas comunidades inerentes a ele varia conforme o sistema 

natural e os valores da sociedade que estão em vigor naquele tempo especifico. A 

aparência de um lugar é o resultado dessa combinação viva, dinâmica, mutável ao longo 

dos tempos. São gerações sucessivas que seguem o modelo de costumes de seus 

antepassados ou estes são uma fonte de inspiração para os mais novos e que dentro 

do que conhecem, acrescentam algo de novidade ao quotidiano relativo à sua época de 

vida.  

Caldeira Cabral, em 1978 confirma esta reflexão e incide numa distinção básica entre 

“paisagem natural que considera ser o resultado da interação exclusiva dos fatores 

bióticos e físicos, anteriores à ação do homem. E a paisagem humanizada, resultante 

da ação multissecular, contínua ou intermitente, do Homem sobre a paisagem natural, 

apropriando-a e modificando-a a fim de adaptar pouco a pouco às suas necessidades, 

segundo o que a sua experiência, os seus conhecimentos e sua intuição lhe foram 

ensinando.” 

Contudo há quem defenda que o conceito de Paisagem deve ir ao encontro do de 

Património Cultural. Este conceito se define como todos os bens materiais e imateriais 

de valor civilizacional que comporta um interesse cultural marcante e deste modo 

adquirem reconhecimento e conservação sistemática. A herança nacional é o elemento 

de união entre gerações e que as faz pertencer a uma determinada comunidade ou lugar 

que se singulariza de outros lugares. (Oliveira, 2014, p. 79-83) 

Portanto pode-se afirmar que sem o Homem não existiria Património nem Paisagem, 

porque o conceito ficaria incompleto.  Nesta perspetiva White e Walker acordam que tal 

como o Património deve ser protegido e resistir à passagem do tempo, a Paisagem 

também deveria estabilizar. O que contraria o que outros estudiosos na matéria afirmam 

com respeito à ideia de paisagem, que é “mutável”, dinâmica segundo o lugar e o tempo. 

(Oliveira, 2014, p. 79-83) 

Numa tentativa de coligar as diversas vertentes de reflexão sobre este preceito, pode-

se constatar que a estabilidade ou a singularidade de uma paisagem é o resultado de 

uma coerência interna no desenvolvimento natural e cultural, que se revela continua no 

espaço-tempo. Para além disso de uma configuração particular, fruto da junção de 

fatores como o uso do solo, do povoamento, do relevo e do coberto vegetal específico 

de um lugar, porque não muda radicalmente a sua génese mesmo com o passar de 

gerações. 
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Também se deve questionar se toda a paisagem de um território deve ser musealizada 

no seu todo ou só numa parte em uma dimensão ou escala, porque não se pode negar 

que até a geração atual está a acrescentar o seu momento à paisagem em que nela 

está incluída o património.  

A vila de Marvão e a envolvente imediata, concorreram a património mundial como um 

conjunto. Assume-se que é um território já consolidado e muito forte a imagem e o 

domínio que exerce, no entanto não significa que não possam concorrer mais elementos 

no “futuro” na mesma região. “(…) Mais de 68% dos edifícios apresentam elementos 

decorativos ou estruturais datáveis, estilisticamente, até ao séc. XVIII, não foi por uma 

questão de filosofia, mas, sobretudo, porque Marvão até hoje apenas sobreviveu (…)” 

(Bucho, 2005, p. 13) “(…)tudo é histórico, até a sobrevivência.” (Bucho, 2005, p. 12) 

“(…) não podemos ver em cada casinha de um c.h. como Marvão, um monumento a 

preservar com todo o fundamentalismo: vivem lá pessoas com os mesmos direitos à 

comodidade que os turistas que passam na rua. Uma conservação total só se justifica 

para um conjunto limitado de exemplos que se musealizem para visita turística, sendo 

propriedade pública.” (Bucho, 2005, p. 15) 

“Protecção da paisagem” - designa as acções de conservação ou manutenção dos 

traços significativos ou característicos de uma paisagem, justificadas pelo seu valor 

patrimonial resultante da sua configuração natural e/ou da intervenção humana;” 

(Convenção Europeia da Paisagem, 2000, capítulo I, Artigo 1º, alínea D) 

Na Convenção Europeia da Paisagem, elaborada em Florença a 20 de outubro de 2000, 

decreto número 4/2005, no capitulo I, que respeita as disposições gerais, da presente 

convenção, artigo 1, alínea a) a definição de «Paisagem» designa “uma parte do 

território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da 

inter-acção de fatores naturais e/ou humanos;” 

A compreensão holística da paisagem, inclui várias dimensões:   

 Ecológica: constituintes físicos e biológicos dos ecossistemas; 

 Cultural: fatores históricos, como as questões de identidade, capacidade 

narrativa e de entendimento da paisagem; 

 Socioeconómica – referente aos fatores sociais e atividades humanas que 

permanentemente constroem e alteram a paisagem, inclui os regulamentos e 

instrumentos que condicionam tais atividades; 
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 Sensorial – modo como as paisagens são apreciadas ao nível individual e 

coletivo. O sentimento de pertença e as memórias das comunidades que as 

mantém e personalizam, afeiçoando-se ao lugar. Anexo A e Apêndice A. 

 

A combinação acima produz as “Unidades de Paisagem”. Esta classificação é aceite 

pelo mantimento de um equilíbrio, harmonia e coerência interna no interior de cada 

paisagem. Onde é visível um padrão continuo, uniforme e que difere das restantes 

unidades. (Cancela d’Abreu, 2004, v. I) 

O que contribui para a individualização das unidades são fatores de natureza 

morfológica, uso do solo, proximidade a cursos de água e a presença de 

estabelecimentos humanos. Ligação ao Anexo E. 

Os limites administrativos do Município de Marvão albergam de forma “objetiva”, duas 

Unidades de Paisagem. O intervalo entre estas duas unidades, é a terceira unidade de 

paisagem que se denomina de «Plataforma de Portalegre» com um estudo mais restrito.   

A unidade que conquista quase a totalidade do concelho, é a unidade da «Serra de São 

Mamede», integrada no grupo de unidades de paisagem Alto Alentejo e a outra unidade, 

geograficamente disposta a norte do território concelhio, pertencendo 

administrativamente em grande fatia à freguesia da Beirã e numa exígua área a 

nordeste no concelho à freguesia de Santo António das Areias. Está incluída já na 

unidade «Terras de Nisa», portanto ao grupo de unidades de paisagem da Beira Interior. 

(Cancela d’Abreu, 2004, v. III e IV) 
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Unidade de Paisagem Serra de São Mamede (U.P. Alto Alentejo) 

O que singulariza a unidade de paisagem tratada face ao restante Alentejo é o seu 

relevo abrupto, sobranceiro, flutuante com uma cota altimétrica de 1025m na serrania 

mais elevada e extensas colinas a rondar os 600 metros. A mergulhar neste maciço 

rochoso no alto, estão as cristas quartzíticas com o seu remate enganchado. (Cancela 

d’Abreu, 2004, v. IV, nº 88) 

 

Personifica esta paisagem de serros o surgir das faldas da Beira Interior ainda em 

território de domínio alentejano, mas a avisar que está já a decorrer a transição de uma 

região para outra em dégradés. Marvão, terra de reencarnações.  

 

  

Ilustração 122 - O caminho para ir rumo ao Castelo de Marvão é por cima dos telhados das edificações. A escalada triunfal. Tal como 
uma habitação, as cristas quartzíticas são habitadas igualmente. (Ilustração nossa, 1998) 
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Já indicado no subcapítulo “Enquadramento 

Morfológico”, se diferenciam o Vale da 

Aramenha e a Plataforma de Alvarrões desta 

unidade de paisagem apesar de estarem 

embrenhados nesta paisagem serrana, mas 

com cotas altimétricas inferiores.  

 

 

 

Ilustração 124 - «Rocky ravine in the Elbe Sandstone Mountains» Caspar David 
Friedrich. 1822-1823. Alusão à imagem de cima. Ideia de limite, de alcance, de 
imprevisibilidade que define Marvão. (https://www.art-prints-on-
demand.com/a/caspar-david-friedrich/rock-ravine-ravine-in-the.html) 

Ilustração 123 - Os picos da cadeia São Mamede. Finisterra. (Oliveira, 2014, p. 286 e 287) 
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A unidade de paisagem Serra de São Mamede, tem aproximadamente 850 km2 e acolhe 

ao nível administrativo, parte dos municípios de Marvão, Castelo de vide, Nisa, 

Portalegre, Crato e Arronches. 

 

 

Ilustração 125 - Unidades de Paisagem do Alto Alentejo. O número 88 corresponde à Unidade de Paisagem 
da Serra de São Mamede, que inclui todo o concelho de Marvão exceto a área marcada com a cor verde, que 
pertence à Unidade de Paisagem Terras de Nisa. (Adaptado de Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, Alexandre Cancela d’Abreu – Teresa Pinto Correia – 
Rosário Oliveira (Universidade de Évora) – Coordenação DGOTDU, 2004)   
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A presença de uma região fronteiriça, presume os inúmeros castelos e seus conjuntos 

urbanos associados, de elevado valor patrimonial. Os aglomerados urbanos mais 

significativos inseridos nesta unidade paisagística estão implantados em locais 

estratégicos com o intuito funcional de garantia de segurança, é o exemplo a vila de 

Marvão e a vila de Castelo de Vide. A cidade de Portalegre situa-se na separação de 

duas bacias hidrográficas particulares como o Tejo e o Guadiana. (Cancela d’Abreu, 

2004, v. IV, nº88) 

O protótipo de uso do solo é de génese mediterrânica, com sistemas que combinam 

atividades agrícolas, silvícolas e pecuária42. Distinguem-se áreas de policultura 

sobretudo na envolvência dos principais aglomerados, com olivais, pomares, hortas, 

ferragiais43. É bem popular, o limite das parcelas agrícolas serem estabelecidos por 

«muros de pedra solta»44. (Oliveira, 2014, p. 266) As matas e matos contrastam com os 

aprimorados mosaicos agrícolas situados na base das encostas e os olivais 

principalmente nas manchas de solos calcários. Numa envolvência de manifesta 

expressão mediterrânica, a presença de carvalhais e castinçais45 nas áreas de maior 

altitude, conferem à paisagem um carácter mais setentrional. O castanheiro, têm sido a 

marca de destaque nesta paisagem. De todo o Alentejo, a única região onde se 

desenvolve é no Alto Alentejo, devido à elevada altitude e humidade e tempo fresco. Há 

dois tipos de povoamento de castanheiros, o primeiro destinado à produção de 

castanhas que é o “souto manso”, o segundo para a produção de madeira de castanho 

que se designa de “castinçal”. (Oliveira, 2014, p. 44-46) (Barata, 2009) A madeira é 

escura, pesada e fácil de trabalhar, usada em soalhos, marcenaria, mobiliário46. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

42 É um sistema multifuncional que conjuga as atividades agrícola, pecuária e florestal. Assenta numa 
produção florestal não lenhosa baseada na exploração de Quercíneas com o uso não intensivo do solo para 
a prática agrícola, cinegética e pecuária. Resulta em múltiplas produções, a cortiça, a lenha, a carne, o mel, 
as ervas aromáticas e em termos de ecossistema, regula o ciclo da água, previne a erosão, fortalece a 
biodiversidade, fixa o carbono, permite atividades de lazer e de recreio e espelha a identidade local. (Pinto-
Correia, 2013) 

43 Campo onde se cultivam cereais que antes de espigar, serve para o pasto dos animais. (Porto Editora, 
2011) 
44 Os muros de compartimentação são considerados valor patrimonial paisagístico ou cénico segundo o 
Plano Diretor Municipal de Marvão.  
45 Conjunto de castanheiros destinados ao corte de lenha e para a produção de madeira. Este tipo de 
castanheiro adapta-se bem a solos pouco profundos. No geral o castanheiro prefere solos frescos e leves 
de rocha granítica, xistosa ou arenosa de zonas de montanha como se verifica no interior Centro e Norte 
de Portugal. (Barata, 2009) 
46 Abordar-se-á esta temática sobre os materiais de construção usados na vila e no “sítio” de Marvão, no 
subcapítulo 3.3 com o titulo “A unidade límpida e imutável do seu prospeto arquitetónico”. 
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Ilustração 127 - Um dos ícones do concelho que marcam a paisagem de transição da cadeia montanhosa de São Mamede para a Beira Interior, são os 
pequenos montes recheados de rochas graníticas. Não é particular do concelho de Marvão, Castelo de Vide também detém a Unidade de Paisagem 
“Plataforma de Portalegre”. Pode-se confirmar pela Carta Geológica, que está no capítulo 2.2. Enquadramento Morfológico. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 126 - Arrelvado e olival sobre solo calcário. Cabras. No “além” superfície ondulada a “borbulhar”. (Ilustração nossa, 2017) 
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Ilustrações 128, 129, 130 - Na primeira imagem, o 
aglomerado urbano de Santo António das Areias, 
bebedouro, cavalo, oliveiras e castanheiros. Na 
segunda imagem, habitação característica com 
chaminé de fumeiro, quer a entrada principal quer o 
depósito da água contém telheiro. Fetos e muros de 
pedra seca. A terceira imagem é um olival e o 
povoado fortificado de Marvão “reto” (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Ilustração 131 - No mesmo espaço, uma pluralidade de árvores de tipos diferentes, situação incomum no Alentejo. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 132 - Demarcação de uma propriedade na proximidade da povoação da Beirã, com muro com capeamento pintado de cor ocre. 
(Ilustração nossa, 2017) 
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Os povoados encontram-se coerentemente integrados na paisagem, em modo 

aglomerado e disperso, designadamente nos seus extremos norte e sul, o que possibilita 

a agricultura mais intensiva nos vales, os planaltos determinados para as culturas de 

sequeiro ou pastagens e as encostas destinadas ao mato. (Abreu, 2004, v. IV, nº 88)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 133 - Soutos, próximo das Reveladas. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 134 - Pinheiro-bravo na ladeira norte da Serra do Sapoio. (Ilustração nossa, 2017) 
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Há uma ocupação tradicional do solo. Atualmente ainda acompanha esta lógica de 

ordenamento adotada pelos antepassados. A zona de vale apresenta uma morfologia 

em mosaico agrícola misto, instaurado em regime de pequena propriedade e 

tradicionalmente muito intensivo, onde habitam olivais, pomares, pastagens e pequenas 

parcelas hortícolas ou de cereal. (Cancela d’ Abreu, 2004, v. IV, nº 88) 

 

 

Ilustração 135 - Muros de pedra solta por entre o arrelvado rupícola. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 136 - Ninguém crê que se trata de uma paisagem alentejana…mas uma paisagem do Norte de Portugal. O sobreiro apela a voltar à realidade.  
(Ilustração nossa, 2017) 
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Nos planaltos o mosaico é mais expandido, existe mais espaço nivelado, o que 

possibilita o cultivo do cereal e aproveitamento do montado de azinho, sobro, de 

carvalho negral e dos soutos. Nas últimas décadas, a expansão de eucaliptais, 

nomeadamente na transição para as encostas alterou o modelo da paisagem. (Cancela 

d’ Abreu, 2004, v. IV, nº 88) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 137 - “Azinhal sobre calcários (Porto de Espada). Destaca-se a rosa-albardeira (Paeonea broteroi)”.(Oliveira, 2014, p. 57) 

Ilustração 138 - Sobreiros. Próximo de Porto de Espada. Entre montanhas da 
Serra de São Mamede. novembro. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 139 - Eucaliptal perto da Bica na ala norte do concelho de 
Marvão. agosto. (Ilustração nossa, 2017) 
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Nas vertentes, o que predomina é a floresta, no entanto com algumas terras para 

pastagem. O carvalho-negral, verifica-se em afloramentos graníticos e em áreas 

particulares sob a forma de «montado», os pinheiros-bravos ocupando já uma mancha 

considerável nas áreas de maior altitude da serra. A frequência de uma quantidade 

respeitável de árvores de folha caduca especialmente carvalhos e castanheiros, que se 

verificam no sopé das encostas imprime uma dinâmica cromática ao longo do ano, com 

a queda de folha e sucessiva rebentação. (Cancela d’ Abreu, 2004, v. IV, nº 88 / C.M.M., 

2016, p. 85-86, 89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 140 - Plátanos e muros 
de pedra solta musgados. 
novembro. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 141 - Árvore olaia. abril. 
(Ilustração nossa, 2017) 
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Nas encostas sul e sudoeste sendo as mais solarengas, a instalação de vinha foi uma 

solução. A espécie dominante nestas ladeiras é o sobreiro. Os matos que possam 

habitar aqui são os xarais-mediterrâneos dominados por esteva. (Abreu, 2004, v. IV, nº 

88) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 142 - Aveleiras?. Lado este do aglomerado medieval, fletido. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 143 - Vinha situada entre Escusa e o concelho 
vizinho de Castelo de Vide. abril. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 144 - Xarais ou xara ou ainda esteva. Imagem 
de novembro. (Ilustração nossa, 2017) 
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As atividades económicas que subsistem são a pastagem, a produção de hortícolas, 

exploração de pomares, olival e montado de azinho e de carvalho negral. Em território 

português, somente no município de Marvão e Castelo de Vide é explorada em sistema 

de montado a espécie quercínea de carvalho negral. (Abreu, 2004, v. IV, nº 88) 

Ilustrações 145 e 146 - Carvalho-negral. Na figura de baixo sobreiros. Dorso quartzítico para nordeste. Em que montículo estará o castelo 
de Marvão?.  (Ilustração nossa, 2017) 
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Em São Mamede nascem os cursos de água e que se distendem para outras unidades 

de paisagem: rios Sever, Caia e Xévora e ribeira de Nisa. Integração harmoniosa e 

complementar de no mesmo conjunto haver espaços cultivados com espaços naturais 

como os matos e bosques. As escarpas quartzíticas íngremes são revestidas de 

líquenes e nas fendas das rochas podem-se verificar a presença de vegetação rasteira 

ou rupícola47 e giestais radiosos nos substratos mais profundos. Na vegetação não é de 

admirar a comparência dos urzais rosa-lilás ricos em espécies, de marca setentrional. 

No rio Sever, nas suas margens detetam-se os amieiros que protegem e afagam o 

denso bosquete de fetos. (Cancela d’Abreu, 2004, v. IV, nº 88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Os habitats rupícolas são identificados pela escassez ou ausência do solo. As espécies vegetais 
sobrevivem sobre rocha nua se alimentando das pequenas partículas resultantes do desgaste das rochas. 
Outros fatores ecológicos promovem uma flora muito específica tais como as grandes amplitudes térmicas, 
natureza geológica e a reduzida humidade atmosférica. (Universidade de Aveiro, s.d.)  

Ilustração 147 - Carvalhal. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 148 - Líquenes ao pôr do sol. Quadro romântico. (Ilustração nossa, 2017) 
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Ilustração 149 - Giestal de giesta amarela ou piornais de retama 
«sphaerocarpa». (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 150 - Vegetação rupícola, na vertente E da Serra do 
Sapoio. junho. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 151 - “Urzal onde se destaca 
a joina (Erica australis) e a carqueja 
(Pterospartium tridentatun)” (Oliveira, 
2014, p. 57) 
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Ilustração 152 - Amieiros visíveis atrás da Ponte 
Quinhentista, na Portagem. Rio Sever. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 153 - Propriedade de fetos na vertente 
nordeste da Serra do Sapoio. Os fetos são plantas 
ancestrais, remontando ao período do Devónico 
(360 milhões de anos) (Revista Jardins, 2019) 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 154 - Carvalhos, rochedos graníticos, fetos e muros de 
pedra seca. (Ilustração nossa, 2017) 
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Vivenciando, de perto, o jogo de cor e formas que a flora desta região oferece, a vida 

animal em si não fica diminuída. A montanha emblemática (serra do Sapoio), com a vila 

no seu cume, contém isolados populacionais de duas espécies de anfíbios, o sapo-

parteiro e a rã-ibérica, que estão nos cursos de água que descem desta colina para se 

juntarem às águas do Sever. Nestes mesmos ribeiros, há um réptil, que curiosamente é 

mais comum observá-lo no Norte do país e que se designa como lagarto-de-água, nativo 

da Península Ibérica. No que respeita à avifauna, o melhor exemplar nesta área é o 

chasco-preto, um passeriforme rupícola porventura raro e com uma localização muito 

restrita ao Sul de Portugal. (C.M.M., 1999, p. 21-22 / Oliveira, 2014, p. 73) 

 

 

 

 

 

 

Os mamíferos dominam em praticamente toda a serra de São Mamede e são eles o 

texugo, o javali, a geneta. A lontra está recôndita nos cursos de água mais abrigados. 

Outro ser vivo, menos comum, que raramente se deixa observar nas encostas de   

Ilustrações 155 e 156 – Rã-ibérica na imagem de cima e sapo-parteiro na imagem 
ao lado. (Câmara Municipal de Marvão, 1999, p. 22) 

Ilustração 157 – Lagarto-de-água. (C.M.M., 1999, p. 23) 
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Marvão é a fuinha. O rato-de-cabrera é uma espécie endémica da Península Ibérica, 

porém rara em Portugal. Uma das treze espécies de morcegos existentes, em que nove 

das quais se encontram em vias de extinção em Portugal, utilizam o concelho de Marvão 

e áreas circunjacentes como seu território de alimentação. (C.M.M., 1999, p. 22-25 / 

Oliveira, 2014, p. 73) 

 

 

 

Ilustrações 159 e 160 - O rato-de-cabrera. Na imagem ao lado 
está uma raposa, espécie que se encontra em todo o território 
português. (C.M.M., 1999, p. 24) 

Ilustração 158 - Texugo. (Oliveira, 2014, p. 75) 

Ilustrações 161 e 162 - Chasco-preto. 
(http://www2.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnssm/fauna). Na figura ao lado 
está um grifo, que recentemente se tem observado nos afloramentos 
rochosos dos Galegos. Instalaram-se no município colónias desta 
espécie para nidificar. (C.M.M., 1999, p. 25) 
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A capacidade de habitar seres vivos nativos da região Norte 

da Península Ibérica ou únicos exemplares, em conjunto com 

as espécies de natureza mediterrânica continental faz com 

que seja sensato admitir que é o limite mais a sul de uma 

comunidade multifacetada. No que concerne ao lado cultural, 

no Sítio de Marvão, há um aproveitamento mais rentável dos 

recursos naturais. Isto implicou a transformação da morfologia 

do terreno para cultivá-lo da melhor maneira e na introdução 

de uma variedade de plantas em diferentes épocas. Da 

floresta, que é o uso do solo por excelência nas vertentes, tem 

como função a proteção, regulação e regeneração do habitat.  

(C.M.M., 2016, p. 79-80)  

Ilustração 163 – Águia-de-Bonelli, símbolo do Parque Natural da Serra de São Mamede. (http://www2.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnssm/fauna) 

Ilustração 164 - Planta de Aptidão Cultural do 
Sítio de Marvão. Escala 1: 5000 (Câmara 
Municipal de Marvão, 2004, folha nº 41) 
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Ilustração 165 - Planta de Potencial Turístico do Sítio de Marvão. Escala 
1: 5000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 52) 
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A população de Marvão, recorre ainda a processos agrícolas tradicionais, nos mais 

variados padrões de uso do solo, perpetuando um equilíbrio e uma imagem salutar, no 

seu todo. Predomina o regime de minifúndio ou pequena propriedade, cujos trabalhos 

eram executados à mão (ceifa, monda…) e com instrumentos de trabalho simples e 

rudimentares. Este método favorece a policultura, o autoconsumo, a terra trabalhada de 

forma descontinua e integrada na vida rural. (Cancela d’Abreu, 2004, v. IV, nº 88) 

 

 

 

 

 

Ilustrações 166 e 167 - O primeiro mapa refere-se à Hidrografia do município de Marvão. 
(Câmara Municipal de Marvão, 2016, p.49) O segundo mapa, representa as Regiões Naturais. 
Tipos de Paisagem. (Câmara Municipal de Marvão, 2016, p. 70) 

Ilustração 168 – Principais Usos e Ocupação do Território 
Municipal. (Câmara Municipal de Marvão, 2016, p. 86) 
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Os elementos singulares48 referentes a este conjunto, são a vila de Marvão. Conjunto 

urbano com uma localização e património construído notável e Albufeira de Póvoa e 

Meadas. (Cancela d’Abreu, 2004, v. IV, nº 88) 

A vila de Marvão localiza-se numa majestosa elevação a cerca de 830m de altitude. É 

confortada a norte, oeste e sudoeste por uma barreira composta por filamentos 

quartzíticos e que amenizam na orientação noroeste-sudeste em direção à fronteira com 

Espanha, especificamente no prolongamento para Valência de Alcântara. Com este 

formato em “concha” cujas casas também acompanham a inclinação das cristas, faz 

com que haja uma restrição do olhar na direção oeste, observando-se somente o 

edificado, as ruas e travessas.  

 

O caminhante só consegue atingir uma visão de 360º quando se achega à cintura 

muralhada para aqui acalmar a sua curiosidade. Porém se voltado para este ou sudeste 

ou nordeste o transeunte por entre o casario vai descobrindo pontos que se poderiam 

classificar de miradouros, em que o olhar capta claramente o horizonte sem ter de se 

aproximar da estrutura defensiva.      

Ilustração 169 - Observado no lado oeste, o casario não se vê, mas do lado este como mostra a imagem, se dispõem em socalcos travados pela 
linha da cerca urbana que está concorrente à travessa da cruz.  (Ilustração nossa, 2017) 

48 De dimensão reduzida em relação à superfície ocupada e que se destacam no interior de cada Unidade 
de Paisagem pelo seu impacto cultural e ecológico e valor intrínseco que enobrece a paisagem onde se 
inserem. (Cancela d’Abreu, 2004) 
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As casas tradicionais são térreas na sua índole. Contudo, na área de São Mamede 

contam-se dois pisos sem escada interior, com paredes rebocadas e caiadas de branco. 

Ilustração 170 - Santo António das Areias entre duas habitações populares na vila de Marvão com telhas mouriscas que quebra a 
justaposição de “layers” como se vê no jardim em primeiro plano, depois o quintal e no fundo as matizes de luz no além que funcionam 
como lentes. (ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 171 - Miradouro mais emblemático, na Praça do Pelourinho. É a parte central da vila de Marvão. Manhã de junho. (Ilustração 
nossa, 2018) 
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Os assentos de lavoura49, que pontuavam de forma concentrada a paisagem, foram na 

maioria abandonados parcial ou totalmente, presenciando recentemente a sua 

aquisição e reparação para residências secundárias. (Cancela d’Abreu, 2004, v. IV, nº 

88) 

O sítio de Marvão e o património natural estão inseridos nos limites do Parque Natural 

da Serra de São Mamede, nos limites do Sítio de Importância Comunitária50 e contém 

várias árvores caracterizadas em Árvores de Interesse Público que são os 300 freixos 

que ladeiam a alameda na EN 246-1 na Portagem, Marvão. (C.M.M., 2016, p. 82)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustrações 172 e 173 - Conjunto de Freixos da EN. 246-1, Apresentam-se desde a Aldeia do Prado a São Salvador da Aramenha. São 
património paisagístico e cénico. (Ilustração nossa, 2017) 

49 É o conjunto de operações agrícolas efetuadas para a preparação de uma cama de sementeira para 
determinada cultura. (Traxco S.A., 2019) 
50 Sítio que na região biogeográfica (atlântica, mediterrânica ou macaronésica) em que está inserido, 
contribui para o mantimento de um estado de conservação salutar de um tipo de habitat ou espécie. 
(Sistema nacional de informação do mar (1999), Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril.) 
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São inúmeros os testemunhos episódicos de épocas longínquas que certificam a afeição 

por Marvão. São as pinturas rupestres na Lapa dos Gaviões, as ruinas romanas de 

Ammaia no vale de Aramenha, os monumentos militares em Marvão, Castelo de Vide e 

Alegrete, as caleiras de Escusa. O património arquitetónico da cidade de Portalegre não 

passa despercebido e ainda as quintas de recreio que se encontram nos arredores desta 

cidade e na vila de Castelo de Vide. (Cancela d’Abreu, 2004, v. IV, nº 88) 

 
Ilustração 174 - Vinha no encaminhamento de Porto de Espada. (Ilustração nossa, 2017) 
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  Ilustração 175 – Carvalho-negral. Esteva. Tonalidades quentes tradicionais alentejanas num 
território alentejano “nortenho” (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 176 - Burro, animal em vias de extinção. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 178 - Gado curioso. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 177 - Teixos imponentes a finalizar a EN 359-6. A 
rampa abranda a velocidade para a contemplação da chegada à 
vila de Marvão. Caráter setentrional e austero. Barroco 
(enlevação e expetativa). (Ilustração nossa, 2017)  
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Unidade de Paisagem Terras de Nisa (U. P. Beira Interior) 

A unidade de paisagem está circunscrita entre a fronteira com a Espanha a leste, a 

Serra de São Mamede a sul, e o vale do rio Tejo a norte. A caraterística mais evidente 

é o predomínio de matas de eucalipto e pinheiros-bravos, o que a faz aproximar do que 

é consensual na Beira Interior. (Cancela d’Abreu, 2004, v. III, nº 55, p. 129 -133) 

Na transição entre a serra e a planície desta unidade paisagística, prevalecem as 

formações graníticas acasteladas, constando numa imagem salpicada de apontamentos 

pétreos.  

Na imediação do vale do rio Tejo existe uma diminuta área detetável de características 

de peneplanície onde apresenta cotas inferiores a 300 metros, com um relevo suave e 

ondulado e predomínio da rocha de xisto. As diferenças de morfologia são visíveis nas 

linhas de cumeada51. O encaixe do rio Tejo a norte não é apercebido logo, somente 

quando há uma aproximação ao rebordo do vale, resultando numa quebra visualmente 

aprazível que trava a monotonia da paisagem. Nas proximidades de Nisa, a paisagem 

já regressa à ideia alentejana e é espectável em quantidade o montado de azinho e as 

culturas arvenses52 de sequeiro. (Cancela d’Abreu, 2004, v. III, nº 55, p. 129 -133) 

 

 

 

51 Na topografia é a linha formada pelos pontos mais altos de uma montanha ou de uma cordilheira, no 
sentido longitudinal. (E-Civil, 2001) 
52 Integradas na superfície agrícola, são culturas temporárias e consistem em cereais para grão; 
oleaginosas (castanhas; amêndoas; nozes; avelãs…) proteaginosas (ervilhas; feijão; tremoço…) e outras. 
(Ministério da Agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas, 2007)  

Ilustração 179 -“Arrelvado de herbáceas vivazes com destaque para o ibrido (Armeria x Francoi). É uma espécie rara mas frequente 
no concelho de Marvão” (Oliveira, 2014, p. 56) 
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Existe uma rarefação do estabelecimento humano nesta unidade de paisagem pela 

tamanha florestação. O proveito individual desta unidade é as suas vistas longínquas 

que se prospetam a partir de Castelo de Vide e Marvão. (Cancela d’Abreu, 2004, v. III, 

nº 55, p. 129 -133) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 180 - O número 55 corresponde à Unidade de Paisagem de Terras de Nisa, do qual uma pequena faixa de território do Município 
de Marvão (assinalado a tracejado verde) pertence-lhe, por já deter elementos naturais similares à paisagem característica da Beira Interior. 
(Adaptado de Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, Alexandre Cancela d’Abreu – Teresa 
Pinto Correia – Rosário Oliveira (Universidade de Évora) – Coordenação DGOTDU, 2004)   

Ilustração 181  - Desenho de Leonor Andrade, aluna da EBI Dr. Manuel Magro Machado – Santo 
António das Areias. O castelo como em muitos desenhos é o elemento identificador do território 
concelhio, porém há no desenho da autora também um pormenor alusivo ao lugar e não menos 
importante que o castelo, é a variedade de aves que esvoaçam a planar a fortaleza. É de tal modo 
a sua presença que ficam gravadas em muitas imagens tiradas, não se dá conta, mas na 
revelação lá estão, a fazer malabarismos! (Agrupamento de Escolas de Marvão, 2017) 
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3. A VILA ALTANEIRA E O MONTE ALCANTILADO: UM REDUTO 

A vila de Marvão é no momento presente o elemento identificador e alusivo do território 

concelhio em destaque nesta exposição53. É um aglomerado urbano medieval, erigido 

no topo da denominada Serra do Sapoio a uma cota que ronda os 800 e os 860 metros, 

sendo um espaço circundado por uma ondulante muralha. Encontra-se inserido numa 

linha de festo54, que comporta numa posição estratégica, onde se apraz um infindável 

olhar para o horizonte. “(…) É verdade. De Marvão vê-se a terra toda (…). Compreende-

se que neste lugar no alto da torre de menagem do castelo de Marvão, o viajante 

murmure respeitosamente: “Que grande é o mundo”. Frase de José Saramago (Bucho, 

1999, p.7) Comunidades humanas contínuas acolheram a este refúgio natural, devido à 

inacessibilidade aparente do monte onde está implantada a povoação. É a terceira serra 

mais elevada (865m) desta cadeia montanhosa designada de São Mamede, com 

taludes ásperos direcionados para a vizinha Espanha, de uma floresta densa na base e 

no topo somente o solo cortante que fazia desistir qualquer inimigo mais atrevido. É 

justificável este abrigo por motivos de defesa e estratégicos. (Bucho, 1999, p. 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 182 - Serra de Marvão observada a partir da Serra da Selada? Coroas de espinhos na cadeia de São Mamede. (Oliveira, 2014, 
p. 32 e 33) 

53  Incutido nesta camada que é Marvão, está a Ammaia que foi um polo referenciador no passado, mas 
que se evidencia no presente. Anexo E. 
54 A linha de festo é uma linha abstrata que une todos os pontos de cumeada de uma montanha / cordilheira. 
Também designada de linha de separação de águas ou linha de cumeeira. As águas pluviais caem sobre 
o tergo (dorso) ou festo e separam-se para um lado e para outro escorrendo pelas encostas. (E-civil, 2001) 
(Universidade do Algarve, 2007) 
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Quem se aproxima do monte inóspito pela direção sul, sente mais o temor e a 

curiosidade de conhecer o que está para lá da muralha imposta ou questiona, se é 

construção natural ou do Homem. Presume-se que de uma atalaia apenas se trata, no 

entanto a torre sineira, as copas das árvores ou as formas entrecruzadas dos telhados 
que se avistam além da muralha, vêm a desmentir este cariz tão militar, suspeitando de 

que algo mais se desenrola. (Bucho, 1999, p. 39) 

 

 

  

Ilustração 184 – Conjunto paisagístico vila fortificada + sítio de Marvão = Monte Sapoio. Vista este. (Oliveira, 2014, p.76-77) 

Ilustração 183 - Os montes envolventes fazem vénia a autoridade. Observado da cidade romana de Ammaia. (Ilustração nossa, 2017) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        159 

 

Ao entrar pela fronteira de Porto Roque-Galegos, descobre-se no topo rochoso de modo 

expectante, o casario branco, equilibrando-se a custo, mas sustido pela muralha. 

 

 

 

 

 

 

 

Junto ao sopé da serra de Marvão, perto do serpenteado do rio Sever, procura-se a 

“entrada secreta” para subir a enseada, pois se conjetura que fora outrora habitado 

aquele cume denominado de “Herminius Minor”55. A base da ladeira está à cota 500 e 

no topo a vila inicia na cota 795 até à 850-855 que corresponde ao castelo. (Bucho, 

1999, p. 41 / C.M.M., 2004, v. I, Tomo IV – Peças desenhadas) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 185 - Imagem que se obtém a SE. Raízes a descoberto e viradas para cima. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 186 - À descoberta de um rastilho humano que tivesse 
calcado aquela encosta. Choupos negros a velarem admitindo maior 
empolgação na curiosidade. Ponte quinhentista da Portagem e o rio 
Sever. As coisas vão-se complicar porque o tempo irá mudar breve, 
de acordo com as nuvens. (Ilustração nossa, 2017) 

55 Veja-se a importância já atribuída ao Monte do Sapoio pelos romanos, que leva a supor que fora utilizado 
por este povo. Para um estudo mais pormenorizado ver Anexo E.  
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A pé, durante o percurso pelas calçadas de prospeto medieval que resultaram de um 

ininterrupto uso durante séculos, avistam-se pequenos marcos nos interstícios da 

vegetação do alcantilado monte, como uma capela a amadurecer ao sol ou um tanque 

público fendido. Se for percorrida de automóvel a distância altimétrica, têm-se a 

perceção de flutuar e ao se elevar, deixa-se para trás a vegetação de pinheirais e 

castinçais e se começa só a visualizar aquela coroa quartzítica com pérolas adentro, 

através de vários recantos. (Bucho, 1999, p. 41-42) 

Ilustração 187 - Vista a NO. Pinheiros-silvestres intolerantes. Repare-se como a Igreja de Santa Maria está bem demarcada. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 188 - Vista O. O Skyline bem pronunciado. Duas partes: A freguesia de Santa Maria e a freguesia de Santiago, de outrora. 
(Ilustração nossa,2017). 
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Se durante o dia a vila de Marvão surpreende, onde se ressalta a pele de cal com as 

intermitências em granito que correspondem aos vãos, quando o crepúsculo se abate 

sobre o morro a floresta espontânea no sopé, transforma-se numa mancha escura e se  

ilumina a crista rochosa e a cerca muralhada que magnetiza o observador. Duas opções 

imaginárias impõem-se no Ser quando observa este fenómeno. A captação de um 

momento de atividade vulcânica que ficou cristalizado ou uma guarita a arder rendida 

ao inimigo. (Bucho, 1999, p. 42) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 189 - As cambiantes de tonalidades consoante o momento do dia. Todos os passos do culto. (Bucho, 1999, p. 43) 
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Ilustrações 190 e 191 - Na imagem da página anterior, diálogo entre Atlântico e Mediterrâneo. Na imagem de cima, diálogo entre 
Marvão e São Salvador da Aramenha (Ammaia) Regularidade das conversadeiras, muito semelhante à ortogonalidade e uniformidade 
da cidade romana, erguida de raiz. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 192 - Marvão arreado com um véu longo. Estrada da Moita Raza, a norte da serra de Marvão. Paisagem no verão. 
(Ilustração nossa, 2017) 
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Ilustração 193 -  A serra do Sapoio e as fortificações + o burgo observados a nordeste. A brecha mantém-se para ser observado o 
seu esplendor, porém com menos força. Muro de pedra seca. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração. (Bucho, 1999, p. 43) 

Ilustrações 194, 195, 196 e 197 - Vistas que se alcançam dos pontos mais extremados da vila 
fortificada de Marvão, à esquerda vista do meio baluarte da Porta do Postigo do Torrejão, para este. 
Á direita, vista do lado oposto da imagem anterior. Recinto principal do castelo, vista para oeste. 
Em baixo à esquerda, guarita a navegar para sul no município e no lado direito, o casario é mais 
privilegiado que as fortificações por observar melhor a parte norte do concelho. (Ilustração nossa, 
2017)  

Ilustração. (Bucho, 1999, p. 43) 
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A grande batalha travada pelo conjunto urbano de Marvão desde épocas imemoriais, é 

o estabelecimento humano. Embebido o casco medieval pela natureza e seus atos de 

bravura, como o vento persistente, os mantos brancos que assolam a vila, as telhas do 

casario que são arrancadas no período invernal, tornam adversa a permanência de 

Sujeitos.  E pode ser recordado em variados documentos históricos datados, como este 

relato do século XVII: “(…), em cujo espinhaço está Marvão fundada, & para chegar a 

elle se sobe meya legoa pela mesma serra por caminho tam pedregoso, & defficil para 

a cavalaria, que se temeo fizesse despenhar o grande vento(…)& no tempo de inverno 

são taes os ventos, (…) que pela mesma razão não têm chaminés, & fazem o fogo ao 

canto dellas, & com o fumo parece cada casa hum inferno(…)”. (Bucho, 2017, p.37)  

A acrescentar a este cenário nebuloso, a falta de água era inquietante. Até ao início dos 

anos 30 do século XX, a população deslocava-se por calçada íngreme, diariamente, à 

Fonte do Concelho que é atualmente uma povoação na encosta nascente do monte do 

Sapoio. Estava a uma distância de 650 metros face à vila e percorriam para trazer água 

potável para casa e os tanques públicos ficavam ainda mais em baixo, na Fonte da 

Selorica. Os solos férteis eram uma miragem, observados das muralhas, expostos no 

Vale da Aramenha, alcançados por calçada num percurso de 2 km. (Bucho, 2017, p. 37) 

Não resta portanto dúvidas que o povoamento teve de acontecer forçosamente. Porém 

recuando no tempo, a origem remota deste alto rochoso ter merecido a atenção, foi pelo 

Ilustração 198 - Cores neutras. Quadro Romântico ou Idealismo? Intenção. outono. (Ilustração nossa, 2017) 
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seu valor estratégico militar e por preexistências. Serviu de reduto defensivo em 

inúmeros acontecimentos passados. (Bucho, 2017, p. 37) 

  

 

 

 

 

 

 

 

A primeira crónica referente a Marvão de que há registo, data do final século IX. Foi 

elaborada por um historiador cordovês, de seu nome Isa Ibn Áhmad ar-Rázi e afirma 

deste modo: “O Monte de Amaia, conhecido hoje por Amaia de Ibn Maruán é um monte 

alto e inexpugnável, a leste da cidade de Ammaia-das-Ruínas, situada sobre o Rio 

Sever.” (Bucho, 2002, p. 22) 

Ibn Maruán56 era um muladi57 de Mérida. Foi um líder militar e religioso sufista58 do al-

Andalus, que ao rebelar-se contra o Emir59 omíada60 de Córdova, Maomé I, formou um 

estado independente entre 868 e 912, cuja sede era a cidade de Badajoz (Espanha). O 

reino durou até à fundação do califado61 de Córdova em 928. (Alarcão, 2013)  

56  “O nome completo é Abd ar-Rah.ma:n Ibn Marwa:n Ibn Yu:nus al-Jillí:qi al-Maridi. (Abderramão filho de 
Marwan, por sua vez filho de Iúnece, (Johannes ou João), o Galego (…)”. (Bucho, 2017, p. 37). 
57 Muladi, é um muçulmano de origem hispânica, da Península Ibérica; autóctones islamizados. É a 
adaptação do árabe hispânico mualladín, que vem do árabe clássico muwallad, «mestiço» O termo era 
usado em três situações: a um cristão que se converteu ao islão e vivia entre os muçulmanos. Distinguindo-
se assim do moçárabe que se mantinha cristão em território muçulmano; se fosse um filho fruto de um 
casamento entre mãe não muçulmana e pai muçulmano; a população de ascendência hispano-romana e 
visigótica que adotou a religião, cultura muçulmana para se igualar aos muçulmanos em termos de justiça 
social no Al Andalus (o mesmo que Península Ibérica, termo dado a partir do califado Omíada). 
58  Doutrina esotérica do Islão que defende a possibilidade de uma comunhão intima entre Deus e o Ser 
Humano através de práticas contemplativas e arrebatadoras. Era comum os jejuns, música, orações, dança. 
59  Príncipe muçulmano. Líder politico e militar. (Destino Dubai) 
60 A dinastia ou califado Omíada foi o segundo de quatro califados islâmicos. Foi fundado na Arábia após a 
morte do profeta Maomé. Governaram o mundo islâmico de 661 a 750. A capital era a cidade de Damasco, 
Síria. (Iqaraislam, 2014) 
61 O vocábulo califado é proveniente da palavra árabe «khalifa» que significa sucessão. E refere-se ao 
regime islâmico que vigorou após a morte do profeta Maomé (570-632). Forma de governo em que o califa 
é o líder politico, religioso, militar, judicial. (Instituto para o Estudo da Guerra, s.d /  Vortex Magazine, 2015) 

Ilustração 199 - No meio da vegetação espontânea surgem culturas parceladas, muito característico da região. (Ilustração nossa, 2017) 
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Os muçulmanos da região, comandados por Ibn Maruán, utilizaram o monte escarpado 

como posto defensivo recuado, visto se situar Marvão mais a norte em relação à cidade 

de Badajoz, quando esta era ameaçada pelo Emir Maomé I. Mandou erguer uma 

fortaleza no monte sobranceiro ao rio Sever entre os anos 876 e 877. (Vortex Magazine, 

2015) Como foi referido no primeiro testemunho de que há memória, o Monte de Amaia 

ou ainda outra designação possível “Fortaleza de Ammaia-o-Monte” induz que o povo 

romano assegurava, sobranceira neste cume uma atalaia rudimentar de vigia para 

alertar a cidade romana em caso de perigo, por esta urbe se localizar numa várzea, 

sendo praticamente devassada pelo inimigo senão fosse antecipadamente avisada. 

Visto ser um registo de finais do século IX e inicio do séc. X, este lugar era já conhecido 

por Monte de Ibn Maruán porque esta informação está referenciada em pleno período 

islâmico e não romano. A localização “a leste da cidade de Ammaia-das-ruinas” é quase 

verídica. Na verdade, situa-se o Monte ou serra de Marvão a nordeste/este da urbe 

romana. (Bucho, 2017, p. 37) 

O que se elucida nesta reflexão é que há um reaproveitamento de uma preexistência do 

foro militar, que é a sentinela. Denota-se também que não há qualquer referência ao 

povoamento do lugar em época remota, apenas de um sítio fortificado do qual usufruído 

consoante as intempéries de guerra.  

Ilustração nº 200 - “Cada coisa a seu tempo tem seu tempo” de Ricardo Reis. Amaia e Marvão. (Ilustração nossa, 2017) 
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Coincidência ou não, a origem do conjunto fortificações + burgo é o resultado de uma 

“reocupação” que vai ser a primeira de muitas. Como não ocorreu uma expansão urbana 

fora das muralhas, as casas da vila obtiveram diversas funções/usos em cada uma ou 

mudança de proprietários de diferentes estirpes sociais e económicas ao longo dos 

tempos.      

Para solucionar o problema da falta de água no “hisn” de Ammaia foi mandado executar 

a construção de uma cisterna que conservasse a água da chuva. Encontra-se junto à 

atual Torre de Menagem do castelo de Marvão no segundo recinto ou cidadela. (Oliveira, 

2014, p. 102) 

Concordando que o império romano viveu num ambiente pacifico e de segurança 

durante muitas centúrias, pode-se concluir que não fazia sentido construir um algibe62 

no “Monte de Amaia” porque aquele local era apenas e só, um ponto de observação. Se 

detinha alguma população eram soldados e estes eram escassos. Até porque o conceito 

de habitar para os romanos era em locais planos e com recursos naturais abundantes, 

algo que o morro de Marvão não oferecia. (Oliveira, 2014, p. 102) 

Se os romanos eventualmente tivessem construído uma cisterna no topo, possivelmente 

quando a cidade da Ammaia foi desmoronando, este local alto mesmo que hostil, teria 

sido habitado logo na prolongada queda do império. O Anexo E expõem que não houve 

um assentamento humano expressivo nos cumes dos montes, nem há relato de 

povoamento neste serro de Marvão em específico, todavia ocorreu um enxameamento 

de povoados alto medievais, nomeadamente a meio e nos sopés dos cabeços na parte 

central do município.  

Havia uma relação de complementaridade entre a cidade romana e o morro de Marvão. 

Uma tinha as funções que cabe a uma civitas ter e do outro lado estava o motivo 

estratégico. Era norma nas cidades imperiais terem somente muralhas honoríficas. Em 

finais do séc. IX pode-se admitir que sucedeu uma inversão dos papéis.  

No entanto apesar desta relação de longa data, não há provas de uma passagem direta 

do habitar permanente dos residentes da Amaia para o cimo da serra no começo dos 

sinais de fragilidade administrativa da urbe.  

 
62  O mesmo que cisterna. Reservatório de água potável para uso doméstico e artesanal. Para evitar a 
deterioração da água e as infiltrações, o interior era coberto por uma cúpula revestida por tijolos 
argamassados e no exterior o revestimento consistia em argamassa de cal, areia, argila, óxido de ferro e 
resina de lentisco. Em muitos modelos para além do depósito principal ainda havia uma pequena cisterna 
para recolher as impurezas da água antes da água derramar para o tanque principal. (De La Plaza 
Escudero, 2014) 
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O domínio islâmico altera novamente a paisagem humana do município de Marvão. 

Começa a concentração de gentes na parte interna da “Fortaleza de Ammaia-o-Monte”. 

As exceções são algumas povoações, o caso da Ranginha e Barretos63 que se 

mantiveram sempre ocupadas. Estes povoados pertencem à zona norte do concelho de 

Marvão que coincidem com comunidades mais autossustentáveis e resilientes. 

(Oliveira, 2014, p. 105) Durante a reconquista cristã, D. Afonso Henriques contou com 

a ajuda da Ordem dos Templários na conquista de terras a sul do Tejo, prometendo a 

estes cavaleiros adquirirem um terço das terras que a Ordem conquistasse para lá deste 

rio. As doações tinham como finalidade a fixação de pessoas em zonas ermas e por 

extensão defender o território português de invasores. Em 1199 foi doado aos 

Templários pelo rei D. Sancho I uma herdade de nome Açafa64 que incluía o território 

de Marvão. A presença da Ordem do Templo é reforçada pelas cruzes orbiculares65 ou 

templárias (ligação ao simbolismo do nº 8, páginas 79-82) que se verificam em várias 

casas da vila de Marvão, concretamente por cima do lintel66 do vão da porta principal e 

num caso em particular nas aduelas67 de um arco que pertencia ao edifício da 

Misericórdia no Largo do Espírito Santo e foi trasladado este elemento para a entrada 

do Convento de Nossa Senhora da Estrela. (NISA. Câmara Municipal, 2019 / Bucho, 

2017, p. 38-39)   

Também há a referir, que antes da posse dos Templários, uma correlação entre a 

doação do Castelo de Abrantes e as terras que estavam sobre sua hegemonia à Ordem 

de Santiago. Um aspeto curioso é que a origem toponímica de algumas localidades do 

concelho de Marvão são baseadas em lendas que inclui São Tiago. Esta temática está 

abordada em La Voz de Galicia, 2019 – “Quem foi Santiago”; na tese de doutoramento 

de Teresa Simão de 2015 com o título “O Falar de Marvão – Património Imaterial Raiano” 

e no endereço online da freguesia de São Salvador Da Aramenha, no campo “A 

Freguesia”. (Bucho, 2017, p. 38) 

63  Os dois povoados localizam-se a nordeste (Barretos) e este (Ranginha) em relação à vila de Marvão e 
estão entre as localidades de Santo António das Areias e Beirã. (Google inc. ,2019) 
64  A Herdade da Açafa é delimitada a norte pelo rio Tejo e a sul pelo território dos atuais concelhos Nisa, 
Castelo de Vide, Marvão e parte das terras espanholas raianas. (NISA. Câmara Municipal, 2019) 
65 Orbicular é uma forma circular ou esférica. Pertence à categoria de cruz pátea. As cruzes páteas 
caracterizam-se por serem côncavas. São esguias no centro e alargam nas pontas, transmitindo a imagem 
de “patas”. (https://dicionario.priberam.org/orbicular / https://sp07.webnode.pt/news/simbolismo-da-cruz-
patea/) 
66  O mesmo que verga, dintel, padieira. É um elemento estrutural horizontal em madeira, pedra ou ferro que 
se apoia nas ombreiras de uma porta ou janela. Na abertura de um vão é o elemento superior e é comum 
ser uma única peça. No centro do vão é onde os maiores esforços se empregam, sendo na parte superior 
as forças de compressão e as forças de tração na parte inferior. Os esforços mais difíceis de suportar são 
os de tração e a patologia mais decorrente nas vergas é as fissuras e rachas que sobem desde a face 
inferior sobretudo nas peças monolíticas. Ás quais se reforçam no tardoz ou através do uso de arcos de 
descarga ou outros lintéis sobrepostos. (Rodrigues, 2005 / De La Plaza Escudero, 2014)  
67  São peças que compõem o arco, sustentando-se por compressão mútua. Na composição do arco, estão 
situadas entre os saiméis e os contrafechos. (Rodrigues, 2005) 
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Num documento de 1173, menciona que os limites geográficos e administrativos desta 

doação, assume Marvão o limite mais a este (E) desta oferenda. (Bucho, 2017, p. 38) 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 201 - “Tomada de Marvão por Afonso o Henrique” – Tapeçaria de Portalegre a partir de cartão de João Tavares. (Oliveira, 2014, p. 188 e 189) 

Ilustração 202 - Herdade da Açafa. (montalvam.blogspot.com)  

 

Ilustração 203 - Mapa V – Doação de Abrantes à Ordem de Santiago (1173). (porabrantes.blogs.sapo.pt)  
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A povoação de Marvão em 1217 adquire o estatuto de vila. O rei D. Sancho II, concede 

a Marvão em 1226 o seu primeiro foral68 régio, no decorrer da sua passagem pelo Alto 

Alentejo com o intuito de conquistar Elvas. Foi um dos primeiros forais do Alentejo. O 

território a que estava implícito a carta de foral, é praticamente o que pertence ao distrito 

de Portalegre atualmente. (Bucho, 2017, p. 40 / Bucho, 2002, p. 27 / Marvão. Câmara 

Municipal, 2005, p. 43) 

Dos castelos da raia do distrito de Portalegre, Marvão foi o primeiro a ser reabilitado em 

1226. No início do reinado de D. Dinis alguns dos castelos da região estavam na posse 

de outros senhorios que não o monarca. Foi o caso dos castelos de Portalegre, Marvão, 

Castelo de Vide que eram do infante D. Afonso, irmão do rei. Após uma prolongada 

guerra, a coroa conseguiu impor ao infante em 1299 a troca daqueles castelos pelos de 

Sintra e Ourém, afastando assim o infante de um espaço tão vital para a defesa do 

território português. Foi a partir deste reinado que começa a expansão urbanística da 

vila de Marvão. D. Dinis reconstruiu a fortaleza e dotou-a de mecanismos de defesa 

ativa69. Marvão torna-se entre muitas fortificações fronteiriças, num importante ponto 

estratégico de defesa contra os castelhanos. (Bucho, 2017, p. 40 / Barroca,1998, p. 806-

808) 

Até ao século XV, Marvão foi sobretudo vivenciado por cavaleiros e seus servos, 

soldados, artífices, canteiros, gentes mais vocacionadas ao serviço bélico. 

Com a finalidade de aumentar o assentamento permanente na vila medieval, em 1361 

o rei D. Pedro isentou os moradores da vila de irem trabalhar para outros aldeamentos 

no país. Também protegeu os jovens e alguns servos fugidos de seus amos para 

morarem em Marvão e foi instituído na vila um couto para refugiar 200 pessoas, 

concedendo privilégios de fixação no lugar. (Marvão. Câmara Municipal, 2005, p. 33-34) 

 

68  As cartas de foral eram deferidas pelo Rei ou por um senhor nobre ou eclesiástico a uma terra. Nesses 
documentos estavam redigidos os direitos e deveres de cidadania entre todos os cidadãos e impostos a 
pagar à autoridade outorgante. Não havia grande disparidade das cartas de foral atribuídas pelo Rei para 
as que eram concedidas pelo senhor nobre particular ou eclesiástico. As primeiras cartas de foral eram 
principalmente contratos agrários e privilégios com a finalidade de povoamento. Os forais estão na base da 
formação dos núcleos populacionais autónomos. A atribuição de forais a concelhos já existentes ou novos 
elaborada pelo Rei, nos séculos XIII e XIV tinham como objetivo enfraquecer o poder crescente da nobreza 
nas terras, libertando as populações das leis e justiça dos senhores nobres, movimentando-se para outros 
locais. (Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Arquivo Nacional Torre do Tombo (2015a)) 

Foi o caso do foral atribuído a Marvão semelhante ao de Évora e incluía nele várias regalias fortalecedoras 
do povoamento. No ano de 1361 D. Pedro I isentou os moradores da vila de irem servir em 
aduas(acampamentos) para o Algarve ou para outro lugar. O Rei protegeu e ajudou também, “mancebos e 
servidores de fora” que foragidos dos seus amos nobres, podiam habitar e servir em Marvão. Em 1378 foi 
coutada a vila para receber 200 homiziados. Com a estabilização do reino de Portugal e a retomada de 
reconhecimento do poder do monarca e as leis gerais, os forais vão perdendo a primária importância, até 
por fim serem abolidos pelo decreto de 13 de Agosto de 1832 impulsionado pelo liberalismo. 
69  Informação pormenorizada no subcapítulo 3.2. “Fatalidade/fechamento da cerca urbana e o castelo 
dissimulado”. 
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O crescimento demográfico resultante, que obteve a sua expressão máxima no século 

XVI, teve como consequência a criação de uma cerca que cingiu toda a vila, alcançando 

intervalos que se abrem para o exterior, designados por Porta da Vila, Porta do Ródão 

ou da Roda e Postigo do Torrejão. (Bucho, 2017, p. 40)   

O que se pode constatar da breve introdução ao aglomerado urbano no cume da Serra 

de Marvão é que houveram sucessivos reaproveitamentos de preexistências de 

estruturas militares. O caudilho árabe ergueu uma construção defensiva no lugar da 

atalaia romana e previamente os romanos poderiam ter aproveitado os elementos 

bélicos de um possível castro e que possa ter sido totalmente destruído pelo povo 

romano dada a resistência voraz dos povos castrejos.  

Se eventualmente houve um castro no cimo da serra de Marvão duas possibilidades se 

afiguram, ou a população deslocava-se a cotas mais baixas para recolha de água em 

fontes e pequenas regatos ou não havia recursos hídricos suficientes, recorrendo a um 

Ilustração 204 - Limite da alcaria pela cerca urbana que se manteve assim, igual desde o século XVI. A frente abaluartada da Porta do Postigo do Torrejão 
com esta forma e sistema defensivo precisamente a partir das cartografias de inicio do séc. XIX. (Bucho/Ladeira, 2002, p. 178 e 179)  
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reservatório de água no interior do castro, ideal até, em situações de cerco. Onde se 

quer chegar com este raciocínio é o interesse que este monte despertou a Ibn Maruán.  

A cisterna pequena que existe no reduto principal do castelo pode ter origem 

antiquíssima. Quiçá, desde um castro implantado aqui. Os tanques subterrâneos de 

água são obras essenciais, logo apareceram muito cedo nas primeiras cidades, 

nomeadamente em áreas onde havia pouca água ou população em demasia. A cisterna 

é uma das construções mais antigas do conjunto urbano de Marvão que resistiu às 

diferentes épocas históricas sendo ampliada, reabilitada, modernizada com os 

diferentes povos.  

 

O mais intrigante e admitindo que já havia um reservatório de água desde os primórdios 

de ocupação neste lugar altivo (excetuando comunidades anteriores aos povos 

castrenses, do calcolítico final, pois há vestígios de pinturas rupestres com figuras 

antropomórficas de “modelo típico da arte esquemático-simbológica peninsular” (Jornal 

de notícias, 2004) numa pedra próximo do jardim de São Tiago na vila, extramuros), 

porque é que não foi aproveitado este reservatório na Alta Idade Média?  

De acordo com estudos recentes a cidade romana ainda se mantinha ocupada no séc. 

IX porque se exploravam o minério e outros cristais. Ibn Maruán ocupa o Monte em 876-

877. Conclui-se que a sentinela ainda “pertencia” à cidade da Amaia, que ainda cumpria 

funções. (Anexo E) Portanto o cimo de Marvão provavelmente fora sempre ocupado, 

Ilustração 205 - Notas do capítulo “O castelo e a cerca urbana”, do livro «Marvão com rosto». O primeiro excerto fala sobre a Cisterna Pequena e o 
segundo fala sobre a Cisterna Grande. Certo é, que pela descrição de 1861, no espaço onde foi uma mesquita, modificou-se para ser uma cisterna, a tal 
cisterna pequena. Porque o 2º recinto ou o principal, detém paiol, a cisterna pequena e armazéns de petrechos. Já a cisterna grande está mais abaixo 
do 1º recinto e não detém paiol nem armazéns. Ou então a cisterna pequena já não estar operável na 2ª metade do séc. XIX. Se por acaso não houve 
um reservatório de água antes da dominação árabe, entende-se o porquê da falta de escritos e vestígios de ocupação humana neste cume. Como se 
pode verificar, nada está provado ainda. (Bucho, 2017, p.168)  
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mesmo na Antiguidade Tardia, porém não pelas elites hispano-romanos, visigóticas que 

preferiam os feudos nas antigas villae romanas, não pelas classes trabalhadoras que 

ora foram para as vilas ora para pequenos povoados esconsos, mas certamente por 

indivíduos especializados ao serviço militar, artífices e a outras profissões ligadas à 

metalurgia. Tudo consta que a cidade da Amaia continuou a sua tradição de exploração 

de minérios e cristais mesmo com as invasões bárbaras, que se iniciaram no séc. V. As 

adversidades no seio da urbe romana pautavam-se ao nível político e administrativo, o 

que levou ao enxameamento das várias nobrezas e trabalhadores pelo município. 

Porém a função primordial desta cidade satélite de Mérida continua a lucrar. A cidade já 

não tinha uma componente tão citadina mas mais belicosa, industrial, que ia ao encontro 

dos povos bárbaros. Anexo E.  

Nesta perspetiva não se entende porque findou no séc. IX. Depois desta breve ligação 

de factos, tudo indica que pode ter sido destruída efetivamente por algum cataclismo, 

um sismo, uma inundação ou já não haveriam mais recursos para a continuada 

exploração que já durava séculos. O que é certo é que a cidade jamais foi reerguida. O 

que se depreende é que este território concelhio foi “esquecido” durante a dominação 

árabe. Não há vestígios arqueológicos árabes no concelho! Sendo o monte do Sapoio 

o que detinha neste período islâmico mais movimentações de entrada e saída por parte 

do muladi rebelde. Há aqui um paradoxo, é que o primeiro registo que há sobre uma 

hipotética ocupação humana no topo da Serra de Marvão é no período árabe, no entanto 

como se viu há pinturas rupestres nas fragas de Marvão e que se conservaram 

precisamente por estarem fora do recinto muralhado. Porém e retomando, trata-se de 

uma referência caricata porque atualmente reconhece-se “Marvão”, associado à cultura 

árabe quando o povo que teve mais influência nesta região, foram os romanos.  

Outra questão que fica em aberto, está vinculada ao excerto do documento militar de 

1861, na imagem 205, que dita que o local onde está a cisterna pequena no recinto 

principal do castelo, fora outrora uma mesquita. Pode-se corroborar com tal afirmação 

porque o castelo de Marvão tem a configuração de uma «alcáçova», o que comprova 

que o elemento religioso fica sempre na parte mais alta e importante de uma fortaleza. 

O que leva a questionar, onde estaria então um algibe? Dado que Marvão, já era um 

povoado relevante no período árabe. Havia cisterna? Se havia, uma das possibilidades 

é no Albacar ou primeiro recinto ou onde está a cisterna grande, na entrada do castelo, 

que foi edificada no séc. XV.  
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3.1. INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM URBANA   

O núcleo urbano está inserido a uma cota média de 830 metros de altitude 

aproximadamente e domina visualmente todo o território envolvente que lhe está 

administrativamente confinado. O que confere numa posição singular e inatingível. O 

relevo é essencialmente a maior condicionante no processo construtivo e morfológico. 

Não só a orografia, como também as fortificações decidiram a interrupção da expansão 

urbana. (C.M.M., 2004, folha nº 08.1 / Bucho, 2001, p. 28) Subcapítulo 3.3. 

 Ilustração 206 - Vista aérea do Monte do Sapoio com a vila e fortificações de Marvão. (Oliveira,2014, p. 18 e 19) 

O castelo edificou-se nas cotas mais elevadas, fundindo com a abrupta escarpa. O 

burgo nasceu no sentido nascente, com patamares alongados visíveis na direção 

noroeste-sudeste, porque esta é a orientação das cristas quartzíticas70 na Serra de São 

Mamede. Deste modo adveio os caminhos de ruas longas de declive suave, 

intercetadas por travessas muito íngremes ortogonais às ruas e de uma maneira geral 

com escadaria. (C.M.M., 2004, folha nº 08.1 / Bucho, 2001, p. 28) Anexo F. 

 

 

 

70  São marcantes do «Maciço Ibérico» que é a unidade geológica mais antiga da Península Ibérica. São  
formas de relevo alongadas e estreitas, que se elevam formando cumes alinhados acima da superfície de 
terreno envolvente, devido à dureza e resistência dos quartzitos à erosão. (Progeo, 2019) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        175 
 

Ilustração 207 – A construção a obedecer à orientação das cristas quartzíticas. A estrutura que busca as diretrizes do natural, sempre 
resulta bem. Vista N do castelo com frente abaluartada com configuração em «tenalha». EN. 246-1 muito vincada no fundo da tela. (Bucho 
/ Ladeira, 2002, p. 4 e 5) 

Os afloramentos quartzíticos difusos na generalidade do tecido urbano, não foram 

decerto os únicos a influenciar no traçado como se vai constatar mais à frente, contudo 

foram o fator mais perturbador, permitindo alguns espaços abertos sem serem 

habitados. Ainda todavia influenciou na parte arquitetónica, com a rocha integrada nas 

casas de família e em alguns imóveis públicos.(C.M.M., 2004, folha nº 08.1 / Bucho, 

2017, p. 383) 

 

Ilustração 208 - Leitura do Tecido Urbano, Geomorfologia. Esc. 1/2500. (Câmara 
Municipal de Marvão, 2004, folha 08.1) 
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Ilustração 209 - Leitura do Tecido Urbano, Geomorfologia. Esc. 1/2500. Em cima a área que corresponde ao castelo e ao lado a área do 
Convento de Nossa Senhora da Estrela. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha 08.1) 

A explicação de como surgiram os caminhos intramuros (eixos principais) que admitiam 

o alcance a determinados monumentos ou elementos referenciadores do espaço, foram 

concretizados através de trilhos encontrados na envolvente, já consistentes. Eles 

concediam a “ponte” entre a vila e outros aglomerados vizinhos. As diretrizes 

preestabelecidas geraram o prolongamento dos caminhos perpetuando uma unidade do 

qual o muro ou cerca muralhada não constituiu entrave. (Bucho, 2001, p. 21) O lugar 

mais próximo do cerro de Marvão é a (sua) Portagem, que no período medieval, já 

indiciava que continham um estreito vínculo pela conhecida “Calçada da Portagem”. A 

planta militar de 1755, chama a este caminho outro nome a «Estrada de Portalegre». 

(Bucho, 2017, p. 40) Ligação ao Anexo B, na página 366. 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        177 
 

Ilustração 210 - Cartografia antiga. Planta da Praça de Marvão de 1755. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha 06.2) 

O seu traçado (proto urbano) é identificado a sul, junto ao Convento de Nossa Senhora 

da Estrela e segue na direção do castelo. Na sua evolução foi definindo pela meia 

encosta um “eixo axial”, do qual integra a Rua da Porta da Vila, a Praça, a Rua do 

Espírito Santo, o Largo do Espírito Santo e a Rua do Castelo, finalizando no castelo de 

Marvão. (Bucho, 2017, p. 40 / Bucho, 2001, p. 21) Anexo F, a partir da página 489. 

 

Ilustração 212 - Calçada irregular com pedra da região e de tipologia 
medieval. Pertence à Antiga Estrada para Portalegre. (Câmara 
Municipal de Marvão, 2004, p.23) Ilustração 211 - Antiga “Estrada para Portalegre”. Zona de declive acentuado. 

Vegetação mais rarefeita. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, p.24)  
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Na direção nascente do espaço urbano, desprendia-se outra via, que é detetável na 

planta da Praça de Marvão de 1755. Chama-se «Estrada de Valença», que faz alusão 

à povoação espanhola mais importante próxima da fronteira, Valência de Alcântara. Era 

um eixo que conduzia até Espanha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 214 - Castinçais na Estrada para Valença. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 213 - Calçada de tipologia medieval na Estrada 
para Valença. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 215 - Muros de pedra seca e castinçais na Estrada para Valença. A Estrada para Valença assim como 
a Estrada para Castelo de Vide detêm uma vegetação mais densa, de génese atlântica em comparação com a 
Estrada de Portalegre com uma vegetação de cariz mediterrânico. (Ilustração nossa, 2017) 
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O povoado de Marvão foi desenvolvendo ao longo dos séculos XIII a XVI e se expandiu 

até ao limite possível e seguro para edificar. A construção da cerca urbana iniciou no 

séc. XIV e pode ter sido a obra militar, mais veloz que o crescimento do burgo. O 

conjunto dos paramentos defensivos perfazem uma forma trapezoidal fechada, coesa, 

havendo três intervalos no muro cuja imagem é “em bloco”, a Porta da Vila, a Porta de 

Ródão e a Porta do Postigo do Torrejão. A Porta da Vila, outrora a principal entrada, 

surge da confluência da «Estrada de Valença» com a «Estrada de Portalegre». (Bucho, 

2017, p. 40-41 / Bucho, 2001, p. 21) 

 

 

Outra linha de destaque era a que mantinha contacto Marvão com a vila portuguesa de 

Castelo de Vide, que se localiza a poente/noroeste. O trajeto é mais irregular, como o 

terreno é muito declivoso e pedregoso a oeste/sudoeste, obrigava a contornar a 

montanha mais a norte em relação à fortaleza de Marvão. As povoações de Escusa e  

Vale de Rodão desenvolveram-se fruto a esse acesso até Castelo de Vide. (Bucho, 

2017, p. 41 / Bucho, 2001, p. 21) 

  

Ilustração 217 - Interior da Capela de São Brás, com o santo que lhe dá o nome em 
1º plano. Esta capela fica no encaminhamento da Estrada de Valença. (Ilustração 
nossa, 2008) 

Ilustração 216 - Átrio ou vestíbulo que antecede a Capela de São Brás, de calçada 
medieval com motivo geométrico. (Ilustração nossa, 2008) 
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«A estrada de Castelo de Vide» reúne-se a Marvão pela parte norte, o que originou a 

Porta de Ródão da cerca urbana. De seguida sendo impossível subir deste ponto, 

diretamente para o Castelo, gerou-se a Rua de Cima. Esta rua avança até à meia 

encosta e cruza-se com a Rua da Porta da Vila. Foi nesse local de encontro destas duas 

ruas, que nasce a Praça, onde se instauraram os Paços do Concelho e o Pelourinho. 

(Bucho, 2017, p. 41) Anexo F, páginas 471 e 554. 

Partindo da Praça, surge uma rua que se dirige deste ponto a outra porta na muralha 

que é designada de Porta do Postigo do Torrejão e esta artéria tem o nome de Rua do 

Ilustração 220 – Mergulho nas profundezas do troço 
da Estrada para Castelo de Vide. (Ilustração nossa, 
2008) 

Ilustração 221 - Enfiamento visual para o baluarte N do castelo observado a partir da Estrada 
para Castelo de Vide. (Ilustração nossa, 2008) 

Ilustração 218 - Troço da Estrada para Castelo de Vide em agosto. 
Rusticidade dos muros de pedra solta. Absortos na Idade Média. (Ilustração 
nossa, 2008) 

Ilustração 219 - A afastarmo-nos do baluarte N de Marvão e dos maciços 
rochosos dos Marvõezinhos em plena Estrada para Castelo de Vide. 
(Ilustração nossa, 2008) 
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Relógio e posteriormente embica, dando origem à Rua do Embique. (Bucho, 2017, p. 

41) Anexo F, páginas 576 e 595. 

As fundamentais artérias da vila, são as evidenciadas na imagem 222 e contêm a forma 

de um “X” deitado pela vertente. Conseguindo a junção da Praça que está na parte 

central às três portas da muralha mencionadas previamente e ao castelo de Marvão. 

(Bucho, 2017, p. 41/ Bucho, 2001, p. 23) As outras ruas importantes dizem respeito às 

que circundam a vila no lado interior da muralha e são a Rua de Baixo, o Terreiro, a Rua 

do Terreiro, Rua do Corro, a Rua do Calvário, Rua de Santiago, Rua da Corredora e 

Largo de Santa Maria. (Bucho, 2017, p. 41) Anexo F, a partir da página 607. 

 

A hierarquização dos arruamentos não está relacionada tanto com a 

morfologia, porque as ruas obedecem praticamente com a mesma 

largura, mas sim pela qualidade construtiva, pelos pormenores e 

acabamentos ou ornamentos. Detetando nas ruas principais as 

habitações mais eruditas, de maior porte e imóveis de caráter 

simbólico e identificador como as igrejas, jardins. Estudo mais 

pormenorizado sobre a morfologia e paisagem urbana no Anexo F. 

 

Ilustração 222 - Leitura do Tecido Urbano. Elementos estruturantes. Escala 1/2000. (Câmara Municipal de 
Marvão, 2004, folha nº 08.2) 
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Último quartel do séc. IX - Ibn Maruán refugiou-se no topo da Serra do 

Sapoio em discórdia ao califado de Córdova. Marvão começa a ser um 

povoado de relevância militar.  

  

 

3.2. FATALIDADE/FECHAMENTO DA CERCA URBANA E O 
CASTELO DISSIMULADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160-1166 – Reconquista de Marvão aos mouros.  

1299 e 1300 – D. Dinis conquista Marvão ao seu irmão D. 

Afonso. Em troca dá-lhe os domínios de Sintra e Ourém, 

ficando sob propriedade régia os domínios de Marvão, 

Portalegre e Arronches. D. Dinis reforma a fortificação. 

1407, 1436 e 1497 – Concessão de vários 

privilégios aos moradores que habitassem a 

povoação. 

Séculos XV e XVI – Reforço da fortificação. A 

novidade é a introdução de barbacãs e cubelos. 

Séculos XVII, XVIII e XIX – Retoma a sua importância estratégica no quadro 

das Guerras da Restauração da Independência de Portugal (1640-1662) 

Construção e remodelação de baluartes nas principais portas de entrada do 

burgo e no extremo norte do castelo. 

1641 e 1648 correspondem a 2 ataques espanhóis à fortaleza de Marvão. Alguns 

pontos da fortaleza ficaram em ruina. Reconstrução de um lanço da muralha, 

portas do castelo e barbacãs. Em 1662 o engenheiro militar Luís Serrão Pimentel 

executa obras nas muralhas. Torna-se um castelo da 1ª linha defensiva. 

 1226 – Recebe o primeiro foral. 

 

1271 – O Rei D. Afonso III doa a povoação 

fortificada à Ordem de Malta e posteriormente ao 

seu filho, o infante Afonso. 
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(Noé, 2019) 

 

 1704-1705 - Tomada da fortaleza de 

Marvão pelos espanhóis e posterior 

rendição ao exército português dirigido pelo 

Conde de São João. 
1762 – Ataque de surpresa do exército 

espanhol à Praça de Marvão. 

1808 – O Forte de Marvão liberta-se das tropas 

francesas. 

1833 – Tomada da Praça de Marvão pelas 

tropas liberais. 1834 – Cerco a Marvão pelas 

tropas miguelistas. 

1960 – Fixação da Zona Especial de Proteção 

da fortificação e vila de Marvão. 

1997 – Raio atinge a guarita do lado sul perto 

do jardim de São Tiago – parque infantil, 

destruindo-a quase por completo. 

2002 – A Direção Regional de Edifícios e 

Monumentos da região Sul de Portugal 

elabora um plano geral de intervenção 

subdividindo a estrutura defensiva em 9 

zonas. 
2003 – Abertura do concurso pela DGEMN – 

DREMS para obras de melhoramento no 

castelo. 

O castelo de Marvão é uma fortificação medieval. Apresenta um perfil estratégico após 

o Tratado de Alcanises. Marvão integrava a primeira linha de detenção que se afigurava 

desde Montalvão até Elvas. Constituía a segunda via de entrada mais importante dos 

exércitos espanhóis, a partir da povoação espanhola de Valência de Alcântara. Tem 

um semblante de vigia, de perseverança, de refúgio dissimulado. É um castelo fiel à 

sua fronteira pelo aspeto impenetrável, robusto, coeso. As fundações estão cerzidas à 

crista rochosa. (Bucho, 2017, p. 155 / Bucho, 2001, p. 45) 
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Os espaços eram fortificados segundo a importância administrativa, a implantação 

estratégica e a evolução demográfica dos locais de assentamento. Para além da defesa 

e vigilância da fronteira, também era veemente que os castelos provocassem o 

povoamento da região onde se elevavam. Como era particularmente difícil fixar pessoas 

na linha de fronteira, muitos monarcas concederam privilégios a quem fosse resistente 

para viver em terras inseguras e em muitos casos como o de Marvão em solos pouco 

produtivos, de clima agreste e com poucos recursos hídricos. Porque os castelos sendo 

uma máquina de guerra, necessitavam de uma logística na retaguarda. (Patrimonia, nº3, 

p.39-40, 44) 

Dos castelos da raia do atual distrito de Portalegre, Marvão foi o primeiro a ser 

reabilitado em 1226 coincidindo com o recebimento do primeiro foral, nesta data. A 

topografia dos sítios igualmente condicionava em boa medida a evolução das estruturas 

defensivas. A fortaleza de Marvão na sua abrangência está em relevo e beneficia de 

condições naturais defensivas e de impenetrabilidade, fruindo de um manto florestal 

denso na base da serra e na metade da encosta, que até poderia facilitar o esconderijo 

de desertores ou de infantaria inimiga, no entanto seriam desde logo descobertos se a 

intenção fosse avançar ainda mais para o cimo, com a mata a dissipar-se e a fugir-lhes 

do olhar, sobrando os afloramentos quartzíticos para se refugiarem do olho de Marvão. 

(Patrimonia, nº3, p.44)   

Ilustração 223 - Só por via aérea se consegue atacar Marvão. Ala noroeste e oeste do castelo. (Ilustração nossa, 2017). 
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A fortaleza medieval não teve merlões nem ameias, porque o inimigo estava sempre 

exposto e o defensor se resguardava com fortificações respeitosas construídas com 

materiais como a pedra granítica, quartzítica, xisto, tijolo e argamassa de cal. Localizado 

a grande altitude, acompanhado de escarpa. (Bucho,2017, p.135 /Bucho,2001,p. 35-37) 

Ilustração 224 - A auréola a realçar o monte “santo”. Igreja Matriz de Santa Maria. Ala oeste e sudoeste. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 225 - Um souto em primeiro plano e em segundo plano a parte NO do Castelo com um Baluarte, Torre de Menagem e o 1º recinto em grande 
extensão. Marvão perde a sua “força ativa” com a aridez de agosto. (Ilustração nossa, 2017). 
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Toda a estrutura do castelo localiza-se 

nos flancos norte, noroeste, nordeste e 

oeste, precisamente no local mais 

encrespado da crista quartzítica, para 

obter defesa natural. (Bucho, 2001, p. 

28, 35, 45) 

 

 

 

 

 

Ilustração 227 - Ala norte do castelo. Visualiza-se o 2º 
recinto ou a “cidadela”, com o baluarte “Tenalha do 
Castelo”, um semi cubelo e a torre de menagem que está 
no lado oposto, mas visível também deste ponto. (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 226 - Flanco noroeste das fortificações do castelo. Na imagem verifica-se o baluarte NO na extremidade e os elementos mais antigos 
que estão no 2º recinto ou “cidadela” como uma torre com guarita e a torre de Menagem adossada ao pano de muralha. (Ilustração nossa, 2019). 
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O castelo de Marvão extrapola ter sido uma alcáçova (fortificação árabe) por ter dois 

pátios contíguos e autónomos com cotas altimétricas dispares. No recinto superior era 

a «cidadela» com funções religiosas e administrativas e o inferior de grande tamanho 

era o «albacar». Todavia não há pormenores incidentes deste período senão mesmo a 

morfologia do castelo com tipologia idêntica às fortificações muçulmanas do séc. X na 

Península Ibérica. (Patrimonia, nº3, p.44 / Bucho, 2001, p.63) Ver Anexo G. 

As fortificações são construídas com a rocha envolvente, o quartzito. O xisto está na 

base dos paramentos, o granito nos cunhais, o tijolo nas guaritas (torres de vigia), nos 

cordões das fortificações abaluartadas. Como ligante das pedras e areia das alvenarias 

usou-se a cal parda (cor acinzentada) de Escusa. A alvenaria tem um aparelho de juntas 

contínuas (rusticado). Os panos de muralha são perpendiculares ao solo, sem aterros 

no lado de dentro enquanto que as fortificações abaluartadas como tem paredes 

inclinadas tem terraplenos no interior. (Bucho, 2001, p.35-36) 

 

 

 

  

Ilustração 228 - Algures na encosta noroeste – oeste da serra do Sapoio. (Ilustração nossa, 2019). 

Ilustração 229 - Pormenor das 
cristas quartzíticas e a cerca 
muralhada disfarçada. Torre 
sineira?! Igreja?! (Ilustração 
nossa, 2019). 
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No presente, estão conservados, no castelo de Marvão elementos bélicos da fase da 

Reconquista Cristã, dos séculos XII e XIII. (Bucho, 2001, p. 40-41)  

São a Torre de Menagem (nº 11); as seteiras (frestas esguias verticais) (imagens 1160 

e 1163, anexo G, p.743); as cantarias dos vãos das portas, de estilo românico com lintel 

reto e impostas de recorte côncavo (ilustrações 1134, 1146, 1168,1177-78 em anexo 

G); as duas torres de forma quadrada / retangular, a “Torre da Tenalha do Castelo”(letra 

T) que está diagonalmente oposta à de menagem e a outra torre que está na entrada 

do 1º recinto do castelo, de nome “Torre da Bandeira” (letra T); as duas “portas da 

traição” (nº 15 e 16). As estruturas militares nos dois recintos que compõem o castelo, 

insinuam que neste estágio já estavam edificados estes dois espaços. A cisterna 

pequena (nº14) que se se localiza na «cidadela» constitui uma verdadeira incógnita 

porque está entre os elementos mais primitivos, porém sem datação precisa. Estes 

elementos chegaram até aos dias de hoje. (Bucho, 2001, p. 40-41) 

Ilustração 230 - Datação da arquitetura militar, concretamente as fortificações que constituem o Castelo de Marvão. (Bucho, 2001, p. 102 e 103) 
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Ilustração 231  - Cantaria em granito de estilo românico, de lintel reto e 
impostas de recorte côncavo. Porta da Traição do Castelo (nº 15). 
(Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 232  - Torre de nome “Torre da Bandeira” que data do período de 
construção até ao séc. XIII e está na entrada do Albacar (letra T). Pormenor 
dos materiais usados, no cunhal o granito, alvenaria de pedra quartzítica 
argamassada de cimento e areia. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 233  - Arcos e guaritas em tijolo burro, tal como se constrói os arcos 
interiores das habitações. Caminho de ronda e muralha do castelo paralelos 
às cristas. (Ilustração nossa, 2017)  
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A arquitetura militar europeia durante o séc. XIII assiste a um conjunto de modificações 

revolucionárias na estratégia de defesa e ataque. Dotaram os castelos com novos 

instrumentos para responder eficazmente em caso de cerco. Passa-se de um conceito 

de «defesa passiva» que era visível nos castelos românicos para «defesa ativa» típico 

dos castelos góticos. (Barroca, 1998, p.801) Em Portugal, o grande mentor deste novo 

conceito de defesa, foi o rei D. Dinis71, com um programa ambicioso e vasto de reformas. 

(Barroca, 1998, p.801-802)  

A primeira baliza temporal de uma significativa empreitada 

de reconstrução da estrutura defensiva de Marvão ocorre 

quando o monarca D. Dinis conquista o domínio das terras 

de Marvão em 1299 iniciando as obras no ano seguinte. 

(Barroca, 1998, p.808) Os elementos góticos que estão na 

fortaleza de Marvão, são todas as cantarias de portas e 

portais em arco quebrado (imagens 1151 e 1153, anexo G, 

p. 740); a torre de secção retangular de nome “Torre dos 

Clérigos” (letra T) que se situa no primeiro troço da cerca 

urbana (inicia o troço desde o 1º recinto do castelo e 

segue para (E)) (imagens 1189,1194-95, anexo G) 

 

71   D. Dinis tomou algumas medidas para afastar a nobreza dissuasora de mudanças benéficas para o país 
e controlar o poder que esta classe detinha sobre territórios estratégicos. Os membros da alta nobreza, os 
Tenentes que anteriormente o monarca confiava o poder de governar uma terra cada um, foram substituídos 
pelos Alcaides, escolhidos por nomeação do Rei e do qual tinham já múltiplas funções para desempenhar 
e não só a função militar como ocorria com os Tenentes.  
Outro melhoramento foi obrigar todos os concelhos a terem um conjunto de homens armados e bem 
treinados para usarem a arma de guerra – a besta. A qualquer chamada do Rei para integrar o seu exército, 
os besteiros estariam sempre preparados.  
Outra medida decisiva já implementada no reinado seguinte de D. Afonso IV foi os corregedores das 
comarcas (atuais cidades-distrito) visitarem regularmente os castelos, para verificarem os arsenais e 
facultar ao Rei se há alguma obra que deva ser feita ou reparada.  
Outra politica eficaz foi a troca sistemática de domínios e fortificações da raia que estavam nas mãos de 
nobres por outros bens materiais mas apartados da fronteira. Foi o que sucedeu entre D. Dinis e o seu 
irmão, o infante D. Afonso que era senhor das terras de Marvão, Castelo de Vide, Portalegre e Arronches. 
E D. Dinis quis afastar o irmão dando-lhe bens com valor económico semelhante mas com um valor 
estratégico muito menor. Deu-lhe os domínios de Sintra e de Ourém.  
Os primeiros castelos a serem reformados adaptando-os com elementos do conceito de «defesa ativa» são 
nas zonas mais vulneráveis, o Alto Alentejo, a Beira Interior, Trás-os-Montes e no vale do rio Minho. E 
noutra linha, os castelos que estavam no alinhamento das vias principais de acesso aos pontos cruciais do 
reino que iam desembocar em cidades importantes como por exemplo Lisboa.  
Outro pormenor curioso é que a realização de obras em alguns castelos foi um pretexto para passarem a 
ser posse da coroa portuguesa. São exemplos disto Serpa, Moura e Noudar, Vilar Maior, Riba Côa, Castelo 
Rodrigo, S. Félix de Galegos que são integrados no reino pouco tempo antes do Tratado de Alcanises. 
Nestes castelos o brasão real português está em grande destaque.  
Uma novidade que acompanhou os movimentos de reformas aos castelos portugueses foi terem sido 
elaborados por mestres construtores especializados e arquitetos. Colocando a sua identidade nas obras 
militares. Ao contrário da construção dos castelos românicos que foi levada a cabo por mestres anónimos, 
porque era um saber-fazer empírico que todos sabiam igualmente, não havia uma marca pessoal. A 
construção do castelo gótico por seu turno é uma empresa de guerra que exige técnicas e conhecimento 
mais profundo, estudado, planejado de acordo com a lógica da poliorcética (arte de executar cercos). 
(Barroca, 1998, p.804-811, 818-819 / C.M.M. 2005, p. 44) 

Ilustração 234 – Abertura de vão em arco 
quebrado (nº 10). (Ilustração nossa, 2017) 
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Presumivelmente a cerca urbana pode ter iniciado a sua construção em meados do séc. 

XIV e ter-se-á estendido a empreitada até ao início do séc. XVI. Senão veja-se, que o 

“Torreão da Esquerda” (letra T) de secção também retangular que flanqueia a porta de 

nome “Postigo do Torrejão” (nº19), data igualmente deste período histórico. (Bucho, 

2001, p.41)  Ver em anexo G, páginas 765 e 766 e figuras 1222 e 1228.  

 

A introdução de barbacãs72 (letra B) e cubelos73 (letra C) na fortaleza de Marvão, datam 

dos finais do séc. XIV até meados do séc. XV. (Bucho, 2017, p. 155 / Bucho, 2001, p. 

41) Em anexo G, ilustrações 1139,1150,1152,1169,1193,1206,1207,1218,1220. 

72  Muro anteposto à cerca muralhada e mais baixo que esta, para defender o fosso ou o acesso direto à 
fortaleza. (Rodrigues, 2005) 
73 Torreões erguidos nos panos de muralha, espaçados. (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 235 - Datação da arquitetura militar da fortaleza de Marvão, 
concretamente a cerca urbana. (Bucho, 2001, p. 102 e 103) 
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A cisterna grande (nº2) que está na entrada do castelo antes de se alcançar o Albacar 

(nº7), é uma obra inserida no período da 2ª metade do séc. XV e 1º metade do séc. XVI, 

pelas muitas marcas de pedreiro esculpidas, regra característica desta época e pela sua 

grande dimensão que coincide com o maior apogeu demográfico que a vila teve. Tal 

como a sala interior da Torre de Menagem pertence a este estágio temporal. (Bucho, 

2001, p. 41) Anexo G, figura 1135, p.733 e figura 1137, p. 734. 

Assente-se que não houve fortificações de transição74 em Marvão, contudo, alguns 

cubelos foram reabilitados nos eirados com canhoneiras75 ou bombardeiras. (Bucho, 

2001, p. 42) Ver imagens 1143, 1179, 1180, 1182, 1184, 1203, 1240. 

Com a restauração da independência de Portugal em 1640, sucedeu uma aposta efetiva 

no reforço dos castelos transformados ou adaptados para fortes, praças militares ou 

fortalezas. Em Marvão a estrutura do castelo foi reforçada com revelins76 e baluartes77, 

para melhor resistirem aos impactos dos projéteis de canhão. (Bucho, 2001, p. 42) 

 

 

 

 

 

 

74 Em território nacional, as fortificações de transição podem-se dividir em duas fases. Na primeira fase, as 
inovações prendem-se com a diminuição da altura das muralhas, reforçando o embasamento através de 
escarpas ingremes ou taludes. Os paramentos das muralhas perfazem ângulos cada vez mais agudos. A 
introdução de troneiras nos terraços das torres ou nos adarves das cercas muralhadas e barbacãs sob o 
vão das chamadas “ameias”, no entanto ao longo do séc. XV criaram-se troneiras na base das estruturas 
militares, para o tiro quase ao nível do solo, sendo mais uma técnica para a defesa das bases das estruturas 
bélicas, que é a marca deste período. As canhoneiras retangulares para artilharia. As ameias vão perdendo 
o cariz militar e passam a existir nos edifícios civis, nomeadamente nos Paços do Concelho. Ocorreu neste 
período uma maior generalização e evolução das barbacãs. A segunda fase da arquitetura de transição é 
marcada pelo surgimento do tambor, que são uma torre circular ampla ou ultra semicircular, sem cobertura, 
devido aos momentos de disparo das bocas-de-fogo e o problema de saúde e de visibilidade face à 
acumulação de fumo. Nestas torres ou tambores já não se utilizam troneiras, mas só canhoneiras, que 
aumentaram de tamanho e emolduradas em tijolo em capialço (corte oblíquo nas paredes de um vão para 
maior iluminação de um espaço interior) para abrandar o impacto dos projéteis. A parte superior dos 
tambores é uma sequência de merlões e canhoneiras. E já se constata alguns modelos idênticos aos 
“futuros” baluartes, mas ainda muito estilizados somente para a defesa frontal paralela à cortina de muralha. 
(IHRU /SIPA, 2015, p. 17-20)  
75  Abertura no parapeito da muralha para montar a bombarda. (Porto Editora, 2011) 
76  Obra de formato triangular localizada no exterior de uma fortificação em frente ao corpo do pano de 
muralha principal, no geral situa-se do outro lado do fosso. Divide a força atacante e protege a cortina de 
muralha através de fogo cruzado. (De La Plaza Escudero, 2014) 
77  Obra defensiva saliente do pano de muralha principal. A configuração mais corrente é pentagonal, com 
duas faces, dois flancos e uma gola. Sistema de defesa poderoso concebido para resistir. Mais amiúde é 
aplicável o termo a obras militares que ocorreram entre o séc. XI e XVI na Europa e no império Otomano e 
estão relacionados aos avanços da artilharia. Permitiram os baluartes a defesa estática em detrimento da 
defesa em movimento. As paredes são inclinadas e construídas com argamassa de cal e areia, tijolo, 
entulho. São mais espessas e mais baixas do que as muralhas medievais para melhor suportarem o impacto 
da artilharia. A sua resistência passa pela criação de uma frente abaluartada, cujos os ângulos formados 
impedem a existência de espaços mortos. O aparecimento posterior de morteiros, explosivos elevados de 
grande potência e granadas e tornaram-se obsoletos. A forma de uma frente abaluartada é determinada 
pela sua função primária que é a eliminação dos pontos mortos. Garantem a ausência de áreas onde o 
inimigo possa estar a salvo dos tiros dos defensores. Os elementos básicos do baluarte são as faces que 
são as superfícies mais exteriores; os flancos que ligam as faces à cortina da muralha principal e a entrada 
para o baluarte que é a gola. (De La Plaza Escudero, 2014) 
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A modernização da Praça de Marvão teve lugar concretamente nas Portas de Ródão, 

da Vila, do Postigo do Torrejão e meios baluartes no extremo norte e noroeste do 

castelo. Observa-se na fortificação ter havido um Fortim78 que somente se visualiza na 

planta militar de 1755 e estava em frente ao “Torrejão”. (ver na imagem 1186, p. 753) 

Todas estas estruturas militares foram erguidas entre 1644 aproximadamente até à data 

de 1755. (Bucho, 2001, p. 42) 

As intervenções que tiveram lugar entre 1756 e 1814 são as remodelações dos 

baluartes que foram construídos no período anterior. Os meio-baluartes do castelo 

passam a baluartes com uma configuração em “Tenalha”79. (Bucho, 2001, p. 42-43) 

Visualizar cartografia na página 742 ilustração 1159 e imagem 230.  

As outras novidades foram o surgimento de meio-baluartes na entrada para cada recinto 

do castelo, para artilharia e fuzis. (ver imagens 1133 na p.733 e 1150 na p. 740) Os que 

sofrem modificações na organização interna são os meio-baluartes das Portas de Ródão 

e Portas da Vila. (Bucho, 2001, p. 43) Anexo G. 

A Porta do Torrejão recebe também a forma de “Tenalha” com um meio-baluarte e um 

baluarte. (Ver cartografias nas páginas 752-3 e imagens nas páginas 765-767) Após 

este período até 1938, muito poucas foram as inovações. Referenciar que a Torre de 

Menagem passa a ser um “Paiol Permanente”80 (Bucho, 2001, p. 43) 

No período político do Estado Novo há 3 campanhas de obras. A primeira (1938 - anos 

40) é marcada pela demolição de muitos paióis ou armazéns de Petreichos que o Estado 

considerava insultuosos e desnecessários, devendo o castelo retomar a uma imagem 

de génese medieval, porém ironicamente nem todos foram demolidos e se desconhece 

a razão. Eram vistos, como “acrescentos” no entanto deviam ter sido conservados para 

se entender a dinâmica defensiva da fase mais desafiante da história militar de Marvão. 

Restaurou-se a Torre de Menagem, que foi um armazém de pólvora em 1755 e um paiol 

permanente em 1828. Das intervenções do Estado elimina-se esta função de paiol, dá-

se a reconstrução das primitivas escadas que dão acesso ao eirado da torre de 

menagem a partir da sua sala. (Bucho, 2001, p. 58-59) 

Ainda se construíram merlões na Torre de Menagem, que acabaram por ser demolidos, 

porque nunca houveram merlões. 

78  Forte de pequenas dimensões, desguarnecido de defesas externas consideráveis. Um forte difere da 
fortaleza por não encerrar no seu interior nenhuma povoação. (http://www.cifae.uevora.pt/5.html) 
79  Construção com 2 faces apresentando um ângulo reentrante para o lado do campo de tiro. (Rodrigues, 
2005)  
80  Local de uma fortificação reservado a armazenar explosivos e / ou munições. (Porto Editora, 2011) 
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No seguimento da construção de um coletor de esgotos, imprime-se uma nova 

aparência harmoniosa aos pavimentos das ruas principais, colocando uma fiada central 

de lajes de granito cujo o efeito é o realce dos pormenores decorativos de outras Eras, 

incrustados nas superfícies brancas do casario. Anexo F – Ruas Principais e 

especificamente na página 518, ilustração 703. 

A segunda campanha (década de 50), os arcos de volta inteira que compõem a Porta 

de Ródão foram ampliados em largura para receber a vila, veículos automóveis dos 

turistas. Por toda a cerca muralhada foram feitas obras de restauro devido às invernias 

rigorosas cujos os relâmpagos e o vento forte sobretudo, destroem. As peças de 

artilharia foram pintadas com tinta anticorrosiva. (Bucho, 2001, p. 59-60) 

A terceira campanha (década de 60 até ao final do regime), presenciou-se a realização 

anual de obras de conservação, tais como, reparações de escadas, adarves, coberturas, 

calafetar juntas e buracos nos panos de muralha. (Bucho, 2001, p. 60) 

Os materiais utilizados nas obras de conservação na época do Estado Novo foram as 

madeiras aplicadas nas janelas e portas. A madeira é de castanho, madeira exótica ou 

de casquinha de fio-à-banda81. As portas eram pintadas a tinta de óleo de linhaça82. As 

que não eram pintadas passava-se duas demãos de óleo fervido. As caiações das 

superfícies eram feitas à esponja, dando 3 demãos. A caiação era à base de leite de 

cal, alúmen e sebo. As coberturas dos armazéns que se mantiveram (paióis) foram 

reabilitadas com o uso de telha romana e bocas e braceiras83 argamassadas e a 

estrutura de madeira é em pinho com um sistema em asnas, preservada com 2 demãos 

de carbonilo.  

Nos paramentos exteriores da muralha de alvenaria de pedra picou-se as juntas e 

retirou-se a argamassa existente, vedando com argamassa de cimento e areia. Os 

guarnecimentos eram feitos com argamassa de cal em pasta e  areia fina e peneirados 

em serapilheira. 

 

81 “A casquinha é vulgarmente conhecida como pinho nórdico, caracteriza-se por ser uma madeira leve e 

fácil de trabalhar. A madeira tem as mesmas características que o pinho nacional, não sendo tão adequada 
a aplicações estruturais por não ser tão resistente como o pinho.” (http://www.louros.pt/madeiras.html) 

82   “Há diferentes óleos com boas propriedades para a preparação de tintas. São óleos com propriedades 
de secagem lenta, os chamados óleos secativos. Destes óleos o mais conhecido e mais usado na pintura 
industrial é o óleo de linhaça (…)”. O acabamento com “óleo de linhaça e pigmentos de óxidos de ferro 
revelaram também um bom efeito filtrante da radiação UV (…) permitindo uma boa aparência da superfície. 
“Um dos inconvenientes das soluções de acabamento com óleos é o seu elevado tempo de secagem e o 
cheiro desagradável, pelo que se encontram em ensaio amostras com vista à resolução destes problemas 
nomeadamente através da adição de secantes e óleos essenciais e extratos de plantas aromáticas.” 
(http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-11642013000100002) 
83  “Chapa metálica que segura duas ou mais peças de uma armação ou estrutura” (Porto Editora, 2011)  
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O método para os rebocos interiores era picar, depois o emboço ou primeira camada de 

argamassa e reboco com argamassa bastarda. Os pavimentos interiores eram assentes 

em argamassa sobre massame de betão pobre com sete centímetros de espessura com 

um revestimento prévio de cascalho e areia seca sobre aterro em caixa, regado e batido 

a maço. (Bucho, 2001, p. 57) 

A aparência que detém a Fortaleza de Marvão no presente, tem camuflado em toda a 

estrutura defensiva a marca das intervenções da DGEMN compulsivamente no castelo 

e em alguns pontos da cerca urbana. As reparações foram sistemáticas na tentativa 

obsessiva de cristalizar o estilo medieval apesar de terem sido eliminados muitos paióis, 

casas da guarda, oficinas da fase moderna, outros se mantiveram, nomeadamente os 

que esteticamente não afetaram o conjunto das fortificações primitivas. (Bucho, 2001, 

p. 63) 

 

 

  

Ilustração 236 - Localização das intervenções da DGEMN realizadas ou projetadas nas 
fortificações da fortaleza de Marvão, entre o ano de 1938-1971 (Bucho, 2001, p. 89) 
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Sobre o estudo das fortificações de Marvão pode-se identificar três balizas temporais do 

qual Marvão foi imprescindível na formação, consolidação e manutenção de Portugal. 

O primeiro período importante foi no último quartel do século IX,  um grupo de rebeldes 

liderados por Ibn Marwan que quando a capital do seu reino independente, Badajoz84 

estava ameaçada pelos conflitos permanentes entre este reino e o poder central do 

califado em Córdova, se refugiava regularmente para noroeste de Badajoz no monte de 

Marvão, onde está hoje erguida a vila. Construiu uma estrutura militar e uma povoação 

no topo do monte a partir de 876 / 877 e no século X era já conhecida como a Ammaia 

de Ibn Maruán em oposição à Ammaia das Ruínas (a cidade romana no vale da 

Aramenha). Com estas referências pode-se concluir que no séc. X Marvão era já um 

povoado de relevância militar ou não fosse também chamado de “Fortaleza da Amaia”. 

(Bucho, 2002, p. 22) 

Nos séculos X e XI deixa de haver alusões a Marvão, pelas condições de paz que se 

apresentaram, pelo califado ter conquistado o reino de Maruán e que se manteve estável 

até ao final do séc. X. No séc. XI há uma disseminação de reinos muçulmanos e surge 

o Emirado de Badajoz que se desenvolve num período de relativa paz, terminado no 

final do séc. XI pela invasão dos Almorávidas.  

Volta a ganhar referência e destaque no século XII como ponto militar estratégico com 

o avanço dos cristãos para sul, a resistência das tropas islâmicas e o começo da 

rivalidade com Castela. Em 1214, a localidade já pertencia à coroa nacional e aparece 

mencionada no «Termo de Castelo Branco».  

A segunda etapa temporal importante é quando o rei D. Dinis se apodera do domínio 

das terras de Marvão. Especula-se que o atual castelo provenha deste reinado, devido 

às características marcadamente góticas como as portas em arco quebrado, os 

torreões, a Torre de Menagem ligada à muralha a defender a entrada no principal 

recinto, que é o castelo em si. Apesar da altura das fortificações do castelo serem 

baixas, que possivelmente se deve à circunstância de ser um castelo de montanha que 

está a uma cota de 850 metros de altitude e com defesa natural. 

 

 

 

 

84  A cidade foi fundada em 875 por Ibn Marwan que estabeleceu aqui a capital do seu reino. Os territórios 
deste reino detinham autonomia, porém o Omíada de Córdova não dava descanso, tentando conquistar o 
reino do muladi rebelde. O califado conseguiu conquistar efetivamente a cidade no séc. X. Posteriormente 
no final do séc. X houve uma fragmentação do califado por problemas internos, de sucessões e deste modo 
surgem pequenos reinos muçulmanos ibéricos, os chamados Taifas ou Emirados. Portanto surge o Reino 
ou Taifa de Badajoz que ocupava metade do que é hoje Portugal. Os limites eram o rio Douro, todo o 
Alentejo incluindo Lisboa e Santarém e parte ocidental de Castela. (Vortex Magazine, 2015)      
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Marvão passa a deter uma função de vigília e este dispositivo de defesa ativa medieval 

é eficaz e fiável até à atualidade. É um castelo e cerca com um tipo de construção de 

dominante horizontal que transmite um caráter massivo e fechado prolongando-se a 

arquitetura religiosa e civil do povoado de Marvão com a mesma dominante. O próprio 

céu esmaga a vila, tão achatada e entrincheirada no solo quartzítico que está.    

Este tipo horizontal vai ao encontro da finalidade de Marvão desde o seu nascimento, 

de ser atalaia arcaica, elementar (romanos) passando para refúgio disfarçado de 

caudilhos rebeldes (árabes), homiziados (Idade Média, indiretamente ligado ao 

feudalismo) e novamente para atalaia discreta ou sorrateira (duelo ibérico). Hoje é uma 

vila autossustentável e “vigia” e gere o concelho (câmara Municipal). Pode-se inclusive 

acrescentar que houve um ciclo, porque se pensarmos que existiu uma comunidade 

castrense no topo desta serra e como  é um tipo de povoamento autossuficiente, a vila 

de hoje sendo autónoma, conclui-se que voltou à origem. Houve um regressão. Emana 

em todas as etapas temporais um certo silêncio e inquietação do espírito. Não só se 

manteve a sensação como a função ao longo dos tempos. Suspeitando-se da existência 

de um ciclo, estamos perante várias pistas de cariz intemporal.   

Retomando a lógica de finalização, as edificações bélicas da Idade Média são em altura 

e com as inovações na arte de guerra houve alterações na arquitetura militar, passando 

as estruturas a serem mais baixas como demonstram as «fortificações de transição». 

Marvão não teria que passar por esta reforma pela baixa altura de que dispõem os 

elementos.  

Adaptou-se em alguns pontos sensíveis e estratégicos o Forte de Marvão à nova 

artilharia pirobalística85 a partir do século XV, com a construção de barbacãs, fossos, 

superfícies e formas arredondadas como os cubelos. 

 

 

85  O termo define o cálculo matemático do comportamento dos projéteis das armas de fogo, no interior do 
cano e ao longo da trajetória que efetua. A descoberta da pólvora, facilitou o disparo de longo alcance, 
através de canhões (produzidos para disparar contra pontos que estejam na mira dos artilheiros, numa 
trajetória aplanada, conhecida por tiro direto), os morteiros, (a boca de fogo é curta, diferente da do canhão, 
e consegue obter inclinações de 45º a 90º para efetuar um tiro mais vertical e curvo sobre áreas fora do 
campo de visão dos artilheiros, como sítios ocultos, atrás de muralhas ou em cumes), o obus, (que é nele 
peculiar, o tiro indireto contra alvos que estavam encobertos, tem inclinações inferiores às do morteiro, que 
lhe faculta maior alcance), o arcabuz e mosquete,(eram armas usadas pela infantaria, são portáteis, eram 
empregues em distâncias superiores a 150 metros).  
O marechal-general do Exército Português Conde de Lippe, que prestou auxilio militar a Portugal durante a 
Guerra Fantástica. Esteve no comando de 1762-1768. Propôs-se a organizar e disciplinar o exército 
português, abatido pela falta de adiantamento salarial e por não estar devidamente equipado. Guarneceu 
as regiões fronteiriças. Fomentou o conceito de guerra de guerrilha (guerra em meio rural, cujo o 
estratagema era a ocultação e a rápida mobilidade da infantaria. “A guerrilha não tem por finalidade alcançar 
a vitória pelo aniquilamento do adversário, finalidade dos exércitos regulares, mas sim a de contribuir para 
que estes atinjam tal finalidade, ganhando tempo, desgastando o adversário e, se possível, tornando a vida 
impossível às forças de ocupação.” (revista militar, abril 2009, nº 2487). 
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Transita-se de uma artilharia neurobalística ligada à força por flexão e torção, exemplos 

são a besta; o arco; a catapulta; o aríete, para uma artilharia pirobalística com o início 

da utilização da pólvora. A terceira fase bélica que colocou Marvão à prova foi quando 

Portugal recupera a independência. A partir de meados do séc. XVII até meados do séc. 

XIX, Marvão foi palco de assaltos dos espanhóis, franceses, liberais e miguelistas. Foi 

o período mais tenso e extenso e talvez tenha sido o único período de guerra que 

Marvão teve. Conseguiu manter o semblante de sentinela desde um hipotético castro 

na Idade do Ferro até 1641 quando teve que entrar em ação sem alternativa, porque 

era a primeira Praça Forte que os batalhões inimigos se confrontavam antes de Castelo 

de Vide. Foram reforçadas as portas de entrada na cerca e no extremo norte do castelo 

com baluartes. Num trecho retirado de 1801 pode-se ler “Marvão é uma Praça fortíssima 

por natureza (…), reduz a sua defesa a pequeno número de pontos(…) mediante uma 

ordinária, mas efectiva vigilância nos precisos lugares(…) se pode fazer esta 

impenetrável(…)”. (Bucho, 2017, p. 156) 

Não obstante, a realidade neste último período militar foi que Marvão não era claramente 

a cidadela mais importante do Alto Alentejo. Dir-se-ia que era a primeira barreira que os 

invasores tinham de lidar. A povoação vizinha de Castelo de Vide é que passa a reunir 

os maiores esforços de combate.  

Já no inicio séc. XVI, Castelo de Vide tinha sido visitada por Duarte d’Armas, escudeiro 

e desenhador ao serviço do rei D. Manuel I mas não visitou nem o castelo de Marvão 

nem o de Portalegre, o que especula a importância da orografia e localização de Castelo 

de Vide.  

Para entender melhor porque é que a atual cidade de distrito, Portalegre não era um 

castelo de pujante importância em séculos anteriores, pela lógica e o conhecimento já 

adquirido da geografia do território de S. Mamede se conseguiu chegar a uma 

conclusão. Portalegre situa-se num sopé, num vale em relação às serras que constituem 

São Mamede: serra de Castelo de Vide, Sapoio, Selada, Fria, São Mamede, Almo, 

Monte Novo e Cabaça.  

Retirando as serras de Castelo de Vide e do Sapoio, Portalegre nas suas costas, está 

praticamente rodeada das restantes serras. Pode-se garantir que a povoação de 

Portalegre estava protegida por um conjunto de montanhas que apesar de estarem 

separadas por vales amplos, não despertavam interesse nos invasores. Não lhes 

interessava nas suas jornadas, caminhos sinuosos e terrenos irregulares e escarpados, 

mas caminhos onde pudessem conquistar terras o mais rápido possível e que fossem 
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acessíveis para a deslocação da artilharia e das tropas. Não é por acaso que a fronteira 

física seja no lado oposto a Portalegre. Quando se entra em Portugal através desta 

fronteira e o caminho subsequente até Castelo de Vide denota-se que é um trajeto 

intuitivo, natural, prático porque nos flancos deste caminho estão as serras referidas, 

todas alinhadas, efetuando uma espécie de “parede”. Quem vinha deste ponto de 

entrada para Portugal, Portalegre era uma “miragem”.  

Outro pormenor curioso, é que a sul deste trajeto (fronteira Galegos - Castelo de Vide) 

estão a maioria das serras e no lado norte deste caminho só se encontram as serras do 

Sapoio / Marvão (fortaleza de Marvão) e mais adiante a serra de Castelo de Vide 

(Fortaleza de Castelo de Vide). Portanto nota-se uma rarefação do relevo acidentado 

para a zona norte, que dá lugar a uma paisagem ondulada de planície. A pergunta que 

se coloca é, porque é que o percurso dos invasores se efetivou pelo caminho que hoje 

conhecemos como a EN 246-1 e não a seguir às serras de Marvão e Castelo de Vide 

mais a norte? Porque o rio Sever está mais ampliado a norte que dificultaria a passagem 

das máquinas de guerra, mas não só, os grandes pedregulhos graníticos que se 

encontram à superfície na transição da U. P. da Serra de S. Mamede do qual fazem 

parte ainda as serras de Marvão e C. de Vide, para a Unidade de Paisagem da Beira 

Interior.  

O segundo fator que corrobora para que Castelo de Vide tivesse mais preparado para 

defrontar o invasor, é que Marvão não continuou a crescer no sentido transversal da 

encosta este e sudeste e não tinha espaço para aquartelar tantos soldados. Em 1660 a 

Praça de Castelo de Vide almejava já, uma guarnição de 600 homens e três companhias 

de cavalaria. Integrava a fortaleza de Castelo de Vide, dois fortes em diagonal, um a 

nascente e o outro a poente, porque esta povoação se desenvolve morfologicamente 

em “língua” tal como Marvão, mas diferindo deste por ter menos profundidade de largura 

e a orografia ser mais atenuada, o que lhe permitiu expandir-se para sudeste 

principalmente e noroeste. A forma da povoação de Marvão é um trapézio enquanto que 

Castelo de Vide detinha uma forma irregular, não só os fortes são abaluartados como a 

extensão de linhas defensivas que os separam com faces e flancos. (Bucho, 2001, p. 

42) 
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O facto de Marvão não ter conseguido vingar em termos demográficos e até com pouco 

espaço intramuros, os habitantes arredavam para os campos, porque o Forte de Marvão 

no cimo estava muito longe da fonte de alimentos. Expondo um excerto de  uma 

observação de um general das forças de Wellington na sua visita de reconhecimento a 

Marvão verificou que “Ataques de surpresa ou fomes são os únicos modos de obter a 

sua posse. Não tem poços, mas é bem fornecida de água (particularmente o castelo) 

armazenada em cisternas”. (Bucho, 2017, p. 156) Do período de 1641-1755, há um 

relato do engenheiro militar francês Nicolau de Langres, que serviu Portugal de 1644-

1660, que fala sobre a guarnição da Praça de Marvão que depreende que da infantaria 

de Castelo de Vide saem duas companhias “uma para Montalvão e outra para a 

guarnição de Marvão, na qual praça de Marvão assiste também uma companhia de 

cavalaria que não tira do soldo mais do que a subsistência dos seus cavalos e o pão da 

1 - S. Mamede - 1027 - Serra de S. Mamede 

2 - Serra Fria Nw - 969 - Serra de S. Mamede 

3 - Fonte Santa - 887 - Serra de S. Mamede 

4 - Marvão - 868 - Serra de S. Mamede 

5 - Tojeiras - 863 - Serra de S. Mamede 

6 - Penha do Alto - 836 - Serra de S. Mamede 

7 - Selada - 827 - Serra de S. Mamede 

Ilustração 237 - Mapa da cadeia montanhosa de São Mamede. A maioria das serras localizam-se a 
SE. As únicas serras que estão afastadas deste conjunto, mais a norte é precisamente a serra de 
Marvão ou Sapoio e a de Castelo de Vide. 

 Entre este conjunto de montanhas a SE e as outras duas, está o caminho natural e mais fácil de entrada 
do inimigo indicado pela seta. Portalegre está afastada e protegida deste eixo, Fronteira Porto 
Roque/Galegos – Castelo de Vide. (montanhasdeportugal.blogspot.com) 
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ração. (…) Os habitantes de Castelo de Vide são em número de 1000 e os de Marvão 

400 (…) estas duas praças (Castelo de Vide e Marvão) têm abundância de fruta e 

castanha, pouco vinho e o pão é que os obriga a ir a Portalegre encontrá-lo (…).” (Bucho, 

2001, p. 42) 

Evidenciam-se sinais de perpetuidade por não ter sido necessário uma modernização 

das fortificações. Mantiveram-se com uma traça mourisca e dionisina. Só nas áreas 

mais vulneráveis, o caso dos topos do castelo e das Portas da Vila e do Torrejão é que 

foram guarnecidas fortemente com elementos mais modernos (baluartes, barbacãs, 

contraguardas). Conservou-se atual, pela baixa altura das fortificações, importante esta 

disposição a partir sobretudo do séc. XV. Pela defesa natural de cristas quartzíticas e 

pedregulhos rochosos de granito na envoltura, pela inclinação das encostas, por ter sido 

sobretudo vigilante e não atacante e por haver um sistemático restauro das várias 

estruturas militares. “Estas duas Praças (Castelo de Vide e Marvão) estão à distância 

de uma légua e a região é muito montanhosa e de difícil acesso para a infantaria, 

cavalaria e artilharia. (…)” Observação de Nicolau de Langres. (Bucho, 2001, p. 42) 

 

  

Ilustração 238  - Desenho de Daniela Serra, aluna do 4º ano da EBI Ammaia – Portagem. Balas para o inimigo que por entre 
a vegetação espontânea caminha para cima com a ilusão de que vai conseguir conquistar aquele reino. O relevo está a favor 
dos cercados. Fortaleza misteriosa que no interior tem uma vila com gente aguerrida, resiliente, de características nortenhas 
de personalidade, todavia o exército inimigo não sabe! (Agrupamento de Escolas de Marvão, 2017) 
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3.3. A UNIDADE LÍMPIDA E IMUTÁVEL DO SEU PROSPETO 
ARQUITETÓNICO 

O subcapítulo inicia com a relação que implica a aquisição natural de uma unidade 

arquitetónica através de um coletivo social e não de um criador com o caso de estudo. 

O caráter do lugar incute a perceção de unidade dialogada, encadeada pela memória.  

De seguida, a par e passo, irá ser abordado a identidade da arquitetura portuguesa, no 

qual o lugar de Marvão demonstra claramente as suas particularidades. A nossa análise 

sobre a arquitetura civil e religiosa de Marvão vai ser circunscrita ao “sítio” e “vila” de 

Marvão.       

O conjunto arquitetónico tem um caráter sempre eterno por não possuir um autor isolado 

mas sim uma unidade de Sujeitos, munidos com os mesmos valores culturais. A 

linguagem que o conjunto transmite é de uniformidade, funcionalidade, concordância de 

valores que persistem no tempo porque se tivesse só uma assinatura tenderia para a 

imaginação e expetativa. (Anexo A) Não haveria uma habituação, um propósito coletivo 

que une os Seres de determinada comunidade. Cada lugar deverá ser preciso, 

reconhecível por todos os indivíduos de específica comunidade, impregnado de sentido 

e morfológico. O edifício/monumento pode até mudar de funções várias vezes ao longo 

do tempo histórico mas reterá sempre o mesmo espírito que se vai tornando mais 

completo e mais forte com as várias camadas que vão revestindo-o quer internamente 

quer exteriormente. O tempo, a espontaneidade, a pertença a um lugar são algumas 

das características que marcam os edifícios providos de intemporalidade. (Alexander, 

1981, p. 29, 57, 383, 389-390) Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 239 - Esculturas em granito executadas por um marvanense no poial da sua habitação. Vila de Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 
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A forma não só segue a função como segue o lugar, através do desenho, dos materiais, 

dos pormenores construtivos e decorativos. Como se o lugar já estivesse à espera de 

conceber o objeto ou o edifício/monumento no ato de criação, isto é na fase embrionária 

de projeto, o conceito identifica o lugar. É tão natural que tal como as obras da natureza 

atingem o anonimato. (Alexander, 1981, p. 389-390 / Universidade Técnica de Lisboa, 

2008, p.107-108) 

Também se pode observar que os edifícios inspirados em protótipos tem formas 

específicas e variadas consoante a sua função e elementos constituintes do lugar onde 

estão implantados. São compostos por mais pormenores, reentrâncias, utilizam mais 

materiais e distintos entre si de acordo com as áreas interiores, para ir ao encontro de 

uma ambiência, de um bem-estar ao Ser, estimulando os seus sentidos. “A arquitetura 

trabalha para obrigar o sonho a entrar na vida real.” (Antunes, 2004). 

Geralmente estas casas contém, (mas não é regra) vários patamares, área exterior 

interna; recantos, caminhos sinuosos, elementos arbóreos que “ficam” na memória; são 

edifícios mais baixos; telhados inclinados; tanque ou zona de duches; galerias com 

arcadas e pórticos; pérgulas; alpendres; diferenças de escala e volume de um espaço 

para outro. Estes elementos congregam vitalidade à habitação e felicidade aos que a 

habitam. O caráter diferenciador, em que cada casa tem a sua personalidade própria 

propiciada também por barreiras consistentes, confere a que não seja invadida e 

influenciada por outras casas circunvizinhas. (Alexander, 1981, p. 391) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 240 – Tardoz das ruas do Calvário e São Tiago. O ponto de fuga é o “Torrejão”. (Ilustração nossa, 2018). 
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Apesar da simplicidade exterior e regularidade das fachadas do conjunto arquitetónico 

da vila de Marvão, as casas são ricas em “momentos” no interior destas. O relevo 

inclinado onde estão sustidas as casas, proporciona o desnivelamento do habitar.   

A organização racional dos espaços interiores revela uma lógica inabalável, logo cada 

área tem um dever ou uma função específica, por isso os espaços interiores tem uma 

ordem que é percecionada e vivenciada (sentidos; prazer) como um ritual ou um 

usufruto progressivo, efetivando-se num ideal para o Homem. (Universidade Técnica de 

Lisboa, 2008, p.109-110) 

Norberg-Schulz afirma que o conceito de caráter está ligado ao conceito de lugar. Criou 

o conceito de «Espaço-Existencial» que compreende as relações naturais entre o Ser e 

o meio envolvente dos quais o espaço transmite “orientação” e a existência promove 

“identificação”. Isto não serve apenas para satisfazer as necessidades dos indivíduos, 

serve para enobrecer o caráter de cada Sujeito e do meio ambiente numa influência e 

interação mútua. O Lugar deve ser inteligível para o Ser e este deve experienciá-lo, 

porque o que faz feliz um lugar é ser usado, apreciado e cuidado, tal como sucede com 

os indivíduos e os outros seres. (Vitruvius, 2007 / Universidade Técnica de Lisboa, 2008, 

p.115) 

O ato de habitar tem diferentes carateres, segundo Quatremère de Quincy. O “caráter 

essencial” que diz respeito ao rigor, à força, à monumentalidade ao emprego de formas 

geométricas regulares, criando uma arquitetura autêntica e civilizada que faculta um 

habitar confortável e seguro. Há um “caráter relativo” de expressão mais individual, 

promovido o ato de habitar pelo arquiteto que criou e o construtor que ergueu. É uma 

arquitetura baseada em signos, carateres, temas, dos quais o Ser reconhece e tem que 

se conformar. Há o “caráter distintivo” que tem haver diretamente com o Lugar. A 

identidade de um homem passa de como este se “sente” no Lugar e como entende a 

sua morfologia, história, geografia… O Lugar por sua vez manifesta concretamente a 

apropriação pelo Homem. Apesar da suma importância do “estar em” (pertença física) 

é igualmente fundamental a identificação com o ambiente (pertença espiritual). Sem 

esta relação complementar não há habitar, não há portanto apropriação e é esta prática 

que cria o Lugar. (Universidade Técnica de Lisboa, 2008, p.110-111) 

O Lugar é mais do que a componente abstrata de indicar uma localização ou direção, é 

um espaço que exibe matéria desde a cor, a textura, aos objetos que formam a essência. 

Não só, o Homem tem papel de dar caráter ao lugar, é o espírito independente ou 

personalidade que emana em cada elemento que forma o Lugar. O designado «Genius 
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Loci» O tal espírito expõe o que o elemento é, o que quer ser, o que foi e o que será. 

(Universidade Técnica de Lisboa, 2008, p.115-117) 

O espírito arraigado e rebelde demonstrou em alguns casos que é superior às mudanças 

politicas, culturais e/ou sociais por isso é que algumas paisagens humanizadas são 

verdadeiras guardiãs da sua essência, com um Genius Loci bastante pronunciado. 

(Universidade Técnica de Lisboa, 2008, p.118) 

 

O caráter do lugar é reconhecido também por um lado místico. Esta veia está 

relacionada com o tempo que faz o Lugar ter várias expressões de acordo com as 

mudanças ao longo do dia, de estação de ano, quer isto dizer, com a luz. Há muitas 

analogias da luz ao tempo. De facto os ciclos da natureza perfazem com que o espírito 

do lugar tenha várias facetas, logo é surpreendente, porque a imagem é simples mas 

complexa. Segundo Le Camus de Mézierères o edifício muito iluminado projeta uma 

expressão graciosa, animada, enquanto se for mais fechado à luz natural oferece 

seriedade e se a luz for devidamente intercetada transmite mistério ou tristeza. 

(Universidade Técnica de Lisboa, 2008, p. 110,118) 

Ilustração 241 - Monte do Sapoio, com reentrâncias geométricas no cimo. “Monte Sagrado”. Vista, do Túnel dos Freixos, S. Salvador da 
Aramenha. (Ilustração nossa, 2017). 
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Ilustração 242 - abril. Vista da vila para este (E). O tabuleiro de nuvens 
intensifica a horizontalidade do olhar  (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 243 - junho. O nevoeiro esconde Espanha. (Ilustração nossa, 
2018). 

Ilustração 245 - junho. (Ilustração nossa, 2018). Ilustração 244 - agosto. O poder da vila de Marvão ilustrado por ondas. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 246 - agosto. O casario mantém-se em silêncio, expectante num manto branco a flutuar calmamente até se dissipar por entre 
ele. (Ilustração nossa, 2017). 
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A forma de implantação do edificado no lugar e a relação com o céu define o caráter da 

paisagem construída. O modo como o “enraizar” ou “enlevar” é realizado. A arquitetura 

tem o dever de emergir os “potenciais significados” instituídos no Lugar natural. O tipo 

de construção remete para como os edifícios assentam no solo e como se erguem para 

o Céu. Se tiver uma «dominante vertical» transmite leveza, transparência, abertura. 

Acentua a relação mais direta com o Céu e com a luz. (Universidade Técnica de Lisboa, 

2008, p. 110, 118,119) 

 

  

Ilustração 247 - Muralha sensual e possessiva. Espreita; vigia. (Ilustração 
nossa, 2017). 
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Se tiver uma «dominante horizontal» o edifício transmitirá um aspeto atarracado, 

fechado, massivo. Os monumentos religiosos demonstram que a religião esteve sempre 

associada à verticalidade, porque representa a aproximação a “Deus”. (U.T.L., 2008, p. 

119) 

Ilustração 249 - novembro. Ar místico e assombrado. O casario acompanha a ondulação da envolvente, com um ou outro 
elemento vertical. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 248 - junho. Parede de cristas aquarteladas à mesma altura que as habitações. Duplo beirado. Os únicos elementos verticais 
são o candeeiro público e os estendais, que parecem ausentes, deslocados, na esperança de uma ajuda divina. (Ilustração nossa, 2017). 
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Ilustração 250 - novembro. O céu parece uma pintura impressionista. O skyline de Marvão até se afoga, perde o seu impacto. Céu livre, terra 
presa. (Ilustração nossa, 2017). presa. (Ilustração nossa, 2017).

Ilustração 251 – Cabo Raso. (Ilustração nossa,1997). 
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Há elementos pertencentes à composição formal da arquitetura que são decisivos na 

formação do caráter, é os pormenores como os vãos que transmitem a luz; os materiais 

(textura, a cor, superfície refletora ou absorvente, simbolismo); a cor. 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura urbana estável no tempo, está implícita uma maior liberdade para abraçar 

diferenças e pode-se deparar com casas de planta retangular, que convivem com outras 

formas, circular, elíptica ou poligonal porque as superfícies não são na totalidade lisas, 

possuem meandros. Os caminhos são ligeiramente torcidos e as ruas são estreitas com 

pequenas curvas. Estes contrastes funcionam miraculosamente bem, porque não são 

castradores das necessidades humanas, pois este ecletismo e dinamismo que há no 

conjunto aproxima o Ser à sua dimensão original, a natureza. Dentro da unidade, a 

particularidade de cada edifício faz com que este seja mais vincado, exato, contribuindo 

para ser um ponto de referência. (Universidade Técnica de Lisboa, 2008, p. 119-120) 

 

 

 

 

 

Ilustração 252 - Imagem polivalente identificadora de Marvão. Esquerda para a direita: Os dois vãos que iluminam a escada tem a forma 
de um círculo e de um quadrado e o beirado com 2 fiadas de telhas; os guindastes que indicam a sede da Junta de Freguesia; a silhueta 
da torre do castelo em ponto de fuga; a chaminé de fumeiro; os vãos em cantaria e os aros em cor sangue de boi; a cornija em cor ocre; 
o telhado em telha de canudo; a câmara municipal velha com uma platibanda honorífica e um revestimento a fingir granito; caminhos 
humanos: parede com dupla função, sustenta o desnível e serve de assento à população. (Ilustração nossa, 2018). 

Ilustração 253 - Os beirados denunciam o ondulado das superfícies. Rua da Porta da 
Vila. (Ilustração nossa, 2017). 
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Há uma sofisticação dentro da simplicidade, porque o brio e o executar as tarefas 

devagar são características intemporais das pessoas de “lugares”.  

Cada parte de um conjunto, possui forças similares que caminham para o mesmo 

propósito. Se o Homem quer enfatizar uma ou mais partes desse conjunto são através 

de pequenos detalhes que não ferem a continuidade da imagem padronizada da 

unidade arquitetónica. A noção de limite entre as partes é muito relativo. O todo é mais 

forte que a parte porque cada uma se entrelaça, cerzindo o espaço.  

O aspeto exterior de cada habitação lembra os edifícios do passado. A leve deformação 

das formas representa a informalidade com que se faziam as casas. O trabalho 

vagaroso, com o intuito de ‘ficar’ para as gerações posteriores, permitia que nada 

falhasse para que perdurasse a obra no tempo. Cada morador estava responsável pela 

sua parte ou habitação e para não ser ‘mal visto’ pela comunidade, melhorava-a 

regularmente. Porque a opinião alheia sempre fora importante. Esta necessidade de 

‘não ficar para trás’ perante os amigos/vizinhos, o sentimento de vergonha 

monopolizava os habitantes de um lugar. Há um estilo de vida corporativo e cívico que 

emana nestes locais. É um processo do qual cada parte forma uma ‘totalidade com o 

seu entorno’.  

Os atos de construir e pensar o espaço de uma comunidade estão sobre a aplicação de 

uma linguagem padronizada comum que é criada e recriada por sucessivas gerações 

desde o começo do grupo. Na Praça de Marvão classificada de Imóvel de Interesse 

Público, há uma acérrima fiscalização das obras de construção e restauro públicas e 

privadas. No mundo tão ameaçado no presente, pela falta de valores identitários, quem 

vive em territórios de elevado valor patrimonial como a vila de Marvão tem de 

reconhecer o conjunto arquitetónico que lhe confere a singularidade. Cada morador 

participa para vivificar este monumento em bloco. Devem respeitar a imagem pautada 

por elementos arquitetónicos repetitivos, as cantarias que rodeiam os vãos, em granito, 

um leque limitado de cores, as dimensões dos vãos devem ser similares, os 

acabamentos do telhado, a escala, adaptar o sistema construtivo e materiais às 

condições biológicas e físicas da região.  

Um edifício dissimulado na natureza pode ter o mesmo caráter intemporal que uma 

montanha, uma árvore. Não possui uma forma rígida, racional e individualista. Tem a 

sua especificidade ou seja o programa, tal como os outros elementos da natureza são 

precisos e se renovam, voltam a repetir o mesmo processo sucessivamente. O edifício 

é intemporal se mantiver uma imagem e uma função. (Alexander, 1981, p. 395)    
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A formação do Ser logo desde tenra idade não leva a questionar o nosso crescimento 

como indivíduos, simplesmente se repetem a língua, as expressões corporais, as tarefas 

rotineiras quando se é pequeno. Poder-se-ia fazer esta analogia com o pensar e projetar 

um edifício. Se somente recorrermos à memória, às lembranças e ao que é natural uma 

casa conter, o exercício de projetar será mais fluido, porque não teria os entraves da 

imaginação e da teoria, que tornava o processo de projeto forçoso, moroso e pouco 

verdadeiro. Primeiro descobre-se o objetivo do projeto ou o que vai permiti-lo viver e de 

seguida a relação com o lugar. O ato de criação é o resultado desta persistência de 

conectar espaço interior com o exterior e não ideias pré-concebidas e gastas de outros 

projetos para outros lugares. “Esta palavra, banalidade, (…) utilizo-a não para dizer sem 

interesse, sem qualidade, mas sim no sentido da disponibilidade na continuidade.” (Siza, 

2006, p. 135)  

Se há vida numa obra é porque ela reflete o cliente e a comunidade onde está integrada. 

Uma arquitetura vaidosa e rebuscada, repleta de “Eu”, é artificial, em comparação à que 

se esquece de si mesma, é inocente, falante e despreocupada. Porém muitos artistas 

cometem o erro de deixar a sua marca nas obras. O que transparece uma certa “posse” 

propositada virada para o mundo artístico que fica deslumbrado com o insólito. 

(Alexander, 1981, p. 403, 408-409) 

O que é temporal está aliado ao efémero, ao que é veloz. A intemporalidade é igual a si 

mesma, não em sentido literal. Para demonstrar, a conceção de um objeto deverá 

transparecer sempre a essência do objetivo. “Partir com a obsessão da originalidade é 

um processo inculto e primário” (Siza, 2006, p.145) 

Foi através do processo de sedentarização que o Homem estabilizou, criando conexões 

com um espaço. O que quer isto declarar, é que o Ser criou paisagem humanizada, que 

vai no presente e no futuro sendo progressivamente alterada por uma vertente 

elementar. O Homem está a perder o seu lado humano, isto é, sofisticado, para 

sucumbir à sua condição de ser vivo adaptado ao meio ambiente.  

Nesta afirmação há aqui um paradoxo porque se a intemporalidade é recorrer à natureza 

das coisas, o Homem estaria a tornar-se intemporal, porque está a trabalhar para a não 

ocorrência de extinção da sua espécie, porque percebeu que aquilo que construiu ao 

longo do tempo pode de um momento para o outro ser destruído pela própria natureza 

sua e no sentido lato da palavra.  
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A estrutura cuja finalidade é que as coisas funcionem ou que resolve uma situação e 

não exibe o desejo de impressionar, transmite simplicidade e veracidade. (Alexander, 

1981, p.404) 

As linguagens de padrões e o lugar vão gerar conjuntamente formas únicas. (Alexander, 

1981, p. 399) Siza Vieira afirma que a relação entre a natureza e a construção é decisiva 

na arquitetura porque se reconhece determinado objeto para um lugar específico ou se 

identifica um lugar por aquele objeto. São plausíveis e inteligíveis as duas maneiras de 

lembrar um território.  

A vila de Marvão emerge de um espaço oblíquo, vazio, que se vai gerando de acordo 

com a natureza acidentada do terreno. Cada casa tem uma especificidade (apesar de 

assimilada numa imagem integrada) porque o relevo também tem cadências, não é igual 

na sua extensão. Um edifício não pode ser somente uma máquina que deriva de 

arquétipos, porque senão toda a arquitetura teria as mesmas particularidades. É o lugar 

que a distingue. (Alexander, 1981, p.405-406) 

 

 

  

Ilustração 254 - Igreja, obra do Homem; Castelo, obra da natureza. (Ilustração nossa, 2017). 
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Um local intemporal é aquele que pensa e vai ao encontro da realidade de sua situação. 

O modo atemporal ocorrerá de um ato espontâneo. Deve-se compreender o que é cada 

coisa e o que é necessário para essa coisa funcionar. (Alexander, 1981, p. 406) 

As construções tradicionais, mencionando os monumentos, as aldeias, são obras das 

quais o Ente sente cómodo quando habita. Foram homens de espírito vivo que ergueram 

estes edifícios. Não é possível fazer estas construções referidas acima sem sentir as 

suas forças. A ordem de um edifício ou de um aglomerado surge da natureza interna da 

comunidade, das outras espécies e da matéria que a compõem.   

Estes monumentos prosseguem a sua vida num ritmo sereno, despojados e graciosos 

embalados numa tarde de sol. O desejo de dar vida ao edifício e sonhar dentro dele é a 

forma de ele pertencer à natureza. (Alexander, 1981, p.22) 

A capacidade de transcendência está firmemente arraigada em cada individuo e quando 

libertada consegue criar algo sem ser programado. Para exemplificar, começar um 

projeto através de uma malha estrutural é castrar à nascença a fluidez do ato de 

desenhar e por conseguinte o resultado final da sua implantação no conjunto urbano é 

porventura desastroso, porque se implanta um objeto estranho ao lugar, com uma 

geometria forçada, hostil, proveniente de várias tentativas desesperadas. Quando o ato 

Ilustração 255 – Brisa que levita suave e amena; silêncio; adormecer. (Ilustração nossa, 2017). 
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de projetar deveria ser descontraído, vivo e livre, sonhando como seria habitar naquele 

espaço.  

 

“El modo intemporal, se trata de un proceso que extrae el orden sólo de nosotros 

mismos; no puede alcaryarse: ocurrirá espontáneamente, si se lo permitimos.” 

(Alexander, 1981 , p.17) 

O paradigma arquitetónico português e como se inscreve naturalmente em Marvão: 

Portugal é dos países europeus com uma tradição de estabilidade longínqua no que 

respeita à demarcação da sua área geográfica e com uma extensa história. 

É característico da arquitetura portuguesa o espaço interno da casa ser 

compartimentado com as diversas divisões autónomas e justapostas entre si; a 

preferência por criar espaços sem uma sequência linear, optando pela experiência dos 

sentidos durante o percurso e o prazer da descoberta e da privacidade; é típica a 

expressão volumétrica exterior compacta, simples e fechada para o interior; valor 

estético de horizontalidade, de rigor geométrico equiparado à forma de um cubo e da 

planificação. (Fernandes, 1991, p. 10-12) 

Ilustração 256 – Diferença de forma da capela do calvário com o povoado, não tira a harmonia e o encanto. Estão ligados pela 
escala, cor, textura e pela proximidade. A função não se depreende. Fluidez do casario a encaminhar-se para oeste, numa 
continua espiral entre o céu e a terra, enclausurada pela sigilosa muralha. (Ilustração nossa, 2018). 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível simbólico a arquitetura portuguesa tem uma notável capacidade adaptativa, 

uma façanha decididamente portuguesa. Revela uma sensibilidade para cuidar e 

conservar o existente conciliado com os movimentos artísticos e técnicas inovadoras 

importadas de outras culturas. Contudo a introdução de novos elementos não é feita de 

forma direta, são repensados, amassados e por fim “tradicionalizados” perdendo o seu 

sentido original. O que é já conhecido e dominado é de grande apreço para a cultura 

portuguesa. Neste processo de mesclar, a finalidade continua a ser a de transmitir uma 

“estrutura espacial elementar”. A pureza das formas e da estética permite que seja difícil 

detetar uma fronteira clara entre as áreas rurais e urbanas, como se pode constatar a 

similitude das características das casas do aglomerado urbano de Marvão com as da 

envolvência no designado “sítio” de Marvão. “(…) há na arquitectura portuguesa uma 

longa tradição de «oposições» entre «visões do mundo» traduzidas em conceitos e 

modelos, e que geraram como que uma relação «dialéctica» criativa.” (Fernandes, 1991, 

p. 13) 

Sem retirar individualidade ao último excerto, pode-se efetuar uma associação a 

Marvão, como um lugar que transparece “oposição” em todos os aspetos e pelo que já 

se estudou sobre Marvão (e está-se aqui a incluir todo o concelho e não só a vila), sabe-

Ilustração 257  – Quinta da Abegoa, Marvão. Reserva. (Ilustração nossa, 2017). 
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se que a sua localização é um dos fatores chave senão o mais intenso que impulsa para 

esta perceção. Está entre o sul (concentrado, urbano) de influências mediterrânicas e 

muçulmanas e o norte de Portugal “cristão, senhorial e rural” de influências germânicas 

e anglo-saxónicas de acordo com José Mattoso. (Fernandes, 1991, p. 13). Noutra 

perspetiva, segundo Orlando Ribeiro, a “civilização do Barro” vs “civilização do granito”, 

permeável em oposição ao duro, rude, resistente e como reconhece Raúl Lino, a 

contradição entre “sensibilidade serena, luminosa e equilibrada do «Frontão» e a 

expressão telúrica, dinâmica e tensa da «Suástica»” (Fernandes, 1991, p. 13) 

A ocupação do território português, a arquitetura e até a complexidade interior do 

português revestido de simplicidade e reserva tal como os “volumes arquitetónicos”, 

estão muito impregnados nesta bipolaridade que é Marvão, situado no centro de 

Portugal, entre o norte e o sul e entre um interior hispânico, centrípeto86 e um litoral que 

apela à fuga, ao sonho. (Fernandes, 1991, p. 13) A arquitetura civil e religiosa de Marvão 

evoca a integração de um prospeto popular ou vernáculo, com um uma expressão 

erudita, sofisticada, elegante, logo austera.  

Ilustração 258 – Porta de duas folhas com postigo, decoração em ferro forjado e a tão comum renda usada 
para dar privacidade e luz amenizada. Nesta imagem, o todo deixa qualquer Ser rendido, por ser real, 
verdadeiro, estrutural, mas o mais intrigante é que não traduz afincadamente só o sul ou só o norte do país, 
porque está entre os dois. Severidade. (Ilustração nossa, 2017). 

86 Que se aproxima do centro. (Porto Editora, 2011) 
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Se há o anseio de atingir uma complexidade arquitetural e aquisição de uma atitude 

menos conservadora ao edifício/monumento, mesmo sem haver muitos recursos, 

aplica-se um tratamento decorativo à superfície. Veja-se, o tratamento em “Raspadinho” 

que se pode visualizar na Igreja do Espírito Santo, Marvão. (Fernandes, 1991, p. 14-15) 

Anexo F , páginas 520 e 521 e ilustrações 707, 708, 709.  

O sentido integrador das várias camadas fundidas numa só forma e do aproveitamento 

da estrutura e materiais é fruto de um país com poucos recursos, pouco espaço, de 

relevo irregular, de caráter periférico e marginal como sucede com Portugal. O que se 

opõem a este cenário é aptidão criativa do povo português que abafa as dificuldades 

monetárias, gerando uma diversidade e contraditoriedade de “carateres” de arquitetura 

e de urbanismo para um país com uma dimensão tão reduzida de território como este. 

(Fernandes, 1991, p. 15) Relação indireta com o Anexo H. 

Marvão está integrado num contexto agreste, onde há uma natural afiliação entre as 

necessidades humanas e o “meio”, que é o cerne da arquitetura popular. A evolução 

desta dualidade reflete-se em primeiro instante num condicionamento total do meio nas 

ações do Homem, de seguida uma expansão funcional das necessidades humanas para 

o meio e por último o acrescento da tradição cultural das comunidades, que é 

considerado como uma base permanente para a aptidão adaptativa do Ser. 

Como o município de Marvão se conserva na transição entre a Beira interior e o Alentejo 

central, assimilou componentes arquitetónicas das duas regiões. Os dois pisos com 

loja87  e a escada exterior anexa, é especialmente beirão e verificam-se estes elementos 

no sítio de Marvão88. Os vãos reduzidos, o uso da cal, o beiral trabalhado e o uso da cor 

com pigmento terroso, a chaminé preponderante na casa, pertencem à paisagem 

construída alentejana e identicamente são correntes na vila e no sítio de Marvão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87  “É um compartimento aberto para a rua, ao nível do primeiro piso, onde os comerciantes expunham as 
suas mercadorias à venda. No final da Idade Média os comerciantes conservavam-se dentro da habitação 
e o balcão de venda era o peito da janela, servindo de resguardo a porta exterior, coberto por um alpendre. 
(Rodrigues, 2005) 
88  Informação sobre o assunto a partir da página 225. 
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Ilustração 259 - Habitação no «Lugar do Jardim» no sítio de Marvão, com a escada exterior 
adjacente à empena e que dá acesso ao primeiro piso. Não se vê, face ao muro rematado com um 
ornamento em grilhagem em tijolo, em toda a sua extensão. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 260 - Exemplo mais pitoresco de habitação, em Escusa, São 
Salvador da Aramenha, Marvão. A escada de acesso ao primeiro andar está 
na fronte principal. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 261 - Quinta da Abegoa, Marvão. Escada exterior paralela no 
sentido transversal. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 262 - Casa com “loja” no primeiro andar. Seiçal, Marvão. (Ilustração nossa, 2017) 
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Na época medieval, as casas estavam dependentes e comprometidas à matriz urbana 

medieval, que era planeada e ordenada como uma unidade com um traçado urbano 

deformado e dinâmico, demarcando nitidamente as ruas. O casario transmitia uma 

expressão de solidez. Em síntese eram casas com loja no piso térreo para albergar os 

animais, área comercial ou arrumos, as salas e alcovas eram no primeiro piso por vezes 

sem ventilação ou iluminação natural, a cozinha situada no fundo da habitação ligada 

ao quintal ou pátio, o acesso a cada piso era feito por “escadas-corredor” longas. As 

habitações detinham grande profundidade com uma frente de rua esguia. Nos séculos 

XVI e XVII esta organização interna ainda dominava. Na situação de Marvão a evolução 

urbanística e arquitetónica parou aqui, sofrendo algumas pequenas alterações ao nível 

de saneamento e conforto térmico. (Fernandes, 1991, p. 86) Não obstante continua a 

vila de Marvão com a imagem e tipologia medieval. 

Os espaços urbanos de raiz portuguesa congregam uma identidade baseada na origem 

da sua formação. Sobre a “cidade portuguesa” o geógrafo Orlando Ribeiro indica que 

“Em Portugal quase não há cidades de planície (…) Algumas evidenciam a preferência 

‘castreja’ pelos lugares altos, escarpados e bem definidos (…) esta atração pelos 

lugares inexpugnáveis, de tal modo que haverá poucos países com tantas cidades e 

vilas alcandoradas como Portugal.” (Fernandes, 1991, p. 91, 92) 

Jorge Gaspar, geógrafo e discípulo de Orlando Ribeiro afirma “A escolha de 

determinado sítio para a instalação de um aglomerado pode obedecer a variadas 

razões, de natureza mágica, religiosa, militar, económica, lúdica mas em qualquer dos 

casos tem um conteúdo funcional” A origem de um lugar deve-se à sua vocação para 

um uso em concreto e vai madurar até se tornar identitário. (Fernandes, 1991, p. 93) 

A originalidade do urbanismo português é o resultado da ligação entre um traçado 

geométrico, límpido, próprio de superfície plana e um gosto pela segurança, proteção, 

próximo do divino, um conceito indígena enraizado, que se encontra em elevações e 

escarpas.  

A época imperial ou romana, privilegiava a ocupação do território no interior em 

detrimento do litoral português, com uma extensa e profunda rede viária terrestre. Os 

romanos criavam cidades-satélite para fortalecer as cidades-núcleo romanas que 

atualmente se localizam em território espanhol junto à fronteira. (Fernandes, 1991, p. 

94) Informação relacionada ao Anexo E. 
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O enfraquecimento do império, acompanhado de insegurança e fragmentação das 

funções centrais facultou uma segregação clara que proporcionou um conjunto de 

oposições interligadas entre «civitas» e «castellum». As civitas ou antigas urbes 

romanas, que no lugar centralizado do Fórum surge uma basílica paleocristã e 

necrópole. O lugar onde se administra uma cidade, dá preponderância ao culto. A cidade 

paleocristã vs povoado suevo-visigótico. O castellum torna-se a sede de um poder 

militar, de cariz menos urbano e mais indígena ou violento. A bipolaridade de civitas e 

castellum constituem uma alternativa ou uma inovação face ao poder concentrado da 

época imperial e vai persistir no tempo, moldando a cidade medieval. Marvão, de caráter 

medieval dispõe desta bipolaridade no aglomerado de Marvão em sentido exato, une o 

cariz militar com o religioso e civil e no sentido percetual. (Fernandes, 1991, p. 95) 

O povo árabe modificou os pormenores internos das estruturas urbanas já consolidadas  

garantindo nestas mais significado, dado o caráter cultural deste povo tender ser 

intimista, fragmentário e individualista. Essas peculiaridades são compreendidas pelas 

ruas estreitas, tortuosas; becos sem saída que vão desembocar em pátios privados de 

habitações contiguas; cantos habitados que servem de refúgio; pátios inseridos dentro 

da residência ou lote; a uma vida voltada para a esfera privada; compartimentação em 

bairros separados; o poder funcional do mercado; organização da cidade entre duas 

oposições a “alcáçova”89 na parte alta da urbe e a “almedina”90 na parte baixa.  

(Fernandes, 1991, p. 95, 96) 

Os meios de comunicação como a rua, uma componente de passagem e de dinamismo 

valorizado pelas gentes romanas, vai ser substituído pelos árabes dando primazia à 

casa, observada como um elemento vincado ao lugar, estático, fulcral, como célula base 

do assentamento urbano. Tiveram a sensibilidade de manter as cidades existentes 

distorcendo por vezes a malha e criando novas extensões prevalecendo a continuidade 

estética e estilística das preexistências. Assistiu-se a uma fusão entre conteúdos e 

símbolos de tradição oriental com os valores culturais de raiz ocidental nas cidades 

ibéricas. (Fernandes, 1991, p. 96) 

 

 

 

 

89  Área fortificada que está situada na parte alta de uma cidade árabe. É o último bastião de resistência 
onde está a guarnição militar. Predomina fortemente na Península Ibérica. Após a Reconquista foram 
usadas, restauradas e adaptadas à nova pirobalística. Continham múltiplas funções dependendo da 
importância do local. As mais simples tinham apenas a estrutura militar. As alcáçovas mais complexas 
tinham administração do núcleo urbano e posteriormente admitem outros recintos para palácios. (De La 
Plaza Escudero, 2014) 
90  Do árabe al madinâ «cidade». Casco histórico ou parte mais antiga e central de um aglomerado urbano. 
Próxima do castelo, logo está num ponto alto e é fortificada nos seus limites. (Porto Editora, 2011) 
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A vila de Marvão apesar de pertencer à região do Alentejo, pode ser comparada à região 

setentrional de Portugal, onde a ocupação do tecido urbano dos séculos XII a XVI eram 

aglomerados disseminados, escassos em número, extensão diminuta e não detinham 

um importante peso administrativo e funcional. Em contrapartida a área geográfica Sul 

é identificada pela forte concentração das comunidades e uma vida urbana fulgurante. 

(Fernandes, 1991, p. 96) 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 263 - Diferenças de ocupação do território na região do Alentejo. À medida que se avança de sul para norte na NUTS II – 
Alentejo, observa-se uma desfragmentação do núcleo caótico, irregular e compacto que se vê na cidade mais a sul, Beja. Évora ainda 
apresenta um núcleo, com forma regular, mas com uma relação harmónica das vias com a construção. Portalegre e Castelo de Vide, 
a forma do povoado e vias de comunicação submetem-se ao relevo. Nestas duas últimas cidades verificam-se as curvas de nível no 
mapa e um enxameamento de pequenos povoados à volta, predominando a subsistência e pequena propriedade. (IOrdem dos 
Arquitetos, 2004, volume II) 
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O Algarve e o Alentejo mantiveram desde a Antiguidade de forma ininterrupta ou 

renovada, uma tradição urbana. Na Idade Média a arquitetura vai intensificar essa 

tradição indo ao seu reencontro. (Fernandes, 1991, p. 97) 

Os reis da primeira dinastia reuniram esforços para a ocupação e reconstrução das 

terras fronteiriças. Esta jornada já tinha sindo envergada por D. Sancho I no século XII 

mas só se verificou uma estabilização e um impulso da vida urbana a partir do reinado 

de D. Dinis (séc. XIV). Nesta fase histórica, muitas praças militares da fronteira foram 

reabilitadas e ampliadas apresentando malhas esquematizadas e simplificadas, 

recuperando a tradição de geometria urbana. No caso do Alto Alentejo a urbanidade 

antiga, parece ter perdurado mais intensamente, pelo facto de muitas cidades romanas 

preponderantes localizarem-se nas proximidades desta sub-região alentejana, 

concretamente Cáceres (Norba) e Mérida (Emerita Augusta). (Fernandes, 1991, p. 97-

98) 

O povoado de Marvão não se expandiu gradualmente e em camadas radioconcêntricas. 

É um modelo de crescimento à «sombra» do castelo que está num dos extremos da 

cintura muralhada da povoação. Há um sentido longitudinal da fortaleza de Marvão 

(Castelo + vila). Além disso, não é um núcleo histórico ou almedina, porque não tem 

periferia ou distensão urbana e como não se prolongou, tem mais uma vez, esta 

dualidade de ser um casco histórico conservado e do mesmo modo ser utilizado para 

as funções do quotidiano.  (Fernandes, 1991, p. 98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 264 – Interior de uma casa da vila de Marvão. Tudo em “ponto pequeno” Uma cabaça decorativa (uma das primeiras plantas a serem 
cultivadas no mundo e servem não só para a alimentação como um reservatório de água. Pode-se relacionar ao primitivismo de Marvão), a cesta de 
pano para o pão, o famoso “cocho” dito no Alentejo mais acima e “cocharro” no Alentejo mais abaixo, significam o mesmo e é uma espécie de colher em 
cortiça para beber água e está pendurado junto ao saco de pano. A decoração delicada do pano de apanhar da chaminé com os famosos potes 
pequeninos, a caçarola de barro para aguentar os tentadores pratos alentejanos. (Ilustração nossa, 2017) 
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A genética arquitetónica do Alentejo é baseada num afincado sentido de 

horizontalidade, os elementos arquitetónicos que a formam são bastante nítidos pelas 

dissemelhanças de textura, cor, estética dos acabamentos, a cal confere aos volumes 

uma forma maciça, física, que oferece composições espaciais. Os casarios brancos 

estão salientados com clareza da restante imagem campestre. A chaminé é a 

componente que ressalta no conjunto, é a mais provida de decoração. Os telhados de 

uma ou de duas águas, de tons terra, são reforçados pela brancura das silhuetas 

sinuosas que acompanham os caminhos. (Ordem dos Arquitetos, 2004, v. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os municípios de Castelo de Vide, Nisa, Marvão, Portalegre e parte do Crato, tem 

semelhanças quanto à construção e imagem da habitação, que de mais assemelham-

se à vizinha Beira Baixa do que ao profundo Alentejo. As parecenças são: 

 O granito aparece nos paramentos de paredes de perpianho91, ou guarnecendo 

os vãos. 

 A madeira de castanho é a madeira local. 

 A caiação não é completa e perentória nas superfícies. Sendo a que o 

proprietário dá maior ênfase é a fachada principal, nas outras frontes não têm 

tanta importância. 

 Maior constância de casas com dois pisos. 

 

91   1. Pedra que acompanha toda a largura do muro, tendo as duas faces visíveis aparelhadas. 2.Tijolo ou 
silhar (pedra aparelhada ou lavrada para formar o revestimento de uma parede) colocado numa parede, 
mas com o lado mais comprido perpendicular ao paramento. (De La Plaza Escudero, 2014 / Rodrigues, 
2005) 

Ilustração 265 - Entrançadas. Vila de Marvão. (Ilustração nossa, 2017) 
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 A varanda de ressalto92 beirão é aqui empregue, todavia as guardas (vedação) 

de madeira foram trocadas por grilhagem93 em tijolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A altitude e uma paisagem robusta e seca dotada de solos rochosos compõe um 

ligante a todos os concelhos evidenciados. 

 A entrada da habitação não é efetuada pela cozinha. 

 A ortogonalidade negada dos planos verticais, resultam em perspetivas 

imprevisíveis.  

 Na organização programática da habitação nestes municípios, há duas áreas de 

uso diferente. Uma, são os aposentos do gado, outra a casa propriamente dita. 

Cuja a distância e o diálogo entre as duas,  têm variações de um local para outro. 

 As dimensões dos compartimentos interiores são à escala humana, gerando 

mais intimidade e aconchego. 

 

Retratando em particular Marvão, o «Sítio de Marvão» incide na serra do Sapoio, 

aproximadamente entre a cota 520 até à 852. A vila de Marvão encontra-se numa linha 

de festo, exposta aos ventos dominantes, à erosão e irradiação noturna. Como tal, na 

vila, durante a noite o clima é mais quente e seco do que de dia. Já nos talvegues junto 

ao rio Sever, o inverso sucede, o ar frio domina à noite. (C.M.M., 2004, folha nº 39)  

 

 

 

 

 

92   Avanço de um elemento arquitetónico em relação ao plano em que está integrado. (Rodrigues, 2005) 
93  São vedações ornamentadas com peças cerâmicas pré-fabricadas, standard, repetidas inúmeras vezes 
até completar o vão que se quer vedar. Apresenta vários motivos decorativos geométricos. 
(http://www.josina.pt/produto/grilhagens-para-vedacoes/)    

Ilustração 266 – Varanda de ressalto e muro decorado com grilhagem em tijolo. (Ordem dos Arquitetos, 2004, volume II) 
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O festo tem um sentido noroeste-sudeste e é substancial a diferença 

entre a paisagem de uma encosta para a outra. A sudoeste a 

paisagem é de cariz mediterrânico, clima seco, exposição solar maior 

e flora característica. A vertente sudeste é aproveitada para usos 

agrícolas e pecuários, contendo edificações para estes fins e não de 

todo, habitação. A nordeste a paisagem é de caráter atlântico, 

umbrívaga e húmida. (C.M.M., 2004, folha nº 39) 

A área do Sítio de Marvão é declivosa de moderado a elevado. O que 

acarreta algumas condicionantes de uso do solo e riscos ambientais 

de erosão e deslizamento de terras. (C.M.M., 2004, folha nº 39) 

No que alude ao uso do solo, as culturas arvenses de regadio 

mantêm-se junto às manchas habitacionais operando como hortas de 

subsistência. Em relação aos vestígios arqueológicos e etnográficos 

do Sítio de Marvão, o número de achados aumenta conforme se 

desce as encostas do Sítio, o que mais uma vez confirma a influência 

das condições geomorfológicas sobre a decisão de assentamento 

humano.        

Ilustração 267 - Planta de Síntese Fisiográfica do Sítio de Marvão. Esc. 1/5000. (Câmara Municipal de Marvão, 
2004, folha 39). 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        227 
 

As vias de comunicação influem na estruturação e humanização do território, desde os 

primórdios e deste modo surgirem habitações contiguas aos caminhos públicos. A 

presença de nascentes de água, culminaram na fixação humana na Aldeia do Arieiro e 

Fonte do Concelho. Há concentração de casas que convergem para a fonte. (C.M.M., 

2004, folha nº 46, 47) 
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Ilustração 268 - Fragmentos da planta de tipologias arquitetónicas do Sítio de Marvão. Esc. 1/5000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha 47). 
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A malha cadastral94 identificada nas encostas de Marvão contém construções com uma 

dimensão de hectares na aldeia de Ferrarias. A propriedade é maioritariamente privada. 

(C.M.M.,2004, 3 - Caracterização Urbana e Arquitetónica) No que toca à estruturação 

dos lotes, para dividir cada parcela de terreno para fins agrícolas e/ou de residência, 

costumam ser usados os Muros de Pedra Seca, que raramente ultrapassam 1 a 1,5 

metros de altura. As pedras são compactadas com a mão e os muros não são rebocados 

nem argamassados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94   Registo público dos prédios rústicos ou urbanos de uma localidade ou região, com distinção da sua 
extensão, valor e qualidade. (Porto Editora, 2011) 

Ilustração 269 - Povoado Minhota, Santa Maria de Marvão. (Ilustração nossa, 
2017). 

Ilustração 270 - Vale de Ródão. Stª Maria de Marvão. (Ilustração nossa, 
2017). 

Ilustração 271 - Minhota. Stª Maria de Marvão. (Ilustração nossa, 2017). Ilustração 272 - Fonte do Concelho. Stª Maria de Marvão. (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 273 - Pormenor. Stª Maria de Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 
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Por vezes, só no espaço do terreno onde se localiza a casa, é frequente observar nos 

muros de pedra que a rodeiam, um capeamento arredondado por cima do muro, 

argamassado, para proporcionar maior durabilidade. O capeamento é pintado a ocre, 

branco ou azul. (C.M.M., 2004, 3.1.) 

 

Os muros de compartimentação em pedra solta que predominam no município, tem 

valor paisagístico ou cénico.    

Ilustração 274 - Povoação da Portagem (não está incluída no Sítio). 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 275 - Lugar do Jardim. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 276 - Fonte do Concelho. Igreja de Nª Senhora da Estrela no alto. (Ilustração nossa, 2017). 
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Muito recorrente é verificar no Sítio de Marvão a ladear os portões das propriedades os 

Moirões. São construídos por alvenaria de pedra argamassada, rebocados e de seguida 

caiados. O topo destes prismas quadrangulares são decorados pela sucessão de três 

paralelepípedos escalonados. (C.M.M., 2004, 3.1.) 

 

  

Ilustração 278 - Moirões do Lugar do Jardim, Marvão. (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 279 - Moirões da Povoação Galegos, Marvão.(Não 
está no Sítio de Marvão). (Ilustração nossa, 2017). 

 

Ilustração 280 - Moirões do Lugar do Jardim, Marvão. (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 281 - Moirões do Lugar do Jardim, Marvão. (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 277 - Habitação que está adjacente ao caminho, a empena cega e acesso lateral exterior privado através de um portão 
ladeado por dois moirões. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, ponto 3 – Caracterização urbana e arquitetónica). 
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As casas de habitação posicionadas nas ladeiras são pensadas e vividas para as 

atividades agrárias e criação animal. Alguns espaços como fornos de pão, os currais, 

secadoiros de castanha, cavalariças, adegas são anexados à habitação propriamente 

dita. O conjunto com as funções de habitação + trabalho, é reconhecido do Património 

Edificado do Sítio de Marvão. (C.M.M., 2004, 3.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 282 - Carroça. Abegoa, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 283 - Castanheiro – “Souto Manso”. Fonte do Concelho, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 
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No mesmo lote ocorre a situação, onde há mais do que uma casa de habitação. A casa 

do proprietário e a dos rendeiros ou até mais do que duas residências, as conhecidas 

“Ferrarias”, de grande dimensão a propriedade. (C.M.M., 2004, 3.2.) 

Ilustração 284 - Chaminés de Fumeiro; Oliveira. Minhota, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 285 - Poço. Água de Cuba, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 
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Em todas as encostas da serra do Sapoio há uma variedade arquitetónica dentro de 

uma mesma tipologia, que torna difícil estipular um padrão exato. Concretamente nos 

mesmos terrenos particulares vedados pelos Muros de Pedra, além da habitação e dos 

apoios rurais ainda podemos encontrar em alguns casos, as Choças.(C.M.M.,2004, 3.2.) 

Ilustração 286  - Casa residencial e casa de trabalho/apoio agrícola/oficina. Freguesia de Stº António das 
Areias, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 287 - Duas habitações + arrumos com cantarias nos vãos de janela na fachada principal. A platibanda de um anexo está decorada 
com grilhagem em tijolo. Fonte do Concelho, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 
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O Chafurdão ou Furdão são edificações enigmáticas quanto à sua origem e função. 

Conjetura-se que seriam destinados a serem locais de sepultura ou a casas de 

habitação, passando por abrigos de animais, lugares de culto. Não são de facto 

exclusivas do concelho de Marvão, mas comparecem no Alto Alentejo ao longo de toda 

a raia. Anexo F – imagens 1017-1019, 1037, 1045, 1048, 1063-4 e Anexo E – ilustração 

554 e rodapé 251.  

Os chafurdões mais comuns reconhecem-se pela sua planta circular. A cobertura é em 

calote de esfera95. Os vãos são escassos, existindo somente uma porta voltada para 

nascente e uma pequena fresta. No exterior a forma é cilíndrica e a altura ronda os 3 

metros. Não existe argamassa na feitura desta construção, mas é completada com terra 

batida que confere uma maior estabilidade e mantimento da temperatura. No interior 

denota-se menos espaço de manobra, pois as paredes são de lajes de granito ou xisto, 

que dispostas horizontalmente, da base para o topo vão-se fechando, sucessivamente. 

(Município de Marvão, 2012 – Monumentos - Chafurdão) 

As Choças, são testemunhos vivos das habitações pré-romanas. Na parte norte do 

concelho, nas cercanias das aldeias de Barretos e Cabeçudos (não fazem parte do Sítio 

de Marvão mas sim do município de Marvão) assistem-se às choças de maior dimensão. 

 

 

95   Calote esférica é a forma que se obtém quando se corta uma esfera com um plano. (Portilheiro, 2001) 

Ilustração 288 - Conjunto de Habitação; Trabalho e Choça. Freguesia de Stº António das Areias, Marvão. (Ilustração 
nossa, 2017). 
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Auxiliavam para guardar as alfaias96 ou a dar proteção a animais ou de abrigo para as 

colheitas e serviam também como edificações incluídas no grande grupo das habitações 

com cobertura vegetal. (Município de Marvão, 2012 – Monumentos - Choça) 

São variadas as configurações das choças, podem ser de planta circular, 

quadrangulares e retangulares, esta última mais rara. Registam-se com várias 

proporções, quer em planta, quer em alçado. Esta variabilidade resulta, naturalmente, 

dos diferentes fins a que se destinam, independentemente da época de construção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O método de construir é através da prática de blocos de pedra justapostos sem auxílio 

de argamassa. Sobre esta estrutura de pedra assentam vários barrotes, usualmente de 

madeira de castanho que inclinados para o interior dão forma à armação da cobertura 

em forma de cone. (Município de Marvão, 2012 – Monumentos - Choça) 

96   Utensílios de amanho da terra. (Porto Editora, 2011) 

Ilustração 289 - Choça. Bica, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 290 - Choça e Muros de Pedra Solta. Bica, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 
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Na época de outono cortam-se as giestas97 que entrelaçadas e por vezes atadas cobrem 

no seu todo, a estrutura de madeira anteriormente armada. A porta em madeira de 

castanho. Na parte superior da porta abre-se um pequeno postigo ferrado98. Deste modo 

consegue-se um habitáculo, resistente às intempéries e arejado. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

O cenário mais eloquente da habitação rural do Sítio de Marvão, é a casa de habitar 

com a enorme chaminé de fumeiro99 juntamente com os seus espaços complementares 

agropecuários.  

A implantação de um imóvel no Sítio de Marvão depende da conjugação de dois fatores, 

um é o terreno e o outro a parcela. (C.M.M., 2004,  3.2.1.) 

Quanto ao terreno, nas áreas de grande declive, as casas dispõem-se 

perpendicularmente às curvas de nível100. Possui este tipo de habitação, dois pisos. 

Estabelecendo-se uma empena101 térrea no lado de maior cota, com um piso 

parcialmente enterrado e uma empena desafogada de dois pisos no lado de menor cota. 

(C.M.M., 2004, 3.2.1.) 

97   A sul do Parque Natural da Serra de São Mamede, a giesta não é tão abundante, como a que subsiste 
por entre os granitos, a norte e por este facto, foram trocadas as giestas por fiadas de palha sobrepostas e 
entrelaçadas entre si como solução de revestimento destas identitárias construções. (Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, s.d.) 

98   Fresta resguardada, na parte superior da porta. (Priberam) 
99  Vão da chaminé, onde se penduram as carnes e os chouriços para “curarem”. (Porto Editora, 2011) 
100  Linha que contém todos os pontos que tem a mesma cota (número que indica o nível de um ponto). 
Visualmente a curva de nível pode ser representada através de um plano horizontal que interseta o terreno. 
(Rodrigues, 2005) 
101  Remate triangular de uma fachada. Parede lateral que não tem tacaniça (vertente triangular do telhado). 
(Rodrigues, 2005 / De La Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 291 - Choça, pormenor. Beirã, Marvão. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 292 - Choça, pormenor de um postigo ferrado na 
padieira do vão da porta. Beirã, Marvão. (Ilustração nossa, 
2017). 
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Nos locais menos declivosos, as casas contêm um piso térreo, que se assume paralelo 

à suave curva de nível. (C.M.M., 2004, 3.2.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

No caso da parcela, o indicador importante é a localização do imóvel, se está adjacente 

à rua ou se está no centro do lote, isolado. (C.M.M., 2004, 3.2.1.) 

Nos ajuntamentos de «Lugar do Jardim» e «Fonte do Concelho» ocorrem as duas 

disposições e bem próximas umas das outras, ainda inexplicável. (C.M.M., 2004, 3.2.1.) 

Em relação à implantação do imóvel contiguo à estrada, o acesso de entrada para a 

casa nunca é direto, mas conseguido através de um portão que está ao lado, na parede 

adossada à casa, acedendo primeiramente a um espaço exterior privado. Por esta 

conjuntura, é frequente verificar na fachada que confronta a rua, ser totalmente cega ou 

possuir frestas ou somente vãos no piso superior. Organizando-se a habitação em 

sentido longitudinal para o interior do lote. (C.M.M., 2004, 3.2.1.) 

Ilustração 293 - Implantação do edifício em área de grande declive. Lugar do Jardim, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 294 - Implantação do edifício paralelo à curva de nível. Lugar do 
Jardim, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        239 

 

 

 

Ilustração 295 - Fachada cega voltada para a rua. Casa desenvolve-
se perpendicular à rua. Lugar do Jardim, Marvão. (Ilustração nossa, 
2017). 

Ilustração 296 - Casa com 2 pisos, denunciado pela guarda da escada. Fachada cega 
e duas frestas. Chaminé de Fumeiro. Abegoa, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 297 - Habitação desenvolve-se para o interior e área de trabalho. 
Bica, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 298 - Acesso à casa através de um portão ladeado por dois moirões 
e espaço exterior privado. Bica, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 299 - Espaço exterior privado exíguo e profundo. Vale de Ródão, 
Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 300 - Duas carrancas a preencher a fachada cega. Espaço 
exterior privado a dividir a zona de habitação e de oficina. Vale de Ródão, 
Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 
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No outro contexto, quando o fogo se localiza no meio da parcela, tem a sua fronte 

principal virada para a rua,  porque a distância já é suficiente para oferecer uma certa 

privacidade.  

 

 

 

 

 

 

 

Independentemente da localização da residência, esta suporta usualmente uma 

aprazível zona de estadia exterior que pode ser um quintal paralelo à fachada, limitado 

por um poial102. (C.M.M., 2004, 3.2.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pormenores que acompanham a habitação rural são reconhecidos por: 

 

 

102  Soco de pedra junto das portas, destinado a facilitar o montar a cavalo. (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 301 - Duas imagens numa só! Muro com resquícios de rocha e casa 
com quintal dianteiro. Galegos (não está no Sítio de Marvão), Marvão. (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 302 - Habitação no meio do lote com quintal flanqueado por um poial. Lugar do Jardim, 
Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 
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 Serem casas desguarnecidas de muito ornamento, tendo um aspeto rústico, 

singelo.  

 São de duas águas o telhado e a telha é de canudo103. A chaminé de fumeiro, 

cujo o capelo (remate superior) adquire várias formas constituindo na maioria o 

único elemento mais decorativo. É na divisão da cozinha, que se afigura a 

chaminé de fumeiro, tão dominante neste território.  

 

 

 

 

 

 

 Os vãos raramente são adornados com cantaria no seu redor (ao contrário da 

vila) sendo habitual as molduras serem pintadas nas cores azul, creme, ocre ou 

então sem qualquer pintura. As janelas são de peito, com portadas de madeira 

no seu interior, algumas sem caixilharia. Existem frestas, nos pisos térreos, sem 

nenhum enfeite, apenas para arejamento. (C.M.M., 2004, 3.2.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

103  A telha de canudo é aplicada em construções de caráter regional ou tradicional. O fabrico vigora para 
reparação dos telhados. As dimensões mais correntes são 40 cm de comprimento e a largura máxima é 15 
cm e a mínima é 11cm. As juntas são simplesmente sobrepostas sem travamento lateral eficaz, o que 
origina uma má estanquicidade em coberturas pouco inclinadas. A inclinação do telhado deve ser superior 
a 60%. (Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Arquitetura, 2006) 

Ilustração 303 - Chaminé de Fumeiro ornamentada. Lugar do Jardim, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 304 - Vertente noroeste, mais arborizada e acidentada. Escassez de povoados. Lugar do Jardim, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 
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 Os cachorros em xisto para colocar normalmente os vasos de plantas, são uma 

constante e se situam no 1º piso ao lado dos vãos das janelas. 

 As portas é frequente ser mais do que uma, porque o alojamento dos animais 

ou as oficinas estavam embutidas no mesmo volume da construção. Exibem-se 

em madeira pintada, de uma ou duas folhas e com ferragens a prover. 

 As deslocações  verticais, nas casas que têm dois pisos é raro existir escadas 

interiores entre os pisos, pois cada divisão, têm uma função de vivência 

diferente. Constata-se é uma escada exterior de pedra ou criada pela 

modelação do terreno.  

Ilustração 305 - Casa típica reabilitada e muro com capeamento 
superior arredondado e pintado. Lugar do Jardim, Marvão. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 306 - Vãos de janela no piso superior com cantaria. Vãos 
do piso térreo sem moldura. Fachada principal ortogonal à rua. 
Acesso indireto. Fonte do Concelho, Marvão. (Ilustração nossa, 
2017). 

Ilustração 307 - Imóvel mais antigo possui telha de canudo; escada exterior de acesso ao 1ºpiso; chaminé de 
fumeiro; paramentos em cor ocre e rocha introduzida na casa. Vale de Ródão, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 
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 Nos exemplos de habitações térreas mais humildes, agregam em 4 ou 6 

compartimentos, separados por paredes de alvenaria de pedra de elevada 

espessura. 

 As casas de banho, não são parte integrante da construção primitiva, eram 

vistas como um anexo no andar térreo adossado à casa ou até mesmo  

independente. (C.M.M., 2004, 3.2.1.) 

Idêntico à vila de Marvão é a mesma maneira de construir e os materiais são também 

similares. A pedra é utilizada nas paredes de alvenaria e pavimentos térreos e a madeira 

em geral de castanho nos pisos superiores, portas, janelas e cobertura. A chaminé é 

construída em alvenaria de tijolo burro104, as telhas são de canudo e os rebocos são de 

cal branca. 

As diferenças espelhadas face à vila de Marvão, são o reduzido número de cantarias na 

envoltura dos vãos, nas alvenarias não rebocadas ou na cor ocre, no reduzido número 

de rebocos e pormenores decorativos. 

 

104  Os tijolos quanto à forma podem ser perfurados, furados e maciços (ou tijolo burro). Os tijolos maciços 
usam-se principalmente em alvenarias que ficam à vista. Detém uma cor quente que com o tempo fica com 
um aspeto bucólico. Podem ser fabricados à mão ou mecanicamente. As dimensões são “standard” 22cm 
de comprimento, 11cm de largura e 7 cm de altura. São muito resistentes à compressão. (Universidade 
Técnica de Lisboa. Faculdade de Arquitetura, 2006b) 

Ilustração 308 - Casas típicas do Sítio de Marvão na encosta este. Elementos característicos como vãos sem moldura; telha mourisca; grilhagem em tijolo a 
decorar parte superior do muro; fachada cega voltada para a estrada; muros de pedra solta a delimitar os lotes; paisagem pétrea. Abegoa, Marvão. (Ilustração 
nossa, 2017). 
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Ilustração 309 - Outro exemplo de habitação característica do Sítio de Marvão. Moldura dos vãos pintada em tons ocre, caixilhos da cor 
branca, duas chaminés de fumeiro, telha mourisca. Repare-se como as chaminés no Alto Alentejo não são tão protuberantes como acontece 
noutras regiões alentejanas. Apenas o remate ou a cobertura das chaminés é  o elemento mais vistoso, alargado e embelezado, similares a 
coruchéus. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 310 - Jogo sequencial de claro-escuro. Superfícies limpas e singelas iluminadas pelo amanhecer, poucas aberturas, 
corpos de alturas diferentes de acordo com o programa e o terreno. A habitação corresponde ao edifício mais alto e a oficina ao 
corpo mais baixo, de uma água. Telha de canudo, moldura do vão de janela em azul-claro. (Ilustração nossa, 2017). 
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As encostas este e nordeste são as que englobam quantidade maior de secadouros de 

castanhas, porque há mais castinçais e soutos nestas ladeiras pela influência atlântica. 

Há uma ligação entre o uso do solo e o aproveitamento dos produtos para consumo e 

vertente cultural, é o exemplo dos soutos (produção de castanha) e de castinçais 

(madeira). (Barata, 2009) 

Como é natural, sendo uma zona inclinada, há a predominância de muitas fontes de 

água, tanques públicos e privados, caleiras, sobretudo na ala sudoeste e advir daí a 

aptidão para agropecuária e para além disso é solarenga esta vertente. (C.M.M., 2004, 

1.2.2., e folha nº 41) 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 311 - Povoamento de castanheiros - castinçais. Fonte do Concelho, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 312 - Fonte de água. Lugar do Jardim, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 
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Aguçando  mais o conhecimento acerca da distribuição da população face aos caminhos 

preestabelecidos e a referências como os cursos de água, apura-se que a vila de 

Marvão detém precisamente do lado nascente, porque do lado oposto presenciam-se 

os penhascos (que na imagem 314 estão escondidos por um pano branco), inexequíveis 

de serem habitados a não ser por águias, um rossio105. O rossio de Marvão está numa 

área de menor cota, fora do recinto amuralhado, mais desafogada.  

 

105 Do latim residuu- «remanescente» 1. praça pública 2. terreiro espaçoso 3. terreno fruído, outrora em 
comum pelos habitantes de uma povoação. O vocábulo «rocio» está relacionado com as gotas de orvalho 
depositadas nos descampados nas noites mais frias, o que poderia advir indiretamente a toponímia de 
«rossio» por se tratar de um baldio, desprotegido. A palavra «remanescente» significar algo que sobra, 
restante, que neste contexto se poderia associar ao campo que flanqueia o casco histórico ou o povoado 
primitivo. (Porto Editora, 2011)     

Ilustração 313 - Tanque Público para lavar a roupa. Abegoa, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 314 - Fonte e Tanque Público. Onde é a fortaleza de Marvão?!. Portagem, Marvão. 
(Ilustração nossa, 2017). 
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Está evidentemente relacionada a origem dos rossios com a formação de Portugal. As 

povoações que ainda estavam a desabrochar, localizavam-se a cotas mais elevadas 

ligadas ao castelo e cerca medieval. Restando esse espaço incólume que se conhecia 

por baldios. Terminada a fase da Reconquista e com maior confiança, muitos foram os 

rossios ocupados por casarios intermináveis, saindo da penitência que transmitia a 

cerca muralhada do casco antigo. (Bucho, 2017, p. 345) 

Porém tal liberdade não ocorreu no rossio de Marvão, por ter tido pouca população, pelo 

solo rochoso, porque quando foi possível depois do desartilhamento da Praça de 

Marvão na segunda metade do século XIX, havia intramuros, muitas casas por 

reconstruir e habitar do qual deixou de fazer sentido construir fora das muralhas quando 

havia urgência era em reerguer e reabilitar os imóveis no interior do parque habitacional 

da vila de Marvão. Contudo a ordem religiosa de São Francisco erigiu um convento no 

século XV a sudeste, num exíguo cabeço aplanado que ainda está dentro dos limites do 

rossio. (Bucho ,2001, p.49-50) 

Nos últimos anos do século XX, junto ao convento instituíram-se neste lugar edificações 

de caráter público como a GNR, as oficinas camarárias e o Centro de Saúde. Estas 

instituições estão muito próximas ao convento por ser o único espaço fora das muralhas 

que se consegue erguer alguma edificação. (Bucho, 2017, p. 345) 

Ilustração 315 - Convento de Nª Sr.ª da Estrela; EN359-6; Caminho pedonal; barbacã este. Santa Maria de Marvão, Marvão. (Ilustração 
nossa, 2017). 
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No “rocio” de Marvão conhece-se igualmente as calçadas de prospeto medieval ou as 

primeiras estradas para Valença (Valência de Alcântara), Portalegre e Castelo de Vide. 

Situadas todas, nesta ala, pelo relevo não ser tão áspero e acutilante como o da face 

poente. O caminho mais recente que é a Estrada Nacional 359-6 finaliza na Porta de 

Ródão da vila de Marvão e substitui uma antiga estrada que espraiava paralela à cerca 

urbana e barbacã nascente. Tinha como nome «Carreira». Era mais estreita do que a 

atual, pois era vocacionada para veículos de tração animal, onde entravam para a vila 

através da Porta da Vila. A estrada recente que ficou apta a circular em 1966106, hoje 

alberga um parque de estacionamento, zona para merendar e uma repartição para 

reciclagem do lixo. (Bucho, 2017, p. 347-348) 

 

 

 

 

 

 

 

 

106  Repare-se que a DGEMN intervencionou na Porta de Ródão que incluí as duas portas, a da cerca 
(3,30m de largura) e da barbacã (2,90m de largura) com obras de alteamento e alargamento para facilitar 
o atravessamento automóvel. Estas obras cumpriram-se entre o ano de 1942 e 1947. Contudo a Porta da 
Vila, que inclui três portas não sofreram alterações, mantendo-se todas com os 2,53m de largura. (Bucho, 
2017, p. 148) 

Ilustração 316 - Convento de Nª Sr.ª da Estrela rodeado de urzes e rochedos. Santa 
Maria de Marvão, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 317 - Vista do meio-baluarte da Porta da Vila. Estrada anterior 
apelidada de “Carreira”. Santa Maria de Marvão, Marvão. (Bucho, 2017, p.348). 
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Prevalece aqui um dado curioso no que compete às antigas calçadas. Praticamente 

todas culminavam num cruzeiro107. Localizavam-se no início do percurso, portanto perto 

da vila, em sentido descendente. A Calçada para Portalegre tinha o cruzeiro de São 

Bartolomeu e a Calçada para Castelo de Vide, o cruzeiro da Carreira, porque 

desembocava na tal estrada esguia que já se aludiu e no pequeno ramal que vai da 

Porta da Vila até ao Convento de Nossa Senhora da Estrela, há um pequeno cruzeiro 

desta vez embutido no muro branco que liga a vila ao convento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107  Cruzes de pedra que são colocadas nos adros das igrejas e nos cruzamentos de estradas principais. 
São introduzidos numa plataforma com degraus. (De La Plaza Escudero, 2014 / Rodrigues, 2005) 

Ilustração 318 - Vista do meio-baluarte da Porta da Vila. Estrada Nacional 359-6. Santa Maria de Marvão, Marvão. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 319 - Cruz da Carreira. Calçada 
para Castelo de Vide, Marvão. (Ilustração 
nossa, 2008). 

Ilustração 320 - Pequeno cruzeiro embutido. Calçada para o Convento da Estrela, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 
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Ilustração 321 - Cruzeiro erguido em 1901. Situa-se numa pedra alta a (N) da Igreja do Convento. Não está relacionado ao assunto em 
questão, porém é também um cruzeiro. Santa Maria de Marvão, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 322 - Calçada para Castelo de Vide que originou a Rua de Cima. Localização da Cruz da Carreira. Lugar 
terraplanado da «Carreira» de circulação até à Porta da Vila. Santa Maria de Marvão, Marvão. (Bucho, 2017, p.347). 

Ilustração 323 - Localização da Cruz de S. Bartholomeu. Calçada para Portalegre, Marvão. (Bucho, 2017, p.348). 
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Os limites do rossio de Marvão relatados no século XIX, são da porta do Postigo do 

Torrejão até aos Marvõezinhos (imagem268) portanto até ao final da crista quartzítica a 

norte do castelo passando pela muralha nascente, de seguida estabelecendo uma 

diagonal chega-se à Fonte do Concelho, seu ponto mais nascente continuando a sua 

marca nas traseiras do Convento da Estrela regressando ao Postigo do Torrejão.  

 
 
 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

Ilustração 324 - A torre do 1º recinto do Castelo; as povoações de Stº António das Areias e a da Beirã mais ao longe. As oliveiras a pontuar a encosta este. 
Calçada para Valença, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 325 - O traçado bem demarcado da estrada «Carreira» e a pouca vegetação em 
comparação com o presente. Imagem de 1946. Rossio, Marvão. (Bucho, 2017, p.348). 

Ilustração 326 - A calçada para Valença cortada pela EN359-6. Rossio, 
Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 327 - Calçada para Valença. Muros de Pedra Solta. Rossio, Marvão. 
(Ilustração nossa, 2017). 
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Ilustração 328 - A muralha flexível a acompanhar a almedina. A E.N. que finaliza na Porta de Ródão. Ao fundo as serras da Selada e 
Fria e as Penhas de Porto Roque. Stª Maria de Marvão, Marvão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 329 - A confirmação de uma das causas da não ocorrência de expansão urbana extramuros. Houve um cemitério no Rossio 
pertencente ao Convento de Nossa Senhora da Estrela. Não existe já no local. O novo cemitério está mais abaixo, na bifurcação entre a 
EN 359 e a EN359-6 (que segue para a vila).  Imagem da 1ª metade do séc. XX. Rossio, Marvão. (Bucho, 2017, p.343). 
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Análise arquitetónica do edificado intramuros: 

A implantação do casario está sobre rocha muito resistente e compacta, difícil de 

amanhar. O relevo é em crista quartzítica, com os seus dentes enganchados e talhados 

no lado oeste e que depois amacia e escorrega para E, em algumas áreas apresenta-

se em forma de escarpa e outras de superfícies mais lisas. Neste panorama, as casas 

estão acostadas nos rochedos, inserindo as suas fundações onde fosse possível, nos 

meandros das rochas e nos vazios entre estas. (Bucho, 2017, p. 383) 

Ilustração 331 - Planta do número de pisos. Escala 1/2000 . (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 11). 

Ilustração 330 – Perfil da vila de Marvão. A parte esquerda da imagem é o lado este ou nascente e a parte direita da imagem é o lado 
oeste /poente. Crista aflorada a poente e que desliza em superfícies finas e lisas com inclinações diferenciadas, ora abruptas ora suaves 
para nascente. As condicionantes das características arquitetónicas das casas são a geologia e orografia. (Ilustração nossa, 2017). 
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A forma estratificada do relevo e sua direção decrescente para E, confirma que as 

fachadas principais que estão localizadas no lado poente (oeste) das ruas, são mais 

altas do que as frontes do lado oposto ou nascente. (Bucho, 2017, p. 383) 

 

No lado oeste das ruas, costumam alcançar os três pisos nas casas espigadas e os 

tardozes das mesmas casas, são só de um piso. Até nas ruas de maior cota como são 

a Rua do Calvário, a Rua de Santiago e a Rua da Corredoura, é verificável nas traseiras 

das casas apresentarem os beirais a uma altura mais baixa que as rochas que se 

encontram à sua frente. No lado E das ruas, as frontes principais geralmente 

apresentam dois pisos, mas o tardoz pode atingir os três pisos. (Bucho, 2017, p. 383) 

 

 

 

  

Ilustração 332 - Exemplo drástico nestes alçados. Na imagem de cima (esquerda para a direita) Rua do Relógio-Largo da Boavista- Rua 
do Embique, os frontispícios tem só 1 ou 2 pisos, porque estão voltados para oeste. Na imagem de baixo está representada a Rua do 
Relógio, os frontispícios são mais altos atingindo os 3 pisos, porque estão voltados para este. Escala 1/200. (Câmara Municipal de Marvão, 
2004, folha nº 10.4). 

Ilustração 333  - As cristas quartzíticas brotadas e atiçadas no quadrante oeste, portanto na parte alta do aglomerado. O casario só se 
começa a formar a partir da linha branca do muro para baixo, quando a rocha ameniza lentamente. (Ilustração nossa, 2017) 
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Os pisos térreos são de pequena dimensão pelo facto de haver uma área reduzida de 

implantação das fundações, respeitando a rocha e sua consistência. Nos restantes pisos 

acima, já são mais espaçosos. A rocha quase venerada pelos Marvanenses, é usual 

admirá-la dentro de algumas casas, como decoração e na base das paredes dos pisos 

inferiores. (Bucho, 2017, p. 384) 

As características arquitetónicas da vila de Marvão estão inteiramente relacionadas à 

orografia e à componente geológica que acarreta, do qual funcionam como um estímulo 

que professa a cada casa uma individualidade e não um produto em série. Esmiuçando 

cada piso, o pavimento térreo em Marvão era utilizado para alojar o animal de trabalho 

ou de transporte e era frequentemente o cavalo, o burro ou a mula. Com as mutações 

promovidas pela reabilitação das habitações, já não sendo preciso o animal, os 

«estábulos» foram desaparecendo. (Bucho, 2017, p. 383-384) 

 

Ilustração 334 - Comparando com a imagem da página anterior com o domínio dos afloramentos quartzíticos e nesta ilustração, no quadrante oposto, a 
ocupação humana com frontispícios direcionados para E muito elevados, hirtos. Contudo muitas das fachadas correspondem a tardozes, deste modo o 
tratamento dos vãos é ao natural, desguarnecidos, sem cantaria. Nítidas e a saltitarem nesta imagem estão as chaminés que ganham alma e espírito e 
parecem comunicar umas com as outras nas suas casas. (Ilustração nossa, 2017) 
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Ainda é patente em muitas fachadas, cada imóvel deter duas portas de entrada e estão 

lado a lado. Nos exemplos das casas que tem portanto as duas portas, a mais estreita 

dava ligação ao primeiro andar através de uma escada, que era iluminada por vãos em 

óculo ou em forma pequena retangular. A porta da loja, mais folgada, de duas folhas 

usada para a entrada do animal. (Bucho, 2017, p. 384) 

  

Ilustração 336 - Exemplar de uma habitação com as duas portas, de funções diferentes na 
mesma fachada. A argola para segurar e manter o animal à porta de casa; em vez do duplo 
e triplo beirado, esta casa tem cornija; a respeitável chaminé de fumeiro; o cunhal em 
perpianho. Travessa da Cadeia, Estalagem de Marvão. (Bucho, 2017, p.384). 

Ilustração 335 – Habitação com a fachada primordial na 
Travessa dos Marroios e voltada para sul. Eram 2 portas. A 
da habitação que é a mais estreita e que em frente tinha um 
lanço de escadas que dava ao 1º andar. A segunda que era 
a porta que encaminhava para a loja foi transformada em 
janela, todavia a cantaria mantém-se e a indicar que era um 
vão de porta. Modelo incomum por estar as duas portas tão 
apegadas. Esc. 1/200. (C.M.M., 2004, folha nº10.6). 

Ilustração 337 – 3 portas na mesma casa, menos corrente. Frontispício que está 
situado do lado este da Rua de Cima, voltado portanto para oeste, com piso térreo e 
1º piso, verificado nesta fachada. Tem uma porta para a habitação e as restantes são 
para espaços com programas distintos. Pormenor de uma porta com um pequeno 
postigo ornado em ferro e a janela do primeiro piso em guilhotina com duas folhas 
cujos pinázios de cada uma estão dispostos diferentemente. Esc. 1/200 (C.M.M., 
2004, folha nº 10.11). 

Ilustração 338 – Exemplo com 2 portas do mesmo imóvel, porém o que desperta a 
atenção é terem grosso modo a mesma largura, mesmo com as funções 
diferenciadas. Outro dado é a cancela que corresponde ao quintal ou jardim se 
apresentar na rua de cima e a porta principal da casa que pertence o jardim, estar na 
rua de baixo. ( C.M.M, 2004, folha nº 10.11). 
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Acontece também, atualmente que a porta mais larga, tornou-se a primordial entrada na 

residência enquanto a mais esguia, foi modificada para ser uma janela. (2017,p. 386) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O piso térreo ao nível funcional estava também relacionado ao local onde se 

armazenavam os produtos da horta, a lenha, o azeite e o vinho, as ferramentas de 

trabalho. Quando a casa não tinha como objetivo originário habitar, era habitual ter uma 

área para arrumos, outra para o animal e acoplado uma mercearia ou taberna.  

Ilustração 339 - Duas portas com largura similar. A da 
mercearia era a de moldura retangular. Rua de Santiago nº 5 
e 5A. (Bucho, 2017, p.386). 

Ilustração 340 - A porta da habitação foi transformada em janela 
e a da loja ficou a principal entrada. Rua de Santiago nº 8. (Bucho, 
2017, p.386). 

Ilustração 341 - Vão da loja/oficina. Óculo de iluminação 
das escadas interiores. Trv. de Santiago, nº1. (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 342 - Janela introduzida no vão que fora 
outrora a porta principal. A cantaria é anterior ao séc. 
XV. Rua de Santiago, nº1 (Ilustração nossa, 2017). 
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O pavimento primitivo deste piso era em tijoleira108, de calçada ou terra batida. Para 

aceder ao primeiro andar através da loja, ainda hoje existe nas habitações um vão em 

arco antes de alcançar o patim de descanso109 da escada. (Bucho, 2017, p. 386-387) 

Nos modelos de algumas casas em que não existe as duas portas e só uma, esta servia 

para a passagem do Homem e animal, na mesma. Só que desta vez há uma espécie 

de antessala ou vestíbulo, que separa a loja, da escada que dá acesso à zona privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108  Conjunto de elementos cerâmicos de acabamento, normalmente de pavimentos, em forma quadrada 
ou retangular. (Rodrigues, 2005) 
109  Espaço plano entre dois lanços de escada. (De La Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 343 - Porta única. Vãos em óculo a iluminar os lanços de escada. Janela do 1º andar com bandeira. Duplo beirado. 
Rua de Santiago, nº10. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 344 - Porta única. Telha mourisca; argola para segurar o animal. Trv. dos Marroios, nº 2. (Ilustração nossa, 1997). 
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Quando não era para armazenamento nem alojamento de nenhum animal, o piso térreo 

resultava num vestíbulo ou corredor para o quintal que aparecia nas traseiras. Os 

quintais ou logradouros privados são em alguns casos o resultado do sucessivo 

abandono e ruina de compartimentos que existiram. Localizam-se adossados ou à 

parede tardoz da casa ou na lateral da fronte principal da casa ou ainda do outro lado 

da rua como prova as “travessias sobre arco” nas Ruas do Espírito Santo, João Garção, 

na Rua do Castelo e na Rua do Relógio. Cada quintal alberga uma porta especifica que 

se encontra para as ruas traseiras ou secundárias e ruas laterais observada na fachada 

principal. (Bucho, 2017, p.387) Ilustração 338. 

 

 

 

 

 

 

O primeiro piso, para alcançá-lo, averiguam-se duas situações. A primeira, é subir por 

escadas de granito  e no segundo contexto, os primeiros degraus são consumados com 

esta rocha até ao patim de descanso e os restantes degraus em madeira de castanho. 

Por vezes o espelho110 é pintado, de cor sangue de boi. (Bucho, 2017, p. 387 / C.M.M., 

2004, folha nº 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110   Parte vertical do degrau com altura de 15 a 20cm para que seja cómoda para o utilizador subir e descer 
a escada. Pode ser inclinado. (De La Plaza Escudero, 2014)  

Ilustração 345 - Habitação (lado esquerdo) e o quintal (lado direito). Passadiço viçoso. Cachorro a ladear o vão da janela. Rasgo 
na parede branca é a porta de acesso à Torre do Relógio. Rua do Relógio. (Ilustração nossa, 2000). 

Ilustração 346 - Lanço de escadas para o 1º piso em granito com espelho pintado em cor sangue de boi. Exemplo de escada toda 
elaborada em granito. (Bucho, 2017, p.389). 
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O pavimento do primeiro piso é em soalho de castanho no geral e de pinho nas 

habitações mais humildes. As janelas são acompanhadas de namoradeiras111 com 

assentos em granito. A cozinha e a sala localizam-se neste andar, mas cada casa é um 

caso. Pode-se visualizar cozinhas no piso térreo nas traseiras, contíguas ao quintal em 

que o primeiro andar corresponde aos quartos de dormir. No segundo andar também se 

admiram cozinhas e chaminé, vizinhas aos quartos. (Bucho, 2017, p.387-388)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo andar, quando existe, é o piso que acomoda os quartos. Em vez do segundo 

andar nas mais modestas habitações, há um sótão de reduzida dimensão, que funciona 

como um pequeno quarto ou área de trabalho. (Bucho, 2017, p.388) 

As paredes são em tabique112 ou madeira simplesmente. Na cobertura, o madeiramento 

é feito através de duas opções, ou é com cobertura composta por madres113, barrotes114 

(que estão perpendiculares à madre), esteira115 e a telha somente, ou de outro modo, 

com estes constituintes referidos atrás, mais um forro de madeira de castanho de junta 

«saia e camisa»116 que está por baixo e pretende ocultar a estrutura inicial. 

111  O mesmo que «conversadeiras» São dois bancos opostos adossados à parede com o vão de janela ao 
meio deles. São em geral de pedra e com remate ou assento em pedra de granito como se verifica nas 
namoradeiras das casas da vila de Marvão. (Priberam) 
112   Parede divisória. De pouca espessura. Não suporta carga. É feita de tijolo ou placas de gesso ou de 
tiras de tábuas de madeira ripadas e engradadas que se cobre de argamassa ou estuque. Usa-se nas 
divisões das áreas interiores. (Rodrigues, 2005) 
113   Viga de madeira onde assentam os barrotes de um pavimento. (Rodrigues, 2005) 
114  Vigas ou traves de madeira grossas, ortogonais à madre e têm a função de sustentar as tábuas do 
soalho, ripado ou teto. (Rodrigues, 2005) 
115   Teto composto por tábuas de madeira suspensas de uma estrutura em asnas. (Rodrigues, 2005)  
116   Tipo de teto em madeira construído com tábuas alternadamente sobrepostas. (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 347 - Conversadeiras com assento em granito. Neste 
exemplo localizam-se na cozinha, que está no 1º piso. Nicho 
embutido na parede que serve de “despensa”. (Ilustração nossa, 
2017). 
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No que concerne à área da cozinha e lareira, ao que consta, não havia muitas chaminés 

em Marvão nos séculos passados, por causa das condições meteorológicas a que a vila 

se sujeitava por se ter formado em lugar tão supremo. De acordo com um excerto do 

século XVII os ventos fortes eram abundantes na época da invernia, levantando até 

algumas telhas, daí as pessoas para aquecerem, faziam o fogo junto à chaminé e não 

dentro dela, porque o vento podia afugentar as labaredas para dentro de casa e 

provocar incêndio. Por conseguinte, era normal a lareira se situar na cozinha no 

segundo piso perto dos quartos, onde o lume era feito em cima de um apoio, em tijoleira 

assente em estrutura de madeira. O fumo ou saía pela chaminé ou quando não havia, 

pela telha-vã117. Em qualquer dos casos, usavam-se as fornalhas de alvenaria onde era 

colocado o carvão em baixo. (Bucho, 2017, p.388) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117  Quando um telhado não tem forro. (Priberam) 

Ilustração 348 - Teto com forro de madeira de castanho emparelhada. (Ilustração nossa, 2005). 

Ilustração 349 - Fornalha de alvenaria com a entrada para a colocação do carvão, chamiços…Com tijoleira por cima. 
“Mudam-se os tempos” No presente, o fogão é o mais usado. Verga da chaminé em madeira decorada com peças de 
artesanato característico da região. (Bucho, 2017, p.389). 
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Constata-se que muitas das chaminés que estão encimadas nos telhados hoje, não são 

só as tradicionais chaminés de fumeiro de 1,5m a 2m, elemento de destaque no “skyline” 

do conjunto urbano. Pode-se detetar mais do que uma chaminé no mesmo imóvel, uma 

que provém da lareira e outra do forno.  

 A câmara municipal identificou 150 imóveis inseridos dentro da cintura 

muralhada, que inclui nesta contabilização tipologia religiosa, serviços, 

garagens. (C.M.M., 2004, cap. 3, p. 55-56) 

 A expansão urbana máxima conjeturável até então, na vila de Marvão, sucedeu 

no século XVI. 

 A imagem urbana é coerentemente homogénea. 

 Declara-se que há uma pluralidade de variantes dentro de uma mesma tipologia. 

 Existe fundamentalmente duas tipologias tradicionais de habitação na vila, que 

repetem-se, com variações. A «habitação popular I» e a «habitação popular II».  

 

 

 

  

Ilustração 350 - Datada de 1955, é uma das chaminés mais antigas da 
vila de Marvão. Rua do Embique nº 6. (Bucho, 2017, p.389). 

Ilustração 351 - Planta de tipologias arquitetónicas implantação. Escala 1/2000. 
(Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 12.1). 
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Tipologia de habitação Popular I: Características gerais 

 A casa quer no seu invólucro quer internamente é singela, carenciada de 

elementos arquitetónicos de grande nobreza, tem menos programa e as áreas 

são mais reduzidas. (C.M.M., 2004, cap. 3, p. 56 / C.M.M., 2004, folha nº 12.4) 

 A estrutura é bipartida, com uma parede mestra a meio do fogo que separa os 

compartimentos, uns localizados para a frente de rua e os restantes no tardoz.  

 Nos imóveis de maior fundura, tem acesso a outra rua através do piso superior, 

sem ser a rua principal onde está a sua porta matriz. 

 Os lotes conferem uma frente de fachada de entre 5 a 8 metros 

aproximadamente, e uma profundidade média de 12 metros.  

 No piso térreo ficava a loja dos animais ou oficina e a habitação no piso superior.  

 A escada, começa com dois degraus sob um arco decorado paralelos à fachada 

primordial e de seguida um patim de descanso no canto. Depois desenvolve em 

tiro118, perpendicular portanto à frente de rua, encostada a uma das empenas.  

 No caso da habitação possuir duas portas no nível térreo, com dimensões 

distintas, a mais larga servia para acesso à loja ou abrigo do animal. A porta 

mais estreita preserva-se no enfiamento da escada para o piso superior, privado. 

 

 

 

 

 

118  Escada de tiro ou reta, é um tipo de escada que é formada por um único lanço reto sem patins / 
patamares de descanso. (De La Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 352 - No corte visualiza-se a diferença de pisos do lado oeste para o lado este; a parede mestra que separa a meio a habitação; 
o vão em arco redondo onde inicia a escada de acesso ao 1º piso. Escala 1/200. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 12.4). 
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 Se só existir uma porta térrea, ao transpô-la dá lugar a um átrio, em que a escada 

arranca num dos lados, e a loja/oficina/animal costuma situar-se em frente, a 

seguir ao vestíbulo. (C.M.M., 2004, cap. 3, p. 56 / C.M.M., 2004, folha nº 12.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fruto do ponto anterior, no alçado subsiste uma disposição exclusiva à vila de 

Marvão, a porta de entrada é acompanhada de um vão de janela ao seu lado. 

Esse vão a flanquear a porta, oferece luz natural a uma área de pequeno 

tamanho, que normalmente aloja a casa de banho. No lado oposto a este 

compartimento está a escada. (C.M.M., 2004, cap. 3, p. 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 353 - Planta do piso térreo da mesma casa que o corte longitudinal da imagem anterior. Uma porta de entrada com um vestíbulo 
com escada de acesso à zona privada. Rua de Santiago, nº 7. Escala 1/200. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 12.4). 

Ilustração 354 - Porta em ferro com vidro e postigo na parte interior e janela de madeira de duas folhas pintada com postigo. Trv. 
dos Marroios, nº 2. (Ilustração nossa, 2017). 
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 O adro / vestíbulo119 /antessala, não ocupa a largura total do lote, mas apresenta-

se na forma de um corredor amplo.  

 As residências possuem dois pisos, raramente atingem três pisos.  

 Os vãos na parte tardoz, não é relegada muita importância formal, com um 

acabamento tosco.  

 A cozinha vence no último piso da habitação com maior frequência na ala 

traseira. A chaminé de fumeiro junto à cumeeira120, confere composição à 

cobertura. 

 No interior da cozinha, incrustado na parede havia espaço para uma cantareira 

(pôr os cântaros da água). Este nicho era composto por uma pedra de granito 

encastrado a meio. Outro nicho muito comum é aproveitado para ser despensa.  

 Uma quantidade razoável de casas detém um logradouro na lateral ou na parte 

de trás do lote. Alcança-se a sua base ou no nível térreo ou no primeiro ou 

segundo piso, conforme a implantação do imóvel no terreno e sua relação com 

as vias de comunicação. (C.M.M., 2004, cap. 3, p. 56-57) 

Tipologia de habitação Popular II: Características gerais 

 A habitação é de escala superior à anterior tipologia. (C.M.M., 2004, cap. 

3, p. 57 / C.M.M., 2004, folha nº 12.5) 
 

 

 

 

 

 

119  O mesmo que átrio ou pátio de entrada. (Rodrigues, 2005) 

120  Trave no alto do telhado. Linha de separação das águas do telhado. (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 355 - Alçado que demonstra a fachada principal desta casa que dá para a Trv. do Forno. O quintal ou mais especificamente o logradouro 
que pertence a esta casa está marcado a rosa, estando o seu comprimento paralelo à Trv. dos Marroios e largura na continuação da fronte principal. 
Esta casa que ilustramos tem também um quintal no interior do imóvel junto à cozinha. Escala 1/200. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 
10.6). 

Rua da Porta da Vila 

Travessa do Forno 
Logradouro 

Quintal  
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 As fachadas já exibem um conjunto de elementos que lhes proporciona 

uma composição mais sofisticada e cuidada, como vãos com sacadas121, 

cimalhas122 em reboco decorativo, soco123 no revestimento da base, 

pilastras, cordão. (C.M.M., 2004, cap. 3, p. 57 / C.M.M., 2004, folha nº 12.5) 

 

 Segue internamente a mesma organização do espaço, diferenciando-se na 

frente urbana, que é de maior dimensão. 

 Os lotes têm uma largura entre 12 a 18 metros, mas já a profundidade não 

se altera, mantendo-se nos 12 metros.  

 Deste modo, como as casas são mais largas do que profundas, esta 

tipologia possui mais áreas programáticas a ladear as escadas, 

posicionando-se estas no meio da habitação e não ao lado da empena 

como na tipologia anterior.  

 O piso térreo detém mais entradas, destinados ao animal, adega, 

loja…Encimado por mais um ou dois pisos, para os cómodos. A cozinha 

no último piso. (C.M.M., 2004, cap. 3, p. 57 / C.M.M., 2004, folha nº 12.5) 

 

 

 

 

 

121  Avançamento que produz o balcão de uma janela. (Rodrigues, 2005) 
122  Extremidade inferior de uma cobertura que sobressai sobre a parede. A principal função é afastar a 
água da chuva da parede, evitando o escorrimento e a deterioração da parede. O outro uso secundário é o 
sombreamento à estrutura e às pessoas. (De La Plaza Escudero, 2014) 
123  Corpo em geral quadrado, sobre o qual assenta uma coluna. Pequeno pedestal onde se coloca bustos, 
cruzes. Parte inferior da parede de desenvolvimento horizontal. Parte inferior de um edifício, que serve para 
elevar os embasamentos situados no mesmo nível. Rodapé. (De La Plaza Escudero, 2014 / 
Rodrigues,2005)   

Ilustração 356 - No alçado constata-se o corte da travessia/arco da Rua do Espírito Santo, o quintal pertencente a este imóvel de caraterísticas 
tradicionais II e a espalda da Fonte da Vila. Escala 1/200. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 12.5). 

Fonte da Vila  
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 Na presença de um terceiro piso, o segundo lanço de escadas, continua 

no seguimento do primeiro lanço, mas já com cobertor124 e espelho em 

madeira de castanho e não em pedra de granito. 

 As características dos logradouros são semelhantes às da tipologia I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124  Plano horizontal de um degrau cuja largura deve ser entre 25 e 27cm. A proporção entre o cobertor e o 
espelho é facultada pela forma «C+2E=+61 a 63cm». A letra C é o cobertor e a letra E é o espelho. (De La 
Plaza Escudero, 2014) 

Q u i n t a l  

Arco 

Ilustração 357 - As inúmeras entradas para as mais variadas funções. No frontispício poente estão os números de policia 5, 7 e 7A e no 
frontispício este está o nº 6. Todos os números na R. Espírito Santo. Escala 1/200. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 12.5). 

Ilustração 358 – Planta do mesmo edifício das imagens 356 e 357(planta). detém mais um piso em comparação ao imóvel no lado E, do qual já está 
desenhada a cobertura. Este 2º piso tem acesso à Rua do Açougue e ao quintal adjacente. Escala 1/200. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 12.5). 

Ilustração 359 - Alçado tardoz do mesmo imóvel das imagens 356 - 358. Dá para a R. do Açougue, a rua que está acima da R. Espírito Santo. Na fronte tem 
uma entrada para a habitação e outra entrada para o quintal. Visualiza-se apenas um pé-direito em comparação com a fronte principal da mesma casa que 
tem Piso Térreo, 1º andar e 2º andar. Tratamento de fachada mais simples. Escala 1/200. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 12.5). 

Fonte da Vila  

Quintal 
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Tipologias de habitação de menor ênfase: 

 Na vila são em número pequeno. (C.M.M., 2004, cap. 3, p. 57-58) 

 Não há um padrão específico desenvolvido, ocorrendo muitas 

discrepâncias.  

 Habitações de grande dimensão; com vários corredores de distribuição; 

amplo adro de entrada. 

 Não apresentam alguns pormenores singulares como a chaminé de 

fumeiro, unicamente a telha-vã para a saída de fumos; o segundo lanço de 

escadas estar paralelo à fachada face a casa ser pouco profunda; as 

residências que se localizam nos gavetos125, o piso térreo não comunica 

com o resto da habitação. 

 As intervenções efetuadas sobre preexistências, têm alterado a 

organização espacial dos lotes, conforme a ocupação (habitação de T’s126, 

turismo…). 

 De acordo com o grau de alteração, avaliou-se estas tipologias de menor 

expressão, em duas categorias. Categoria «de outras habitações 

tradicionais» quando permanece as paredes portantes e os acessos 

verticais e a categoria «de outras habitações recentes» quando mantêm 

só a fachada ou as casas construídas de raiz, que podem ou não acolher 

novamente componentes arquitetónicas e decorativas de gênese popular. 

São exemplares desta classe, na Rua do Relógio, os lotes em banda 

construídos nos finais da década de 70 e início de 80 do século XX, sem 

terem adquirido qualquer ligação com o lugar. Ocuparam lotes arruinados 

de antigos logradouros e os materiais usados na estrutura são o betão 

armado e a alvenaria de tijolo. (C.M.M., 2004, cap. 3, p. 58 / folha nº 15) 

Tipologias de cariz religioso: 

 A escala das igrejas que persistem intramuros não é exagerada, estão 

enquadradas na horizontalidade do casario. Reconhecem-se os 

frontispícios e associamo-los à vila de Marvão, pelas cantarias na envoltura 

dos vãos, na proporção dos elementos, a austeridade singela, os 

acabamentos fingidos. Até os portais e os vãos de janela, não são invasivos, 

nem ferem a visão. (C.M.M., 2004, cap. 3, p. 58-59) 

125  Esquina ou ângulo de uma construção. Designa um edifício na esquina de uma rua. (Rodrigues,2005)   
126 São tipos de fogos ou casas que são definidas pelo número de quartos de dormir e para a sua 
designação, usa-se o símbolo T(x) em que X representa o número de quartos de dormir que há nessa casa. 

Podem ser T0 (sem quarto), T1 (com um quarto), T2 (com dois quartos) e assim por diante. (Ordem dos 

Arquitetos, 2019)   
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 Na Igreja do Espírito Santo, a frontaria principal, aparenta estar imersa no 

eixo axial da Rua do Espírito Santo, cujo o ponto de fuga arrasta até ao 

Castelo. “Num equilíbrio e sobriedade construtiva” sem distinção entre 

sagrado e profano. O divino está ao mesmo nível dos Homens.  

 O convento franciscano de Nossa Senhora da Estrela, é o maior edifício 

religioso do município. De estilo gótico, denunciado no interior pela capela 

de abóbada nervurada e claustro, e no portal com arquivolta de arcos 

quebrados rematado por gablete127. (C.M.M., 2004, cap. 3, p.59 /Oliveira, 

2014, p.237) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127  Do francês gablet, do alemão giobel «cúspide» Remate decorativo particular dos portais e janelas ogivais 
do gótico, formado por duas linhas retas que se ligam formando um ângulo agudo. Contribuem os gabletes 
para uma sensação de “elevação” do monumento. Na primeira fase da arquitetura gótica abunda em 
pórticos, arcos, nichos. As duas linhas retas são decoradas com crossas (motivo ornamental inspirado em 
plantas e folhas) e tímpano que inicialmente detinha esculturas e passou depois a ter rosácea e tracerias 
(decoração em pedra de formas geométricas combinadas e que se usam como preenchimento de vazados)  
rendilhadas ou cegas. O ápice é rematado por uma cruz ou por um florão. (De La Plaza Escudero, 2014)    

Ilustração 360 - Calçada medieval rumo ao convento. Os moirões podem ter sido outrora a entrada para o cemitério, que existiu no 
rossio de Marvão. Igreja do convento com portal e gablete. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 361 - O conjunto do convento da Estrela no tardoz. Pedregulhos enlevam o edifício religioso e o céu direciona o olhar para 
ele. (Ilustração nossa, 2017). 
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Outras tipologias:  

 Respeitantes a serviços; indústria; comércio; militar. 

 Ao nível militar, no interior do segundo recinto do castelo, conservam-se 

ainda os antigos paióis reabilitados para vertente cultural. No primeiro 

recinto do castelo, o Forno do Assento, forno de tamanha dimensão com 

5,80m de diâmetro, e composto por alvenaria de tijolo de burro não 

rebocado. (C.M.M., 2004, cap. 3, p.59)  

 Ressaltando a indústria, no burgo existe um forno no edifício da padaria de 

Marvão e mais dois fornos mas estes domésticos, similares aos que surgem 

nas encostas rurais.  

 Nos serviços, um dado surpreendente é que só a Câmara Velha no Largo 

do Pelourinho e a escola primária na Rua da Corredoura, são obras 

produzidas de raiz, delineadas para aqueles fins, contudo a maioria dos 

serviços adequaram-se a imóveis já existentes. Só para indicar os CTT, 

Caixa Geral de Depósitos, Centro de Saúde, Junta de Freguesia. (C.M.M., 

2004, cap. 3, p.61 / C.M.M., 2004, folha nº 12.6)  

 

 

 

 

 

 

Tipos de Materiais e Técnicas de Construção: 

Mesmo se estabelecendo no ramo da arquitetura popular, portanto pensada, projetada 

e construída para uma específica comunidade, para os seus costumes, representando 

um povo o que implica uma repetição formal, uso das mesmas técnicas construtivas e 

materiais e num modelo estrutural primário, que remonta ao conceito original de casa, 

distancia-se Marvão dos outros aglomerados urbanos de caráter vernacular pela 

instabilidade, improvisação e nuances de formas, disposição das áreas e objetos, das 

dimensões dos elementos que acontecem dentro desta tipologia de cariz popular. 

Remete para um distanciamento da natureza (casas em banda, corredor, em série ou 

módulos) para uma necessidade mais erudita. 
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Com poucos recursos, os locais com o seu saber através da observação e do “passa 

palavra” e a experiência, sem nenhuma escola ou um estilo letrado apreendido, 

conseguem criar cada um, um desenho e objeto, organizam a estrutura interna da sua 

casa, no arranjo das áreas, na “graça” do mobiliário completamente integrado para 

determinado lar e propósito. Deste modo, as tipologias de habitação como se viu atrás 

quer o vocabulário arquitetónico e decorativo, tem pequenas cambiantes. (C.M.M., 

2004, cap. 3, p.61) Cada frontispício principal de cada casa da vila exibe um estilo 

próprio que se afasta do caráter corporativo da arquitetura popular para se tornar 

individual, artístico. Isto é, não cria uma tendência ou um estilo, mas o resultado final o 

é, ou seja emite alguma reação pelo Ser.   

Abordando em pormenor as variadas soluções, os tipos de materiais e técnicas 

construtivas, as pedras utilizadas, são as que prevalecem na região do Alto Alentejo, o 

granito, xisto e o amarelo de Gáfete128. A madeira elegida é a de pinho e a de castanho. 

Quanto à cerâmica, conta-se o tijolo burro, telhas de canudo e ladrilhos129. Emprego da 

cal e alguns trabalhos em ferro forjado e fundido.  

O granito é o tipo de rocha que paira em grande preponderância nesta região. As casas 

acompanham e testemunham a sua durabilidade. A pedra é por excelência empregue 

sobretudo nos paramentos à vista, apresentada nas peças de guarnecimento dos vãos, 

que se intensificam com o reboco caiado das paredes. Empregue também nas 

fundações, nos pavimentos térreos, nos primeiros lanços de escada, nas calçadas das 

ruas. (Bucho, 2017, p. 389 / (C.M.M., 2004, cap. 3, p.61-62) 

De referir que estes materiais construtivos e de acabamento se utilizam quer se trate 

das tipologias populares I e II, edifícios religiosos, municipais ou do Estado Português. 

O que impulsiona esta imagem em “bloco” da tradição local enraizada. (C.M.M., 2004, 

cap. 3, p.62)  

 

 

 

 

 

128  O granito de Gáfete pertence ao Maciço Granítico de Nisa, que se estende em forma de “arco” desde a 
povoação de Albuquerque (Espanha) até oeste de Nisa. Há três tipos de granitos neste maciço: o Granito 
de Nisa; o Granito de Alpalhão e o Granito de Gáfete. São famosos pela potencialidade ornamental. 
Concretamente o Granito de Gáfete, a particularidade mais apreciada neste granito é a tonalidade 
amarelada que está nos primeiros 10 a 15m superficiais. Tem sido usado tradicionalmente em cantaria, 
perpianho e em guias de passeio. Muito difundido nos concelhos do Alto Alentejo. Tem de ser extraídos 
blocos de pequena dimensão porque tem como inconvenientes o grau de fracturação elevado, exibindo em 
média espaçamentos na ordem dos 30cm entre fraturas; presença regular de «rosetas»(agregados de 
biotite e quartzo) que quebra o tom amarelado; minerais máficos (magnésio+ferro) que dão um tom escuro; 
zonas “ferruginizadas” e a espessura da tonalidade amarela também é variável. (Sardinha,2010) 
129   Placa de cerâmica cozida, de pedra artificial ou natural em forma quadrada com a função de revestir 
pavimentos. (Rodrigues, 2005) 
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A madeira de castanho, prospera vinda dos castinçais que acenam ao percorrer as 

calçadas seculares, firmando o seu traçado pela montanha, do lado nordeste do Monte 

de Marvão. De facto as árvores que avassalam as paisagens alentejanas são o azinho 

e o sobro que não são apropriadas para a construção civil.  

Na Serra de São Mamede, a madeira de castanho explorada no local é empregue em 

travejamentos de telhados; guarnições de vãos; de pavimentos; excecionalmente em 

vergas dos vãos, substituindo o arco de ressalva130 em tijolo e na construção de balcões, 

observável esta aplicação nas povoações de Póvoa e Meadas, Nisa e Gavião. O uso de 

telheiros é de marca beirã, sobretudo em Póvoa e Meadas e Nisa porque estão mais 

próximas da NUT Beira Baixa e NUT Médio Tejo. (Ordem dos Arquitetos, 2004, v. II) 

 

 

 

A argamassa de cal era proveniente das «Caleiras» da povoação de Escusa. Neste local 

a 1 km da aldeia de Escusa, encontra-se o maior afloramento de rocha calcária. Veja-

se a diversidade geológica concentrada nesta região. A cal131 aumenta de volume no 

processo de hidratação e no ato de argamassar facilita o espalhamento, porque não é 

espessa e tem maior plasticidade. A água não se transfere para a estrutura de alvenaria 

e absorve qualquer deformação.  

130  O mesmo que arco de descarga ou seja é um arco feito de tijolo, embutido na alvenaria de uma parede, 
encimado sobre a verga de pedra de uma porta ou janela, para aliviar a carga vinda da parede superior e 
não se concentrar só na verga mas distribui-la para as ombreiras. (Rodrigues, 2005) 
131  Extrai-se a pedra calcária, depois é introduzida num forno em pequenos pedaços amontoados sobre 
lenha e consequentemente com o calor decompõe-se o carbonato de cálcio em cal virgem. Em contacto 
posterior com a água, a cal passa a estar hidratada, transformando-se em hidróxido de cálcio que é o 
aglomerante (é uma pasta que funciona como ligante) usado nas argamassas. Para a cal hidratada ficar 
endurecida e ser utilizada, fica num processo de arrefecimento absorvendo dióxido de carbono presente na 
atmosfera. (NMPDuarte, 2007) 

Ilustração 362 - Padieira de vão de porta interior com forro de madeira 
de castanho emparelhada. Porta de madeira de castanho envernizada. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 363 - Pormenor da mesma porta. 
Dobradiça (Ilustração nossa, 2017). 
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A cor branca reflete os raios solares, transmitindo menos calor. A cal permite uma 

definição clara dos volumes e salienta o recorte dos vãos. A caiação sucessiva sugere 

na parede uma composição ritmada de movimento e texturas sobrepostas. (Ordem dos 

Arquitetos, 2004, v.II) 

O saibro132 aplica-se na composição das argamassas juntamente com a cal, 

funcionando como um agregado. (Bucho, 2017, p. 389)  

O tijolo burro, é um tipo de tijolo maciço, cuja massa e densidade concede um  

isolamento desejável da estrutura ao nível acústico e não é complexa a sua colocação. 

Encontram-se duas soluções de arranjo, pode-se verificar como tijolo «face-à-vista» ou 

em pano de alvenaria rebocado. Tem a capacidade de suportar elevadas temperaturas. 

São nas chaminés de Marvão e no redor dos vãos que mais se depreende a sua 

aplicação. O sistema de fabrico do tijolo é secular133. (Bucho, 2017, p. 389 / Universidade 

Técnica de Lisboa, 2006b) 

 

 

132  O saibro é composto por argila misturada com areia grossa e pedras. (Rodrigues, 2005) 
133   Extrai-se o barro, depois é trabalhado à enxada e amassado a pé para ligar melhor os seus constituintes. 
Os moldes são formas retangulares toscas de madeira que são preenchidos cada um com o barro. A 
secagem é elaborada naturalmente, ao sol e os moldes são justapostos de maneira a que possibilite uma 
boa circulação do ar, para enrijecerem. Depois vão ao forno. Na região do Alentejo, os fornos são peças 
basilares que indiretamente personalizam uma das ocupações profissionais das pessoas nativas. Servem 
para a cozedura dos materiais destinados ao setor da construção. É costume instituírem-se junto a 
barreiras, regadios e poços. (Ordem dos Arquitetos, 2004, v. II) 

Ilustração 364 - Tijolo burro «face-à-vista» utilizado nas aberturas de vãos em arco de cada área do café / bar lounge “O Castelo”. Verga 
e ombreiras da lareira em granito de Gáfete. Pavimento em tijoleira, tratamento das paredes em chapisco e teto com barrotes e esteira de 
madeira de castanho. Café “O Castelo”, Vila de Marvão. (Ilustração nossa, 2019) 
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A tijoleira são peças de barro ou grés134 cozido, de pequena espessura. Usada no 

revestimento de pavimentos nomeadamente os térreos, paredes e bancadas. Confere 

rusticidade, nobreza e um caráter eternal dada a sua resistência. (Bucho, 2017, p. 389) 

A telha de canudo ou mourisca, em que o fabrico atualmente cobre a reparação de 

telhados de construções tradicionais. As juntas são sobrepostas não existindo um 

travamento lateral eficaz, o que reduz a estanquicidade em coberturas mais planas. 

Contém resistência mecânica e ao gelo. (Universidade Técnica de Lisboa, 2006a) 

Pavimentos:  

As sapatas135 são estabelecidas de forma “agachada” nos interstícios das rochas. Nos 

pavimentos térreos, implementam-se algumas opções, o lajeado136 irregular de xisto, 

que se pode considerar o mais generalizado e o lajeado regular de granito. Na área 

onde se guardavam os animais, nas cavalariças, era habitual o piso ser em calçada 

miúda de pedra irregular ou até mesmo terra batida. (Bucho, 2017, p. 389 / C.M.M., 

2004, cap. 3, p.62 /C.M.M., 2004, folha nº 13) 

134 1. Rocha formada essencialmente por areias ligadas por um cimento; arenito. 2. Cerâmica muito dura 
feita de uma pasta rica em sílica. (Porto Editora, 2011) 
135  Elemento das fundações dos edifícios, que possui uma largura maior do que a espessura da parede 
exterior e sobre o qual assenta a estrutura. (De La Plaza Escudero, 2014) 
136  Pavimento composto por lajes (pedra com superfície plana, de pequena espessura e normalmente de 
grandes dimensões). (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 365 - Tijolo burro «face-à-vista» no vão de janela. Janela de madeira de castanho, pintadas as 2 folhas, com portadas. 
Parapeito em tijoleira envernizada. Café / bar lounge “O Castelo” Vila de Marvão. (Ilustração nossa, 2019) 
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Os sobrados137 nos pisos superiores eram compostos por soalho corrido de madeira de 

castanho ou de pinho, as pranchas138 eram pregadas sobre barrotes arredondados de 

castanho, que assentam perpendicularmente sobre as madres também de castanho. A 

secção circular dos barrotes é de 15 cm de diâmetro, as madres rondam os 30 cm de 

secção e com comprimentos suficientes para vencer vãos de seis ou mais metros.  

 

 

 

 

 

 

137  Pavimento, geralmente de madeira, feito de tábuas unidas. (Rodrigues, 2005)  
138  Peças de madeira, longas e estreitas. (Porto Editora, 2011) 

Ilustrações 366 e 367 - Lajeado regular de granito (imagem esquerda) e lajeado irregular de xisto, ambos no piso térreo. (C.M.M, 2004,folha nº 13). 

Ilustração 368 - Soalho de madeira de pinho no patamar da escada no 
1º piso. Variedade de materiais de revestimento conforme o programa de 
cada área da habitação. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 370 - Teto com duas madres, barrotes perpendiculares às 
madres e esteira. (Bucho, 2017, p. 390). 

Ilustração 369 - Pranchas de madeira de pinho pregadas. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 371 - Teto com uma madre, barrotes de secção quadrada e 
soalho corrido. Todos os elementos de madeira de castanho envernizados. 
(Ilustração nossa, 2017). 
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No piso das cozinhas, substitui-se o soalho de madeira por ladrilhos cerâmicos 

retangulares com medidas de 15x30cm, apoiados sobre barrotes de madeira. Situação 

frequente é usar-se uma primeira camada de tijoleira argamassada e uma segunda 

camada orientada no sentido oposto para um fiável travamento de toda a estrutura.  

 

Observa-se a presença de tetos falsos de madeira, em forro139 continuo ou sobre uma 

repetição mais fina da estrutura cruzada de barrotes que agarram o piso e os ladrilhos 

são pintados. Nas casas mais nobres há tetos falsos em estafe140 estucado e decorado. 

É uma solução flexível e de leve peso. (C.M.M., 2004, p.62-63, folha nº 13) 

139  1. Madeiramento que reveste o teto de uma sala. 2. Espaço entre a esteira e o telhado.(Rodrigues,2005)  
140   Placas de gesso planas reforçadas com um esqueleto em réguas/fasquias de madeira e fibras vegetais. 
O estafe depois é pregado ou aparafusado a uma esteira composta por barrotes. (Dicionário de Engenharia 
Civil, 2019b) 

Ilustração 374 - Pavimento da cozinha que está no 1º piso desta habitação em 
ladrilhos cerâmicos. Vão da lareira guarnecido de cantaria; caldeiro; bacia em 
cerâmica ou vasilhame; tábua em forma de porco para cortar os alimentos. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 373  - Exemplo de estrutura em madeira de castanho (a madre e 
os barrotes) e ladrilhos pintados. (C.M.M., 2004, p. 62) 

Ilustração 372 – Ladrilhos cerâmicos retangulares apoiados sobre os barrotes de madeira de castanho. (C.M.M., 2004, folha nº 13) 
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Paredes: 

Em toda a construção, as paredes são praticamente todas estruturais, com cerca de 

60cm de espessura (0.33m x 2 = 0.66m). Perdem espessura pelo interior com a altura. 

Se o imóvel possuir um segundo andar, pode conter 90 cm no embasamento e no 

beirado ser de 60 cm. São erguidas com alvenaria de pedra ordinária141 ordenada à 

fiada142. O elemento de ligação entre as peças irregulares de granito e xisto era 

argamassa de cal parda ou saibro amassado. (Bucho, 2017, p.389 / C.M.M, 2004, p.63) 

 

 

 

 

 

 

141  Designada também de «alvenaria corrente». É executada com argamassa de cal ou cimento. Apresenta 
um aparelho de pedras cortadas de modo irregular, tosco em que se adaptam umas às outras, deixando o 
menor número possível de vazios. O cascalho preenche esses pequenos interstícios e aplica-se a 
argamassa para se manter erigida a parede. A alvenaria ordinária é usada no geral para preencher paredes 
de fundações; muros de contenção; muros de proteção. (De La Plaza Escudero, 2014) 
142  É uma versão da alvenaria ordinária em que as pedras são niveladas e identifica-se uma linha continua 
com intervalos regulares de cerca de um metro. São chamadas de «esquadriado» no caso das pedras 
serem de forma quadrada e de diferentes tamanhos, são dispostas em fiadas que não excedem os 30cm 
de altura. (De La Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 375 - Forro de madeira na área que serve o lanço de 
escada e o patim de descanso. Vara de madeira a fazer de 
corrimão. Caixa da eletricidade e água tapadas por uma porta 
também em madeira de castanho. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 376 - Forro em madeira emparelhada do teto do piso 
térreo. Arca em madeira de castanho. Vão de acesso à loja / abrigo 
de animal e que no presente é um quarto, em arco ogival de granito, 
que tudo remete ser um elemento antiquíssimo do séc. XIV. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 377 - Argamassa de saibro em tom 
amarelado. (Bucho, 2017, p. 389). 
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Porém há paredes que não exigem muita dimensão, que são as da chaminé de fumeiro; 

a parede que flanqueia a escada no piso térreo; no espaço de parede abaixo das janelas 

entre as duas conversadeiras. Desse modo, usa-se nestas paredes alvenaria de tijolo 

burro com uma espessura de 20cm aproximadamente. Onde habitava o animal no piso 

térreo, as paredes são de alvenaria de pedra aparente. (C.M.M., 2004, p. 63)  

As divisórias dos pisos superiores são em tabique, de 8 cm de espessura sensivelmente. 

Constituídas por fasquiado143 de madeira horizontal pregado dos dois lados sobre 

estrutura de madeira. No interior, pode-se detetar nas paredes que estão à vista, sem 

reboco, observar um aparelho de alvenaria mais regular, no local onde vai assentar um 

piso. Com as respetivas madres e barrotes de madeira de castanho pregando o soalho 

por cima destes. O travamento engendrado por estes elementos que formam um piso 

funcionavam também como escoras144, permitindo manter o posicionamento vertical das 

paredes. (C.M.M., 2004, p. 63) 

 

Quer as paredes exteriores e interiores são rebocadas e caiadas, adotando o branco 

como cor recorrente. Mas não é norma imperativa, porque internamente em certas 

casas também se verificam os rosas, ocres, azuis e verdes. No piso térreo, é expectável 

os arcos de volta perfeita que estão na passagem de uma área para outra dentro da 

habitação, serem acompanhados de rebocos decorativos. (C.M.M., 2004, p. 63) 

As casas que atestam maior antiguidade, contêm vãos interiores guarnecidos de 

cantaria145. (C.M.M., 2004, p. 63) Imagem 376. 

143  Conjunto de tiras de madeira compridas de secção trapezoidal habitualmente. O fasquiado é usado na 
decoração arquitetónica e construção. Conhecida a sua aplicação na construção de estruturas no teto para 
a fixação de placas de estafe. (Rodrigues, 2005) 

144  Peças para suster e amparar uma estrutura. (Rodrigues, 2005) 
145  Pedra aparelhada para empregar como acabamento. (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 378 - Paredes de tabique numa casa na Rua João Garção ou 
24 de Janeiro. (Bucho, 2017, p. 388). 

Ilustração 379 - Paramento sem reboco, onde se visualiza a fiada de 
pedra mais regular que serviu para fazer o ensoleiramento, para a 
colocação de barrotes onde assentará o piso. Rua 24 de Janeiro. 
(Bucho, 2017, p. 390). 
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Nos cunhais, a alvenaria é travada através de perpianhos e os vãos de avantajada 

dimensão costumam ser reforçados por archetes146 sobre as vergas para suportar as 

cargas verticais. (Bucho, 2017, p.389) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escadas: 
 

146  Archete ou contrapadieira, é um arco disposto sobre um lintel (padieira) ou uma platibanda com o 
objetivo de minorar a carga exercida pelo muro. Pode também ser usada como elemento decorativo. 
(Rodrigues, 2005)  

Ilustração 380 - Vãos de porta exteriores com archetes aparentes 
(Bucho, 2017, p. 390). 

Ilustração 381 - Entrada para uma Habitação Popular I. Pavimento do piso térreo em ladrilhos cerâmicos na 
antecâmara e nos dois primeiros degraus e patim de canto. A escada segue em madeira e o pavimento do quarto 
em frente, é em pinho. Casa antiga atestada pela guarnição em pedra de um vão interior. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 382 - Cunhal em perpianho. Imóvel que acolhe a mercearia de Marvão e estalagem. (Ilustração nossa, 2017). 
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A solução que mais é concebida nas casas de «habitação popular» da vila é a de um 

ou dois degraus e depois um patim, sobre arco decorativo e de seguida desenvolve-se 

em tiro a escada, perpendicular à fachada principal. O intradorso147 é executado com o 

material de tijolo burro. (C.M.M., 2004, p. 63 / C.M.M., 2004, folha nº 13) 

Até ao primeiro andar os degraus são em cantaria de granito, encaixada nas paredes e  

em algumas amostras os espelhos das escadas são pintados. Outras situações 

prosperam, com os degraus de cantaria aparentes ou ainda mais incomum toda a 

estrutura ser maciça. Nas residências com três pisos, o segundo lanço de escadas é 

todo em madeira, com a cor natural e desenrola-se continuamente ao primeiro lanço. 

Em elementos particulares como as molduras dos vãos e os degraus das escadas, o 

granito é melhor opção, como são peças mais minuciosas exige um material mais 

flexível para trabalhar. (C.M.M., 2004, p.63-64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147  Superfície interior ou inferior de um arco, abóbada. Laje estrutural horizontal. (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 383 - Escada cujo o 1º lanço é em granito 
e o 2º lanço é em madeira. (Câmara Municipal de 
Marvão, 2004, p. 63). 

Ilustração 384 - Parede de alvenaria de tijolo burro e reboco a ladear a escada 
e forro de madeira pintado a ocultar a escada. (Ilustração nossa, 2017).  

Ilustração 385 - A madeira indicia a uma aproximação de intimidade. Já 
o piso térreo com superfícies toscas ou laváveis que identifica o trabalho. 
Espessura da parede exterior. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 386 - Ombreira e verga inclinada em vez do arco redondo 
decorativo a transpor a parte privada da pública (Ilustração nossa, 2017). 
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Ilustração 388 – Pormenor de escada com cobertor e espelho + fasquia 
(castanho) (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 387 - Transição de materiais cerâmica-
castanho-pinho. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 389 - Porta com ferragens tradicionais, puxador com aldraba e fechadura. 
Arranque de escada disposta do lado direito da entrada de casa. Primeiro lanço de 
escada em granito com o espelho pintado, sob arco redondo. Óculo para iluminar o 
próximo lanço que está oculto na imagem e que segue para o primeiro andar.  Moldura 
no embasamento da parede de cor sangue de boi igual ao espelho da escada. Uma 
ferradura de animal como decoração. (C.M.M.,2004, folha nº 13) 
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Coberturas: 

Os telhados são de uma ou duas águas. A cumeeira é paralela à fachada primordial. A 

constituição interna do último piso conta com madres embutidas nas paredes mestras. 

São de madeira de castanho, em que assentam em posição perpendicular as varas, um 

forro em geral de pinho e em cima fixam-se as ripas de assentamento das telhas. Se 

proporcionar um sótão, constrói-se uma estrutura horizontal de madeira. A telha vigente 

é a mourisca, tanto no beirado148 como nas águas. Está todavia incrementado o canal149 

em telha romana. Sendo uma região com altos contrastes em termos climáticos, onde 

a precipitação é frequente na estação fria e com muita insolação no verão, os beirados 

estão rematados com uma cimalha moldurada ou beirado simples ou duplo e mais raro 

com três fiadas de telhas mouriscas rebocadas ou ainda em pedra, cravadas na 

alvenaria de pedra do frontispício principal. (Anexo F – imagem 874, p. 599 e imagem 

877, p. 601) Serve para a água da chuva que provém da cobertura, não escorrer 

diretamente para a parede. (Bucho, 2017, p. 390 / C.M.M., 2004, p. 64) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148  Prolongamento do telhado além da prumada das paredes. É constituído por uma ou mais fiadas de 
telhas. (De La Plaza Escudero, 2014) 

149  Leito ou canal em posição côncava que a telha forma e por onde escorrem as águas do telhado. (De La 
Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 390 - Neste exemplo mais diferenciado, o beirado tem uma cornija pintada com cor ocre. (Ilustração nossa, 2017). 
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A chaminé ergue-se primeiro, antes de se introduzir as telhas, para posteriormente 

abraçarem-na, fortalecendo o isolamento, evitando pontes térmicas150.  

Chaminés: 

As chaminés de fumeiro, a polvilhar os telhados com os seus contornos rudes e 

experientes equilibrando-se perante ventos assoladores e com a pele ressequida pelo 

sol abrasante. Estão em grande vantagem no último andar. É a atração da cozinha pelas 

suas dimensões magníficas, com um comprimento de 1,5 a 2 metros. Habitual encontrá-

la num canto, possuindo uma verga de castanho sobre o qual inclinadamente 

desenvolve-se o «pano-de-apanhar»151, em alvenaria de tijolo burro. A ilharga152, é toda 

em tijolo ou abaixo da verga em estrutura de madeira com a forma de um “Z” preenchida 

com fragmentos pequenos argamassados, impelindo as forças de descarregarem na 

madre e nas paredes estruturais e não no pavimento do piso. 

Quando a chaminé de fumeiro está no piso térreo, que é raro, o comprimento vence um 

vão de uma parede à oposta, não tendo por este facto ilharga própria. O pavimento onde 

se faz o fogo é em lajes de granito e as fornalhas ou carvoeiras em alvenaria.  

No exterior, pode a chaminé adquirir várias formas, a que mais se constata é em forma 

retangular com tijoleiras em ziguezague ou espaçadas verticalmente e o telhado ter 

duas águas. Outra opção mas não tão adotada é a secção retangular mas a terminar 

em pirâmide, e por vezes com cor. (C.M.M.,2004, p.64-65, folha nº 13 /Bucho,2017,390) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150  São pontos na edificação de transição entre diferentes elementos construtivos. Por exemplo os pilares, 
as lajes, as vigas, as vergas, ombreiras, perfis metálicos constituem pontes térmicas porque interrompem 
os panos de alvenaria ou pela união de materiais com diferentes condutibilidades térmicas. Portanto há 
uma menor resistência térmica nestes pontos que provoca condensações e o surgimento de fungos e 
bolores. Acarreta efeitos nocivos para a saúde dos inquilinos, degradação dos materiais de construção, 
desvalorização dos bens dos proprietários e aumento dos custos de climatização interior. Exemplos de 
isolamentos que combatem as pontes térmicas é o EPS (poliestireno expandido); o painel de lã de 
rocha…(Futureng, 2019) 
151  Parte da chaminé que vai da verga ao teto. (Costa, 1955a) 
152  Peça vertical, usada nas laterais de bancadas ou divisórias. (Costa, 1955a) 

Ilustração 391 - Chaminés de fumeiro, uma mais vaidosa que a 
outra. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, p. 64). 
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Vãos: 

Um dos elementos que contribuem definitivamente para individualizar e identificar cada 

casa, são os vãos exteriores. A diversidade de modelos é patente, desde janelas de 

peito; sacada; em óculo; portões; portas de diferentes materiais, cores, geometria. 

Incrementados os vãos com desenhos incrustados na cantaria; peças decorativas em 

ferro forjado; complementados com postigo153; ferragens; portadas; guardas; 

guarnições. Alguns vãos são mesmo considerados pontos de referência entre os 

moradores da vila ou pelos turistas. São os exemplos da “janela manuelina” e a “casa 

das bolas” na Rua do Castelo. Anexo F, páginas 532 – 534. 

Todos os vãos, portas e janelas ambos, têm um traço em comum, são guarnecidos de 

cantaria de granito com 20cm de espessura. As padieiras são retas e chanfradas, mas 

também as há em arco ogival, arco contracurvado154, sobreverga155, de acordo com o 

século em que foram geradas. As guarnições são a maneira mais adequada para prever 

a data de construção ou reabilitação de cada habitação. Também há os casos 

excecionais em que elementos de um determinado imóvel como cantarias são 

trasladados para outro edifício mais recente construído de raiz (prática no século XX).  

Se a escolha não fosse a pedra, o tijolo burro substitui. A parte do lintel no interior, é 

composta por barrotes de madeira ou tabuado156 grosso de castanho oculto pela 

argamassa sobreposta.  

Os vãos tem portadas no lado de dentro, nomeadamente com postigo. No caso 

específico das portas de rua, todas mantinham um ou dois postigos, ferrados157 e 

antigamente era corrente se usar uma tranca de madeira para maior privacidade e 

proteção à noite, pelo que ainda se verifica em certas habitações os buracos na parede 

para a dita cuja. (Bucho, 2017, p.391 / C.M.M.,2004, p.65) 

 

 

 

 

 

 

153 Portada que cobre o interior ou o exterior de uma janela, para impedir a passagem de luz e dar 
privacidade; espreitadeira. (Rodrigues, 2005 / De La Plaza Escudero, 2014) 
154  Arco que apresenta uma convexidade no arranque e finaliza com uma concavidade. (De La Plaza 
Escudero, 2014) 
155 Remate ornamental da parte superior de uma verga. (Dicionário de Engenharia Civil, 2019c) 
156  Porção de tábuas. (Rodrigues, 2005) 
157 Guarnecidos os postigos com estrutura em ferro. (Priberam) 
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Outro aspeto curioso na casa típica de Marvão são os nichos incrustados nas paredes, 

com variadas volumetrias. Podiam deter porta, de rótula158 e fechos de tramela159 ou de 

ferro. Como podia não possuir, estando a descoberto contendo prateleiras de madeira 

ou pedra. Estes nichos revelam-se mais nas cozinhas. (Bucho, 2017, p. 391) 

 
 

158  Estore; gradeado de pedra, tijolo, madeira, gesso ou outro material com o intuito de ventilar e iluminar 
moderadamente. (Rodrigues, 2005) 
159  Tramela ou Taramela é uma peça de madeira que gira em torno de um prego ou então desliza por uma 
calha. Serve para fechar as portas interiores. (Priberam / Porto Editora, 2011)  

Ilustração 392 - Portada interior com postigo. (Bucho, 
2017, p. 391). 

Ilustração 393 - Porta com fecho de tramela, puxador em ferro e 
dobradiças de leme. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 394 - Vista geral de um patamar de 1º piso. Cozinha do 
lado direito e sala em frente. A madeira como material de eleição. 
(Ilustração nossa, 2017). 
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Ilustração 400 - Porta com rótula. Pormenor da couceira 
de secção quadrada, mas no cimo foi cascada para girar, 
apoiada por uma peça circular de alumínio pregada ao 
forro de madeira. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 401 - Pormenor da mesma porta, com 
travessas sobrepostas. A couceira não assenta 
claro diretamente na pedra. Esta foi perfurada, 
para encaixar um pau circular para a porta poder 
girar. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 399 - Batente e padieira com forro 
perpendicular ao teto. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 398 - Puxador, espelho e fechadura. 
Ferragens coladas. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 397 - Corrimão em madeira pregado à ombreira, batente e 
elemento para descansar a tranca da porta. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 395 - A tranca desloca-se somente na vertical, no 
intervalo. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 396 - Puxador e aldraba que levanta a tranca para cima. (Ilustração nossa, 
2017). 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        287 

 

Portas: 

As que são o rosto de Marvão são as portas de madeira, mas também há um 

apontamento ou outro em ferro. A abertura das folhas são para dentro. As diferenças 

são no número de folhas, que pode ser porta de uma ou duas folhas, com ou sem vidro 

e postigo. As portas podem ser de taipal do tipo «travessa à cola»160 ou portas 

almofadadas. Envernizadas à cor natural ou pintadas a castanho, verde, sangue de boi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janelas:  

As tradicionais são em madeira, com abertura para dentro, de dois batentes161 mas 

subdivididas em dois ou três vidros. Nos últimos pisos em casas concretas, a abertura 

das janelas é realizada para fora. Deteta-se também o modelo em guilhotina162, em 

sacada e em óculo (que são os vãos de iluminação das escadas). Atualmente, mas não 

de todo difundido, a janela ser munida de portadas de madeira opacas mas com um 

postigo posicionado no exterior. (C.M.M., 2004, p.66, folha nº 13) 

160  Providas de macho e fêmea. São reunidas as fêmeas aos machos por grampos. Marca-se os rebaixos 
para introduzir as travessas coladas horizontalmente às tábuas verticais macho-fêmea. A espessura das 
tábuas verticais é de 0,03m ou 0,035m e desta espessura é retirada 0,01m nas partes onde é para encaixar 
as travessas horizontais que contém 0,03m. Para a entrada das travessas corre-se nos dois cantos o “cepo 
de cola”. São aparafusadas as travessas às tábuas verticais somente nos extremos. Estas portas podem 
se movimentar em aros de gola ou em guarnecimentos de portais. (Costa,1955c) 
161  Meia-porta em que bate a outra meia ao fechar. (Rodrigues, 2005)   
162  É um tipo de janela cuja folha ou folhas deslizam verticalmente mediante guias. Pode ter uma das folhas 
amovível e a outra fixa ou então as duas amovíveis e ferrolhos acima ou abaixo para encaixe das folhas. 
(De La Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 402 - Porta exterior entaleirada. Alvenaria de tijolo burro a 
ladear o vão da porta que não possui guarnição de cantaria. A estrutura 
de tijolo burro ficou aparente no lintel. Rua de Baixo. (Ilustração nossa, 
2017). 

Ilustração 403 - Porta interior de 2 folhas com postigo e 
bandeira dividida com pinázios. (C.M.M. , 2004, folha nº 13) 
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As aduelas163 estão praticamente à face do paramento exterior164. Nos aros fixos as 

cores usadas são o verde, castanho, vermelho. Nas folhas móveis a cor é o branco. Nos 

pisos superiores as janelas de peito são algumas premiadas com conversadeiras com 

assentos em granito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portadas: 

163  Tábua que guarnece o vão da ombreira da porta ou janela. (Porto Editora, 2011) 
164  Superfície visível de uma parede. Neste contexto as aduelas estão quase rente às faces exteriores dos 
edifícios. (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 404 - Janela de 3 folhas com abertura projetante ou 
basculante, com bandeira. Os aros fixos são de cor verde e os móveis de 
branco. Típico a decoração em linho e renda. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 405 - Portada de madeira pintada engradada com postigo de vidro exterior. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, p.66). 

Ilustração 406 - Aros fixos das janelas em cor sangue de boi. Cunhal da Câmara Velha com rusticado e acabamento em «raspadinho» 
de tonalidade parda a simular o granito. (Ilustração nossa, 2017). 
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O modo rotineiro de introduzir maior intimidade ao espaço privado da casa é cerrar os 

vãos com as portadas de madeira interior, quer seja janela de peito, quer de sacada. A 

configuração é que varia, umas são compostas por pranchas de madeira e «travessa-

à-cola», nas casas mais modestas opta-se pelas portadas entaleiradas165. As portadas 

com aros e almofadas, aparecem nas residências ou imóveis públicos, de maior 

preponderância. (C.M.M.,2004, p.66) 

 

As portadas desenvolvem-se na zona das golas166. Pintadas de castanho, cinza ou da 

cor dos aros da caixilharia como também se observa o envernizamento à cor natural.  

Ferros: 

Não há em número exorbitante, devido as janelas serem essencialmente de peito. 

Pontualmente se encontram ferros forjados a decorar as sacadas, no eixo principal que 

segue para o Castelo, se constatam este tipo. Em gradeamentos de vãos (cadeia) e a 

amparar os postigos das portas. No acesso público, estão a gradear os desníveis dos 

arruamentos, em muros de suporte. (C.M.M.,2004, p.66) 

 

165   Tipo de porta formada por tábuas «macho-fêmea» grossas e atravessadas por taleiras ou travessas em 
cunha. (Costa, 1955d) 
166  Canto interior de uma parede, onde se abre um vão. (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 407 - Portada de madeira interior de janela de peito de duas folhas. Lintel em forro de madeira. Confere privacidade e equilíbrio, 
num espaço onde estas componentes são essenciais. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 408 - Portada com tramela. (Ilustração nossa, 2017). 
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Rebocos Decorativos: 

O reboco era efetuado sempre com argamassa de cal. Não há nem cimalha no cimo 

nem soco na base das paredes no interior da grande parte das casas da vila e nisso 

advém a escassez de rebocos decorativos. No entanto em casos pontuais de tetos 

falsos e nas imediações dos vãos há adornos em reboco. (C.M.M.,2004, p.67) 

 

 

 

 

 

A cal de Escusa é uma cal parda167 cuja a argamassa advinda permite trabalhos 

executados em “raspadinho”168 de forma a imitar o granito. Esta técnica construtiva local 

simula o uso da pedra granítica nos paramentos e cria a ilusão de alto-relevo e de 

movimento na fachada.  (C.M.M.,2004, p.67) 

 

167  É uma cal aérea magra (quantidade de impurezas) com baixo índice de argila. Provém de calcários 
menos puros. São de cor acinzentada. Não é uma cal fácil de ser trabalhada nem tão macia. A cal parda 
de Escusa é composta essencialmente por dolomite permitindo uma excelente argamassa para a 
construção de alvenarias ou aplicada para a pintura. (Coelho, 2009) 
168  O “Raspadinho”, é uma técnica de simulação muito popular no município cercano, Castelo de Vide. É 
um reboco decorativo, produzido através de massa fina, afagada e raspada à colher de pedreiro e 
surpreende por ser igual à cor e textura do granito da região. (Gordalina, 2005) 

 

Ilustração 410 - Gradeamento decorativo em ferro, no vidro de uma 
porta exterior principal, com postigo. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 411 - Reboco decorativo em alto-relevo a encimar um vão de porta interior. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, p. 67 ). 

Ilustração 409 - Janela de sacada de duas folhas ambas com postigo, 
bandeira e gradeamento em ferro. (C.M.M., 2004, folha nº 13) 
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O revestimento em “raspadinho” é usado nos cunhais, embasamentos, cimalhas, 

cantarias de vãos e até na totalidade da fachada principal da Câmara Velha de Marvão.  

Outros elementos:  

De índole funcional, decorativa e construtiva pertencem à imagem urbana e 

arquitetónica do burgo e são as cruzes de malta, as cruzes dos templários coroadas por 

cima dos lintéis das portas das casas que estavam sob sua posse ou membro da ordem 

religiosa/militar; os cachorros de granito e os cachorros de xisto a flanquear a janela do 

piso superior para colocar os vasos; as ferragens e batentes tradicionais das portas; as 

argolas para segurar o animal e os desenhos que acompanham-nas. (C.M.M., 2004, 

folha nº 13) 

 

 

 

 

Resumindo o que foi aprofundado, salienta-se 

impreterivelmente uma característica incomum no 

Alentejo e que a vila, o sítio e algumas manchas 

residuais fora dos aglomerados mais 

desenvolvidos do concelho, expõem. As casas 

assumem a função de habitação e de trabalho, 

agregadas.  

Ilustração 412 - Cruz Pátea a referir que esta casa na Rua João Garção foi 
propriedade da Ordem dos Templários. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 413 - Cruz de Malta ou Amalfi ou ainda de S. João, ao lado da 
ombreira do vão. Símbolo de alguém ilustre da Ordem de Malta que detinha 
aqui propriedade. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 414 - O engenho e o desenho dos puxadores e aldraba 
+ o espelho em cima, destaca a erudição sob fundo simples. 
Austeridade nortenha sob candura sulista. (C.M.M.,2004, folha 13)  
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Há uma evidência de indícios de características nortenhas de autossuficiência e 

pulverização dos povoamentos em território administrativamente alentejano. 

Provavelmente foi adotada esta tipologia, pela dificuldade de deslocação para zonas 

mais longínquas, em prol dos acessos serem inacessíveis, irregulares, pedregosos, que 

foi uma realidade outrora em Marvão. A paisagem construída no concelho é também 

muito disseminada. Veja-se o exemplo da Herdade do Pereiro, na Beirã que acolhia 

quer as habitações dos trabalhadores, espaços de convívio para a comunidade, creche 

e os espaços para as diferentes atividades laborais. A paisagem de Marvão detém 

pequenas unidades autónomas e evolutivas.  

Marvão é um território fronteiriço na sua máxima expressão, com a Serra de São 

Mamede a corporalizar esse estado de espírito. Fronteira entre dois países e fronteira 

paisagística que entre as Beiras e o Alentejo Central desabrochou uma espécie de “ilha” 

ou território insular. Com esta observação podia-se efetuar uma analogia entre a serra 

de São Mamede e concretamente a serra ou a “ilha do Sapoio” com a “ilha San Michel” 

em França, que já foi falada ao pormenor anteriormente. A sustentabilidade inerente de 

ligar as atividades de habitar e trabalhar confirma uma característica inesgotável ou 

intemporal, de cooperação uma da outra e de funcionalidade.   

Em seguimento da conclusão anterior, o aglomerado urbano da vila é particular, 

comparando com outros centros urbanos, pela razão de ter uma relação direta com o 

campo. Cada habitação do povoado contém o espaço de trabalho e este pode ser tanto 

para albergar o animal (de transporte para o campo e para puxar as máquinas 

agrícolas), tal como este espaço dentro da habitação podia ser para venda de produtos 

hortícolas, artesanais (usando a matéria-prima vinda do campo), de ferramentas, 

talho… como também de arrumos dos utensílios agrícolas. Hoje já não há animal dentro 

das casas ou ao lado delas como comprova as argolas e os desenhos da função 

inscritos na moldura de granito, porém ainda há lojas de artesanato, mercearia e outros 

tipos de comércio no espaço de trabalho inserido em cada casa.  

O rossio de Marvão é singular porque não se desenvolveu urbanisticamente. Somente 

mais a meio e sopé da encosta há pequenos aglomerados irradiados. Há uma 

estratificação da concentração urbana. Intensifica a imagem de perpetuidade do casco 

histórico de Marvão banhado por um céu infinito e cambiante.  

No enquadramento da vila de Marvão, que apesar de a maioria dos imóveis possuírem 

os mesmos materiais construtivos, acabamentos, pormenores e elementos decorativos, 

cada casa intimamente detém um caráter pessoal pela disposição dos componentes. 
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Isto é afeto pelo relevo e pela superfície do solo, terem variações de inclinação, de 

contorno de obstáculos ou então de mantê-los na esfera privada, os afloramentos 

rochosos para mencionar. 

Vai impulsionar a expetativa (diferentes direções e patamares), porque os 

compartimentos não estão ao mesmo nível e há uma vontade audaz de andar no interior 

da casa devido às pequenas dimensões das áreas e dos exíguos espaços de circulação. 

As casas configuram-se com base no número de moradores. Cada área é usada 

regularmente e expressa um uso próprio, não é somente um espaço polivalente 

flanqueado por quatro faces nuas sem memória. Consente esta afirmação os nichos 

embutidos na cozinha ou os tetos em estafe na sala. O traço pessoal de cada casa, 

revela-se muito subtilmente no exterior de cada uma. O que quebra a homogeneidade 

do núcleo histórico é a variedade de guarnecimentos de vãos169 e de elementos 

decorativos que pessoalizam cada casa e demonstram a par, a habilidade criativa e 

engenhosa de cada proprietário. Os vãos deixam um rasto de existência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

169  Características dos vãos antecedentes ao século XVI: verga ou padieira em arco quebrado, com ou 
sem impostas simples ou molduradas, com ou sem molduras; portas em arco conopial; vãos em arco 
bilobado; vergas retas sobre impostas de recorte côncavo nas portas, de cariz românico. 
Características dos vãos do século XVI: lintéis ou vergas em arco abaulado; vergas e ombreiras 
chanfradas com moldura junto às bases; vergas retas chanfradas, com a chanfra a prolongar-se para 
as ombreiras e terminando em moldura junto à base; portas e janelas com lintéis e ombreiras retos, 
molduradas em baixo-relevo com sulcos paralelos de diferentes profundidades em redor do vão, 
também chamada de “moldura esquadrinhada”, pode apresentar também frontão de volutas; janelas de 
verga reta com moldura arredondada toda a volta, na parte interior do guarnecimento do vão; janelas 
e portas com vergas e ombreiras retas, molduradas em baixo-relevo com retângulos, tipo caixotões, 
com ou sem almofadas no interior; janelas com arco angular truncado; janelas de verga reta, com 
chanfra moldurada junto às bases das ombreiras, podendo apresentar saliências triangulares nos cantos 
superiores; porta com colunas a decorar as ombreiras esquadrinhadas, suportando uma arquitrave e 
encimada por um frontão de volutas, espelho e decoração vegetalista; vãos de ombreiras 
apilastradas, capitelizadas e com bases. 
Características dos vãos do século XVII: vãos de padieira reta, de moldura larga e sobreverga; todos os 
vãos com os Passos Processionais são deste século. Têm sobreverga com frontão rematando com uma 
cruz latina; janelas de sacada com balcão em granito moldurado no intradorso, suportado por mísulas 
ou modilhões em granito igualmente, com guardas em ferro forjado.  
Características dos vãos dos séculos XVIII e XIX: Ornamentação semelhante aos guarnecimentos do 
séc. XVII. Sobreverga, frontão de volutas e decoração com conchas.  
Características dos vãos do século XX: Destacam-se as décadas de 40 e 50 em que há reproduções de 
cantarias decorativas dos séc. XVI e XVII em imóveis de raiz ou reproduções de fachada. BUCHO, 
“Dos valores singulares da vila de Marvão Dos Edifícios e da Urbe”, (C.M.M.,1999, p.71,73 / folha nº09.2)  

Ilustração 415 - É recorrente na vila de Marvão, a cantaria prosseguir o seu caminho com linhas mais extensas do que outras. Neste 
exemplo na Trv. do Terreirinho, está o passado e o futuro. Futuro esse, já com uma moldura pintada em cor ocre e as aduelas estão mais 
recuadas face ao paramento exterior. (Ilustração nossa, 2017). 
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Ilustração 416 - Vão anterior ao séc. XV. R. de Santiago. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 417 - Vão anterior ao séc. XV. R. da Corredoura. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 418 - Vão anterior ao séc. XVI. Trv. 
do Terreiro. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 419 - Vão do séc. XVI. R. de Santiago. (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 420 - Vão do séc. XVI. R. da 
Porta da Vila. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 421 - Vão do séc. XVI. R. de Santiago. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 422 - Vão do séc. XVI. R. da 
Corredoura. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 423 - Vão do séc. XVI. R. da Porta da Vila. 
(Ilustração nossa, 2017). 
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Ilustração 424 - Vão do séc. XVI. R. da 
Porta da Vila. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 425 - Vão do séc. XVI. R. de 
Cima. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 426 - Vão do séc. XVI. R. João 
Garção. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 427 - Vão do séc. XVI. Trv. do Terreiro. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 428 - Vão do séc. XVII. R. da Porta da 
Vila. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 429 - Vão do séc. XVIII / XIX. R. João Garção. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 430 - Vão do séc. XVIII / XIX. Largo do Espírito 
Santo. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 431 - Vão do séc. XX. R. do Castelo. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 432 - Vão do séc. XXI. R. João Garção. 
(Ilustração nossa, 2017). 
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Para se ter uma ideia, na vila existem vãos e respetivas cantarias precedentes ao século 

XV ainda pujantes e todos os séculos são identificados pelas cantarias, que em cada 

centúria tem determinados distintivos. O espólio diversificado de variantes de 

guarnecimentos que o século XVI revela, leva a considerar que tenha sido a época de 

maior pico demográfico, explicável pelo período de paz com Espanha e a expansão 

marítima portuguesa e sequente estabilidade económica. São os vãos, os únicos 

elementos das casas que espelham a passagem do tempo num fundo construtivo e 

ornado intemporal.  

A arquitetura religiosa passa despercebida na malha urbana e a que 

faz mais jus a esta perceção é a Igreja do Espírito Santo incorporada 

no tecido habitacional. Se observarmos em planta a vila de Marvão, 

conclui-se que as igrejas não são os elementos que captam logo o 

olhar do observador como sucede na maioria dos outros 

aglomerados urbanos, cuja a igreja matriz é o ponto de partida para 

se perceber a direção a tomar. Neste conjunto o que ressalta é o 

recorte talhado da cerca urbana; o jogo de cheios e vazios do castelo com sucessivas 

lâminas defensivas antes de atingir o inóspito 1º recinto; o baluarte renascentista da 

Porta do Postigo do Torrejão a sul e os eixos principais que formam um “X” na encosta 

ligando os quatro vértices desta forma abstratamente trapezoidal.  

Ilustração 433 - Planta da cronologia-implantação dos imóveis civis e religiosos. Escala 1/2000. (Câmara 
Municipal de Marvão, 2004, folha nº 09.1). 
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Só se sabe que correspondem a igrejas pela sua implantação deter um ténue desvio na 

direção oeste, diferente dos frontispícios principais das habitações que estão paralelos 

à rua. Não têm as igrejas uma expressão esbelta, não possuem transepto, a cabeceira 

substitui. As plantas das igrejas são diversas. A igreja matriz de Santa Maria tem uma 

planta longitudinal idêntica à «Basilical Primitiva»170, a igreja do Espírito Santo tem uma 

planta linear «retangular», a capela do Calvário tem uma planta central «octogonal», a 

planta da igreja de São Tiago não tem forma específica, a planta da igreja do convento 

da Estrela tem forma alfabética em «L» porém todas as igrejas são «agrupadas»171 

porque acresceram pequenas câmaras ladeando o corpo principal.  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
170  A partir do imperador romano Constantino, os cristãos adaptaram as basílicas romanas à religião do 
Cristianismo e ao culto pagão. As basílicas foram os locais escolhidos para instalar a primitiva igreja, que 
antes detinham tribunais e salas de hemiciclo. Os pormenores são: planta longitudinal; número ímpar de 
naves, três ou cinco, cuja nave central é mais alta e larga que as naves laterais; coberta por duas águas e 
as das naves laterais por uma água; as naves estão separadas por séries de colunas; a entrada da basílica 
tem um átrio e um nártex, conferindo em certos casos um cruzeiro, um trifório ou matronium; possui uma 
abside que é coberta por abóbada de quarto de esfera, na qual alberga o altar, a bema, a cátedra dos 
bispos e os assentos dos presbíteros. O altar não estando no centro geométrico mas na abside semicircular, 
cria tensão espacial pela sua projeção avançada. A partir do séc. VI edificou-se no seu exterior uma torre 
isolada. A basílica paleocristã é de natureza experimental, introspetiva e a leveza do conjunto é adquirida 
através das coberturas em asnas de madeira. (Escudero, 2014 /Universidade Católica Portuguesa , 2011) 

171   Diz-se planta agrupada, quando há uma aglomeração de um conjunto de espaços próximos entre si.  

Ilustração 434 - Planta da Igreja de Santa Maria Escala 
1/2000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 15). 

Ilustração 436 - Planta da Igreja do Espírito Santo. Escala 
1/2000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 15). 

Ilustração 435 - Basilical Primitiva. (De 
La Plaza Escudero, 2014, p. 471). 

Ilustração 437  - Planta em forma retangular. ( De La Plaza 
Escudero, 2014, p. 471). 
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Nas duas igrejas, de Santa Maria e de São Tiago o espaço das naves não é de grande 

extensão dada o pouco espaço estável para erigir. Quanto à estrutura interior a maioria 

são de planta aberta172 menos a do Espirito Santo. 

Tal como o programa da habitação, as igrejas são ricas formalmente no interior. São 

casas que guiam o Sujeito, que não o desviam da sua essência de ser humano. Guiam 

para executar tarefas e não ficar atordoado com um infinito espaço, sem alma.  

As casas da Praça de Marvão, apesar de serem erguidas em séculos diferentes e os 

guarnecimentos dos vãos também serem de centúrias dispares, traduzem o que se 

reconhece como a «arquitetura portuguesa», mencionadas as suas facetas a partir da 

página 215, realçando a virtude adaptativa de “aligeirar” as tendências culturais 

internacionais. A repetição deste pressuposto é uma qualidade portuguesa e é única.    

 

 

 

 

 

 

172 A planta aberta significa que o número de subdivisões internas é mínimo e cria espaços abertos 
interiores. Na fachada imperam os elementos independentes ligados por portas. (De La Plaza Escudero, 
2014)  

Ilustração 438 - Planta da capela do Calvário. Escala 
1/2000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 15). 

Ilustração 440 - Planta da Igreja do Convento da Estrela. 
Escala 1/2000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha 
nº 15). 

Ilustração 439 - Planta em forma octogonal. (De La Plaza 
Escudero, 2014, p. 471). 

Ilustração 441 - Planta agrupada. (De La Plaza Escudero, 
2014, p. 472). 
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A observação que se segue é de que as casas do conjunto urbano, não tem limites 

físicos identificados nos frontispícios de cada uma. Isso confunde o caminhante e para 

especificar, pensa que um logradouro pertence a determinada habitação e na verdade 

pertence ao imóvel adjacente. Nas fachadas não há também uma cadeia173 ou uma 

moldura, almofadado174 ou pilastra que distinga as habitações confinantes. Revelando 

ser mais um fator que reforça a imagem consistente e sobretudo o “dever” da 

continuidade para sustentar ao longo do tempo uma referência, um legado, que não é 

derrubado porque resolve e resulta harmoniosamente.  

A maioria dos serviços e comércio adaptaram-se a espaços com outros usos outrora. 

Só a Câmara Velha foi construída de origem para aquele fim e a escola primária na Rua 

da Corredoura. Esta declaração contradiz o que se argumentou, de que cada área do 

programa de habitação de deter personalidade, porque há justaposição de impressões, 

de “molduras” que acalentam o interior da casa e por extensão ao Ser. Marvão é uma 

contradição e disso decorre a sua condição de transcendência, de sustentabilidade.  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 Faixa vertical saliente que ornamenta uma fachada sem reforça-la. Foi um dos motivos usados da 
arquitetura neoclássica. (Rodrigues, 2005 / De La Plaza Escudero, 2014) 
174  “Aparelho de alvenaria de pedra lavrada cujo o paramento contém um ressalto feito por juntas 
reentrantes ou biseladas”, criando um efeito decorativo. A origem assume estar no lavrado das juntas dos 
blocos de cantaria para que pudessem encaixar uns nos outros. (De La Plaza Escudero, 2014) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O território de Marvão neste entendimento considera-se “intemporal” porque exibe a 

natureza das coisas. Toda a paisagem humanizada que exprima o natural de tudo, 

consegue vingar no tempo. Para corporalizar esta reflexão, a escolha daquele cume 

(topo da serra de Marvão) no sentido de proteção, teve como base a sua particular 

morfologia de monte. No cimo de um serro que apresenta uma barreira massificada de 

cristas quartzíticas entrincheiradas desde o flanco N até ao flanco SO, aplanado em 

patamares alongados e ondulados, descendentes no sentido noroeste-sudeste, onde 

se implanta a vila de Marvão. Mais nenhum cabeço nas cercanias apresenta esta 

capacidade de proporcionar uma defesa natural e ao tempo permitir o povoamento 

humano. As serranias na envolvente contém topos muito delgados, em espinha dorsal, 

não são truncados como no caso da serra de Marvão. Este serro de Marvão tem uma 

barreira natural de espinhos que protege todo o perímetro poente em formato de 

“concha” ou semicírculo, e é igualmente detentor a meio das encostas E e sudeste, de 

pedregulhos graníticos que polvilham e se amontoam à superfície do solo.  

Com este contexto físico percebemos que o monte de Marvão está “abençoado” por 

todos estes entraves geológicos que o rodeiam e que outrora dificultaram o avanço de 

artilharia e infantaria inimiga. Para cada etapa temporal, Marvão demonstra ter a 

adequação necessária de resposta, por isso entende-se que Marvão manifesta o uso 

objetivo a que se destina cada período.  

Ilustração 442 - Esquisso que representa parte do castelo (a entrada e parte do Albacar) no lado noroeste com os penhascos aguçados. (Ilustração nossa, 
2019) 
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Sendo ainda igualmente de referir o facto de Marvão não ter perdido ou estacionado seu 

valor ou “talento”, todavia se desenvolveu com as mudanças de estratégia e 

equipamentos de guerra dos quais a arquitetura militar foi adaptando e introduzindo, 

reforçando pontos sensíveis da fortaleza com baluartes e contraguardas e reabilitando 

as fortificações mais primitivas. Pode-se compreender a adjetivação de “assombroso” 

ou de “inatingível” para aludir o conjunto urbano de Marvão, assumindo o caráter da sua 

natureza.  

Outro aspeto a salientar, relacionado com a segurança é a utilização de materiais e 

sistemas construtivos adequados às características biofísicas especificas daquele lugar.  

Este património paisagístico advém de uma harmonia constituída por uma simbiose 

entre o sistema natural na sua constituição morfológica e o sistema de uma arquitetura 

militar, civil e religiosa erudita, implantando-se sobre uma morfologia dada pela 

constituição rochosa e pela utilização na sua edificação de materiais naturais/locais 

como o granito, xisto, o quartzito e as argamassas de cal provenientes dos calcários 

dolomíticos. O Castanheiro e o Pinheiro, duas espécies endógenas caracterizam esta 

paisagem e convivem em continuidade com esta artificialização humana compondo uma 

imagem de unidade, estável e consolidada pelo tempo que a torna intemporal. 

Ilustração 443 – Planta da Leitura do Tecido Urbano. Geomorfologia. Escala 1: 2500.  (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 08.1) 
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A natureza do relevo, as particularidades geológicas do solo e a sua superfície ditaram 

a este Alentejo uma expressão nortenha, numa unidade territorial (NUTS II - Alentejo) 

que prima em povoados com uma matriz racional, fechada, rígida, individualista, isto é, 

mais próximo do ser humanizado.  

Ao nível do território municipal em estudo os povoados contradizem o padrão alentejano; 

são pequenos, irradiados, rarefeitos e muito próximos entre eles, demonstrando 

“ramadas” de caminhos e escassez de casas a ligá-los. A paisagem natural é soberba 

e os aglomerados são delimitados por si, ramificando-se por onde podem. A arquitetura 

da paisagem remete para uma imagem de pequenos “bolbos” disseminados com as 

suas raízes.  

As fortificações de Marvão integram-se de maneira a não corromperem com o propósito 

que presidio à escolha daquele específico cume. Marvão não é um bastião vistoso que 

enfrenta e amedronta o opositor, em vez disso simula um refúgio que foi sempre a 

finalidade desde muito antes da primeira crónica referente àquele lugar altaneiro, no 

período muçulmano. Os paramentos são horizontais, lisos, baixos, dispostos 

irregularmente de acordo com o terreno. Não há merlões, que são um referência visual 

forte que identifica que se trata de um castelo. Perfaz uma estrutura em bloco, onde não 

há elementos soltos, fraturantes. É uma unidade estereomorfológica.  

A alcaria ou burgo acompanha esta dominante horizontal da estrutura defensiva e é nos 

edifícios religiosos que este skyline horizontal tem mais impacto. As igrejas evoluem ao 

redor do corpo principal. Verifica-se similarmente sinais de proporção, pela combinação 

e regularidade das fachadas, das ruas, dos elementos verdes, com uma repetição de 

pormenores, materiais, de acabamentos, de objetos quer na vila quer no sítio de Marvão 

(o “sítio” estende-se desde a cota 520 até à cota 852 na serra de Marvão).  

Realçam-se, o equilíbrio dos volumes, das superfícies e dos seus constituintes, diferindo 

no entanto no interior do conjunto urbano, o tratamento das cantarias, o desenho dos 

guarnecimentos, a disposição de elementos no edificado habitacional que mesmo sendo 

a mesma tipologia de habitação, conferem variantes. 

Marvão impregna a noção de “grupo”, mais vincado na vila, decorrendo daí a 

necessidade de introdução de marcas pessoais nas casas de habitação personalizando-

as de modo a que cada proprietário possa reconhecer o seu lar, esta necessidade 

direciona esta atuação para a “arte”. Este aspeto de evasão num fundo de coesão 

contribui para a qualificação exposta neste estudo de Marvão como Paisagem 
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Intemporal, porque possui a vila e os assentamentos humanos no município camadas 

culturais de estágios temporais distintos interpostas e mescladas.   

Dada a diversidade paisagística que o concelho acomete, existe uma pluralidade de 

usos (setores de atividade), indispensáveis para a autossuficiência e entreajuda entre 

as partes do município.   

A arte da pré-história do Homem era esquemática, figurativa, ilustrava as atividades do 

quotidiano, a caça e os rituais (coletivo / natureza), depois com as lavouras, o Homem 

não dependendo exclusivamente da caça e de se refugiar nas grandes deslocações, 

tornou-se sedentário. A estabilização leva à arte. O Individuo necessita e necessitará de 

“reunião”, de se socializar porque é a essência de todos os seres vivos sendo um 

fenómeno natural de influência na comunidade. 

A vila de Marvão, nomeadamente, cristalizou ou tem como dominante estas 

funcionalidades primárias, isto é, a ida ao mercado, à igreja, ao jardim, à Praça do 

Pelourinho conversar e descansar no “poial da má língua”. Sendo a arte que está 

empregue na vila, mais esquematizada, representando precisamente a função de 

determinado espaço ou objeto, advém desta leitura, a perceção que as pessoas têm 

sobre a intemporalidade caracterizante deste aglomerado urbano de parecer estar 

parado no tempo ou a pairar no tempo. 

No sentido deste entendimento de intemporalidade e com o intuito de compreender 

como Marvão é percecionado pelos seus habitantes foram realizadas entrevistas a um 

conjunto de dezasseis pessoas residentes no município, sendo de notar que a maioria 

não focou a importância da existência de espaços culturais no concelho. As gentes de 

Marvão aceitam os códigos invisíveis da arquitetura de paisagem de Marvão. Isto quer 

dizer que valorizam a componente cultural e biofísica sem querer transpor. Tudo parece 

estar destinado ou programado previamente, isto significa que não é um lugar de 

excedências. Tudo é contabilizado por forma a possuir harmonia.   

Conclui-se que Marvão se caracteriza pelo grande contraste que diferencia 

intensamente o que é paisagem natural da construída, por isso pode-se afirmar que 

Marvão eleva a natureza de contrários. O morro de Marvão exibe a dualidade entre 

Homem e natureza, entre racional e sensível, porque na ladeira oeste demonstra um 

monte com vegetação no sopé e a meio da encosta é coroado com afloramentos 

rochosos quartzíticos afinados. No lado oposto impera o construído, o edificado, a 

geometria das estruturas militares. 
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Estas oposições foram captadas impecavelmente pelos alunos do agrupamento de 

escolas de Marvão. Os alunos da EBI Ammaia - Portagem transmitiram através dos 

desenhos a componente sensível e poética da ala oeste do serro e os alunos da EBI Dr. 

Manuel Magro Machado – Santo António das Areias, desenharam a vertente cultural e 

particularmente em camadas. O que se pretende mostrar é que no mesmo suporte, há 

vários níveis de relevância. Enquanto que os alunos da Portagem esboçam um cenário 

direto e reconhecível de Marvão, por todos, nos meninos de Santo António denota-se 

uma linguagem mais abstrata, identificável somente pelas pessoas que vivenciam o 

lugar regularmente. Não há uma ordem dos elementos no desenho de cada aluno de 

Stº António. São desenhos que concedem alguma reflexão e simbolismo.  

 

Ilustrações 444 e 445 – Em cima: Desenho de Dinis Semedo, aluno do 3º ano da EBI Ammaia – Portagem. Na página seguinte: Desenho 
de Luana, aluna do 4º ano da EBI Dr. Manuel Magro Machado – Stº António das Areias (Agrupamento de Escolas de Marvão, 2017) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marvão fortifica deste modo cada componente do termo “paisagem” (dimensão 

ecológica; cultural; socioeconómica, sensorial). Em parte, este embate / contrastante 

entre constituintes é impulsionado pelo skyline sendo o céu, o definidor de forma / fundo. 

Até se pode admitir que este lugar se localiza nos interstícios, na fronteira entre céu e 

terra, entre vida e morte, sobrevive sendo intemporal. 

Ilustração 446 – Desenho de Dinis Cruz, aluno do 3º ano da EBI Ammaia – Portagem. (Agrupamento de Escolas de Marvão, 2017) 
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“(…) estou como costumo estar em 

Marvão: ao mesmo tempo eufórico e 

sem inspiração. Assim como quem fica 

espantado de que a realidade não seja 

tanto.” 

 

APOLINÁRIO, João. (1981/1982) Extratos do diário 

inédito de João Apolinário. 

 

“(…) é o meu sonho de fugir do Mundo 

quase realizado.” 

 

APOLINÁRIO, João. (1981/1982) Extratos do diário 

inédito de João Apolinário.  

 

“Uma forma infinita 

 Uma raiz infinita de luz 

E o que me espanta 

O que me assombra 

É a sua infinita existência” 

  

APOLINÁRIO, João. (1978) Pedras e Silêncios. 

(Bucho, 2002, p.137) 
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A Arquitetura como memória: reflexões. 

O tempo do Ser ou concretamente a sua duração no espaço é mais pequeno que o 

tempo dos objetos arquitetónicos, o qual este último é percetível por sucessivas 

gerações, que são como a sua unidade de medida.  

No ato de observação do edificado pode-se efetuar uma medição do tempo nele e 

constatar o «tempo na arquitetura», ou por outras palavras é uma ação prolongada do 

tempo sobre o edifício e a envolvente que personifica-o, tornando-o mais real e não fruto 

só do seu criador. Quando o monumento é novo reflete o projetista ou criador, mas 

quando amadurece afeiçoa-se aos outros Sujeitos que habitam ou admiram-no. Tal 

como as pessoas sentem-no familiar a si próprias. (Ferreira, 2013, p. 163) 

Na fase embrionária da vida de uma obra que é a sua construção ou de dar 

tridimensionalidade ao projeto, o objeto detém uma forte ligação ao atelier de 

arquitetura, todavia posteriormente na sua continuidade vivencial com o espaço 

envolvente vai criando suas raízes, a ligação ao lugar.  

Objeta-se também a «arquitetura no tempo» que reporta a uma retrospetiva interligada 

à história. Este é um aspeto mais abstrato inserido na temporalidade. O observador 

sente-se seduzido pelo facto de conseguir reviver o passado que se assume através 

das etapas estilísticas assumidas pelo monumento. (Ferreira, 2013, p. 163) 

“(…) que as formas arquitectónicas são formas de transmissão cultural. Alguns dos 

objectos arquitectónicos chegam até nós como fragmentos do passado, mas ao 

contrário de outros testemunhos, são imagens reais desse passado.” (Ferreira, 2013, 

p.152). A arquitetura permite conhecer o passado através dos cinco sentidos, ao passo 

que as gravuras, documentos, reprodução teatral do outrora só é assimilado 

parcialmente. O tempo aliado à tridimensionalidade, sugere que ocorreu um tempo 

histórico. Se não houvesse tempo, provavelmente não chegaríamos a conhecer estes 

monumentos. Só existiriam na época da sua novidade, porque permanecer-se-ia 

sempre no presente. Se é que pode haver inovação num perpétuo presente. 

(Ferreira,2013, p. 166-168) 

Valorizarmos um espaço ou um lugar é captarmos através da perceção os seus 

momentos. Apesar do tempo dos edifícios ter uma duração mais longínqua que o seu 

criador/construtor, também lhes são imbuídos uma oportunidade única.       
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A natureza é baseada em ciclos ou retornos mesmo com variáveis em termos de corpo 

ou matéria. A sociedade ou cada Sujeito caminha numa direção cíclica. O nascimento- 

morte, o que se degrada é a forma. (Ferreira, 2013, p. 179) 

Na arquitetura sucede a mesma situação. A vila de Marvão traduz vários graus de 

antiguidade com elementos arquitetónicos catalogados a distintas fases históricas e 

políticas. Cada casa ou monumento detém a ideia e para que serve. É nestes dois 

aspetos que reside a perenidade, exterior/interior. Por um lado a “casca” revela 

características peculiares de uma época e por outro lado é a manutenção da sua função 

ou não. Determinadas marcas são deixadas com o intuito de memória.  

O património incita no Sujeito a curiosidade sobre momentos passados do qual foi palco 

e o ensinamento que oferecem. As gerações diferem e o modo de interpretar, de 

observar e sentir, também. O significado do património varia de acordo com a cultura, o 

espaço e o tempo.  

Há aqui uma associação ao tempo, a realidade visível que é a forma exteriorizada, mais 

universalista e depois o toque pessoal (invisível), que constitui o Ser. Isto é, o tempo 

tem uma presença física ausente, sendo secundário até num primeiro relance ao 

monumento /objeto que o sujeito observa, destacando-se na mente do individuo toda a 

estrutura, a forma geral. Contudo o tempo vai surgindo progressivamente, numa análise 

mais precisa ao edifício.  

Despender valores qualitativos e quantitativos quanto ao nível artístico de um território 

é estar a avaliar o tipo de sociedade nas diferentes variáveis. Sendo que a vertente 

social influencia muito a relação espaciotemporal. O tempo concretiza-se através da 

matéria, assim se manifesta o património cujo o recurso que necessita é a memória.  

Cada obra produzida pelo Homem é garantidamente um excerto da história do Ser.  

O tempo na arquitetura é evidenciado através da forma e tem uma correlação quanto à 

conceção arquitetónica. Asseverou-se atrás, que o passado era irreparável mas no 

campo da arquitetura a reversibilidade é possível, através da materialidade, técnicas de 

construção que se usaram e ao futuro pertence a imaginação. Consegue-se localizar 

num ponto temporal a obra arquitetónica (isolada ou conjunto) numa relação de 

“anterioridade/posteridade”. (Ferreira, 2013, p. 101) 

Outra tese é de que o tempo flui pelo exterior das formas que estão implantadas no 

espaço – matéria /visível e por entre as formas através do espírito – invisível.   
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O espaço é o suporte da deslocação do individuo. O movimento do Homem não é 

apreendido de forma natural mas é apercebido porque existe matéria e direções visíveis 

e invisíveis ou coordenadas do espaço. Tudo é relativo. (Ferreira, 2013, p. 59-60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espaço posiciona o caminhante perante a matéria, porque não tem segurança, se não 

se sentir integrado ou rodeado pelos objetos ou formas que lhe proporcionem uma 

orientação para além dos fenómenos naturais, obviamente. As características das 

formas desvendam a época de implantação, o que permite ao Ser se localizar na sua 

temporalidade.  

O espaço vazio sem a existência da tridimensionalidade, o Homem não tinha noção da 

distancia que caminhou, da duração, nem uma intenção para o seu movimento.  

A arquitetura sendo instituída para um cliente habitar, implica inúmeras tarefas que este 

vai executar no seu interior, em movimento. É esta característica que a distingue das 

artes plásticas e cénicas. Só se torna obra de arte o edifício ou conjunto arquitetónico 

depois de ser habitado e valorizado. Para a arquitetura o artista é o cliente. É ele que 

Ilustração 447 - Imagem captada na Rua do Espírito Santo e se observa através deste ponto, uma parte da Praça do Pelourinho, as lajes 
sequenciadas a meio da Rua de Cima a intercetar as do eixo primitivo e a Rua da Porta da Vila além. Como o Sujeito sabe que chegou à 
Praça? É um conjunto de elementos que são referências na memória. O Passo Processional no vão da janela em granito e as lajes 
rústicas a marcar as ruas, o Ser sabe onde está no espaço. Está na Praça do Pelourinho da praça de Marvão. Já o tempo é mais difícil 
de detetá-lo, porque o tempo “parou” salvo seja, a não ser pelos candeeiros e sarjetas. (Ilustração nossa, 2018) 
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vai dar significado à sua criação e que um dia chamar-lhe-á de lar. Porque se apropriou 

e pessoalizou como se de uma representação teatral do seu quotidiano se tratasse. As 

artes pessoais como a pintura, escultura, teatro funcionam como crítica da sociedade, 

transparecem o inconsciente do individuo que as cria, o seu conhecimento, a maneira 

de se expressar. Todavia não manifestam o público que vão admirá-las.  

De acordo com o filósofo Kant, o conhecimento elementar ou puro é adquirido com 

ferramentas internas, não dependendo da experiência. Os princípios “a priori” e 

universais (todos os seres assimilam) são vistos como úteis para obter um 

conhecimento mais aprofundado. Assim como o tempo, o espaço é percebido através 

dos sentidos, das sensações, porque os sentidos são elementos primários.  

Com recurso aos sentidos conseguimos detetar a ausência ou invisibilidade do tempo 

que utiliza as formas reais para se corporalizar. As primeiras formas geradas pelo 

Homem com o intuito de sobrevivência de armazenar alimento ou se defender de um 

inimigo, desenvolvendo a linguagem para arquivar ou guardar as suas descobertas para 

a “posteridade”, “(…) A linguagem é a passagem obrigatória de todos os caminhos do 

pensamento” (Heidegger, 1997, p.21) Frase da Tese de Doutoramento de Ferreira, 

2013, página 60. 

Garantindo que o espaço é uma prossecução do Ser, este deixa a sua marca nele 

através de pegadas, de pinturas rupestres, mesmo que já não esteja no exato momento 

em que comprovou a sua existência. (Ferreira, 2013, p. 83) 

O Homem sabe da sua finitude e usa a arte para permanecer eterno, isto é, ter 

autoconsciência de quem se é e o que somos. Os outros seres vivos na maioria tem 

uma consciência só de grupo. “Pensar é um ato solitário” (Martin Heidegger). 
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A arte é a forma ou agente de o Homem atingir a sua eternidade. “Procurando a sua 

imortalidade através da permanência, perpetuando-se através da sua criação – a busca 

da eternidade” (Ferreira, 2013, p.108) Com a estadia longa que alguns monumentos já 

carregam em si, detém o poder de impressionar seja no presente seja no futuro. Pela 

capacidade de superação e autotransformação, pela duração, materialidade que por 

norma é resistente. Por isso a arquitetura é respeitada ou mais concretamente o 

património. O que leva o Ser a valorizar o passado? Será para ter uma base de 

evolução? (Ferreira, 2013, p. 146-149, 154- 158, 228-230) 

O indivíduo compensa o desconhecimento do seu propósito de “estar”, com 

associações, pois é um inventor que tenta justificar a sua presença ou dar-lhe alguma 

dignidade, solidez, enfeitamento. O facto de se considerar superior aos outros seres 

vivos, não é mais que uma amostra da sua ignorância.  

Ilustração 448 - Esculturas num poial feitas por um marvanense ao lado da sua habitação. Largo do Terreirinho. De facto a vila de Marvão é na sua génese 
uma casa artística. Veja-se como cada casa tem uma forma de representar o correio, única! Ou a pedra de granito com a argola para segurar o animal na fronte 
das casas, também é uma individualidade. Ou a Festa das Flores para se saber qual é a casa mais bonita e profusamente decorada no exterior. São tudo 
sinais de uma vontade de identificação, reconhecimento, utilidade, isto é de cada proprietário se transcender.  (Ilustração nossa, 2017) 
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A arquitetura é como o tempo, tem um ingrediente de mudança e tal como o tempo 

necessita de espaço para se revelar, para se dar a conhecer. Só é percetível o tempo 

se houver matéria, mas esta não sente sua transmissão indiretamente mas sim no 

exterior. E o Ser no nosso entender estabelece a ponte entre a sua intuição (tempo) e a 

matéria (forma/espaço). Assim sendo toda a matéria tem tempo na sua génese. 

“Uma obra de arquitetura além de ser uma construção simbólica que tem a marca do 

autor e que testemunha a sua inscrição histórica na matéria, deve ser, essencialmente, 

uma manifestação sensível da Ideia porque nela a forma e a matéria são indissociáveis.” 

(Jesus, Maria de, 2004). A forma e a materialidade da forma desmontam a ideia. A 

interpretação da ideia origina o conceito. Essa ideia que é a ponte entre o autor e a 

realidade permite compreender o seu surgimento enquanto forma e posteriormente 

como esta forma é organizada no espaço, para existir um bom senso e uma conexão 

entendível e clara com o existente.  

A obra de arquitetura expressa a realidade do país em questão mas não descarta a via 

espiritual do arquiteto. Não é uma forma oca mas sim tem espaço no seu interior, que 

permite ser explorado pelo corpo, observado em várias perspetivas, permite sair e 

entrar, atingir diferentes níveis.  

O campo da arquitetura sendo um polo central de agregação de várias áreas do saber 

intensifica o «ser-no-mundo» ou melhor a arquitetura é executada pelo Ser e para este. 

Logo há um entendimento natural das necessidades do Ser humano, um ser social, 

interventivo, emotivo, racional, inventor. O projeto de arquitetura deve corresponder a 

essa complexidade e diversas funções. Porque a complexidade do Ser poderia ser 

comparada a esta mistura de passado, presente e futuro, quer dizer as suas vivências 

de infância (passado), a sociedade (presente) e o sonho (futuro) e posteriormente sua 

história (morte nesta vida). (Ferreira, 2013, p. 81-83) 
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O tempo, de acordo com Einstein, é percecionado e interpretado de formas diferentes 

consoante o indivíduo, a comunidade em que se insere ou a época, contrariando os que 

defendiam uma teoria determinista como Newton175 e Kant que o tempo é percecionado 

da mesma maneira por todos os indivíduos. Deste modo o objeto arquitetónico em si é 

também ele próprio transformável sem intenção, se afastando e aproximando da 

conceção original, pois sendo uma criação do Ser e para este, anda na cadência das 

várias transformações sociais. O edifício supera e tem uma qualidade de resiliência e é 

isso que lhe dá também um caráter eternal. (Ferreira, 2013, p. 100) 

Enquanto que o ato de criação (projeto) do autor da obra de arquitetura é temporário, 

têm um início e um fim, o ato de criação do tempo é ilimitado. Pode-se concordar que a 

obra de arquitetura nunca ficará concluída. Porque o tempo vai introduzindo ou 

retirando, tornando-a mais humana e não só do seu primeiro criador.  

O espaço como um arquivo impregnado de formas de várias temporalidades distintas 

(arquitetura no tempo). (Ferreira, 2013, p. 159, 161-162) O aglomerado urbano de 

Marvão é percecionado como um “arquivo” ou acervo.  

A memória de alguma imagem / objeto ou memória de palavras nunca sucedem na 

mente humana sem um sentido. É subjacente uma sequência de factos, contextos e 

emoções que exaltam essa memória. Todas as imagens têm um fio condutor e 

intensificadas segundo um grau de importância. Assim é, como nas formas das quais o 

tempo demonstra a sua continuidade.  

 

 

 

175 Isaac Newton defendia que o tempo é uma variável absoluta, independente de todos os fenómenos que 

ocorrem no espaço. Era invariável, inalterável, inflexível. Para ele os objetos movem-se no espaço sob a 
influencia de forças. 1ª lei: o estado de inércia é alterado se alguma coisa ou alguém aplica uma força a um 
corpo, diferente de zero. Ou seja um corpo que está em repouso, permanece em repouso, o corpo que está 
em movimento permanece em movimento. A não ser que haja uma força que mude essa situação em 
ambos os casos quer os corpos em repouso quer em movimento. Por exemplo um corpo em movimento 
pode refrear ou acelerar. Ou o corpo em repouso pode mover-se por via de uma ação ou força. Um exemplo 
mais especifico, conduz-se um carro (vai em movimento) e trava-se repentinamente devido a um obstáculo, 
quer o veiculo quer o condutor solavancam para a frente porque estavam em movimento e tendem a 
continuar em movimento. 2ª lei: Em dois corpos de massas diferentes um do outro, e se aplicar o mesmo 
valor igual de força nos dois corpos, a aceleração vai ser desigual. Se a massa de um corpo for maior do 
que em relação a outro corpo, a aceleração será menor no corpo com mais massa, quer a força seja a 
mesma para ambos os corpos. Se a força for maior aplicada no corpo com mais massa a aceleração vai 
ser na mesma menor. Se a força for menor no corpo com mais massa a aceleração também vai se menor. 
3ª lei: Para cada força de ação há sempre uma força de reação, porque inevitavelmente se alterará alguma 
coisa do qual se deseja voltar ao estado inicial. Por exemplo se um objeto A exerce força sobre o objeto B, 
o B vai exercer uma força igual só que em direção oposta, com o mesmo ângulo sobre o objeto A.  
O tempo, na sua lógica, flui mas não pode ser manipulado, não se pode abrandar ou acelerar o tempo. 
Contudo o tempo é mencionado porque se há movimento dos corpos, há uma sequência de ações, reações 
que são registadas por unidades de tempo.  (Khan Academy, 2019) (Virtuous, 2008) 
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Ferreira regista na sua tese de doutoramento a frase (a memória) “[…] não é porque 

conserve imagens antigas, mas porque prolonga seu efeito útil até o momento 

presente”. (Jung, 1975 p. 184). O que esta frase significa no nosso entendimento é que 

não há uma estagnação do passado, mas este pode ajudar a solucionar situações 

presentes. Não é somente uma acumulação de lembranças, pois se tornam 

presentificadas de um modo diferente das já vividas. São funcionais. 

Acrescenta-se a este raciocínio que o presente é tudo. Agrupa as memórias e a 

imaginação. Isto para o Homem mas para as formas não. O individuo não estabiliza 

apesar de ter referências antigas, precisa da inquietude para se eternizar. 

Concretamente recorre à imaginação. Porém também há uma evidência, é quando o 

Sujeito recorda um monumento, porque era vivo na altura da sua fundação (tempo 

arquitetónico alinha-se com o tempo humano) ou através dos registos escritos e 

ilustrados reconhece o edifício, logo deixa de existir passado.(Ferreira,2013,p. 177-178) 

Se nada durasse não haveria identidade. Teria que se voltar a construir de novo e já 

não seria o mesmo, dispor as mesmas pessoas, o mesmo instante e nada é substituível, 

mesmo que o lugar seja o mesmo, com os mesmos materiais de construção. Só a 

memória é que poderia compensar esta corrida incessante do tempo, abrandando-o e 

proporcionando mais atenção aos detalhes que nele vão cerzindo.  

Ilustração 449 - “Eu gosto da fonte do jardim.” Frase da autora do desenho, Maria Joanes Ribeirinho, aluna do 3º ano da EBI Dr. Manuel 
Magro Machado – St. António das Areias. Destaque para a fonte do jardim de Santa Maria, jardim que está defronte da entrada do castelo 
de Marvão e adjacente à Igreja Matriz de Santa Maria. Contudo observa-se no desenho que a fonte está sobrelevada, provavelmente para 
indicar que a fonte está na vila de Marvão, no alto da serra de Marvão /Sapoio. O desenho da fonte tem a forma de uma parábola e uma 
elipse que é fidedigno, porque a fonte está a uma cota mais abaixo que o jardim propriamente dito (parábola) e tem precisamente o formato 
de uma elipse. O céu tamanho que consome a vila. A intemporalidade reside no que é mais simples, a forma, a localização, a envolvente. 
Fica marcado, mesmo que de modo abstrato, essencial, sintetizado. Quando somos adultos evolui-se para os pormenores. (Agrupamento 
de Escolas de Marvão, 2017)  
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Os edifícios históricos são imagens memoriais e construções simbólicas que certificam 

o passado, consciente na memória dos Seres. Quando um historiador de arte descreve 

um monumento, via escrita ou oral, não está a descodificá-lo de forma racional e pura, 

mas sim a sua interpretação, que passa por estágios emocionais vários. Assim como 

não foi um homem perfeito a construi-lo e projetá-lo também a interpretação pelo 

observador/historiador não é fidedigna.  

A memória simboliza o retrocesso porque permite repetidamente lembrar de uma 

recordação. No objeto histórico essa faculdade é dispensada.  
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ANEXO B 
A Arquitetura atemporal: reflexões 
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A Arquitetura atemporal: reflexões 

A história na arquitetura esteve desde tempos remotos mais impregnada em edifícios 

de estado, religiosos, tumulares, militares e não de habitação, estabelecimentos 

hospitalares, fábricas. A monumentalidade esteve sempre associada à Igreja e ao 

Estado. Que curiosamente correspondem às classes sociais que detiveram mais poder 

e imunidade continuamente, o rei e o clero. São estas ordens sociais que tiveram 

recursos económicos e privilégios durante séculos para o impulso destas obras 

magnificentes e esplendorosas, que elevavam a sua soberania. (Ferreira, 2013, p. 164-

165, 232) 

Contudo verifica-se que esta grandiosidade está associada ao passado, porque os 

materiais pétreos, a grande envergadura que apresentam e os excessivos pormenores 

decorativos, que é a imagem de marca destes monumentos não são a regra na 

“atualidade”. Estes edifícios não tem subterfúgios. Revelam um sentimento de 

perpetuidade, por demorar um longo período a sua construção a ser finalizada. Não 

obstante o seu ar robusto, corpóreo, estático, elegante e indestrutível que depois vigora, 

revela que se ergueram para resistir a qualquer fenómeno.  

  

Ilustração 450 - Desenho de Leonor Sobreira Garção. Aluna do 3º ano da EBI Ammaia - Portagem. O desenho revela a 
monumentalidade do castelo de Marvão, com um caráter coeso, controlado e como se observa pelas guaritas bastante 
proeminentes, o castelo teve a função de vigia. Vigilante em relação a Espanha ao longo das centúrias. Forma 
extraordinária de representar os diferentes níveis da EN. 359-6 até chegar ao topo, onde está o conjunto urbano. As 
oliveiras pontuam a encosta este e sudeste como se verifica no desenho. A vontade de chegar ao fim para ressuscitar. 
Marvão, terra de ressurreição. (Agrupamento de Escolas de Marvão, 2017) 
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Para se tornarem estáveis no tempo e funcionais, o projeto destas relíquias foram 

baseadas em tratados que indicam arquétipos e princípios conceituais, tais como a 

solidez, a estética e a utilidade. Todas estas premissas materializadas numa forma 

harmónica, proporcional e ritmada através de um rigor geométrico preestabelecido pelos 

conceitos matemáticos, a proporção áurea176 por exemplo, porque era a forma 

geométrica que mais se aproximava da natureza, logo confortante e visualmente 

agradável para o Homem. (Ferreira, 2013, p. 150 e 156, 232-234) Utilizando elementos 

decorativos inspirados na antiguidade clássica177 de maneira padronizada. A veracidade 

de uma obra está intimamente relacionada com a sua qualidade construtiva que 

sustenta a razão humana. 

Os ideais clássicos de firmeza, elegância, coerência são intemporais. Todavia os 

edifícios atuais não expressam esta constante, valorizando somente a vertente 

conceptual ou seja a relação entre o objeto e o espaço. Acabando por enfraquecer o 

interior da forma, com ligações um tanto confusas entre as áreas do programa.  

176  A proporção áurea é “uma constante real algébrica irracional” cujo o seu valor arredondado é 1,618. É 
um padrão matemático que está envolvido na ordem de crescimento da natureza. Fibonacci descreveu a 
sequência que define este padrão divino. A fórmula é Fn = Fn-1 + Fn-2. É somar um algarismo ao seu 
antecessor, 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…Esta ordem está intrinsecamente relacionada à proporção 
áurea, porque dividindo o último algarismo pelo anterior e à medida que a sequência aumenta o resultado 
vai sendo cada vez mais próximo de 1,6180…A espiral de Fibonacci ou o retângulo de ouro que se forma 
através desta linguagem matemática é uma das formas geométricas mais agradáveis visualmente e por 
isso amplamente aplicada nas artes e na arquitetura. (Barahona, 2015) (Arazin, 2018) 
177    O classicismo é uma corrente artística que estuda e reproduz modelos da antiguidade clássica grega 
e romana. Tem como características uma arte realista, rigorosa, clara, nobre, simples, de grande porte, 
austera e serena. (Encyclopedia of Art Education, 2019) 

Ilustração 451 - Igreja de Santiago, Santa Maria de Marvão. O teto da igreja é em forro de madeira em forma de masseira. Naves da igreja 
separadas por “(…) arcaria quebrada assente em quatro pilares de granito oitavados (…)” (Bucho, 2017, p. 238) Na imagem esquerda, em 
pormenor a capela da Santíssima Trindade. Apresenta arco quebrado em granito que descarrega as forças sobre colunelos “capitel liso” “A capela 
tem um retábulo de talha de inspiração no “estilo  nacional” (Bucho, 2017, p. 240), decoração fitomórfica. (Ilustração nossa, 2017) 
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Os materiais usados quer ao nível estrutural, quer de acabamento apesar da sua 

tecnologia e suas vantagens múltiplas em termos de isolamento, texturas, 

impermeabilidade, superficialmente apresenta patologias de uso. O que faz crer que a 

alvenaria178, a madeira e o vidro são materiais insubstituíveis, dado a sua integridade. 

Há uma preocupação excessiva com a imaginação, em integrar o lugar na forma 

exteriorizada que acarreta a um esquecimento dos princípios de Vitrúvio179. Ressaltando 

a fugacidade do objeto arquitetónico implantado num determinado espaço, dada a 

rapidez de construção. (Ferreira, 2013, p. 148) 

É indiscutível que o sentido do lugar deve estar presente na 

obra, senão ela não estabiliza, não cria uma afinidade e uma 

pertença ao lugar, no entanto se presume que estes 

monumentos na “antiguidade” foram os geradores do espaço 

onde estavam erguidos. Isto significa que o elemento central 

de uma aldeia ou vila, era a sua igreja, paços do concelho e 

a partir daí se irradiavam e disseminavam as casas de 

habitação. São monumentos (edifícios públicos) porque tem 

caráter. Detém forte personalidade e são estruturantes do 

lugar. Deste modo pode-se constatar nesta reflexão mais um 

fator de intemporalidade destes monumentos. Não basta só 

terem os princípios clássicos, mas terem um papel 

preponderante de arranjo e de origem de um espaço. 

Denota-se essa superioridade, algo que os objetos 

arquitetónicos que são apenas introduzidos num lugar já 

consolidado não alcançam, mesmo que dialoguem com o 

lugar.  

178   É o conjunto de materiais pedregosos em fragmentos, dispostos de modo a formarem um elemento 
único. As peças unem-se entre si através de argamassa e resultam várias soluções, a alvenaria hidráulica, 
ordinária. A alvenaria que não possui argamassa, significa que as peças travam entre si pelo encaixe 
intuitivo e designa-se este tipo por alvenaria de pedra-seca ou ensossa. Os materiais usados para a 
execução de uma alvenaria é a pedra ou o tijolo. (Rodrigues, 2005) 
179   Marco Vitrúvio Polião foi um arquiteto romano que viveu no séc. I a.C. Escreveu o primeiro tratado de 
arquitetura, de nome “De Architectura”. É a única obra do período greco-romano que se conservou até à 
atualidade. O tratado tem 10 livros, cuja a organização é clara, estratégica e inovadora para a sua época. 
O 1º livro, reflete sobre quais os requisitos necessários ao arquiteto, o que consiste a arquitetura e a 
distribuição e localização dos edifícios consoante a função / características biofísicas. O 2º livro, refere as 
primeiras construções, o modo de viver das primeiras comunidades, os materiais de construção atemporais. 
3º livro, enuncia as proporções da arquitetura em comparação com as do ser humano, os acabamentos e 
ornamentos clássicos. O 4º livro, é referente às dimensões, à orientação e às áreas do Templo, à 
caracterização das ordens de colunas, à proporção dos elementos, portal, molduras dos templos e como 
os altares devem ser realizados. 5º livro, descreve as edificações de uso comum e de caráter público. 6º 
livro, abordam-se as edificações privadas. No 7º livro, os revestimentos adequados a cada edificação e 
consoante o local de implantação. 8º livro, é sobre os vários tipos de água, e como conduzir a água a 
determinado lugar, a qualidade das águas. O 9º livro, diz respeito à gnomónica e o 10º livro, fala sobre as 
máquinas e armas de guerra e os equipamentos usados para as obras. (Rua, 1998)     

Ilustração 452 - Ponto marcante, o castelo, influenciador da 
malha urbana, rica em pontuações, num jogo de ocultações 
e descobertas. (Ilustração nossa, 2018) 
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Porque o lugar está em constante transformação. Obviamente não se trata de uma 

mudança tão reformadora e revolucionária, senão já não seria um lugar. São mudanças 

necessárias para melhorar a qualidade de vida das populações. 

É factual afirmar que uma vertente destes monumentos, não reflete o espaço em que 

estão inseridos mas sim espelham uma corrente arquitetónica que foi vigente na época 

em que foram projetados e construídos, a situação politica, económica e militar do país. 

O que leva a concluir que a transcendência destes monumentos está contida na sua 

posição estratégica geradora de direções, da hierarquização de caminhos, na 

estabilização de uma malha. (Ferreira, 2013, p. 152, 236) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 453 - Inúmeras correntes artísticas, épocas de construção e a imagem nem transparece este ecletismo, porque se manteve 
os mesmos materiais, os mesmos requisitos, como as molduras em cantaria ao redor dos vãos. Portanto a mudança de repertórios em 
Portugal nunca foi muito radical. Introduz-se de forma discreta as novas tendências. Tem a ver com a educação, o valor da tradição, do 
coletivo.  (Ilustração nossa, 2017) 
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Pode-se atestar que a forma exteriorizada e interiorizada do edifício dito monumento, a 

função está muito enraizada, difícil de ser substituída por outro programa. É como se a 

função religiosa, politica ou institucional durasse para sempre. Portanto o ato de ir à 

missa ou a um espaço que trata dos assuntos de um concelho, ir às compras no 

mercado municipal, padaria são funções perenes porque são as que correspondem às 

necessidades básicas do Ser. O caráter pesado da construção e a demora construtiva, 

não é uma “perda de tempo” mas fomenta hábitos, rotinas que são importantes para 

não submergir no caos e continuar a existência como seres humanos sãos. (Ferreira, 

2013, p. 165) Não se sabe ainda explicar cientificamente toda a complexidade do que é 

o tempo. No entanto para um edifício a sucessão temporal é denunciada pelas várias 

etapas da história a que é submetido o objeto, ou a novas formas que modelam o espaço 

fruto de novas mentalidades. A arquitetura serve de mediadora entre uma consciência 

elevada sobre o passado e a uma noção aproximada do que poderá ser o futuro, dado 

o encaminhamento que a sociedade vai tomando. O que virá foi uma consequência do 

presente do agora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Averigua-se que no presente e no passado, sem contar com o futuro porque é uma 

dimensão invisível e desconhecida, tem sido demonstrado que os Seres na sua grande 

fatia vivem de maneira comum e arraigada. Com ideias que a memória armazena de 

outras ideias já estáveis. Garantindo um padrão regular para a sobrevivência.  

Ilustração 454 - Caminho na encosta NE de Marvão, próximo da Fonte do Concelho. Muros de pedra insossa. 
Castinçais. (Ilustração nossa, 2017) 
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O Homem não obstante tem o poder de “pensar” quebra esse protótipo noutra geração 

vindoura. Favorecendo alguns ideais dogmáticos, universalistas, de redução de toda a 

vivência ao essencial. Isto descarta radicalmente as referências historicistas do que é o 

indivíduo e do que ele precisa para ser completo. (Ferreira, 2013, p. 237) 

Em Marvão, o que sai da norma é a manutenção da tradição de forma exacerbada, que 

constitui uma exceção à regra visto que atualmente os locais mantém respeitosamente 

um ou outro monumento ou espaço público que evoca o passado mas não a totalidade 

de um aglomerado urbano.  

A manutenção constitui um referencial que o Homem precisa para viver espiritualmente 

e espacialmente. Ou igualmente se pode mencionar que nos centros urbanos, os cascos 

históricos estão inalterados ou com pouca transformação, sendo a modernidade 

observada pelo rasgamento dos limites medievais e expansão para as áreas 

periurbanas. Esta evolução natural das cidades efetivada pela demografia, estabilidade 

económica, politica e social, recorre à inovação como retrato do seu desenvolvimento. 

A vila de Marvão impossibilitada de se expandir, recorre à mudança de programa no 

interior das casas e em restauro de espaços e edifícios públicos. Não se demoliu e 

construiu de novo porque são edificações funcionais, visualmente e espacialmente 

coerentes quer interiormente quer na relação com a envolvente e de um sistema 

estrutural linear.  

Se não existisse o castelo de Marvão 

e só a vila, não fazia sentido para o 

Homem, porque há sempre um 

elemento militar / religioso na origem 

de povoados e porque pertence ao 

imaginário de todos, deste modo, 

permanecer a imagem dos castelos e 

respetivas vilas edificados nos topos 

das cumeadas, gravada nas mais 

primitivas reminiscências de cada 

indivíduo. (Ferreira, 2013, p. 75-76, 

171) 

Ilustração 455 - “Castelo de montanha”. Plano do céu ao 
mesmo nível que o eirado da Torre de Menagem. 
Dominante horizontal, a talhar os cumes das serranias. 
Castelo roqueiro. (Ilustração nossa, 2017) 
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No presente, cada ente que tenha vivências regulares ou temporárias num lugar vai 

apreender um respeito e um afeto pelo “património” desse lugar. Para exemplificar, 

porque é que os habitantes de Marvão não demolem o castelo? Já não há serviço bélico. 

O que se verifica é um reaproveitamento destes monumentos, para outras funções que 

não a militar. Isto contraria a afirmação que se disse previamente de que estes edifícios 

espelham a função para que foram erigidos ou um programa específico está muito 

enraizado. As gentes de outrora cujo o tempo de vida coincidiu com o tempo de guerra 

não percecionavam o castelo como as pessoas do presente, nem os Seres de 

sociedades vindouras irão descodificar o mesmo que os deste presente. Conquanto há 

algo que une todas estas gerações, é a permanência de dar um sentido para aquele  

monumento. Mas porque dar um sentido? Antigamente o castelo era visto para as 

pessoas como uma arma de guerra, para a própria sobrevivência e para a posse 

continua de um território, fora erguido por necessidade. Hoje é pensado o castelo de 

forma poética. Evolui-se de um cariz utilitário para um questionamento. Não há 

necessidade de o ter, mas também não há necessidade de demoli-lo, porque não está 

em causa a sobrevivência (necessidade primária). (Bucho, 2017, p. 24) 

Na atualidade há a segurança (escassez de guerras), progredindo desta forma para a 

necessidade de estima. Marvão é valorizado, por conhecerem-no via racional e /ou via 

de se identificarem com ele por questões sensíveis, um refúgio. Porque agrupa todas 

as necessidades que o Ser pode atingir e manter.  

Ilustração 456 - Esquisso que abrange a fortaleza de Marvão e o centro de lazer da Portagem. (Ilustração nossa, 2019) 
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Nos inquéritos realizados e no que respeita à questão, o que significa Marvão, ou falar 

a alguém sobre o que é Marvão, cada individuo entrevistado deu várias respostas: a 

tranquilidade; o silêncio; a história; a segurança; as vistas; a qualidade de vida; o 

castelo; a autenticidade; as panorâmicas; o conjunto… Portanto a função de Marvão 

neste momento atual / presente é «Paisagem». As pessoas não conseguiram resumir 

Marvão numa frase simples e direta, porque Marvão é um conjunto integrado de 

variados elementos, estados de espírito, todavia conceitos muito próximos que vão 

colidir numa perceção igual para todos os indivíduos que habitam permanente ou 

temporariamente aquele lugar, porque repare-se que as respostas são análogas entre 

todos os averiguados. Conclui-se que Marvão tem identidade porque os Seres 

reconhecem-na. Neste raciocínio, cada elemento e retomando o exemplar do castelo de 

Marvão, pertence a essa “paisagem”, por isso eliminá-lo é sinónimo de que esse lugar, 

as pessoas e cada Ente vão entrar no esquecimento, no isolamento prolongado. É o 

regresso ao inicio, é a eliminação de todas as forças que construíram e acrescentaram 

para continuar a ser um lugar. Não se pode olvidar que a matéria / paisagem necessita 

de visibilidade, de reconhecimento, de uso, para ser intemporal, tal como os seres vivos 

precisam dessas premissas. A matéria que os humanos formam é o espelho das suas 

necessidades inatas de transcendência.    

Tudo o que é forma desmonta o seu contexto social, espacial e temporal. O objeto 

exterioriza o lugar onde está. Outras formas já estão enraizadas que reconhecem aquele 

lugar. Cada edifício deve ter a própria personalidade, deve causar uma função 

psicológica. Possuem a capacidade de arquivar acontecimentos tanto no interior como 

exterior que não serão esquecidos.   

Deste modo como o corpo humano se finda, a solução para o seu prolongamento é a 

forma. Matéria substitui matéria. “Na tentativa de uma relação com o divino e por 

conseguinte, transcender a temporalidade. É a forma de se garantir a defesa contra o 

traumatismo da existência, tranquilizando o “Ser no tempo”.” (Ferreira, 2013,  p. 146). 

O Homem para dar valor a algo ou acreditar nalguma coisa tem de ver e tocar. A forma 

ou modelo só fica completa quando lhe é imbuída material. Sem a materialidade é como 

se a forma fosse etérea ou espiritual, sem solidez para tocar. Na forma os três tempos 

(passado, presente e futuro) conseguem-se distinguir uns dos outros, porém sem 

matéria pode-se afirmar que os três tempos se diluem. (Ferreira, 2013, p. 79)  

Como o Ser se apercebe que ocorre muitas alterações sucessivamente ao longo do seu 

tempo de vida, o que confere numa sensação de desorganização e até de efémero, 
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porque desde a infância houve um acumulo de muitos acontecimentos, o que é 

traumático, pois se apercebe que está mais longe do seu início e confere numa vontade 

de conservar as referências que lhe são mais queridas. A própria estrutura arquitetónica 

/ monumento é observada como uma brisa, no meio das inúmeras variantes da vida 

moderna.  

Os edifícios mais estabilizados no tempo, com um caráter permanente isto é que não 

sofrem danos ou alteração substancial, é mais evidente em monumentos, ligados à 

história. É só com a sua presença que há conhecimento da permanência, facultando ao 

objeto a possibilidade de atestar as suas qualidades e desafios, capacidades de que se 

torna intemporal. (Ferreira, 2013, p. 159-160, 232, 234) Há uma dualidade numa obra 

monumental, é a atualização constante mas também a dignidade da sociedade que a 

criou. (Ferreira, 2013, p. 161) 

“Muitas soluções surgem da experiência, da evolução e do aperfeiçoamento dos 

objectos, através da história.” (Siza, 2006, p.139) Logo a eternidade é inteligível, não 

pelo Homem na condição física, mas a sua racionalidade permite fazer associações das 

formas a um tempo histórico. Nada se cria por puro acaso, nem mesmo o universo do 

qual surgiu pelo movimento de partículas no espaço-tempo. As inovações do Homem 

passam pela melhoria da qualidade de vida dos Seres para a sobrevivência da espécie 

humana. Neste quesito admitir-se-ia a condição animalesca do Ser humano, que nos 

faz regredir, porque se pensasse a um nível transcendental e não egoísta seria a 

primeira espécie a entender a necessidade de conservar e respeitar todas as outras 

espécies de seres vivos.       

O Homem precisa de mudança para combater o seu lado mau, a sua insatisfação, os 

seus pecados, deste modo o seu desejo de criar coisas que se assemelham a ideias 

utópicas. Não descurando do seu lado bom que é a tradição, o lugar da sua infância, as 

ocupações de meninice a que recorre para encontrar o seu destino e adquirir forças 

para se superar. Parte sempre desta premissa a evolução humana.  

O Ser abarca uma mente elástica de pensar no que há-de-vir e no que houve. É um 

exercício instintivo, do qual tira proveito para se autoconhecer. Tal modus vivendi segue-

se no campo arquitetónico, em que um objeto já está a ser imaginado na fase mais 

primitiva da sua criação. É como um Ser Humano no útero materno, vai herdar 

determinadas características genéticas e posteriormente vai integrar as relacionadas ao 

ambiente em que está integrado. Assim é a obra, que transparece o pensamento do seu 
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autor e quando já fixa no lugar é transformada pela comunidade, condições 

atmosféricas. 

Até a pensar numa vivência o Homem é criativo, porque seleciona ou faz uma correlação 

entre imagens mentais vivenciadas para que delas possa surgir algo inspirador para o 

objetivo em causa. São as ideias para novas formas arquitetónicas.  Só há passado no 

presente porque temos a consciência da sucessão não só do nosso corpo no espaço 

mas de todos os Seres, e há futuro no presente porque nos apercebemos da 

continuidade dessa sequência, imaginando-a e sonhando. “O passado e o futuro, no 

presente são, em muitas situações, meros impulsos imateriais, imagens” (Ferreira, 

2013, p. 180) 

 

Os monumentos são marcos de identidade devido à sua expectância extra temporal. 

Não são somente uma memória individual, mas sim coletiva. Os movimentos que o 

Homem executa permite que ele conheça outros lugares logo múltiplas imagens que 

estimulam em qualquer “momento do tempo” a invenção. “Uma ideia é o resultado da 

combinação de outras ideias que anteriormente interiorizámos.” (Antunes, Nuno, 2004).  

Ilustração 457 - O castelo de Marvão e a Portagem no ano de 1999. Neste período ainda só havia a praia fluvial do rio Sever e não o 
complexo de piscinas e campo de jogos, anfiteatro que pertencem ao Centro de Lazer da Portagem, que no presente está adjacente a 
esta praia. Mesmo com as piscinas, a água fria do rio continua a ter muitos adeptos. A ponte que se vê na imagem deu lugar a outra, 
no mesmo local. (Ilustração nossa, 1999) 
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A ponte entre a memória (passado) e a imaginação (futuro) é concretizada pelo desejo 

(presente) de tornar visível o espírito do Ser. Por isso o lugar é entendível por ser uma 

unidade de variadas consciências. No entanto estes estímulos individuais, tiveram no 

geral o mesmo percurso formativo como comunidade que são.  

Um lugar só o é, se existir a presença humana no espaço e toda a sua complexidade  

como Ser pensante, sensível e racional. O ato de habitar envolve criar ligações. 

Enquanto que os animais irracionais marcam o território com os seus excrementos ou 

com construções com o intuito de abrigo e refúgio. O Homem elabora laços mais 

sofisticados de sedentarismo.  As relações que se inscrevem num lugar, acompanham 

a duração. Têm claro, memórias e expetativas idênticas, o que perfaz um “lugar”. Porque 

há uma repetição das rotinas, que vão consolidando intensivamente um território. 
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“(…) assim com o correr do tempo deixaram no terreno o desenho dos percursos que 

lhes eram mais convenientes. Estes vestígios, muito claros, também ajudavam a 

explicar comportamentos e topografia e indicavam a possibilidade das transformações 

e das relações.” (Siza, 2006, p. 115) Quando se constrói algo inspirado nos hábitos 

diários quer das atividades praticadas pela população, quer os percursos rotineiros para 

ir ao mercado, à igreja, se o criador enxergar essas forças que persistentemente gravam 

o lugar, irá qualificar o que já era o óbvio. 

 

 

 

Ilustração 458 - Rossio ou Rocio de Marvão. Terceira artéria que parte do Cruzeiro da Carreira (está num cruzamento de calçadas 
medievais, uma em direção à Porta de Ródão, da cerca urbana da vila de Marvão, a segunda em direção à estrada da Carreira que no 
presente é o troço final da EN. 359-6, a terceira que é a que se vê na imagem que encurta o caminho para o interior do Rossio e a quarta 
via, é a Estrada que seguia para Castelo de Vide). (Ilustração nossa, 2008) 

Ilustração 459 - Caminho recalcado ao longo 
da História pelos exércitos inimigos a invadir 
Portugal e avanço das tropas portuguesas 
para os deter. Cenário fustigante presenciado 
pela Penha da Esparoeira, Porto Roque – 
Galegos que se tornou num Posto fronteiriço. 
No presente, tréguas feitas, os espanhóis 
contribuem para a economia do concelho de 
Marvão assim como os portugueses 
deslocam-se para ir ao mercado, feira em 
Valência de Alcântara e visitar as regiões da 
Estremadura espanhola. (Ilustração nossa, 
2017) 
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A arquitetura com caráter distintivo, emprega uma componente cultural muito 

dominante, parte dos hábitos gerais de um povo, que só ele fomenta, logo é distinto e 

original, porque pertence só a uma determinada cultura e a um lugar. O projeto de 

arquitetura encarna esse desenho ou forma impregnada dos agentes locais e qualifica, 

sendo que já construída a obra, vai permitir a continuação desses hábitos já enraizados. 

Um lugar não poderá ser um reservatório eclético de vanguardas que não têm uma 

relação entre elas, ou formas com estilos artísticos e arquitetónicos muito distintivos 

entre si. Contudo se a materialidade, a cor e a proporção de duas ou mais formas 

arquitetónicas de prospetos diferentes serem similares, não destitui a mais antiga. A 

sensibilidade ou noção estética do Ser “salva” a identidade de um espaço. Conclui-se 

que o lugar onde se vive interfere na nossa “intenção”. (Ferreira, 2013, p. 177-182) 

As novas formas que surgem no espaço atualmente tem uma imagem mais escultural 

do que de abrigo concreto. Isto é mais comum nas área urbanas. O paradigma atual 

não é construir de modo massivo, mas enobrecer o espaço cultural. Este abrandamento 

é provocado pelo passado. O que se decide adiante, é efeito do que sucedeu.  

 

Ilustração 460 - Casa característica do “Sítio de Marvão”, com a área de habitação mais os anexos de oficina, cavalariças, secadoiros 
adossados. Habitação + trabalho. Alpendre sobrelevado como nas casas das Beiras; a chaminé é o elemento mais decorado de todo o 
conjunto habitado; casa disposta paralela às curvas de nível. Envolvente pedregosa. (Ilustração nossa, 2006) 
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O que se pode destacar da reflexão descrita são as edificações militares e religiosas 

estarem na origem dos povoados e todas as gerações vindouras tem esta “referência” 

desde que nascem, não questionando. A essência de tudo, não possui tempos 

separados. Não há passado, presente e futuro.  

 

 

     

      

 

  

 

 

Tudo é relativo a algo. No esquema acima, demonstra dois corpos compostos de tempo 

ou espírito. Para o “presente” de um está no “passado” do outro e assim 

sucessivamente. Apesar de estarem todos os tempos num corpo, a perceção de um 

tempo apenas, se dá quando uma matéria cruza-se com outra matéria (relação). A 

conclusão que se obtém é que só há separação do tempo quando se interligam formas. 

A seta em segmento de reta demonstraria as várias passagens do espírito de matéria 

em matéria. Mas será que tem um fim ou um limite? Será que segue sempre a mesma 

direção? Pode justificar a reutilização dos monumentos por sociedades diferentes e os 

próprios edifícios experimentarem funções totalmente distintas, até sucumbirem à ruina 

(morte). 

Toda a matéria necessita de visibilidade, reconhecimento e uso, por outras palavras, 

consistência, harmonia e utilidade para conseguirem prolongar indefinidamente no 

tempo. Kant evoca que os entes possuem essa tendência inevitável para pensar ou 

sentir o tempo. Porque o Ser é pensante e até os outros seres vivos apesar de não 

fazerem conexões racionais, também sentem a dor, o amor, a perda, a saudade, isto é, 

o poder da irreversibilidade da vida, porque só se acredita no que se consegue sentir. 

Tudo o que esteja para lá dos sentidos é um campo ainda desconhecido.  

Ser vivo Objeto  

Ilustração 461 – Esquema experimental, fruto de reflexões não dogmáticas e conclusivas sobre a teoria do tempo. (Ilustração nossa, 2019) 
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Todavia o cérebro é muito mais que emoções, é uma “caixa” que armazena toda a vida 

do indivíduo ou ser vivo. Como se tivesse sido programado anteriormente. Isto significa 

que no nosso corpo físico que envelhece, reside o espírito, a força, a vitalidade que 

segura todos os acontecimentos, que é a intemporalidade. Só há a morte física do corpo. 

Os monumentos atemporais são os que detém maior energia ou força para se 

atualizarem constantemente. Para isso precisam de ter uma qualidade construtiva e 

materiais perenes, funcionalidade e harmonia a comunicarem.  

O tempo ensombra a paisagem natural com uma padronização dos fenómenos. A 

estabilidade surge porque há um desvio-padrão muito reduzido de ano para ano no que 

concerne às características físicas e climáticas de um lugar. O Homem percecionou esta 

uniformização (ciclo) aliada ao uso do solo (cultura), criando a designação de “unidade 

de paisagem”.  

As paisagens de Marvão não se deixam desvendar de imediato. Convidam à descoberta 

demorada e à contemplação, que é um ato de silêncio e de vagar. Tal como os 

monumentos, Marvão procura-se a si mesmo para se superar perante os sucessivos 

tempos humanos. Além disso Marvão é um arquivo, porque é o concelho (pelo menos 

à dimensão do Alto Alentejo) o que conserva mais vestígios arqueológicos à superfície 

bem conservados.  

 

 

  Ilustração 463 - Seteira direcionada para a Torre da Bandeira com a 
respetiva vigia, no 1º recinto do castelo. Aspeto grosseiro de tantos 
tempos vividos. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 462 - Cortina de pedra a encobrir alguns segredos. Serra de São Paulo 
com uma “literal” crista quartzítica. Esta penha vai desde o município de Castelo 
de Vide até ao concelho de Marvão. (Ilustração nossa, 2018) 
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A intemporalidade em Marvão consagra várias maneiras de expressão. Demonstra uma 

aparente imagem de quietude, de um caráter agreste da paisagem pouco revolvida pelo 

Homem. Por outro lado a perpetuidade é expressa no uso persistente dos mesmos 

lugares por isso ter inúmeras camadas histórico-culturais sobrepostas que contribuem 

para a leitura de um contexto e não isoladamente. Desse modo, a ação humana no meio 

natural no município tem sido harmoniosa. Ademais, há um evolução real, verdadeira, 

equilibrada em relação à quantidade de pessoas que habitam o concelho.   

 

 

  

Ilustração 464 - Disposição e tamanho pequeno dos vãos que iluminam os lanços das escadas dos edifícios da vila de Marvão. É uma particularidade 
muito própria deste lugar. Com os vãos em cantaria porém podem ter forma diferente. Os vãos são de pequena dimensão para arejar e iluminar. Os 
aros fixos são no geral de cor castanha, branca, verde. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 465 - Cenário de contrários, quotidiano acolhedor com várias camadas de roupa, chaminé de 
fumeiro e uma mini-horta no espaço do quintal. Exige uma presença constante mas igualmente a 
oportunidade de sonhar e imaginar (além - panorâmica) (Ilustração nossa, 2017) 
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Ilustração 466 - Desenho de Dinis Cruz. Aluno do 3º ano da EBI da Ammaia – Portagem. Mais um desenho excecional que identifica fielmente  Marvão. 
Os indivíduos que já visitaram ou viram ou habitaram ou habitam no concelho, reconhecem Marvão neste desenho. Pelo menos desde o ano em que o 
Centro de Lazer da Portagem abriu ao público, que este desenho é verídico. Há vários elementos a reter no desenho. Em cima: a distinção brilhante que 
o autor faz, do que é o castelo em concreto e a cerca urbana a encobrir o casario no seu interior, o autor quis dar a entender que as casas estão “para 
lá” da muralha. O castelo é representado com ameias, mas é só para fazer a diferenciação entre o que é o castelo e o que é a cerca que circunvala a 
vila. Repare-se também como o céu e a vila estão muito próximos, como se fizessem parte do mesmo conjunto. Representação bem conseguida para 
distinguir o que é o solo quartzítico no topo e a vegetação espontânea na encosta do monte. Em baixo: a povoação da Portagem, as piscinas (adultos e 
a mais pequena a das crianças); um pormenor engraçado é que o autor introduziu no desenho as espreguiçadeiras que estão ao redor das piscinas.  
Além do mais a cor verde simboliza a zona fresca e arbórea da freguesia de São Salvador da Aramenha. (Agrupamento de Escolas de Marvão, 2017) 

Ilustração 467 - Prova real. Cenário 
que marcou o menino Dinis. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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ANEXO C 
Perfil sociológico da população residente no «Sítio de Marvão» 
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Perfil Sociológico180 da população residente no «sítio de Marvão»181 

O sítio de Marvão não é o mesmo que a área que circunscreve o concelho de Marvão. 

É uma área delimitada que se estende desde a cota 520 até à cota 852 da serra do 

Sapoio, onde está a Praça de Marvão alcandorada no cimo.  

No que compete à composição do agregado familiar, são compostos por 3 indivíduos 

(47,4%). Contrariamente ao que se possa pensar, a 3ª pessoa não constitui o filho de 

um casal, corresponde a uma pessoa com grau de parentesco diferente e segue o grupo 

composto por 2 elementos (31,6%). No sítio de Marvão há um equilíbrio entre  indivíduos 

do sexo masculino e feminino. Enquanto que na vila de Marvão a percentagem feminina 

supera, mas também não muito significativa. (C.M.M., 2004, p. 82) Se existia uma 

coerência na estrutura sexual da população, o mesmo não sucede com a estrutura 

etária. Cujo o grupo mais representativo é o que está entre a casa dos 70 e 74 anos. 

Apesar de na vila se esbater um pouco o envelhecimento, já no sítio assiste-se ao duplo 

envelhecimento populacional. (C.M.M., 2004, p. 83) 

O grupo de população em idade ativa (20-59 anos) é praticamente igual ao número de 

idosos (+60 anos), com uma diferença mínima de 4%. Comparando com o dos jovens 

com menos 19 anos que só tem uma visibilidade de 8%. Quanto ao estado civil, mais 

de metade da população é casada. O dado que se segue é o dos solteiros com 22% e 

os viúvos (11%). (C.M.M., 2004, p. 84) 

Como se trata de uma zona de génese rural, o sítio de Marvão, os níveis de escolaridade 

são mais baixos constando que 50% não frequentou nenhum estabelecimento de 

ensino. Desta percentagem retira-se 17,4% que sabem ler e escrever mas não 

frequentaram a escola. Os que tiraram o 1º ciclo correspondem a um total de 28,3% e 

os que completaram o 2º ciclo constam 13%. (C.M.M., 2004, p. 84) 

No quesito da profissão é em larga percentagem os indivíduos que trabalham por conta 

de outrem. Os rendimentos mensais destas famílias podem ir desde os 251 aos 750 

euros. A maioria da população detém transporte próprio. É vital para estas populações, 

visto morarem em locais isolados de cariz privado e habitacional. Os serviços mantêm-

se longe. Ainda assim se verifica que 33% não tem veículo próprio dependendo da rede 

de transportes municipal de horários espaçados. (C.M.M., 2004, p. 85-86) 

180 Este levantamento de informação social tal como a identificação do sítio de Marvão, foi elaborado pela 
Câmara Municipal de Marvão.   
181 O limite do sítio de Marvão abrange 3 freguesias do concelho, a freguesia de Santa Maria de Marvão, de 
Santo António das Areias e a de São Salvador da Aramenha. 
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A origem geográfica da população é um indicador social importante para se entender o 

grau de enraizamento de cada residente com o lugar. Com um total de 71,7% conclui-

se que as pessoas do sítio são originárias do município. Nomeadamente, oriundos da 

freguesia de São Salvador da Aramenha. As pessoas que vieram de outros locais fora 

do município de Marvão, a maior parte delas provêm dos concelhos do distrito de 

Portalegre, portanto tudo integrado na esfera do Alto Alentejo. O que confere num 

elevado grau de enraizamento local. Os resultados na vila também são muito idênticos. 

(C.M.M., 2004, p. 86-87) 

 

 

 

 

 

Quanto ao tempo de residência no Sítio de Marvão, destacam as pessoas que vieram 

viver para aqui desde os 11-15 anos (26,1%) e em 2º lugar os que estão desde os 16 

aos 20 anos (19,6%). Tudo leva a crer que o sentimento de pertença é assaz forte e 

desde muito cedo se apropriaram do espaço. O destino dos descendentes diretos 

(filhos) são variados. Dentro do concelho, a freguesia que recebeu mais descendentes 

foi São Salvador da Aramenha. Os que operam noutras localidades fora do município 

preferem maioritariamente os centros urbanos de Portalegre e Lisboa. (C.M.M., 2004, 

p. 87) 

 

 

 

 

Ilustração 468 - Origens geográficas dos residentes no Sítio de Marvão. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, p. 86) 

Ilustração 469 - Tempo de residência no Sítio de Marvão. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, p. 87) 
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As redes de apoio que os residentes recorrem mais para o caso de alguma necessidade 

são as de vizinhança e a familiar. A confiança nos vizinhos é tão grande que ultrapassa 

a percentagem da rede familiar. Com 42,1% (vizinhos) contra uns 31,6% (família). Daqui 

se conclui o sentimento de entreajuda e solidariedade da comunidade. (C.M.M., 2004, 

p. 87-88) 

 

 

 

 

 

 

Os problemas sociais mais destacados pelos residentes é o pouco tempo dispensado à 

assistência médica, o envelhecimento, a desertificação e as condições de vida 

deficitárias. 52,6% referem ainda que se sentem inseguros no local de residência. Já no 

inquérito à vila este facto não foi evidenciado. São locais pouco iluminados nas encostas 

e as residências apesar de estarem próximas, não deixam de ser isoladas. O tipo de 

povoamento do sítio de Marvão é disperso. (C.M.M.,2004, p. 88) 

 

 

 

 

 

Ilustração 470 - A quem podem recorrer em caso de necessidade. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, p. 88) 

Ilustração 471 - Enquadramento geral das condições de higiene do Sítio de Marvão. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, p. 91) 
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No que concerne aos equipamentos públicos e serviços a população do Sítio responde 

com a falta de um minimercado e a iluminação pública muito escassa. Contudo a 

generalidade dos residentes recorre aos vendedores ambulantes para suprir a carência 

de comércio fixo na sua zona de habitação. Os produtos mais procurados é o pão, o 

peixe e a fruta. No momento de maior urgência dirigem-se mais à povoação da 

Portagem e Portalegre é para as compras mensais. (C.M.M.,2004, p. 88-89) 

71% sente-se satisfeito com a sua propriedade e às condições de habitabilidade. Os 

motivos que levaram a este agrado prestam-se pela antiguidade no local, depois pelo 

sossego. Já algumas razões apontadas de insatisfação por parte dos restantes 29% 

prendem-se com a falha de condições de saneamento básico ou de conforto no fogo, o 

mau estado dos telhados e não necessariamente com a localização ou propriedade em 

si. As casas que apresentavam maiores dificuldades de habitabilidade são as de aluguer 

a inquilinos que pagam rendas mensais baixas, tornando penoso para o proprietário 

conseguir executar obras. (C.M.M.,2004, p. 90-91) 

Na questão se os indagados gostavam ou não de mudar de casa, 64,7% deu parecer 

negativo. Mesmo os que estavam insatisfeitos com as condições precárias da habitação, 

não desejam mudar de lar. Os fatores prendem-se pela vivência de há muito tempo no 

local e gostarem de estar num lugar com enorme valor e potencial. (C.M.M., 2004, p. 

95-98) 

Se porventura mudassem de residência, o local mais elegido foi a Portagem novamente. 

Assim como na vila, esta seria a opção mais escolhida. A “movida” do concelho de 

Marvão atualmente é a Portagem, com um leque de ofertas turísticas e de encontro de 

pessoas de nacionalidades diversas e também de um clima mais amenizado devido à 

influência atlântica e a altitude das serras da cadeia montanhosa de São Mamede que 

ainda atinge o vale da Aramenha, onde está a Portagem. (C.M.M., 2004, p. 95-98) 

As outras zonas escolhidas para residir foram a Abegoa, Jardim e Revelada mas com 

menos expressão que a Portagem. Porém o que mais surpreende é que as pessoas 

não tem interesse em sair da área concelhia, porque em sítios mais desenvolvidos não 

há a qualidade de vida que este lugar oferece. Existe uma forte afetividade. (C.M.M., 

2004, p. 95-98) 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
Retrospetiva geral da evolução da representação do conceito de «paisagem» 

na pintura e na área de arquitetura de paisagem 
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Retrospetiva geral da evolução da representação do conceito de «paisagem» na pintura 

e na área de arquitetura de paisagem. 

 

 

 

 

Ilustração 472 - «Dança Ritual (?)». 10.000 a.C. Gravura 
rupestre. Gruta de Addaura, Monte Pellegrino em Palermo. 
No Período Pré-Histórico, representava-se o culto, os rituais 
para a fertilidade humana e dos animais. Praticava-se magia 
para serem bem sucedidas as caçadas. Representava-se 
ações quotidianas.  (Janson,1977, p.25) 

 Ilustração 473 - «Tutankhamon na Caça». Arca pintada do túmulo do Faraó, Tebas. 1340 
a.C. Museu egípcio do Cairo. Nesta imagem de arte egípcia continua a haver o foco na ação 
da caça, que abrange todo o quadro, porém com mais sofisticação pelos instrumentos e 
vestes, já não aparece só a forma humana, mas com adereços, símbolos de poder e de 
identidade. As figuras são apresentadas de perfil, para um melhor conhecimento dos traços 
e largura. Continua a dominar o fundo dos quadros, os animais. (Janson,1977, p.65) 

«Dança Ritual (?)». 10.000 a.C. Gravura 
rupestre. Gruta de Addaura, Monte Pellegrino em Palermo. 

se o culto, os rituais 
se magia 

se 

Ilustração 474 - «Vista de um Jardim», pintura mural da villa de Lívia, em Primaporta. 20 a. C. O fundo exuberante de vegetação sem qualquer prolongamento 
perspético, muito tradicional esta técnica de “encher” o fundo para dar um efeito de profundidade. Há uma dualidade tanto pode dar a sensação de um 
canteiro repleto de vegetação como se tratar de um terraço com uma platibanda e em baixo um jardim viçoso. Em ambos não se sabe a sua extensão. A 
paisagem natural neste quadro revela o conhecimento do Homem só ao que está próximo do seu entorno, da sua vivência ou lar e tudo o que está para lá é 
desconhecido, selvagem. (Janson,1977, p.190)  

Ilustração 475 - «Os Lestrigónios apedrejando os navios de Ulisses». Pintura mural de 
uma casa no monte Esquilino, Roma. Final do séc. I a.C. Neste quadro de arte romana 
surge a paisagem natural em segundo plano, mas já evidenciada e em 1º plano um ato 
de guerra. É tradição os homens serem representados em ações de combate, a caçar. 
O Homem bravio, poderoso, dominante. A escala ainda é muito experimental e todo o 
conjunto apresentado de forma muito linear. (Janson,1977, p.177) 

Ilustração 476 - «Pêssegos e jarro de vidro». Pintura mural. de Herculaneum. 50 a. D. No 
período romano já havia quadros de naturezas-mortas, nomeadamente em nichos ou armários 
fingidos, dando a impressão que os objetos estão muito próximos do observador. Estas obras 
ainda carecem de uma estrutura unificadora (as dimensões que completam o sentido de 
paisagem) falta uma visão mais coerente do real. Que só no Renascimento vai começar a ser 
introduzido.  (Janson,1977, p.178) 
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Ilustração 477 - «Virgem no Trono». Final 
do Séc. XIII. A arte bizantina final, era ilustre 
pela minucia artesanal. Ícone. Repare-se 
como o trono, a figura da virgem, os 
medalhões e halos perfazem a composição 
total da tela. Arte vocacionada para a 
adoração. (Janson,1977, p.214) 

Ilustração 478 - Giotto. «Entrada de Cristo em Jerusalém». 1305-6. Na obra já se encontra a paisagem de 
um modo mais “composto” mas ainda não inteligível nesta época histórica longínqua. Há natureza, há 
arquitetura (um elemento novo), há os indivíduos a fazer a sua história no mundo. Porém tudo é reduzido ao 
mínimo essencial. Os rostos não demonstram sentimentos, apenas as suas posturas e vestuário traduzem 
as emoções e a condição de quem é crente e de quem é apóstolo. A escala do edifício ainda muito irreal e 
somente para justificar o titulo da obra, quase encostado o edifício a um canto do quadro e os anjos sem 
expressão e a dobrar de forma maléfica os ramos simboliza de que algo fatídico vai acontecer. (Janson,1977, 
p.236) 

Ilustração 479 - «Anastasis». Pintura a 
fresco. 1310-1320. Kariye Camii. 
Anastasis significa Ressurreição em 
grego. É um quadro original dentro do 
que se conhece da arte bizantina antiga 
pelo dinamismo verificado e a força com 
que Cristo puxa Adão e Eva para fora 
das suas sepulturas, esvoaçando as 
personagens. Comparando com os 
quadros anteriores que representavam 
também ações, movimento, mas que a 
determinado momento ficaram estáticos, 
petrificados, nesta obra não há 
paralisação. O vestuário acompanha os 
gestos, ajuda a entender a velocidade e 
a energia das figuras e por conseguinte 
o simbolismo e a mensagem. 
(https://www.flickr.com) 

Ilustração 480 - «Paisagem de Verão», do Álbum do Conquistador (Sultão 
Maomé II). É um trabalho mongol de meados do séc. XIV. Período da Idade 
Média e arte muçulmana. Denota-se a influência chinesa na arte maometana, 
fruto da invasão mongol do séc. XIII, pela técnica e o motivo do quadro. A 
paisagem (natural) como tema de arte e algo inovador como a introdução do 
tempo na natureza. Algo não verificado nos quadros acima anteriores, que só 
apresentavam as espécies vegetais e animais num fundo oco, elementar. Nesta 
obra está a passagem do tempo nas nuvens, nas brumas, nas cores vermelha 
e amarela que demonstram o outono. (Janson,1977, p.236) 
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O olhar para outras realidades até então desconhecidas, se foi anunciando ao longo dos 

séculos e o Homem começou a apropriar do meio natural e a ter um domínio crescente 

sobre este, explorado na pintura a partir do século XV e posteriormente mais fidedigna 

a sua representação, pelos artistas holandeses nos séculos XVI e XVII, em que o pano 

de fundo eram cenários rurais idílicos. (Universidade de Évora, 2001, p. 12) Na língua 

alemã, desde o século XVI, a paisagem é relevada como um complexo biofísico, mas 

era igualmente importante a forma como este era visualmente identificável. Esta 

evolução leva à extensão do conceito grego de “chore”182 para o de “topes”, relativo não 

só à delimitação de uma área como ao seu conteúdo, isto é não detinha só uma 

dimensão ecológica, mas também morfológica. (Universidade de Évora, 2001, p. 13) A 

crise religiosa que acompanhou a centúria do século XVI inflacionada pelo 

descontentamento e desconfiança dos crentes, face aos excessivos privilégios que a 

igreja católica possuia183 e a par, as inovações científicas durante o período do  

Renascimento184 provocaram ainda mais dúvida no Ser, que outrora se sentia 

esmagado e impotente perante Deus e pela sua mediadora de salvação, a igreja. O 

renascer do espírito detém um traço profundamente humanista e naturalista. Os 

comportamentos, pensamentos do Homem começaram a vigorar na pintura, na 

literatura. O hedonismo com o culto do corpo, dos prazeres terrenos e a vontade de 

alcançar o belo. O Homem dissecou minuciosamente a natureza e o corpo humano. A 

expansão marítima e consequente fundação de impérios ultramarinos foi também um 

dos fatores impulsionadores de mudança. (Diniz, 2002, p.82-89) 

 

182  Chora ou Khora é o território exterior à polis ou antiga cidade grega. Recetáculo. Espaço intervalado.( 
https://revistapesquisa.fapesp.br/2015/07/15/a-cidade-e-o-campo/) “O conceito de espaço surge com o 
filósofo Platão, que o designa como Khora, lugar ou recetáculo. (…) Com a teoria de lugar de Zenão de 
Eleia, em que, existindo um lugar, este está contido noutro lugar e assim sucessivamente até ao infinito.” 
(https://www.infopedia.pt/$espaco-(filosofia) 
183  Detinha vastas propriedades, isenção de pagamento de impostos, possuíam exército e viviam rodeados 
de opulência. (Diniz, 2002, p. 82-89) 
184 O conhecimento empírico e a observação contribuiu para os avanços da Astronomia {teoria do 
heliocentrismo, por Nicolau Copérnico (1543); a criação da luneta, por Galileu Galilei para o estudo de 
corpos celestes (1609); órbita dos planetas, por Johannes Kepler – 3 leis do movimento planetário, em que 
uma delas é o movimento elíptico da terra em torno do sol (1610); movimento dos cometas, por Edmond 
Halley (1705)}; Matemática {geometria analítica, por René Descartes (1637); teoria das probabilidades, por 
Blaise Pascal e Pierre Fermat (1654)}; Náutica (caravela, pelos portugueses. Graças a esta invenção a 
América foi colonizada, 1450); Geografia {primeiro globo terrestre, por Martim Behaim (1492); Moinho de 
Vento, por Agostino Ramelli – melhoria da prática agrícola (1589)}; Física (lei da gravitação universal, por 
Isaac Newton – força de atração que ocorre entre corpos devido às suas massas, 1687); Geometria 
{perspetiva, por Leon Battista Alberti – representação tridimensional em suporte plano; telas – anteriormente 
a estas superfícies usavam os pintores, suportes de madeira que sofriam um desgaste maior com o tempo}; 
Medicina {estudos de anatomia, por Leonardo Da Vinci – detalhes da posição do feto no ventre materno; 
atlas da anatomia, por Andreas Vesalius (1543); circulação pulmonar, por Michael Servetus – o sangue que 
é bombeado aos pulmões volta rico em oxigénio para o coração (1553); sistema circulatório, por William 
Harvey (1628)}; Biologia (células, por Robert Hooke (1665); microscópio, não inventado, mas aperfeiçoado 
por Antoin Van Leeuwenhoek – importantes descobertas na área de biologia celular, descrição de fibras 
musculares e microrganismos, como os protozoários e as bactérias (1683)}; Literatura (imprensa, por 
Johannes Gutemberg, 1454); Química (mineralogia e metalúrgica, por Georgius Agricola, 1556).(  
https://super.abril.com.br/galeria/relembre-20-invencoes-e-avancos-tecnologicos-da-renascenca/)  



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        384 
 

As descobertas científicas concretamente do cosmos, a formação do conceito de 

nacionalidade, da sagacidade da reforma protestante e sequencialmente o declínio da 

igreja católica, gerou pela primeira vez na história da pintura, a substituição da temática 

religiosa de criaturas angelicais, madonas185, cenas bíblicas, por figuras humanas reais, 

pormenores do quotidiano, mitologia greco-romana e paisagens naturais em que o 

Homem já não é representado à escala do quadro mas está em harmonia com a 

envolvente natural. Toda a arte estava inclinada para o “céu” e não para a “terra”. (Diniz, 

2002, p. 62-79) 

 

 

 

 

 

 

185  Nome dado à representação artística da Virgem Maria, mãe de Cristo. (Porto Editora, 2011) 

Ilustração 481 - «S. Sebastião», Andrea Mantegna. 1455-60. Na obra a temática é de um santo. Portanto 
os temas religiosos não foram banidos repentinamente. Foi gradual. Todavia se verifica uma evolução 
estrondosa do séc. XIV para meados do séc. XV com uma técnica mais aprimorada, realista, fidedigna. 
A escolha desta obra foi estratégica porque alia o nu masculino (estudo do corpo humano) e a antiguidade 
clássica, pelos elementos arquitetónicos clássicos (o arco de volta inteira, o capitel coríntio, os frisos) e a 
severidade e frieza da caracterização. O corpo encostado à coluna já revela a atenção para a escala e a 
proporção. Contudo verifica-se no renascimento um maior destaque para a paisagem construída, com o 
advento da perspetiva, estando em 1º plano sempre a arquitetura, a geometria clássica e no fundo, nos 
interstícios das formas  surge apontamentos de paisagem natural, esta já com cenários campestres 
definidos mas sem o rigor que é dado ao Homem e à arquitetura. (Janson, 1977, p. 376) 

Ilustração 482 - «A Última Ceia», Andrea Del Castagno. 1445-50. O ambiente construído em soberba. É 
certo que os motivos escolhidos para refeitórios é a última refeição de Jesus com os apóstolos. Porém 
neste caso a ceia é num espaço sofisticado, rígido, simétrico que aprisiona os apóstolos que só lançam 
olhares e gestos em silêncio. As molduras embutidas são de vários tipos de mármore. E nas molduras 
onde está as cabeças de Jesus, Pedro e Judas há uns veios brilhantes para dar dramaticidade à cena. 
Usa-se cores quentes porém a mesa detém uma clareza pelo alto contraste a demarcar a função que é 
cear, mas para além disso de diferenciar Judas (isolado) dos outros apóstolos. Interior profusamente 
decorado e exterior menos trabalhado. (Janson,1977, p. 398) 
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Ilustração 483 - «A Escola de Atenas», Rafael Sanzio. 1510-11. Período artístico do 2º Renascimento. Grupo de filósofos gregos ao redor de Platão e 
Aristóteles. A filosofia um dos 4 domínios do saber, os outros eram a teologia, o direito e as artes. Os corpos, as emoções e ações identifica a 
individualidade de cada filósofo e o seu pensamento. Cada um desempenha o seu papel. Aristóteles representa o “pragmatismo racional” e Platão um 
“espiritualismo místico”. Delineação centrada e simétrica com a relação entre as figuras e o cenário arquitetural (abóboda de berço, caixotões no teto, 
cúpula monumental, nichos com estatuária). Grandiosidade espacial. Valorização do saber do Homem. O céu influi à ideia de infinito do conhecimento, 
a uma ampliação colossal da estrutura. Este quadro traduz a síntese do renascimento. (KrauBe,2001, p. 18) 

Ilustração 484 - «A Descoberta do Corpo de S. 
Marcos»., Tintoretto. 1562-1566. Período artístico 
do Maneirismo. Este quadro evidencia claramente 
as característica desta corrente artística. O 
mistério de um corpo desaparecido que estava 
escondido numa destas consolas ou ambões 
exageradamente replicados. Sem alternativa, o 
corpo tem de descer daquela maneira a chocar as 
personagens e o observador.  

Todo o quadro assume um espaço fechado, 
escuro, irreal, estranho, somente as personagens 
que estão a demonstrar emoções é que são 
iluminadas. A consternação, o desmaio, o arrepio, 
o medo são sensações comuns nas obras 
maneiristas.  

Há ritmo nas paredes e nos gestos. Há uma 
vontade de terminar com o equilíbrio e a harmonia 
renascentista, de uma visão perfeita, etérea, 
intocável para um gosto pela desordem, pela 
provocação, pelo mundano e não é raro ver nas 
pinturas maneiristas corpos humanos ao contrário 
ou com poses pouco educadas.  (Sproccati, 2002, 
p. 70) 
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No período Barroco, na área de pintura, observa-se a inexistência de pudor, de 

contrastes de luz e sombra, efeitos visuais e ilusórios para envolver o espetador e 

estimular a sua argúcia e imaginação no cenário intenso ou dramático que procede na 

obra. Não se limitava a focar e a enaltecer o motivo ou objeto do quadro, mas tudo ao 

redor deste era minuciosamente trabalhado. No Renascimento prepondera o domínio 

da perspetiva, no Maneirismo, a disrupção e no Barroco, o subjacente. (KrauBe, 2001, 

p. 32 / Sproccati, 2002, p. 87) 

A arquitetura já não é pensada como um projeto de interiores mas sim como uma 

unidade interdependente entre o interior e o exterior. Os edifícios não detinham a 

atenção toda para si. A arquitetura paisagística adquire visibilidade, redesenhando a 

natureza para um propósito, um conceito. Os jardins, os caminhos, praças, fontes, 

estatuária são alguns elementos que vão ser estrategicamente inseridos e manipulados 

e que durante o percurso vão estimular o caminhante a pensar, a imaginar o que está 

implícito, a sonhar. No séc. XVII os jardins barrocos impunham  um traçado geométrico, 

uma escala monumental, ornamentação suprema, repertório complexo e vistas ou 

panorâmicas esmagadoras. A decoração era de espécies exóticas, em prol do 

desenvolvimento da Botânica e do estudo dos oceanos. Efeitos cenográficos, espelhos 

de água, máquinas hidráulicas, como se tratasse de um conjunto cénico, um conto ou 

uma peça de teatro que impressiona.  (Machado, 2013) 

Ilustração 485 - Il Giardino dell’ Isola Bella, Itália. Os motivos marinhos presentes, a vegetação ripícola, os lanços de escada desfasados, mas não 
detetados rapidamente dada a figuração aparatosa da fonte em socalcos. (https://www.successtours.com) 
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No inicio do séc. XVIII, os estados de pureza e simplicidade das formas característicos 

do Iluminismo, são implementados no espaço público. São igualmente humanizados, 

contudo com um programa que vai ao encontro da essência da natureza, são mais 

sensibilizados e espirituais, para romper com a artificialidade e ilusão do Barroco. 

(KrauBe, 2001, p. 49-51 / Sproccati, 2002, p. 101-102) 

Os jardins italianos localizavam-se em locais elevados para o aproveitamento das vistas 

panorâmicas e em propriedades rurais por serem zonas frescas. Este modelo de jardim 

recorria ao sistema em socalcos, espelhos de água desnivelados mas comunicantes 

através de escadarias de pedra com corredeiras de água e uso de rampas e escadas 

de acesso. O olhar não era fixo e continuo até ao edifício arquitetónico durante o longo 

percurso, devido aos terraços. Em áreas mais planas era corrente o uso de fontes 

monumentais. Os elementos decorativos que pontuavam estes espaços eram colunas, 

pérgulas186, pórticos, belvederes187 e estátuas. As grutas que se desvendavam, 

correspondiam às nascentes de água. A zona verde estava ligada à habitação (situada 

na parte mais elevada do terreno) com o recurso a caminhos ou eixos visuais lineares. 

(Machado, 2013) 

A arte da topiária188 dava formas artísticas ornamentais às plantas. As mais importantes 

árvores escolhidas para estes jardins eram o cipreste, o buxo, o azinheiro, o louro, 

oliveira e o pinheiro. O jardim tornava-se mais denso e verdejante quanto maior a 

distância à construção. (Machado, 2013) 

 

 

 

 

186  É um terraço coberto. Espécie de passeio com cobertura em forma de ramada decorativa. (Marinheiro, 
2007) 
187  Provém do italiano belvedere «bela vista». Terraço alto. Pequeno mirante. Estrutura altaneira construída 
na parte superior de uma construção para aproveitamento de uma bela vista. (Porto Editora, 2011 / De La 
Plaza Escudero, 2014) 
188 A origem da palavra vem do latim topiarius «a arte de adornar os jardins». A técnica da topiária consiste 
em transformar um arbusto que está plantado, na forma pretendida com podas planeadas e minuciosas. As 
formas são diversas, podem ser pirâmides, animais, esferas, colunas… As árvores e os arbustos mais 
usados nesta arte são: o buxo, muito resistente à poda e necessita de boa exposição solar. É das plantas 
mais utilizadas em Portugal em topiária; o ligustro, usado em sebes talhadas, flor aromática na primavera; 
tuia, é flexível e permite formas elaboradas como as colunas, pirâmides. Cria estruturas muito compactas; 
o azevinho, é de crescimento lento e a poda não é fácil por as folhas conterem picos afiados, porém tem 
uma beleza impar; o teixo tem uma folhagem verde muito escura e adensada. Prefere zonas frias e 
necessita de rega constante na estação quente; o pitósporo, sendo uma planta muito resistente, é corrente 
vê-la em zonas agrestes ventosas e perto do mar. O pitósporo-anão tem uma forma arredondada natural; 
loureiro, muito frequente observá-lo nas regiões mediterrânicas, por ser resistente à secura, encontra-se 
em forma de sebe. É muito aromático e ainda é aproveitado para a culinária. Outras plantas menos usadas: 
cipreste; a madressilva; a hera; azálea; murta; viburno; oliveira. (Fernandes, 2019) 
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Ilustração 486 - Il giardino Villa Lante, 
Viterbo, Itália. Imagem aérea. A 
disposição da povoação de Bagnaia e o 
jardim. (http://worldalldetails.com) 

Ilustração 488 - Perspetiva do jardim Villa Lante, séc. XVI. 
(https://www.gardenvisit.com) 

Ilustração 490 - Eixo visual axial desnivelado em vários patamares estimulando a surpresa e a 
descoberta ao caminhante.  (https://www.gardenvisit.com) 

Ilustração 489 -  Planta térrea do jardim Villa 
Lante (https://www.gardenvisit.com) 

Ilustração 487 - Rendilhados para criar o efeito de caudal baixo, 
provocado pela sinuosidade do curso de água. Fonte que oculta o que 
se seguirá e sombreada. (www.tripadvisor.com) 
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Os jardins franceses eram análogos aos italianos. Progressivamente, foram obtendo 

mais identidade constatável através do uso de menos desníveis, plantações mais baixas 

para transmitir maior destaque e visibilidade à edificação. Na composição dos jardins 

predominavam as topiárias dispostas alinhadamente, a perspetiva e o rigoroso traçado 

simétrico com uma extensão horizontal colossal, cuja finalidade era dignificar e 

engrandecer o proprietário. (Machado, 2013) 

 

Ilustração 491 - Vista aérea do jardim do Palácio de Versailles incompleta. (https://www.overv.eu) 

Ilustração 492 - Grande alameda que se estende axialmente até à entrada preponderante do Palácio de Versailles. No exemplo francês figura 
também o sentido linear, porém o limite ou o fim é oferecido ao caminhante, tornando-se fatigante e temeroso o percurso. É um caminho cerimonial, 
glorificar uma figura de estado como se de uma parada militar se tratasse. (https://travel.stackexchange.com) 
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O jardim inglês nasceu em consonância com o advento do Romantismo no século XVIII 

e estava direcionado para um retorno do que é autêntico, seguindo uma disposição 

assimétrica e informal, causando efeitos de espanto, de surpresa instigando 

continuamente a curiosidade do deambulante. Os elementos arquitetónicos explorados 

pelos paisagistas remetiam para antiguidade clássica (ruinas, arcos góticos) ou temas 

exóticos, são o exemplo, os pagodes chineses ou as pontes indianas. Os elementos 

vegetais, eram implantados intencionalmente todavia com uma aparência autóctone. O 

planejamento das espécies era detalhado e o perfecionismo de introduzir uma 

diversidade florística era relevante, porém quanto à sua implantação deveria demonstrar 

ter sido intocável pelo Homem. No modelo de jardim inglês é corrente a delimitação dos 

jardins ou herdades com muros ou sebes. As árvores tinham de ser nativas, que eram 

Ilustração 493 - A geometria como forma de 
controle e segurança. Detalhes complexos.  
(chateauversailles.fr) 

Ilustração 494 -  Pormenor de uma ala do jardim Versailles. Racionalidade que se distende para o natural. 
Labirinto topiário. (https://www.paristoversailles.com) 
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incluídas ou retiradas de acordo com a intenção de projeto de modo a alcançar a vista 

desejada. Os jardins ingleses tinham um traçado sinuoso, irregular, de linhas graciosas, 

caminhos amplos, terreno acidentado que permite várias perspetivas, uso de plantações 

de cores e espécies diferentes. (KrauBe, 2001, p. 50 / Machado, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 495 - O Barroco em Inglaterra. 
Séc. XVII. Topiária descontraída no jardim 
de Hampton Court, que suaviza a 
geometria dos caminhos. Escala 
equilibrada em relação ao edifício. Barroco 
inglês mais comedido e não excêntrico 
como o francês. . No entanto ainda há a 
necessidade de ter linhas visuais 
prolongadas.  (https://www.hrp.org.uk) 

Ilustração 496 - Rousham Park. Jardim inglês da primeira 
metade do séc. XVIII. Mudança de paradigma. Paisagem 
humanizada igualmente, não evidente nem desenhada ao 
extremo.  Caminhos de largura menor, sinuosos por entre a 
vegetação vigorosa e livre. Monumentos clássicos de 
dimensão reduzida, pensada a sua implantação, para criar 
atmosfera de meditação. Pequenos templos que tranquilizam.  
(http://www.hegartywebberpartnership.com) 

Ilustração 497 - Rousham Park. Forma octogonal rígida. 
Duas nascentes de água e foz de um rio. Expetativa 
provocada pelas caleiras. (https://www.flick.com) 
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Ilustração 498 - Rousham Park. 
Geometria com contornos rudes. 
Axialidade disfarçada 
(https://www.ft.com) 

Ilustração 499 - Stowe House 
Garden. Segue a mesma 
filosofia do jardim anterior. 
Nobreza e serenidade da 
travessia. (https://www.ft.com) 

Ilustração 500 - Stowe House 
Garden. Intervalos precisos. Arco 
no ponto de fuga impele o 
segredo do que está além.  
(https://nttreasurehunt.wordpress
.com/category/stowe/) 
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Ilustração 501 - Stowe House Garden. O Templo 
da Velha Virtude. O Sujeito eleva-se finamente pela 
estrada adentro.(https://en.wikipedia.org) 

 

Ilustração 502 - Stourhead Garden. Panteão. 
Isolamento e pontos de orientação. 
(https://britishheritage.com) 

Ilustração 503 - Stourhead Garden. Templo de 
Apolo. Inatingibilidade. (https://www.curbed.com) 
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O caráter excessivo (universo, infinito), ilusório, representativo da natureza intrínseca 

dos objetos/seres nas obras barrocas, apesar de serem transversais, ocorreu várias 

ramificações na corrente artística, que dependeu da nacionalidade e da religião dos 

artistas. Muitos que se intitularam artistas do Barroco, deslocaram-se a Roma, para 

estudar os tratados clássicos e introduziram nas suas obras esse conhecimento técnico, 

universal na época e acrescentaram um toque pessoal da cultura do país de origem. 

(KrauBe, 2001, p. 32)  

A arte barroca uniu a técnica da perspetiva da renascença com a intensidade do 

maneirismo. De acordo com a temática da paisagem do século XVII deve-se realçar 

dois autores franceses, Nicolas Poussin e o Claude Lorrain. (KrauBe, 2001, p. 36) 

Averigua-se apenas uma das obras do abrangente repertório de Nicolas Poussin, a obra 

«Os Pastores da Arcádia», cujas figuras se encontram ajoelhadas ou em posição 

complacente lendo uma inscrição indiciada num túmulo e confrontados com a 

efemeridade da vida. Refletem sobre a Arcádia um país imaginário onde não há 

maleficências, impera a paz e a felicidade, sem pestilências, uma união constante entre 

o Sujeito e a natureza189. Enquanto “dura” esse pensamento idílico, de uma eternidade 

prometida permanecem na posição de estátuas, transmitindo um ar intemporal.  

 

189  Relação com o “Paraíso Terrestre” que a Bíblia faz menção.  

Ilustração 504 - “Et in Arcadia ego” (Os Pastores da Arcádia), 1638-39. Autor: Nicolas Poussin.  (KrauBe, 2001, p.36) 
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Três situações na obra, conferem transcendência. O motivo do quadro que é sobre a 

efemeridade, todavia é suavizado o tema pela forma como é imposto, porque algo que 

é estático, enraizado, subconscientemente aparenta ser eterno, logo contraria aquele 

sentimento avassalador para o Homem; a paisagem virgem como pano de fundo, sendo 

impalpável pelo Homem não assume tempo; o ato de criação que é idealizado e não 

pretende transcrever integralmente a natureza das coisas como são.(KrauBe,2001,p.36) 

É uma paisagem manipulada, que não parte da observação direta. É uma imagem falsa 

mas ao mesmo passo tão verdadeira, límpida para o espírito do Ser, porque indica a 

simplicidade e o sonho. Na mesma categoria do ato de criação, as cores aplicadas, que 

por serem terrosas e quentes simbolizam a calma e o conforto espiritual que sucede à 

morte ou significar estas cores que o Homem pertence à terra e a esta regressará. Para 

além da cor, a composição pictórica equilibrada, completa a componente emocional da 

obra. (KrauBe, 2001, p. 36-37) 

Em Claude Lorrain, o tema é praticamente secundário, banalizado. É somente um ponto 

de partida, depois é a imaginação do autor que entra em ação. Pertinente é, que em 

muitas das suas obras encontramos tudo num mesmo suporte e não é raro de observar 

a junção entre o natural e o construído. (KrauBe, 2001, p. 37) 

Ilustração 505 - “O Embarque da Rainha do Sabá”. 1648. Autor: Claude Lorrain. (KrauBe, 1995, p.37) 
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Estudando a obra “O Embarque da Rainha do Sabá” o quadro compõem-se deste modo: 

nos seus extremos nos dois lados situa-se a monumentalidade da arquitetura clássica, 

com os capitéis190 de ordem coríntia (no lado esquerdo) e jónica no edifício/monumento, 

frisos e cornijas191 com motivos, a uniformidade da fachada e os acrotérios192 a coroar 

os vértices, cunhais decorados na parte superior, pilastras193, a escadaria voluptuosa, 

vãos cegos, as platibandas194 ritmadas com balaustradas195 (lado direito). Há um 

pormenor aliciante é que a arquitetura não se deixa mostrar na sua totalidade, o que 

confere um aspeto ainda mais majestoso, de enlevação, de dimensão soberba ao 

construído como se não bastasse só a grandeza geométrica e robustez do estilo 

clássico. Há um termo de comparação com Marvão por ser um palimpsesto, do qual não 

se exibe integralmente as camadas culturais da vila e Município de Marvão e por este 

turno a impressão de sublime.   

 Retomando, ao centro desenrola-se a ação, o embarque da rainha, que só com muita 

atenção se descobre onde ela está (onde há multidão, junto ao palácio) e o elemento 

natural do mar com as embarcações de pequeno porte tal como os corpos em primeiro 

plano e os navios ao fundo a pontilhar o mar. (KrauBe, 2001, p. 37) 

No contexto geral estamos na presença de um quadro perspético, mas não tão clara e 

desenhada geometricamente a perspetiva, como no Renascimento. Aqui o ponto de 

fuga é o sol e em termos abstratos a torre e o arco são formas orgânicas harmoniosas 

que desencadeiam emoções, ligadas ao gótico (luz). A composição assimétrica em 

diagonal é uma das características mais marcantes da pintura barroca e aqui presente, 

em que no lado direito o quadro está munido de mais informação, onde está o motivo 

fundamental e o contexto arquitetural que o acompanha. (KrauBe, 2001, p. 37) 

 

190 Parte superior da coluna ou pilar ou pilastra. É um elemento de transição entre o entablamento horizontal 
ou arranque de um arco e o fuste da coluna. O capitel é adornado de diferentes estilos, do qual cada estilo 
representa uma ordem arquitetónica. Os capitéis mais correntes e conhecidos da cultura europeia é os 
greco-latinos, nomeadamente o dórico, o jónico e o coríntio. Cada um varia nas características e forma 
consoante se trata da civilização grega ou romana. (Rodrigues, 2005 / De La Plaza Escudero, 2014) 

191 Parte superior e saliente de um entablamento e é composto por várias molduras. Série de molduras que 
remata e coroa uma construção. A característica mais marcante é a consola ou o avanço em relação à 
parede. A função é proteger a parede da água da chuva. (Rodrigues, 2005 / De La Plaza Escudero, 2014) 

192  É o elemento ornamental que remata o vértice de uma cobertura ou frontão. São colocados em 
sequência sobre a cumeeira ou sobre os cantos do telhado. A função para além da simbólica, protegia as 
fixações das telhas da cumeeira. (Rodrigues, 2005 / De La Plaza Escudero, 2014) 

193 Membro vertical de secção quadrangular que está adossado à parede e que pode ter uma função 
decorativa ou estrutural. A proporção, a aparência e a composição é similar às colunas, partilham os 
mesmos elementos como a base, o fuste e o capitel. É comum a secção ser quadrada e retangular mas 
também há poligonal. (Rodrigues, 2005 / De La Plaza Escudero, 2014) 

194 É um muro ou grade ou balaustrada que rodeia um terraço ou um telhado. (Rodrigues, 2005) 

195 Série de balaústres que formam uma guarda ou parapeito. O balaústre compõem-se de um capitel, de 
um colarinho, fuste e base. O que une os balaústres é uma base ou pedestal e um corrimão que os coroa. 
A balaustrada é um elemento decorativo, de fecho e de proteção de uma caixa de escada, galeria, terraço, 
varanda… Pode ser executado com os materiais, madeira, pedra, metal ou em tijolo. (Rodrigues, 2005 / De 
La Plaza Escudero, 2014)  
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No lado esquerdo, o observador sabe que está ali um edifício ou ruina que tem 

continuidade. Dá só a ideia de que está lá. O espetador também precisa de colaborar 

na obra, cabe-lhe imaginar. Esta assimetria fortalece a noção de infinito e de incerteza 

porque não se sabe a direção que os edifícios tomam. Mas ao mesmo tempo a 

continuidade de algo é uma marca atemporal.  

Tal como em outras obras barrocas, na de Lorrain, o observador sente que está a assistir 

ao embarque bem de perto, dada a nesga de terra que se apresenta e a técnica trompe-

l’oeil196, que permite ver no intervalo entre os fustes e mais à frente, para lá do arco.  

Os quadros de pintura de Claude Lorrain identifica aspetos comuns. Tem uma inclinação 

para representar o mar, calmo em geral; em primeiro plano o templo/monumento é de 

cariz clássico, bem delineado, bem definidos os elementos e seus contornos, mas no 

fundo da tela por entre uma neblina e uma atmosfera turva, aparece sorrateiramente 

uma torre que é ligada ao continente por meio de uma ponte sólida em arco. A torre tem 

uma aparência tosca, de poucos vãos, escultórica. O Ser ao visualizar sente 

curiosidade, por ser um conjunto misterioso, inatingível, longínquo, pois não se 

depreende onde é que se alcança o caminho para lá chegar, há um sentimento de 

clausura. Pode ser comparado a Marvão este cenário, quem observa a ladeira com a 

cerca muralhada da mesma tonalidade que o quartzito a ladear o topo da serra de 

Marvão, que oculta algo no interior. O caminho para lá chegar está encoberto. Aparenta 

que há uma barreira imposta propositalmente, que está a guardar algo de inegável valor. 

(https://www.claudelorrain.org) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 É um vocábulo francês que repartindo-o significa trompe= engana, le=o, oeil=olho. «engana o olho» É 
uma técnica de representação na pintura que através de temas arquitetónicos e modulações rítmicas, 
simula o espaço edificado, portanto numa superfície bidimensional é visualizado um tema em 3 dimensões. 
(Rodrigues, 2005 / http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5358/trompe-loeil)  

Ilustração 506 – Mais um cabeço da cadeia montanhosa de São Mamede…Será?! Etapas consecutivas encobertas, tal como no Barroco.  
(Ilustração nossa, 2017) 
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Outra peculiaridade nas obras de Lorrain é a atmosfera vibrante e fria, em que a luz 

solar não tem largo alcance nas obras, apenas com um fio ténue que parece uma linha 

reta que nem chega a aquecer a terra humedecida pela maresia; o crepúsculo quer a 

aurora quer o pôr-do-sol que considera ser a melhor altura do dia para o contraste claro-

escuro intensifica a profundidade no quadro. O observador participa, é um elemento do 

elenco. (https://www.claudelorrain.org) 

A arte barroca desponta o ponto fraco da representação das telas renascentistas que é 

a paisagem natural. O barroco une todas as vertentes do que se afirma que consiste o 

termo paisagem. Interrelaciona a natureza, a construção, o observador, os sentidos, a 

sociedade, por isso a atenção especial dada a esta corrente artística. Resume toda a 

arte até este ponto, aprimora consideravelmente o fundo natural.  

A ruina é um elemento que este autor personifica nas suas pinturas. A ruina contraria a 

tripartição do tempo em passado, presente e futuro. Quando visualizada, constata a 

suspensão do tempo, ou o seu devir. É o “meio-termo” entre o instante de 

desmoronamento parcial/total da estrutura e a espera. Este “aguardar” se faz de forma 

plácida, imóvel. A luz a incidir sobre a ruina e a sua envolvente em penumbra, 

característico nas suas obras, é chamativa para ser venerada. No entanto as pessoas 

que são “reais”, de várias camadas sociais continuam a fazer as suas tarefas rotineiras, 

a conversar sem se aperceberem desta interpelação divina que lança a ruina. 

(Amarante, 2013) Curiosamente a ruina está situada sempre enraizada em planaltos ou 

perto do ponto de fuga, aproximando-se assim da eternidade, algo que os Homens 

gostariam de almejar mas muito longe desta, ocupados nas suas terrenas atividades. 

Também se poderia aludir a que os edifícios/templos clássicos (em primeiro plano) são 

obras do Homem e a ruina é obra do Tempo. Os primeiros representam o controle, a 

racionalidade, a função, o segundo a incontornabilidade da vida. 

(https://www.claudelorrain.org) 

As pinturas de Lorrain são uma linha temporal. Em primeiro plano, o Homem no seu 

máximo esplendor indicado na arquitetura, nas embarcações, nas pessoas embebidas 

nas suas ações em movimento e em segundo plano o horizonte, o desígnio de 

abandono, a aceitação incontestável e o sonho de o Sujeito se transcender.  

As diferenças pictóricas entre Claude Lorrain e Nicolas Poussin, são que este último 

utiliza motivos bíblicos ou da mitologia grega e romana de forma mais verdadeira, 

heroica. Ainda apresenta nus. O vestuário muito relacionado ao turbante, a paisagem 

muito esquemática e de pouco alcance. As personagens são mais impressionantes. Só 
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nas obras mais tardias de Poussin é que as figuras humanas são sugadas pela 

paisagem, reduzindo assim a escala humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à técnica, utilizava cores monocromáticas ou do mesmo grupo de temperatura 

de cor, porém no período de estadia em Roma de 1624 a 1640, nas suas obras, o 

vestuário apresenta cores mais aguerridas (cores primárias) num fundo uniforme. Fundo 

Ilustração 507 - “A Morte de Chione”. 1622. Das primeiras obras de Nicolas Poussin. A cena mitológica grega em grande plano não só 
em escala como também com uma tonalidade fria e suave e somente uns elementos vegetais para contextualizar a temática, sem dar 
muita enfâse à diversidade florística e o significado espiritual de cada espécie. Só a ação dramática do homicídio elaborado por Artemis 
de matar a amante do seu irmão gémeo Apolo que se vê no quadro a tentar socorrer a amada.     
(https://en.wikipedia.org/wiki/The_Death_of_Chione#/media/File:Nicolas_Poussin-La_Mort_de_Chioné.jpg) 

Ilustração 508 - “As Quatro Estações, (primavera)” 1660-1664. O último período ativo de Poussin Escolheu-se estes dois quadros, a Morte 
de Chione que marca o inicio da obra de Poussin e as Quatro Estações (primavera) o fim e entender a diferença compositiva desta 
evolução de Poussin. Nesta imagem poder-se-ia afirmar que aparenta que o observador recuou e consegue não ver só a comunicação 
das personagens, mas onde se inserem, o lugar. Há uma unidade pictórica, o cromatismo é uniforme. A natureza representada de um 
modo primitivo, vai ao encontro dos tempos remotos do primeiro homem e mulher de que falam as Escrituras. (https://www.nicolas-
poussin.com) 
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demasiado rígido e estático, o que se move são as figuras, de movimentos delicados, 

femininos, de uma certa sensualidade vagarosa, a mulher, enquanto o homem 

apresentava-se viril e impetuoso. Em cada quadro deste autor, observa-se de maneira 

muito abstrata duas divisões separadas horizontalmente a meio. Ao nível inferior está 

vinculado o tema do quadro e na parte superior, a paisagem natural/construída, na 

maioria das vezes com ausência de perspetiva. Mais tardiamente em que a paisagem 

natural se torna o único veículo de verdade para Poussin, ilustra-a de modo muito 

convencional, sem muita variedade de espécies concretamente de forma densa e 

virgem, como demostra a segunda imagem da página anterior. O Ser aqui parece que 

proveio da terra, tal é a semelhança cromática dos dois elementos pintados. Pode-se 

afirmar sem preconceitos que Nicolas Poussin é a antítese do Barroco, devido ao 

equilíbrio da composição, clareza e moderação. O que há de ligação à expressão 

barroca são a “ação” a decorrer e o que isso envolve. (Artnet Worldwide Corporation, 

2019) Claude Lorrain, citadas as particularidades da sua pintura anteriormente, há a 

evidenciar o realismo e a clareza que afagam alguma subjetividade inerente. Isto é 

válido também para as criações de Nicolas Poussin. Não é de todo que os dois se 

encaixam na temática do Classicismo Barroco197. (KrauBe, 2001, p. 35) 

Falar de paisagem sem mencionar o barroco holandês, era terminar o século XVII 

incompleto neste quesito. Com a formação das monarquias nacionais na Europa, face 

à queda do regime feudal198, fortalecimento do poder real e expropriação de terras e 

privilégios à nobreza e igreja que só enfraqueciam as tomadas de decisões do rei, 

começou a surgir no panorama artístico europeu as paisagens, como motor de 

independência e identidade. Os motivos mais comumente representados na pintura de 

paisagem holandesa, eram paisagens ribeirinhas, citadinas, os diques, canais 

importantes para o comércio. Contudo nem sempre eram imagens associadas a terras 

existentes, mas sim alegorias199. (KrauBe, 2001, p. 44-45) 

 

197  A corrente artística do Barroco prevalecia na Europa e renasceu em França uma vertente mais comedida 
sobretudo no início do séc. XVII, cujas obras demonstravam tranquilidade, a candura da natureza. O autor 
mais representativo desta fase foi Nicolas Poussin. Posteriormente em meados do mesmo século, no 
reinado de Luís XIV, as obras em cada campo das artes passam a ser imponentes e majestosas. (Kraube, 
2001, p. 35-37) 
198   O feudalismo é uma organização politica e social em que cada senhor feudal (nobre com títulos e 
brasões ou clérigo) exercia o seu poder sobre determinado território. Os vassalos (camponeses, artesãos) 
tinham de jurar fidelidade ao seu amo, submeter-se à sua autoridade e justiça e pagar o resgate caso o 
senhor feudal fosse feito prisioneiro. Em troca compensava os seus vassalos com proteção e concedia 
terras arrendadas para a subsistência das comunidades. A soberania do rei era praticamente inexistente. 
A autoridade do monarca era mais honorífica do que exercida na prática. Com o advento das cartas forais, 
as constantes lutas entre os senhores feudais, o estabelecimento do direito romano com normas mais justas 
e legais, o feudalismo foi declinando. Contudo foi muito vivaz em Inglaterra, Alemanha, Itália e a França. 
(Oliveira, 2015, p. 75 / Cartwright, 2018) 
199  Imagem ou forma figurativa, fictícia em que está subjacente algum significado, pensamento. (Porto 
Editora, 2011)  
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Era regular os artistas somente esboçarem e desenharem ao ar livre pequenos 

apontamentos sobre a natureza e depois pintavam os seus quadros a óleo no atelier. 

No entanto a paisagem natural representada pelos artistas holandeses tinha duplo 

sentido. Era mais do que uma descrição idêntica à real, tinha um caráter moral, 

metafísico200. (KrauBe, 2001, p. 44-45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos pintores de paisagens de conteúdo simbólico, abordamos Jacob Van Ruisdael. Usa 

frequentemente motivos de vanitas201 (insignificância da vida terrena; brevidade da 

vida). É o caso das ruinas consumidas pela natureza; cursos de água sinuosos 

fantasiados muito ao género barroco; árvores decepadas pelo tempo e despidas; 

materiais gastos e carcomidos como a madeira ou a pedra; pontes rudimentares de 

estrutura frágil alusivos às desavenças da vida, à saúde débil ou até às coisas fúteis a 

que o Homem terreno se apega; represas ou comportas que simbolizam a vontade de 

parar o tempo. (Kraube, 2001, p. 44-45) 

 

 

200 Compreensão da essência das coisas. Não aceitação das coisas como axiomas ou como um dado 
adquirido. O pensamento metafísico é baseado no questionamento, na reflexão e não pelo conhecimento 
experimental ou teórico a um nível terreno. Pensar nas coisas primárias é pensar que são fundamentais à 
existência e que todas as outras coisas dependem das originárias. (Lowe,2008) 

201  Vanitas vem do latim e corresponde à palavra “vaidade” que está diretamente relacionada com a palavra 
latina “vanus” que se refere a vazio. (http://www.ipv.pt/millenium/pers13_4.htm)  

Ilustração 509 - “Landscape with Stream and Cottage” de Jacob Van Ruisdael, 1661. Uma casa campestre ou chalé serena, ao lado 
de uma tempestade que suscita à irrealidade. Está incutida a mensagem das reviravoltas que o tempo impõe, de que o que há de 
garantido e seguro não dura. (https://www.mutualart.com/Artwork/Landscape-with-Stream-and-Cottage) 
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A água muito presente nas obras barrocas, pela sua fluidez e rica em emoções. Pode 

ser aqui descrita nos quadros de Ruisdael como uma escapatória da condição de 

efémero (negativo) ou veiculo de toda a vida (positivo). Também é certo que na Bíblia 

em algumas passagens a água está ligada à morte e devastação e não só à purificação. 

(Artnet Worldwide Corporation, 2019) 

  

 Ilustração 510- “Entrance Gate of the Castle of Brederode”, de Jacob Van Ruisdael. 1661. (https://www.philamuseum.org) 

Ilustração 511 - “Sailing vessels in a stormy sea near a rocky coast” de Jacob 
Van Ruisdael. (https://www.christies.com) 

Ilustração 512 - “Waterfall with Castle Built on the Rock”, de Jacob Van 
Ruisdael. 1665. (https://www.artble.com) 
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Para além da água e da irregularidade do terreno com as árvores inclinadas para os 

rios, existe também o céu que é bastante expressivo nas pinturas de paisagem barrocas. 

Tem um papel muito influenciador no que respeita à mensagem do quadro. Nos autores 

holandeses de paisagens transmitem um ar arrebatador, invasivo, ameaçador e 

fantasmagórico com nuvens gigantes temerosas. (KrauBe, 2001, p. 45)  

Na vila de Marvão, o céu está muito presente igualmente e as cambiantes por vezes 

repentinas que obtém ao longo do próprio dia e estações de ano e que se refletem no 

edificado e na perceção do Homem perante estes fenómenos. No entanto o que o artista 

Jacob Van Ruisdael reflete é que “nada perdura sobre a terra”. Portanto as paisagens 

de Ruisdael revelam o “instante”, o “agora” apesar de observarmo-las com melancolia, 

com vagar, idêntico é Marvão cujo o tempo parece “fixo” apesar de obtermos várias 

sensações e imagens distintas do mesmo território no mesmo dia. Concretamente, os 

elementos da paisagem nem vão colapsar ou desintegrar nem rejuvenescer.  

 

 

 

 

 

Ilustrações 513 e 514 - Cúpula do Convento franciscano de Nossa Senhora da Estrela e cruzeiro, Marvão. Na imagem de baixo vê-se a mesma edificação 
exatamente no mesmo dia, mas 30 minutos depois. Poder-se-ia comparar às obras de Ruisdael, esta transição para pior, de que uma catástrofe se 
avizinha. Uma parte do céu luminoso, é uma particularidade muito presente nos quadros de pintura Barroca. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 515  - Fantasmas a entrar velozmente para 
o convento em pleno entardecer de verão. Os rochedos 
também entram. (Ilustração nossa, 2017) 
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Depara-se uma componente que é a do “temer” consoante as épocas históricas, antes 

do Renascimento temia-se ou respeitava-se Deus, Cristo, Santos, a Virgem, no 

Renascimento, a estrutura arquitetónica clássica, o pensamento do Homem, no 

Maneirismo a personalidade marcada, forte, a exaltação das emoções e no Barroco, 

propriamente em Ruisdael teme-se a paisagem. A natureza é maior que o Homem, 

derruba-o num rápido relance. 

 

  

Ilustração 516 - “Landscape with a Footbridge“ de Jacob Van Ruisdael. 1652. (https://useum.org/artwork/Landscape-with-a-Footbridge-Jacob-van-Ruisdael) 

Ilustração 517 - “Wooded Landscape with Waterfall and Approaching Storm”, de Jacob Van Ruisdael. 1655. 
(https://sammlung.staedelmuseum.de/en/work/wooded-landscape-with-waterfall-and-approaching-storm) 
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O movimento cultural que se 

desenvolveu na Europa no 

século XVIII, do qual era 

valorizado piamente as 

capacidades do Homem e 

designa-se por Iluminismo. 

Os princípios eram o fim da 

desigualdade entre as 

nações, a condução para a igualdade entre grupos sociais e o aperfeiçoamento do ser 

humano através da instrução. Cada Ser aumentando o seu conhecimento seria livre e 

lutaria pelos seus direitos sem medo do divino, de um senhor feudal ou até de uma 

potência colonizadora. Este período é marcado por revoluções que justificam o 

pensamento iluminista da época. A independência dos Estados Unidos202 e de seguida   

 

 

 

202 Foi o que sucedeu com as treze colónias inglesas situadas na costa este dos Estados Unidos que se 
revoltaram contra a metrópole (Londres, Inglaterra) por só poderem estabelecer trocas comerciais com 
Inglaterra, por não poderem se expandir para o resto do território americano depois da Guerra dos Sete 
Anos, por taxas elevadas sobre produtos e sobrecarga de impostos. A unidade pacifica que ligava estas 
colónias entre elas e independentes entre si, fez acreditar na possibilidade de juntos, rebelarem-se contra 
o reino insular europeu. Foi proclamada a independência em 1776, em Filadélfia (na Pensilvânia, uma das 
ex-colónias inglesas que agora é um estado americano). Com a ajuda de adversários europeus de 
Inglaterra, portanto a França, a Holanda e a Espanha, os revoltosos americanos conseguiram de vez a 
vitória contra a dominação inglesa. (Diniz, 2002, p. 190-193) 

Ilustração 518 - Erva a corroer o muro caiado, 
desgastado pelas chuvas. Carrancas nos 
cachorros que mudam de feição rapidamente tal 
como o tempo em Marvão. Fio de nuvens a tecer 
um manto de objeções. Barroco na Vila de 
Marvão. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 519 - Tom luminoso a contornar o mais temível. O 
edifício religioso mantém-se incólume, de linhas rigorosas, 
invencível. Abegoa, Marvão. (Ilustração nossa, 2017) 
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a revolução francesa203. (Diniz, 2002, p. 190-203) 

No quadro de pintura de Thomas Gainsborough “Robert Andrews e a sua Esposa 

Frances” representa bem a famosa Revolução Agrícola iniciada em Inglaterra por este 

período. A nobreza rural britânica começou a expandir as suas propriedades com a 

aquisição de terras, baldios e assiste-se ao fechamento destas explorações agrícolas 

através de vedações (sebes naturais), que viriam a ser conhecidas como as 

“enclosures”204. Ao estarem cercadas protegiam o gado e culturas, de roubos ou de 

atravessamentos indesejados em território privado. Os proprietários que administravam 

estas terras eram os chamados “gentleman farmer”. (Diniz, 2002, p. 176-177) 

É o caso de Robert Andrews retratado no quadro acompanhado de sua senhora e a sua 

ampla herdade. Como se pode visualizar nesta obra de pintura, o progresso no setor da 

agricultura, esteve relacionado com um novo sistema, o agropastoril. Para além da 

criação de gado, introduziu-se um novo método de cultivo baseado numa seleção 

cuidada de boas sementes, sistema quadrienal de rotação de culturas (forrageiras), 

dispensando o pousio (descanso da terra), aliando o cultivo de cereais com pastagens 

artificiais para o gado e melhoria de solos arenosos com a introdução da argila.(Diniz, 

2002, p. 176-177) 

 

 

 

203  A França em comparação com a Inglaterra, sua inimiga, ainda vivia num regime feudal. De monarquia 
absoluta e economia centrada somente no setor agrícola. As duas classes privilegiadas do clero e nobreza 
estavam isentas de pagar impostos e possuíam quase metade das propriedades agrícolas. Nestas 
condições foi crescendo o ódio do terceiro estado. A crise económica causada por sucessivos maus anos 
agrícolas provocou o aumento generalizado dos preços dos produtos, algo que a maioria (o povo e 
pequenos artesãos) não conseguiam pagar. Uma das soluções era as classes favorecidas começarem a 
pagar impostos, do qual esta medida recusaram de imediato.  

Não chegando a acordo, as classes sociais reuniram-se em Assembleia para prepararem uma Constituição 
que defendia a liberdade individual e pública. O rei vendo o seu poder absoluto em risco, mandou cercar 
Paris. Porém a burguesia e elementos populares prepararam uma milícia armada e tomaram de assalto a 
fortaleza da Bastilha. 
A constituição foi aprovada em 1791 e constava numa separação de poderes, com direito à soberania 
popular. No entanto só os cidadãos que pagavam um imposto ou censo é que votavam, excluindo milhões 
de cidadãos da sua participação politica. Os tumultos revolucionários prosseguiam e por insegurança que 
se alastrassem para a Prússia, Áustria e Inglaterra, os monarcas deste países resolvem invadir França para 
apaziguar. O rei Luís XVI foi preso pela Assembleia legislativa por se considerar que era aliado dos 
invasores. Foi proclamada a República em 1792. No ano seguinte Luís XVI é morto na guilhotina.  
Contudo as invasões estrangeiras continuaram a originar miséria e escassez de alimento. Instala-se de 
seguida um governo revolucionário ou período de “Terror”, marcado por uma rigidez e violência enviando 
para a guilhotina quem se opusesse à revolução.  
Esta fase terminou com a burguesia descrente deste radicalismo e preparou a deposição deste governo, 
aprovando uma nova constituição em 1795 dividindo o poder executivo em cinco diretores.  
Apesar de um ambiente mais moderado na politica, a França continuava a ser assolada pela Áustria e 
Inglaterra. Nas investidas militares destacou-se um general de uma convicção desmedida, Napoleão 
Bonaparte. A burguesia via nele a estabilidade que a França já ansiava há muito. Tendo apoio incondicional 
da população em geral, demite o “diretório” (5 diretores). A partir daqui acumula cada vez mais poderes 
para si e em 1804 através de um plebiscito fez-se nomear Imperador dos Franceses.(Diniz, 2002, p.194-
203)           
204  Ao estarem cercadas as propriedades, protegiam o gado e culturas de roubos ou de atravessamentos 
indesejados em território privado. (Diniz, 2002, p. 177)  
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Concretamente sobre a pintura desta obra de Thomas Gainsborough, o pintor 

juntamente com os anteriores que pertenciam ao Barroco, tem uma marca pessoal 

dentro do movimento artístico a que pertencem.  Neste caso concreto, vivia-se em plena 

época «rococó» e o repertório pictórico reformulou-se. Já não incidia na pintura 

majestosa e teatral do Barroco de enaltecimento do poder absoluto, mas numa arte mais 

intimista, discreta, graciosa que invade o interior dos pequenos palácios citadinos 

burgueses. Os temas eram sensuais, cenas alegres e descontraídas do quotidiano, 

provocantes muitas das vezes, que o público intelectual viria a concordar que era uma 

arte demasiado frívola, apesar de demonstrar uma certa liberdade e uma blasfémia para 

a Igreja, que os iluministas apoiavam. No entanto, o que procuravam exatamente na 

arte era que esta se distanciasse de temas em que só se via a aparência e não o 

conteúdo. (KrauBe, 2001, p. 46, 48-50) 

O Iluminismo proporcionou a alguns artistas estarem centrados em motivos objetivos, 

como experiências científicas, pesquisas, retratos de burgueses endinheirados e o seu 

negócio. Foi o que sucedeu com o inglês Thomas Gainsborough. Este autor apaixonado 

pela pintura de paisagem holandesa, tinha uma forma de pintar muito intuitiva e real. 

Porém este realismo não era frio e forçado como os ideais académicos clássicos nem 

tão pouco os jardins artificiais do rococó. (KrauBe, 2001, p. 49) 

A realidade era apreendida através dos sentidos, da vivência empírica e da observação. 

Algo que os franceses não apreciavam por ser um país latino e com uma tradição 

monárquica muito forte. Preferiam o pensamento abstrato, as formas geométricas como 

uma expressão de poder e de controle. A Inglaterra por seu turno era uma monarquia 

constitucional205, onde havia uma intervenção salutar do povo ao nível político. Tinha 

uma mentalidade mais desapegada e isso se refletia na arte. (KrauBe, 2001, p. 51) 

Neste retrato, há dois intervenientes o casal e a paisagem humanizada. A posição em 

diagonal em que está o banco de ferro, mais a postura da senhora paralela ao banco 

sem estar voltada para o pintor/espetador e de Robert Andrews a marcar este final de 

eixo visual perspético que intensifica o sentimento deste gentleman farmer “esta é a 

minha propriedade” ou “o meu investimento”, mas demonstra-o de uma maneira 

despretensiosa. (KrauBe, 2001, p. 50) 

 

 

205 É uma forma de governo, cujo o rei é o chefe de estado, porém não tem poder absoluto como sucede 
na monarquia absoluta. O monarca tem o seu poder limitado por uma Constituição (texto essencial que 
descreve a organização politica de um Estado ou país, quais os direitos e deveres dos cidadãos.). (Porto 
Editora, 2011 / https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/monarquia.aspx) 
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A importância do trabalho, do negócio para o desenvolvimento cognitivo humano era 

um traço iluminista em que o Homem só se conhece e supera através do conhecimento 

da realidade. Concretamente, o pintor podia só retratar sir Robert isolado ou no interior 

de sua casa, mas postou na obra também a ocupação do proprietário, de gestão.  

Uma luz etérea atinge o casal que fá-los distinguir da envolvente pintada em cores 

quentes e terrosas. Denote-se a postura descontraída e confiante do casal, de um 

determinismo discreto. A árvore por trás simboliza no nosso entendimento o conforto, a 

força de caráter. Se pudéssemos descrever o Iluminismo na arte este quadro de pintura 

seria o eleito, porque figura nele os pontos-chave deste movimento intelectual.  

O século XIX historicamente é a época das invasões napoleónicas, com a politica 

expansionista de Napoleão de almejar dominar toda a Europa. O mapa europeu era 

uma manta de retalhos de nações que estavam sobre o domínio de vários impérios (o 

russo, turco e austríaco). Cresceu os movimentos nacionalistas de obtenção de 

independência.206 ( Diniz, 2002, p. 222-223) 

206 A Itália e a Alemanha eram países compostos por fragmentos de micro estados independentes, que 
também nesta centúria se resolveu a sua reunificação. Houve também a revolução grega, tentativa de 
independência da Grécia que estava sobre tutela do império turco e não menos importante o arranque da 
Revolução Industrial em Inglaterra.  
Fora da realidade europeia, a América ascendeu a potência industrial, com o afluxo elevado de emigrantes 
europeus que explica em parte o contínuo avanço da população para oeste até à Califórnia, era um território 
rico em matérias-primas, inaugurou-se a primeira linha de caminhos de ferro transcontinental que liga Nova 
Iorque a São Francisco, aperfeiçoamento de técnicas europeias e novos inventos na área industrial 
ultrapassando a Alemanha e Inglaterra por volta de 1900. O Japão que esteve isolado do ocidente até à 
chegada dos portugueses no século XVI, que foram vistos com desconfiança, por propagar a fé cristã ao 
povo japonês e que resultou em chacinas aos cristianizados japoneses e no fechamento dos portos deste 
país. Passados dois séculos em 1850 as nações ocidentais começam a desenvolver estratégias para 

Ilustração 520 - “Robert Andrews e a sua Esposa Frances”, de Thomas Gainsborough, 1748. (KrauBe,1995, p.50) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        409 

 

pressionar a abertura politica e económica do Japão. Pelas sucessivas ameaças militares de uma esquadra 
norte americana, obrigou os japoneses a assinar tratados comerciais com diversos países. Para não serem 
dominados e ultrapassados por outras potências, os japoneses enviaram os seus jovens para o ocidente 
para apreenderem tudo sobre ciência e tecnologia. Foi desta forma repentina, através dos americanos que 
o Japão entra na era industrial e sai de um regime feudal. (Diniz, 2002, p. 222-223, 234-235) 

 

A centúria XIX, no campo da arte, impulsionou algumas características inovadoras, o 

artista pela primeira vez, já não tem um cliente ou mecenas que lhe solicita obras, ele 

executa-las por sua decisão e liberdade, que podem ou não depois serem compradas. 

Entende-se que inicia aqui as exposições e criticas de arte. Dá-se o corte profundo com 

temas bíblicos, alegorias, deuses e ninfas que são ultrapassados pelo mundo onírico do 

artista, pela sua espiritualidade e emoções. Face a tantas guerras e revoluções, cresceu 

o valor do ser humano e sua existência, de um Ser pensante que usa a razão e intuição 

para se revelar. Repare-se que antigamente o artista tinha uma existência invisível, 

usando as mesmas técnicas e temas nas obras de arte que os restantes seus 

congéneres de profissão. Para além do mais, eram os clientes que escolhiam que tipo 

de pintura desejavam por exemplo, retirando qualquer poder de decisão ao artista. Por 

seu turno, nesta época ganham identidade. (KrauBe,2001,p. 56/Sproccati, 2002, p.107) 

Para demonstrar a complexidade do Sujeito, a arte desprendeu-se de tudo o que era 

formal, controlado, rigoroso (classicismo), pois o Ser é indomável. Esta visão 

direcionada para o interior ocorre sobre o signo do Romantismo, que inicia na Alemanha.  

O romântico é um individuo que anseia por absorver tudo o que o rodeia. Transgrediu-

se o ensino artístico académico para criar uma obra completa que vai para além da 

lógica porque ainda há muito desconhecimento do poder da mente, de criaturas 

invisíveis. Segundo o autor Schelling “(…) O homem só se aperceberá do que há de 

divino na natureza desde que ele próprio também possua algo de divinal (…)” (KrauBe, 

1995, p. 57). O género artístico por excelência deste movimento era a pintura de 

paisagem.  

Os românticos herdaram do Barroco os motivos de vanitas da paisagem holandesa, o 

tratamento da luz, de contrastes intensos, integração do observador na obra, contudo 

desta vez, não necessitavam de usar o trompe l’oeil que dá a sensação de sugar o 

observador, somente integrá-lo na pintura de forma serena como se o espetador 

conhecesse pessoalmente as personagens retratadas e tivessem a partilhar no 

momento uma contemplação juntos. Há muitas semelhanças com o Barroco, no entanto 

esta última corrente artística centrava-se em temas mitológicos e bíblicos que remetiam 

já naquele tempo para a “espiritualidade”, porém não satisfazendo o universo 
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imprevisível diário do Homem. O quadro de pintura perfaz um espelho. É uma superfície 

de projeção do observador. (KrauBe, 2001, p. 57-59 / Sproccati, 2002, p. 108) 

Transforma-se o Sujeito cético, de postura idónea, educado, cumpridor das regras de 

boa conduta para viver em igualdade com os outros Sujeitos em sociedade, específico 

do Iluminismo, para uma abordagem pessoal. Não como se comporta em sociedade, 

mas como se comporta com ele próprio, as memórias, as escolhas, a forma de estar 

consigo, que vai originar altos e baixos na vida, por outras palavras, a inevitabilidade de 

alguns momentos e o resultado das escolhas individuais. (KrauBe, 2001, p.59) 

As obras que se elegeram foi a de Karl Friedrich Schinkel, “Catedral Gótica à Beira 

d’Água” e de Caspar David Friedrich “Uttewalder Grund” e “Abadia no Carvalhal”. 

Confere-se nestas pinturas de paisagem algo inédito, a introdução da claridade noturna 

na pintura, mais precisamente na fase do crepúsculo vespertino207. (KrauBe,2001,p.57)  

207  Inicia quando o pôr-do-sol tangencia o horizonte visual do observador e termina quando o centro do sol 
está a 6º abaixo do horizonte (crepúsculo civil vespertino), termina quando o centro do sol está a 12º abaixo 
do horizonte (crepúsculo náutico vespertino), termina quando o centro do sol está a 18º abaixo do horizonte 
(crepúsculo astronômico vespertino). (Universidade Federal de Pernambuco, 2012) 
 

Ilustração 521 - “Catedral Gótica à Beira d’ Água”, de Karl Friedrich Schinkel. (KrauBe,1995, p. 57) 
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Outra particularidade muito própria é ocultar o sol ou a lua, como se verifica em Schinkel. 

Significando o abandono do corpo e a transcendência do espírito. Em primeiro plano a 

morte/vida terrena e do outro lado, em segundo plano a eternidade. A separação 

acontece através de um rendilhado singular da arquitetura gótica que permite trespassar 

os raios de luz para uma ligação mais poderosa entre o céu e a terra. O burgo de Marvão 

com a brancura adocicada das casas no conjunto, fornece luz e contrasta com a massa 

rochosa acinzentada/amarelada. Há uma certa áurea de mistério e um esforço que se 

tem de fazer para estar de perto com o divino, pela escadaria que leva o Sujeito até ao 

topo da base da catedral. A ponte poderia simbolizar o encontro entre um ser superior 

e a nova morada espiritual do Ser após o momento da morte. (KrauBe, 2001, p.57) 

Em Uttewalder Grund, o troço do rio está na mesma direção da lua perfazendo um eixo 

axial bem delimitado pela vegetação cerrada e sinuosa. O que quebra este eixo é o 

conjunto de montanhas que pode ter múltiplos significados, o que está para lá é o 

desconhecido, o inconsciente humano. Mais uma vez a cortina abstrata a surgir, que os 

românticos ávidos por estimular a imaginação sua e a do observador.  

 

 

  

Ilustração 522 - “Uttewalder Grund”, de Caspar David Friedrich. 1825. (https://www.magnoliabox.com/products/uttewalder-grund-
bal41023) 
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No quadro “Abadia no Carvalhal” há uma subtileza de tonalidades intercaladas que faz 

erguer de forma esfumada a abadia em ruina  e as árvores mortas, como se quisessem 

ganhar raízes no firmamento, dado os troncos contorcidos e o vão gótico de arco ogival 

com os três círculos. O círculo simboliza a eternidade, pois não detém principio nem fim. 

É símbolo do tempo, da totalidade, da perfeição, homogeneidade. Jesus Cristo através 

da sua metamorfose de Ser divino para Ser humano, liga o céu e a terra. Os círculos 

concêntricos representam os graus do Ser e relembramos a serra de Marvão com a 

fortaleza e o convento extramuros a formar círculos concêntricos invisíveis no mesmo 

centro que podem constituir uma sucessão de “instantes” de várias camadas entre a 

ideia mais primitiva e a mais transcendente, isto significa que permanece ciclicamente 

no mesmo lugar, no “meio”. Tal se reflete em cada aglomerado no município. (Chevalier, 

2019, p. 201-204)  

É quase irreconhecível a base da abadia e dos troncos na sua proximidade que começa 

a se desvanecer a partir da travessa inferior da janela gótica, transparecendo um desejo 

de desprendimento do mundano. Repare-se também na escala, entre os homens (que 

estão em pleno ato de abandono de um corpo, cujo o espirito já ascendeu. Mas regressa 

a terra, porque é finito o corpo, apenas o seu conteúdo se conserva) e a arquitetura que 

denota a insignificância da passagem do Homem. A “Abadia no Carvalhal” traduz o 

caráter intermediário que o lugar de Marvão expressa. (Verlag, 2019) 

Ilustração 523 - “Abadia no Carvalhal”, de Caspar David Friedrich. 1808-1810. (https://artsandculture.google.com/entity/m01q3f) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        413 

 

Também mais atentamente se repara a lua a minguar, encontrando-se na fase 

balsâmica, particularmente a fase que antecede a lua nova. Que tem como 

características esta fase lunar, a libertação, o desapego do passado, a reformulação e 

renovação, o Ser carrega consigo toda a experiência que adquiriu e se prepara para um 

novo começo. Na linha do tempo este é o momento que precede a morte, simboliza a 

espera, a introspeção e o peso das memórias que fortifica o Ser num futuro. (Chevalier, 

2019, p. 418-419) 

Foi através de John Constable, que introduz a técnica da “mancha” para dar uma 

impressão mais orgânica à paisagem, desviando-se das “linhas” que patenteiam a 

dominação do Homem à natureza. Assim com livres pinceladas de cor, os elementos do 

quadro apresentam unidade e concentração ao invés da pintura de outrora em que se 

notava uma convicta diferença entre construído e natural. Este realismo instigado pela 

observação direta da natureza foi possível devido à invenção das bisnagas de zinco que 

possibilitava o transporte de quantidades pequenas de tintas. O quadro de Theodore 

Rousseau “Forest of Fontainebleau” revela a intenção deste autor em captar 

rapidamente o pôr do sol. Ao pintar ao ar livre têm-se a perceção mais evidente da 

mudança dos fenómenos do que no atelier. Num espaço confinado, os artistas para 

“compensar” a falta dos cinco sentidos que ao ar livre se pronunciam mais facilmente, 

incutem na paisagem um significado pessoal e um cardápio de símbolos, para não 

parecer tão automatizada. (KrauBe, 2001, p. 63-65) 

 

 

  

Ilustração 524 - “Forest of Fontainebleau”, de Theodore Rousseau. (https://deskgram.net/explore/tags/theodoreRousseau) 
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Foi na floresta de Fontainebleau próximo de Paris, que constituiu o cenário para este 

quadro. Nas obras do pintor não é raro de se encontrar uma importância destacada do 

céu, partindo do uso de cores uniformes para a vegetação e uma cor luminosa para o 

céu. As árvores enquadram-se num eixo visual e os ramos perfazem formas ondulantes 

que transmitem num primeiro relance ao quadro um efeito dramático do qual só se 

visualiza o rasgo quente causado pela clareira. Deve-se ter ciente que na década de 20 

do século XIX ocorreu estudos metódicos sobre as nuvens e o céu. A forma de pintar 

não é muito pormenorizada, é rápida, leve, descontraída assim como é a natureza. 

A corrente filosófica designada de “Idealismo” que determina que o mundo não é 

cognoscível tal como é na realidade, porque o Homem através de suas emoções e 

sentidos distorce a matéria. Desde logo porque há muitas interpretações diferentes de 

Ser para Ser sobre o mesmo objeto. Toda a matéria é inteligível, mas sujeita à 

complexidade da mente humana. Porque sozinha, a forma seria oca e para ser útil e 

orientadora ao Ser deve estar associada a algo. (Pereira, 1987) 

Na obra a “Ilha dos Mortos”, (1886) de Arnold Böcklin, não deixa de ser impressionante 

o que uma ilha pode despertar na imaginação do artista e do admirador deste quadro. 

Uma ilha tem um caráter solitário. Neste caso esta ilha em particular representada, a 

primeira impressão que se impõem é de não haver vivalma a habitá-la (ou será que 

há?). (KrauBe, 2001, p. 68-69) 

O que denuncia a existência de criaturas nesta ilha, que só pertencem ao imaginário 

humano, é o facto de haver vãos embutidos na rocha. Vãos seguramente elaborados 

Ilustração 525 - “A Ilha dos Mortos”, de Arnold Böcklin (versão de 1886). (KrauBe, 1995, p.68) 
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por mão humana (ou similar!), as pedras rudemente aparelhadas e dois moirões a 

emoldurar a entrada para a ilha. Estas peculiaridades conferem que a ilha não está de 

todo inóspita! Porque a necessidade de aparcelar (muros de pedra solta) e ter de existir 

uma entrada no centro da ilha (característica primária associando aos desenhos das 

crianças que colocam a porta de casa no meio) é um ato muito intuitivo do Homem de 

querer obter proteção e privacidade. Porque uma ilha dita “natural” que se subjuga aos 

fenómenos da natureza não apresenta esta barreira encenada entre o mar e a terra. Os 

ciprestes a esconder algo que pode estar ligada à função da ilha e da sua configuração. 

Os ciprestes estão relacionados à união entre o céu e a terra e a uma ideia de 

imortalidade e ressurreição, pois é uma árvore inquebrável, face à sua longevidade e  

verdura persistente208. O balancear sereno dos ciprestes na receção da alma revestida 

com um turbante branco que está prestes a exilar-se neste lugar, não advinha o que se 

lhe apregoa. Porque uma tempestade se avizinha, acompanhada de algum tormento 

para este Ser. Até agora tudo aparenta estar imóvel e silencioso que faz o observador 

ficar na expetativa asfixiante do que virá. Este “provir” poderá decorrer dentro do quadro 

ou fora dele, onde o espetador estiver. (KrauBe, 2001, p. 69) 

No século XX amadureceu a ideia da introdução do jardim na cidade. As oportunidades 

socioeconómicas e culturais da cidade que correspondem às necessidades humanas 

materiais podiam ser retratadas numa tela em primeiro plano e em pano de fundo o 

campo, que faculta ao individuo as necessidades espirituais. O campo simboliza o 

espírito, logo fortalece a individualidade do Ser.  

Ilustrações 526 e 527  - A porta desenhada no meio da fachada, os vãos geométricos e as nuvens, idêntico ao quadro da “Ilha dos Mortos”, de Arnold 
Böcklin. O que se pretende transmitir é que é instintivo desde que se aprende a pensar e desenhar, a executar estas formas e disposição. Na Ilha dos 
Mortos é válido pensar que na morte regressa-se a um estado puro, do que é essencial preservar e ser. Repare-se que nos desenhos a porta detém uma 
fechadura. Na obra de Böcklin a fechadura dá lugar aos moirões e a pedras irregulares que formam um muro. São elementos de propriedade, de posse. 
(Desenhos de Inês Barradas (esq.) e Janine, alunas do 3º ano da EBI Dr. Manuel Magro Machado – Stº António das Areias, Marvão) 

208 O cipreste é relacionado nos povos gregos e romanos às divindades do inferno, ao culto de Plutão, 

Deus dos infernos, por isso ornamenta os cemitérios em algumas culturas mediterrânicas. Confere uma 
resina incorruptível e folhagem persistente que evocam a ressureição e imortalidade. O cipreste é o simbolo 
das virtudes espirituais, da incorruptibilidade e da pureza. (Chevalier, 2019, p. 201) 
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Efetuando um breve resumo do subcapítulo em voga, há a referir que o significado do 

vocábulo paisagem se foi aproximando do que se entende por intemporalidade nas 

últimas décadas do presente. Com um significado mais completo, abrangente. Em 

síntese, inicia com a analogia de que a natureza, especificamente a fauna é a 

fornecedora do alimento, depois altera para a ideia de horto, um espaço delimitado de 

cultivo administrado pelo convento ou mosteiro.  

Até ao Renascimento a contemplação da natureza que era o que se considerava ser a 

aceção de paisagem, era apreciada apenas pelas classes privilegiadas. Na pintura a 

temática era sempre religiosa, a ocupar praticamente todo o suporte. A natureza detinha 

um papel secundário. Quando era representada tinha formas muito elementares. No 

Barroco as pinturas são mais introspetivas, reflexivas. As personagens no contexto geral 

eram mitológicas ou lendárias. A paisagem humanizada e natural não é geometrizada 

como no Renascimento. Tem emoção, cor, sentido, tal como os homens representados, 

tudo conflui para a encenação. A escala do Homem aqui já está reduzida e em pé de 

igualdade com o natural. Outra vertente do Barroco é a transposição para a obra a 

identidade cultural de origem de cada artista, resultado dos nacionalismos e elege-se 

motivos do quotidiano, cenários bucólicos, portanto com uma abordagem mais real e 

menos mística ou religiosa.  

No iluminismo a paisagem está ligada à funcionalidade, à profissão da pessoa retratada, 

às experiências científicas. Paisagem vivenciada pelo pintor e não fruto de imaginação. 

No Romantismo a paisagem acompanha a complexidade interior do Ser e introduz-se a 

imprevisibilidade dos fenómenos, as mudanças de dia para a noite. Para além disso, há 

uma carga simbólica na paisagem. No naturalismo com a invenção de bisnagas e 

material os artistas passaram a pintar ao ar livre, captando fidedignamente os mais 

ínfimos pormenores. No idealismo a paisagem ganha interpretações, o que está pintado 

pode não significar a ideia mais direta.  

Até meados do século XX a paisagem é colocada na vertente estética, de elevação do 

espírito, de valores ligados à elegância, à delicadeza, contemplação, de deambulatório. 

A partir deste ponto a paisagem natural é equacionada como algo não sensual mas 

relacionado com a saúde pública. No século XXI atribui-se caráter à paisagem. Reduz-

se a escala interpretativa em micro lugares, que cada um apresenta a sua própria 

identidade e integra cada paisagem a dimensão cultural, ecológica, socioeconómica e 

sensorial.  
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 Os quadros de pintura foram escolhidos criteriosamente. Os elegidos foram os que cuja 

paisagem demonstrava mais marcas e simbolismos ligados à intemporalidade e do 

mesmo modo explicar através de imagens a evolução das sociedades e o modo de 

interpretar o conceito de paisagem em cada centúria. Para além disso, denota-se 

indiretamente que opera uma relação dos significados subjacentes das obras de pintura 

no município de Marvão. O campo da pintura consegue integrar num só suporte as 

dimensões de paisagem.  

No caso de estudo, há uma diversidade tão vincada que deve ser averiguada à escala 

de “freguesia”. O que divide esquematicamente o município em termos paisagísticos é 

o «hisn».  
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ANEXO E 
Metamorfoses quanto à ocupação e apropriação no interior do território 
municipal: aglomerados urbanos de Ammaia e Marvão (vila) – o processo de 
sucessão. A histórica continuidade e adaptabilidade num cenário natural bravio.  
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A histórica continuidade e adaptabilidade num cenário natural bravio. 

 

O Alentejo contém densidades humanas baixas. A NUT Alto Alentejo já apresenta 

índices mais elevados de população, coincidindo com a sua expressão acidentada, que 

detém a cadeia montanhosa mais elevada a sul do rio Tejo, a Serra de São Mamede 

cujo serro mais elevado tem 1025 metros de altitude. (Ordem dos Arquitetos,2004, v. 2) 

O povoamento alentejano em síntese, é concentrado, numa envolvente dispersa, 

premiada por herdades que se espraiam pela imensidão da planície e o modelo de 

habitação mais credível são os montes209. (Ordem dos Arquitetos,2004, v. 2) 

Estas vastas terras que se organizavam em regime de latifúndio, deve o seu começo à 

Reconquista, em que os reis da primeira dinastia portuguesa para assegurar as terras 

conquistadas aos sarracenos, doavam-nas aos nobres e às ordens religiosas militares 

tais como a Ordem dos Templários210 e a Ordem de Malta211. (Easantos, 2010)  

O território densificado no seu enquadramento é evidente nas regiões onde o clima é 

seco. A escassez de água releva para uma cultura em afolhamentos212. (O.A.,2004,v.2) 

209 Foi no período neolítico que o Homem iniciou a habilidade de esculpir a pedra em módulos e cria a 
“ortogonalidade”. Com base na estereotomia das pedras começa a produzir ângulos retos na junção das 
paredes, o que dá origem ao “canto”. As casas passam assim a ter divisórias interiores e o lugar do fogo 
que se situava no centro da casa circular progride para um centro agregador da vida doméstica, que se 
designou de átrio e modificaria para um pátio. O vocábulo atrium advém do latim “ater” que significa negro, 
relacionado ao espaço do fogo do qual foi aberto na cobertura um buraco para sair o fumo e entrar a luz. O 
atrium evolui para vestíbulo sem cobertura originando o pátio. Apesar das transformações, continuou a ser 
o espaço mais importante do aglomerado. Continua a ser um local de reunião, de convívio social. 

Esta revolução foi impulsionada com o aparecimento da escrita ou alfabeto fenício. A tipologia do monte 
tinha um centro interior a que se subordinavam todas as dependências à sua volta. É simultaneamente o 
ponto de chegada e partida. Resulta numa “casa introvertida” que se une à rua através de uma porta 
somente. (Oliveira, 2015, p. 62)   
210 A Ordem Militar do Templo foi fundada em França no ano 1120. O intuito era proteger os movimentos 
de peregrinação aos Lugares Santos cristãos no Médio Oriente, em que os muçulmanos tentavam atacar 
os peregrinos. Os Templários ou Freires do Templo de Salomão comprometeram-se a dedicar a sua vida 
na defesa da Cristandade contra a ameaça islâmica e combatiam ao lado dos exércitos dos Reis e dos 
nobres cristãos nas designadas Cruzadas. Na Península Ibérica o objetivo era reconquistar os territórios 
outrora cristãos que foram conquistados pelos mouros. O serviço prestado aos monarcas foi recompensado 
com atribuição de terras, castelos entre outros privilégios indispensáveis ao repovoamento e controlo das 
terras reconquistadas. Porém devido a invejas por parte do rei de França Filipe IV, o Belo que começou a 
incomodá-lo o facto dos Templários terem muita influência sobre as comunidades, terem recursos e 
regalias. Sentiu que o seu poder como rei estava em risco, quis filiar-se à Ordem mas sem sucesso. A partir 
daí, inicia uma perseguição aos Templários, pressionando o papa Clemente V a extinguir a Ordem, usando 
métodos pouco ortodoxos. Em Portugal, D. Dinis reconhecia o papel fundamental dos Templários, pelo 
passado ter um grande peso, desde a rebeldia de D. Afonso Henriques em não prestar vassalagem ao rei 
de Espanha que Portugal iria ter sempre problemas com Castela, dada a geografia do país. Portanto D. 
Dinis opunha-se à extinção e através de uma ação diplomática, o Papa concedeu que a Ordem se 
mantivesse em Portugal, mas com outro nome. Passou-se a chamar Ordem de Cristo. Posteriormente 
apoiaram e promoveram o maior projeto da história de Portugal, as viagens marítimas. Cristianizando os 
territórios explorados. (Franco, 2012 / Rede Omnia, 2019) 
211  Um grupo de mercadores da região de Amalfi em Itália, fundaram uma igreja, um convento e um hospital 
para dar apoio aos peregrinos da Terra Santa e seria conhecida como a ordem dos Hospitalários ou de São 
João de Jerusalém. (Gonçalves, 2009) 
212  Divisão do terreno em folhas ou parcelas, aquando do processo de rotação de culturas.(Porto E, 2011)  
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Enquanto que nas regiões mais frescas, prevalece o regime em monocultura ou uma 

cultura de destaque como a vinha e hortas para consumo familiar, por exemplo em 

Marvão. (Ordem dos Arquitetos, 2004, v. 2) 

Para além do Monte Alentejano, a Quinta também contribui para um contexto difuso. 

Florescem na envolvência de cidades distrito como Portalegre, Évora, Beja e ao redor 

de vilas igualmente. (Ordem dos Arquitetos, 2004, v. 2) 

Ilustração 528 - Vinha em abril. Ao lado da Estrada Municipal 1006-2. Está no limite do concelho de Marvão com o concelho 
de Castelo de Vide. (ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 529 - Quintas na zona do Prado. A oeste da Serra de Marvão/Sapoio. Regime de propriedade parcelar. (ilustração nossa, 2017) 
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Nas zonas montanhosas mais a norte, os povos implantaram-se concretamente em 

espaços já existentes que serviam de sentinela213 ou habitavam em volta dos cabeços 

que continham os povoados castrenses214. Este tipo de ocupação do território verifica-

se em Évora-Monte, Castelo de Vide e Marvão. (Ordem dos Arquitetos, 2004, v. 2) 

A apoiar o castelo, a vila de Marvão é delimitada pela cintura de muralhas, pelos 

rochedos e pelo céu. Isto simboliza que o espaço classificado como “selvagem” ou 

“primitivo” com uma modalidade profana foi transformado em Lugar, estabelecendo 

assim um microcosmos que é assim vista a vila de Marvão. O Lugar detém uma 

modalidade sagrada. O Homem primeiro domesticou o caos, interpretando-o, para 

poder seguidamente introduzir uma estrutura ou morfologia, formas e normas e assim 

nasce um Lugar, um local que é familiar por ter sido gerado, sabe-se as linhas de 

orientação e porque foi construído pelos antecedentes. É identificado como “obra 

nossa”, do qual temos grande estima. Porque o Homem tem necessidade de olhar para 

o passado para adquirir um sentido de propósito e de identidade. (Bucho, 2017, p. 24 / 

Vitruvius, 2007)    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213  Local num ponto elevado e ermo, onde se exerce vigilância. (Porto Editora, 2011) 
214  Do latim Castrum «acampamento» é associado o vocábulo a um povoado fortificado da Idade do Ferro, 
implantado numa posição elevada, particular da Península Ibérica. É o mais antigo modelo de organização 
urbana. Era um núcleo de casas aglomeradas mas sem hierarquias, sem urbanismo. A disposição interior 
do castro era em labirinto e as casas eram unidades independentes, de planta circular, piso térreo e o 
telhado cónico. A sua característica própria é ter uma estrutura defensiva de várias cinturas de muralhas 
em alvenaria de pedra ensossa de grande espessura.  Existem vários tipos de castros: os que são 
localizados em zonas altas, de planta circular as casas e defendidos por várias muralhas; os castros de 
montanha cuja a sua defesa são fossos e terraplenos e os de defesa costeira em que aliam a defesa interior 
com a defesa natural do mar. Os castros remontam ao Neolítico e tinham a função de guardar os animais 
apenas, posteriormente na Idade do Bronze passam a incluir casas, celeiros, caves para conservar os 
alimentos e reservatórios de água. Uma citânia é um castro de maiores dimensões.(De La Plaza Escudero) 

Ilustração 530 - Razão vs emoção. (Ilustração nossa, 2017) 
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O concelho de Marvão emancipa-se a norte com os imponentes afloramentos graníticos 

à superfície na estabelecida Plataforma de Portalegre e a sul pelo verdejante e fecundo 

Vale da Aramenha guarnecido pelas águas brandas do rio Sever, que separa a este (E), 

o município das terras de Espanha. (cm-marvao, 2012 – História e Património – As 

origens) 

  

Ilustração 532 - Rolos de massas. A domesticação do amontoado. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 531 - A intemporalidade expressa pelo caráter bravio; reuso sucessivo dos lugares onde se consegue construir; pela autenticidade e 
pelo caráter acérrimo, subsistente, vivaz e paciente das pessoas do concelho. Afloramentos graníticos à superfície a E. (Oliveira, 2014, p.143) 
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Contribuindo com um clima mais fresco, contradizendo com a secura do restante 

Alentejo, conta a norte do concelho, com estreitos vales de solos leves e bem drenados, 

arenosos e no lado sul com um vale mais ampliado e pesados solos argilosos. (Oliveira, 

2014, p. 97) 

 

No intervalo destes dois pontos antagónicos na paisagem, está uma das serras que 

compõe a Serra de São Mamede impondo-se no cume a vila fortificada, aconchegada 

pelos compactos muros que avistam todo o seu império. 

No período paleolítico, as populações nómadas apreciavam zonas com vales férteis e 

cursos de água abundantes. As margens do rio Sever foi o cenário predileto. A área 

norte do concelho, é onde o rio se torna mais amplo e com um caudal mais suave e 

pode-se observar nas praias das Amoreiras e do Batão e nos afloramentos de Vidais, 

vestígios de artefactos culturais das comunidades do paleolítico final, como 

instrumentos de pedra lascada, dado que as raízes, os frutos, a caça e a pesca era o 

seu sustento. (cm-marvao, 2012 – História e Património – As origens) 

 

Ilustração 533 - Vale do Prado. A povoação mais próxima é a Portagem e a mais afastada São Salvador da Aramenha. (Ilustração nossa, 
2017) 
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No tempo em que a sedentarização da população começava a emergir e a necessidade 

de assentar num local apto à nova economia de produção acordada na agricultura e 

pastorícia, surgem os abrigos naturais nas formações graníticas de Marvão 

(afloramentos), não muito distantes dos assentamentos humanos dos antepassados, do 

período histórico anterior. Associadas a esta estabilização da população se perpetuam 

em amenas ladeiras voltadas para o Sever, variadas manifestações megalíticas215. Em 

concreto, dólmenes216 pontuados entre a cortante e sublime paisagem. Impressiona a 

paisagem sepulcral do concelho de Marvão com a existência de 27 antas e 3 menires217, 

dois destes presentes no local até então. (cm-marvao, 2012 – História e Património – 

As origens / Oliveira, 2014, p. 98) 

 
 

 
 

 

215  É o período pré-histórico que decorreu cerca de 3000 anos a.C. caracterizado por um tipo construção 
que usa blocos de pedra de grandes dimensões (megálitos) Os modelos arquitetónicos correntes são a 
anta / dólmen, o cromeleque, cistas, alinhamentos e o menir. A maneira como são dispostos denota 
conhecimentos de astronomia favorecidos pela agricultura. J. P. Mohen em 1979 afirma a hipótese dos 
blocos de pedra extraídos da pedreira serem transportados para o local “sagrado” sobre cilindros, depois 
caem no poço previamente escavado e fixados firmemente na posição vertical preenchendo o buraco com 
terra. Já as lajes horizontais que se observa nas antas eram colocadas por cima destes pilares de pedra 
através de terraplenos em ambos os lados. O soterramento com terra destes dólmens dava origem ao 
túmulo. (Oliveira, 2015, p.56-59 / De La Plaza Escudero, 2014) 
216  Do bretão Tolmen, tol - «tabuleiro» e men - «pedra» Monumento composto por duas ou mais pedras 
grandes verticais (esteios) dispostas em circulo, às quais se sobrepõe outra pedra na horizontal (mesa ou 
tampo). Desconhecem-se em concreto qual a função destas construções, poderia ter função funerária ou 
religiosa ou como observatório astronómico ou marcar o território ou ainda podia funcionar como calendário. 
Os dólmens ou antas tem várias variantes: as antas simples são duas pedras verticais e uma laje horizontal 
em cima; os dólmens de galeria formam uma câmara alongada; as antas em corredor estão em série. 
Também a região em que localizam influencia na forma, os do norte da Europa são alongados e os da 
Península Ibérica são circulares. Os dólmens proliferam sobretudo na faixa atlântica europeia. (De La Plaza 
Escudero, 2014) 
217  Do bretão menhir, men - «pedra» e hir - «larga» Consiste num bloco de pedra alongado, cravado no 
solo em posição vertical. Se não talhado tem uma forma cilíndrica ou prismática. Tanto se descobrem 
isolados ou alinhados (cromeleque). Verificam-se alguns de tal modo trabalhados que perfazem uma 
informe figura humana, crendo alguns investigadores que se tratavam de ídolos. Outros acreditam que o 
menir tinha poderes fálicos ou seja ligados à fertilidade. (De La Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 534 - Menir da Água da Cuba. (Oliveira, 
2014, p. 100) 

Ilustração 535 - Lapa Grande dos Vidais. (Oliveira, 2014, p. 100) 
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É também neste contexto de sedentarização e domesticação dos animais e das culturas 

agrícolas, que surgem as pinturas rupestres de tipo esquemático no estreito abrigo 

“Ninho do Bufo” por entre as alcantiladas cristas quartzíticas, em Porto Roque, Marvão. 

Debruçada sobre a povoação da Portagem, junto às muralhas da vila de Marvão (no 

lado de fora) uma parede quartzítica exibe esquemas pintados sobre rocha. (Oliveira, 

2014, p. 98-100) 

 

 

 

 

 

 

 

Os povoados elegidos neste período histórico, foram Vidais; Batão (que tinham sido já 

ocupados no paleolítico) Cova da Moura; Pombais; Retorta. (cm-marvao, 2012 – História 

e Património – As origens) Foi no neolítico que surgiram as primeiras cidades ou proto 

urbanismo218. Localizadas próximo dos cursos de água, em locais onde se detinha um 

domínio visual do entorno, onde houvesse segurança e bons acessos. O rio permitia a 

irrigação dos terrenos, servia de transporte, para a pesca e constituía uma barreia 

natural contra invasões inimigas.  

O calcolítico ou idade do cobre, cronologicamente, está entre o período neolítico e a 

idade do bronze. Foi marcado pelo aparecimento do metal cobre e alguns objetos 

executados com este material. Os povoados de baixa altitude orlados pelo rio Sever são 

abandonados e se anseia por refúgios naturais a cotas mais elevadas. É neste 

seguimento que os cumes dos cabeços e serras começam a ser fortificados. (cm-

marvao, 2012 – História e Património – As origens) 

Até à chegada do povo romano, implantaram-se em áreas estratégicas das principais 

linhas de cumeada, os «castros». 

218  Do grego prõtos «primeiro; anterior» (Porto Editora, 2011) 

Ilustração 536 - Arte Rupestre do Abrigo do Ninho do Bufo. (Oliveira, 2014, p. 100) 
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No município de Marvão testemunharam esta época agitada, o Castelo da Crença, o 

Castelo do Corregedor e o Castelo de Vidais. Mais do que uma linha de muralhas 

protegem estes assentamentos, geralmente três. No interior das estruturas defensivas, 

as casas eram redondas ou quadrangulares e a cobertura é cónica suspensa por um 

pilar de madeira central e coberta por colmo219. Para rentabilizar o pouco espaço 

disponível porque os topos dos serros, não tem dimensões avantajadas, as casas eram 

anexas umas às outras e as ruas já dispunham de um traçado regular, o que se 

suspeitava já de uma organização social avançada. (Alarcão, 1992) 

 
 

 

 

 

 

 

Os exércitos romanos só conseguiram vencer os povos castrejos devido à sua 

resiliência e ao sequente cansaço e pestilências destes aldeões. Muitos castros foram 

danificados pelos romanos dada a resistência, porém outros aproveitados que 

evoluíram para povoados romanos. (Alarcão, 1992) 

O que se depreende é que o lugar onde está hoje o aglomerado urbano no alto da serra 

de Marvão possa ter antecedentes de uma comunidade castreja da 2ª Idade do Ferro.  

219 Palha comprida, usada como material de revestimento das coberturas de habitações.(Porto Editora,2011 

Ilustração 537 - Modelo de um castro. (De La Plaza Escudero, 2014, p. 188) 

Ilustração 538 -  Muralha seiscentista do Sapoio ou uma sobreposição do que outrora fora uma linha de muralhas de um possível castro? 
Localiza-se a noroeste / norte, a seguir à frente abaluartada do 2º recinto do castelo. (Oliveira, 2014, p. 110 e 111) 
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Numa primeira fase da presença do povo romano na Lusitânia220, a transformação da 

paisagem de acordo com os cânones da cultura romana, não se efetivou de forma 

integral, pois cada território é um lugar com a sua personalidade. Apenas em algumas 

situações se conseguiu a formação de núcleos romanos que transparecessem o seu 

significado. Está-se perante vários graus de romanização. Não existia um modelo base 

ou uma prática única romana, mas a administração levava em consideração as 

diferentes realidades regionais, nos aspetos sociais, económicos e geográficos. (Mantas 

coord. 2012, p. 121-123) A criação das civitãtes «cidades» eram definidas no geral a 

partir de preexistências (territórios tribais) transformando-os em capital. Mas o que 

sucedeu no interior da Lusitânia foi cidades construídas de raiz. Formou-se uma rede 

urbana para servir a administração, com uma carga ideológica relacionada ao império, 

todavia cada cidade mantinha a sua singularidade, face aos antecedentes pré-romanos, 

observando que mesmo construindo de raiz as cidades, demonstram diferenças entre 

si, renunciando em parte a cultura emergente. Cada região tem as suas especificidades.  

Curiosamente a cidade romana da Ammaia, no concelho de Marvão, obteve uma 

dimensão insólita, comparada com outras cidades no interior da Lusitânia. Pois em 

plena cadeia montanhosa de S. Mamede, o que se esperaria de encontrar era um 

conjunto razoável só de villae221, casais, dômus222 entre outras tipologias de média 

dimensão devido aos terrenos irregulares que convidam à implantação e exploração em 

pequena propriedade. (Mantas coord. 2012, p.124) 

 

220 A província romana da Lusitânia correspondia a um vasto território cujos limites era o rio Douro ao 
Algarve, Estremadura Espanhola e uma pequena parte da atual Andaluzia. Foi planejada pelo imperador 
romano Augusto que mandou edificar de raiz a capital Emerita Augusta, Mérida. A vocação da Lusitânia 
era os minérios e as conservas de peixe. Troia era o maior centro de produção de conservas do império 
romano. (http://ensina.rtp.pt/artigo/lusitania-romana/)  
221 Do latim villa «casa de campo» Era uma edificação rural destinada à exploração agrícola. Podiam ter 
dimensões diferentes, as de grande propriedade, a área residencial crescerá com a estabilidade do Império 
Romano, atingindo maior sofisticação, distinção e áreas vocacionadas para a fruição da paisagem, do culto 
do corpo. Isto é válido estas vilas de luxo tanto em contexto rural como periurbano. Na ala mais privada, da 
residência, o programa incluía áreas de salões de jantar, piscinas, ginásios, hipódromos…Se for uma vila 
rústica, era mais apetrechada em dependências direcionadas para o trabalho do campo. O curral, adega, 
estábulos, capoeiras…Neste subtipo a residência era secundária.  
No Baixo Império (período do inicio da decadência da hegemonia romana até à queda do império) as vilas 
transformam-se em estruturas defensivas de poucos vãos para o exterior e uma única entrada vigiada. 
Neste período as cidades romanas são o modelo de povoamento mais afetado pela destruturação do 
império, incrementando um aumento de poder das vilas romanas, mantendo-se algumas vilas pós época 
romana. São fundamentais para o controle do território (propriedade fundiária). As vilas foram a origem da 
formação de povoações e cidades. (Oliveira, 2012) 
222 A Domus na organização do espaço interior é muito racional com um eixo axial visual ordenador em que 
todas as divisões sociais que a compõem desde a entrada até ao final, são visíveis. Este eixo desenvolve-
se sobre uma sequência luz-sombra /claro-escuro. A entrada para a domus era no geral simétrica e 
flanqueada por dois compartimentos comerciais, de seguida o átrio, que era um pátio aberto contendo nos 
flancos opostos as áreas de descanso. Na continuidade surge um segundo pátio que detinha um jardim e 
por influência grega este designava-se por peristilo. A imagem era de um espaço ortogonal e com pórticos. 
Fechando o sentido axial da casa encontrava-se a sala de estar principal da casa ou divisão nobre, o 
tablinum. Correspondia a área que detinha o arquivo familiar. Era abobadado e ricamente decorado. 
(Oliveira, 2015, p. 70-72)   
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A proximidade e a cooperação de outros grandes centros urbanos, Norba Caesarina 

(Cáceres), Emerita Augusta (Mérida) e Liberalitas Julia Ebora (Évora) beneficiaram o 

fortalecimento da Amaia. A maioria destas cidades incluíram no topónimo romano o seu 

nome primitivo ou uma referência étnica, poucas tem denominações exclusivamente 

latinas. Em algumas cidades se conservou o traçado anterior, noutras como a Ammaia, 

obteve um desenho rígido, ortogonal, uniforme ou seja o estado mais puro da cidade 

ideal romana. (Mantas coord. 2012, p.124) 

 

O surgimento destes centros urbanos proporcionou um reordenamento da envolvente 

periférica de cada urbe. A área suburbana correspondia a um raio de escassos 

quilómetros e contribuía para a sustentabilidade das cidades. A maior parte dos recursos 

e atividades profissionais encontravam-se na periferia, o que garantia a subsistência 

das urbes. (Mantas coord. 2012, p.124) 

Ilustração 540 - Desenho de Filipe Dias 
Lopes, aluno de 3º ano da EBI da Ammaia – 
Portagem. Maravilhosa a sua mente já 
estruturada para a geometria. O autor 
desenhou a entrada de acesso à outrora 
cidade romana, atualmente com um espaço 
expositivo. Os potes que desenhou são os 
que aparecem na imagem de cima. Repare-
se que tudo é regular no desenho, repetitivo, 
alinhado, até as nuvens formam uma linha 
paralela à edificação. A cara do sol também é 
com linhas. O autor consegue fielmente 
reproduzir o que viu. (Agrupamento de 
Escolas de Marvão, 2017) 

 

Ilustração 539 – Relação com o desenho de 
Filipe Dias Lopes. (Ilustração nossa, 2017) 
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Nas zonas menos urbanizadas, concentravam-se núcleos parcialmente urbanos e de 

alguma importância que funcionavam como polos de atração, são as mansio223. Estas 

mansiones, se localizadas no campo deram seguimento a pequenas povoações, vici224. 

Os santuários ora junto das vias de comunicação ou afastados delas também eram 

pontos marcantes na paisagem provincial. (Mantas coord. 2012, p.127) 

Contudo um dos elementos primordiais da paisagem romanizada foi a inclusão de um 

novo modelo de povoamento rural, as «villae romanas». Foram consideradas como a 

“expressão mais simples do urbanismo romano”. São um fenómeno cultural específico 

na criação do modelo de “paisagem imperial”. É uma criação distintamente romana. As 

diferenças arquitetónicas entre cada vila são de ordem prática face à adaptação desta 

tipologia às condicionantes do território. (Mantas coord. 2012, p.127) 

Os romanos chegaram ao Alto-Alentejo por volta do ano 178 a. C. Alguns povoados 

autóctones foram romanizados, mantendo-se ocupados até finais do século I a. C. cuja 

confirmação desta descoberta se verifica no Castelo de Vidais, no Castelo do 

Corregedor e Água Formosa. Dado a orografia acidentada e pequena dimensão destes 

povoados, que não facilitavam a transformação segundo os padrões de povoamento 

romanos, foi viável a criação de um aglomerado novo, a Ammaia. A sua fundação 

possivelmente relacionada com a reforma político-administrativa de Augusto, 

apreendida a partir de 13 a. C. que fortaleceu a urbanização da Lusitânia (capital era 

Emerita Augusta ou Mérida). (Encarnação, 2016, p. 283) 

As vantagens que os romanos observaram nesta região prendem-se por ser abundante 

em cursos de água como nascentes, mananciais devido estar próxima de duas bacias 

hidrográficas,  do Tejo e do Guadiana, cujos vales argilosos e férteis acompanham estas 

linhas de água doce, que permitem uma exploração agropecuária eficaz. O rio Tejo 

oferece a exploração aurífera e Extremoz o mármore. A acrescentar está a proximidade 

a Mérida e vias de comunicação bem estruturadas para o fluxo intenso de trocas 

comerciais que agregava toda a Lusitânia incluindo o porto marítimo de Felicitas Iulia 

Olisipo (Lisboa). (Encarnação, 2016, p. 283) 

 

 

 

223 Era um estabelecimento “hoteleiro” ou pousada localizada ao longo das vias de comunicação romanas. 
Os funcionários do Estado ficavam aqui hospedados quando andavam em viagem. Segundo o «Antonini 
Itinerarium» que é um registo ou mapa de estradas com a informação das distâncias e estações que se 
podem encontrar em toda a rede de estradas romanas, avistar uma mansio simbolizava o fim da jornada. 
Elas tinham uma diferença de km. A mais próxima ficava a 30 km aproximadamente (atuais). (James, 2018) 
224 O vicus (plural: vici) era um bairro ou assentamento. É a menor unidade administrativa de uma cidade 
do Império. Eram cidades-guarnição. Elas forneciam entretenimento e suprimentos para as tropas. 
(Universidade de Coimbra, 2006 / Curchin, 1985) 
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Contudo, denota-se uma desigualdade quanto à distribuição do povoamento. O lado 

sudeste desta região alto alentejana estava mais protegida por Mérida, recebia mais 

produtos comerciais, maiores investimentos. Referente à ala oeste e norte desta NUT 

II, o número de grandes villae vão carecendo e já não apresentam as caraterísticas de 

otium225 e contemplatio, áreas destinadas ao ócio, à reflexão, ao culto do corpo, tão 

típicas da sociedade romana, porque a paisagem aqui não permite a horizontalidade do 

olhar. São vilas expressamente fadadas ao trabalho com uma vertente agropecuária 

bem vincada. (Encarnação, 2016, p. 284). 

Os motivos principais desta variação está dependente do “(…) quadro paisagístico, das 

pré-existências culturais e, naturalmente, das potencialidades económicas.” 

(Encarnação, 2016, p. 284). Nas zonas mais periféricas, a expressão imperial não foi 

absorvida com tanto vigor e isso é comprovado pela escassez de vestígios 

arqueológicos nos concelhos mais a norte e noroeste, transparecendo à superfície 

marcas indígenas (pré-romanas) apenas.  

Subsistia só um aglomerado urbano no Alto-Alentejo, a Ammaia, no concelho de 

Marvão. A falta de um tecido urbano induz à supremacia da tipologia «vila», que 

polvilhadas na região iam controlando e mantendo o império onde não era possível 

haver um núcleo central que irradiasse a sua autoridade. No entanto é indiscutível que 

nesta área geográfica, houve uma densidade de povoamento e de aproveitamento dos 

recursos autóctones em período romano, mesmo que tenha sido de forma variada.  

(Encarnação, 2016, p. 284). 

As villae iniciam um processo de complexificação arquitetónica com o decurso do 

império. Abandonam a conceção de espaço privado de trabalho para passar a um 

espaço semiprivado de relações sociais e de otium. (Alarcão, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225  É uma palavra latina que significa “inatividade”. Os gregos já utilizavam para definir o momento de 
descanso ou o trabalho intelectual. Foi através deste momento de “parar para pensar” que muitos filósofos, 
artistas, inventores contribuíram para a evolução da humanidade. É o momento de se ausentar dos 
negócios, da politica, das atividades económicas, para um tempo dedicado à contemplação, à alegria, à 
busca da verdade das coisas. O filósofo Platão relacionava o ócio a um período de liberdade. O tempo pára 
e o homem consegue ser livre e restaurar a sua essência. 
(https://www.dicionarioetimologico.com.br/negocio/ ) (Paradaiso, 2018) 
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Substitui-se progressivamente os modelos iniciais das casas átrio226 e das casas pátio227 

pela vila de peristilo228. As primeiras são de estruturas modestas, mesmo as de maior 

dimensão. Porque são fechadas em si mesmas e orientadas em função de uma 

estrutura interna modular, seja um pátio ou átrio. O peristilo revela um valor diferente 

relacionado com as práticas de sociabilidade, de deambulação, que o corredor colunado 

permite. (Oliveira, 2015, p.58-62, 72) 

Parece válido afirmar que no Alto Alentejo as villae romanas que predominavam eram 

as otium e comportavam a maioria edifícios termais. Nesta tipologia, todas apresentam 

elementos característicos de romanidade. A escolha por matérias primas adequadas, 

adoção de princípios construtivos robustos e perenes, diversidade na cultura material, 

integração de planimetrias ortogonais.  

O que as distingue regionalmente é o grau de integração desses princípios e a 

proximidade aos circuitos de abastecimento. Mais para norte da sub-região do Alto 

Alentejo, a diminuição da variedade de materiais pétreos ou elementos decorativos é 

visível, adotando materiais vernáculos229. Não era só a pedra utilizada, mas também o 

tijolo seco ao sol ou em forno, cerâmicas de construção. Nos pavimentos era muito 

valorizado os mosaicos. (Encarnação, 2016, p. 284) 

Requisitos para a ocupação do território pelos Romanos 

As condições fisiográficas230 tem um papel primordial na implantação das villae. Na 

generalidade as vilas romanas no protótipo imperial estavam orientadas a sudoeste ou 

sudeste porém na Serra de São Mamede, o ocultamento é o foco primordial. Os 

alinhamentos nem sempre apresentam grande lógica, com diferentes orientações 

coexistindo no espaço.  

 

226  O átrio é a área de entrada da casa romana da antiguidade clássica. Evoluiu da cabana primitiva a área 
central aberta por onde saiam os fumos. É aberto no centro por uma lucerna que servia para recolher a 
água da chuva para o impluvium (tanque retangular com fundo plano). O átrio tinha múltiplas funções: para 
iluminar;  para recolher a água da chuva; distribuir o espaço interior; ventilar a casa; espaço de receção; 
sala de espera; exibição da riqueza do proprietário; homenagear os antepassados. Nos Dez Livros de 
Arquitetura de Vitrúvio, no livro VI, capítulo III, classifica os átrios em toscano; tetrastilo; coríntio; testudinato. 
E quanto à inclinação dos telhados: o impluviatum em que as pendentes dos telhados estão voltadas para 
o interior da casa e a água da chuva cai no impluvium e o displuviatum, as vertentes pendem para o exterior 
e a cobertura tem uma forma de tronco-piramidal. (De La Plaza Escudero, 2014) 
227  O pátio advém de megaron que significa o “grande salão” oriundo este vocábulo da civilização mino-
micénica. Tem forma retangular. O espaço megaron está ligado a um domínio doméstico da arquitetura. É 
um elemento ordenador, distribui simetricamente os espaços. Ajudam a definir os acessos interiores e criam 
módulos independentes dentro da casa separando o espaço privado do público. (Oliveira, 2015, p. 58,62-
69) 
228  Colunata paralela às paredes exteriores de uma casa (Domus) formando uma galeria. Era o segundo 
pátio da Domus romana e detinha o jardim. (De La Plaza Escudero, 2014 / Rodrigues, 2005) 
229   Próprios do país a que pertencem, puro, genuíno. (Porto Editora, 2011) 
230  O mesmo que Geografia Física. (Porto Editora, 2011) 
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Quanto ao relevo e implantação topográfica nos sítios (municípios) de Castelo de Vide 

e Marvão, as vilas implantam-se propositadamente nas poucas áreas disponíveis nas 

encostas ou nos planaltos que possuam “plataformas” que permitam a construção. A 

povoação do Garriancho em Marvão é um exemplo evidente. Localiza-se num topo de 

uma colina suave, de fácil acesso e ampla visibilidade. (Carneiro, 2014, p. 294) 

 

A altimetria na região de Marvão depreende oscilações intensas, contudo a implantação 

das villae ocorre na maioria dos casos entre os 200 e os 400 metros absolutos.  

Encontram-se expostas para norte, as vilas romanas de Garriancho, Torre do Azinhal, 

Pombais, Pereiro, que estão em alinhamento sequencial junto ao rio Sever, o que 

confere numa situação atípica para esta categoria de povoamento romano, por estarem 

voltadas a norte, porém explicado por haver um prolongamento do olhar sem obstáculos 

visuais para norte porque a sul do município estão as Unidades de Paisagem da Serra 

de São Mamede e Plataforma de Portalegre com superfície do solo ondulada e com 

características geomorfológicas de “serra”, que dificultava a horizontalidade do olhar. 

(Carneiro, 2014, p.314, 316)  

 

Ilustração 541 - A Tapada do Garriancho, detém uma implantação muito peculiar, em língua de terra que avança formando um esporão 
(perpendicular à linha da costa) demarcada pelo sinuoso curso da ribeira Vale do Cano (caminho serpenteado com as margens arborizadas), 
com uma vantajosa visibilidade para norte. (www.google.pt/maps) 
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Os casais agrícolas são unidades rurais de média dimensão. Estavam em posição de 

interface entre as vilas e as localidades mais despovoadas. Existe a necessidade de 

definir duas categorias intermédias entre as villae e os sítios residuais e essa escolha 

recai mais para os termos “quinta” e “casal”. (Alarcão, 1998) 

As distinções provém da área de dispersão dos vestígios ou na qualidade e diversidade 

das evidências à superfície. A área dos casais variava entre os 600 e os 3000 m2. 

Enquanto que as quintas tem uma área maior que pode ir de 1500 até aos 10000m2. 

Nas quintas há testemunhos de uma certa abundância de cerâmica de construção. 

Presença de muros de pedra bem aparelhados, edifícios bem construídos e fragmentos 

de colunas. As quintas têm uma localização semelhante às villae, em terras mais ou 

menos planas ou em vertentes de suave declive. (Universidade de Coimbra, 2006) 

Ilustração 542 - Parte da Planta de Património Arqueológico. Escala 1/25.000.  Villae romanas no limite mais a norte do concelho de Marvão, em sequência. 
Da esquerda para a direita: Tapada do Garriancho; Torre do Azinhal; Herdade do Pereiro; Termas da Fadagosa; Herdade dos Pombais e Amoreira. (Câmara 
Municipal de Marvão, 2016, folha nº -) 

 

Ilustração 543 - Parte da Planta de Património Arqueológico. Escala 1/25.000. Quintas localizadas a oeste / sudoeste do concelho, junto às 
caleiras de Escusa. Atividade do qual se pensa que os romanos já exploravam a pedra calcária para a feitura da cal. Constata as curvas de nível, 
de que as quintas estão num vale, no Prado de Escusa e próximo da cidade romana. (Câmara Municipal de Marvão, 2016, folha nº - ) 

 

A M M A I A  
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No que respeita aos casais, tem vestígios pouco diversificados, constituídos quase 

exclusivamente por cerâmica de construção grosseira. A sua implantação era efetuada 

com muros e pavimentos em lateres231, pela presença do calcário e argila que 

possibilitaria aqueles materiais sem grandes custos. (Carneiro, 2014, p. 316-317)  

Há uma clara diferenciação entre os espaços ocupados pelas villae e os casais. As 

primeiras dominam as áreas de fáceis acessos, e com excelentes condições 

pedológicas232, sendo dominadoras nas paisagens suaves e onduladas.  

Os casais são remetidos para franjas marginais, áreas de menor acesso e para 

paisagens menos próximas do ideal clássico, de terrenos acidentados, solos menos 

aptos e direcionados para a policultura. Os habitantes teriam na cercania terrenos sob 

sua exploração em atividades agropecuárias complementadas com a tecelagem e a 

metalurgia. Empregavam outro tipo de mão de obra diferente das vilas romanas. 

(Carneiro, 2014, p. 316-317) 

A ocupação do povo romano no concelho de Marvão 

No município de Marvão há uma ocupação densa, equilibrada e homogénea do território 

no período romano, com um aproveitamento rentável dos recursos agropecuários. 

231  “later” é o mesmo que ladrilho. É uma placa de cerâmica cozida, de forma quadrada, que se utiliza para 
revestir os pavimentos. (Dias, 1989, p. 263-269) 
232  vocábulo grego pedon – solo e logos – estudo. É a ciência que estuda o solo. (Porto Editora, 2011) 

Ilustração 544 - Parte da Planta de Património Arqueológico. Escala 1/25.000. Esta é a única área do concelho, onde se verifica um número concentrado de 
quintas, esta e na área da planta anterior, que é praticamente as 2 áreas a sudoeste do município. No resto do concelho há um número muito escasso e 
disperso. Repare-se como as quintas localizam-se nas cercanias da urbe Amaia. (Câmara Municipal de Marvão, 2016, folha nº - ) 
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O modo como as povoações se dispõem ao redor das vias de comunicação, a maneira 

como se estrutura a rede viária, transpõem para a noção de que não contavam só com 

a sua produção mas na receção de outros produtos originários de outras regiões, 

sobretudo de Nisa. (Carneiro, 2014, p. 314) 

Para além da vantagem de terras lavráveis e cursos de água, ainda havia mais uma 

valência no concelho, os minerais e isso é comprovável face ao número de escoriais233 

e também nos cristais de rocha, pedras ornamentais e decorativas ocorrendo em veios 

de filões de quartzo234. (Carneiro, 2014, p. 314) 

Dada a presença de uma faixa de calcários dolomíticos235 que se estendem desde 

Castelo de Vide até Porto de Espada em Marvão e os abundantes fornos espalhados 

pelo município adivinhavam, o que os romanos (presume-se que tenha sido introduzida 

ou desenvolvida por este povo, no Alentejo) descobriram para fortalecer as suas 

edificações ou dissimular acabamentos decorativos de pedra, a cal236. Um produto de 

grande relevância económica na antiguidade e cuja sua produção é uma atividade que 

detém métodos artesanais de expressão milenar e desempenhada ainda no século XX, 

face à memória e legado deixado às posteriores gerações. (Carneiro, 2014, p. 314) 

233  Os escoriais são fornos de fundição. Quando os minérios de metal são expostos a altas temperaturas, 
as impurezas ou escórias são separadas do metal fundido. São usados para remover impurezas no ato da 
fundição. Cumpre outras funções: diminuição da reoxidação (na natureza os minérios de metal como 
exemplo, o ferro, o cobre, o chumbo são achados em estado impuro, oxidados) do produto na fase final de 
fundição e no controle de temperaturas de fusão. Para fins comerciais a escória é usada depois de 
solidificada como fertilizante, reforço de bases em obras de aterro e pavimentos. (Siaram, 2014) 

234  As fraturas nas rochas ígneas ou magmáticas são locais de circulação e acumulação de magmas e 
soluções aquosas e consequente cristalização de minerais com composição química diversa. O 
preenchimento das fraturas gera corpos tabulares com espessuras que vão desde milímetros ou 
centímetros designados por “filonetes” ou metros “filões”. A circulação de fluidos ricos em sílica permite a 
formação de filonetes e filões de quartzo. Ao movimentar-se o material silicioso provoca o esmagamento 
ao longo da falha, dando-lhe um aspeto de brecha. (Universidade do Minho, s.d) 
235   Rochas compostas por calcita ou carbonato de cálcio e/ ou dolomita (carbonato de cálcio e magnésio). 
Os afloramentos de calcários dolomíticos em Castelo de Vide, Escusa, Porto Espada, Matinho e São Julião 
são dolomitos metamórficos de idade paleozoica. Usado para a agricultura e granulados os dolomitos desta 
região. (Manuppella, 1981) 
236 Informação explanada no subcapítulo 3.3 – A unidade límpida e imutável do seu prospeto arquitetónico. 

Ilustração 545 - Calcários dolomíticos. (Bucho / Ladeira, 2002, p. 126 e 127) 
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A intensidade de exploração era surpreendente, não admirando a sua densa rede de 

povoamento, confirmado em todas as freguesias até mesmo as que apresentam relevo 

Ilustração 547 - Caleiras da Escusa. (Oliveira, 2014, p. 28) 

 

Ilustração 546 - Calcários Dolomíticos observados do “ Túnel dos Freixos” da EN. 246-1. (Ilustração nossa, 2017) 
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montanhoso. Nas áreas mais suaves, as vilas romanas tomavam conta da paisagem e 

com um sistema agropastoril. Nas áreas mais recônditas e de menor dimensão, menos 

aptas para o cultivo, os casais dominavam e nas zonas altas, mais desprotegidas, a 

comunidade romana vivia em pequenas unidades, onde se encontravam facilmente os 

filões de minério ou de cristal de rocha. (Carneiro, 2014, p. 314) 

Cidade Romana de Ammaia (São Salvador da Aramenha) 

No começo do século I a.C., os romanos constroem a cidade da Ammaia, no vale 

argiloso, luminoso e fértil da Aramenha. Constava que era uma cidade vocacionada para 

o ócio, “inicialmente”. Destinada aos indivíduos romanos abastados que construíram 

aqui as suas casas de veraneio. Situa-se próximo de Mérida, capital da Lusitânia 

Romana. Aproveitando a fonte de água do rio Sever, os romanos conseguiram conduzir 

três nascentes até ao interior da cidade. Ammaia materializa o poder dos seus 

habitantes, com largas praças, fórum enorme ao centro e um templo ao culto imperial. 

As temporadas eram passadas aqui a banharem-se nas termas e a assistir a 

espetáculos com o acidente geológico que corresponde ao morro de Marvão, como 

cenário de fundo. (Oliveira, 2014, p. 101) 

A área escolhida de implantação tem uma topografia regular, estimulando obviamente  

um traçado ortogonal da malha urbana. Os eixos estruturantes são noroeste-sudeste e 

nordeste-sudoeste e a partir destes, desenvolvia-se paralelamente as restantes ruas e 

respetivos quarteirões. 

Ilustração 548 - Maqueta da cidade romana da Amaia. (Ilustração nossa, 2017) 
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Havia uma muralha, com função decorativa e honorífica a circunvalar a cidade, que era 

costume as cidades fundadas de raiz possuírem. Os paramentos da muralha eram 

regulares e arredondados nos cantos com uma largura regular de 1,20 metros e o 

material de construção era o granito. A acompanhar a muralha há uma vala com perfil 

em V que era uma espécie de fosso e cloaca237, mais delimitativo que estratégico. 

A área urbana intramuros, não se sabe precisamente a sua dimensão mas ronda os 16 

a 25 hectares consoante os investigadores. O Forum surge no final da governação de 

Augusto. Pelas dimensões do Forum deduz-se a importância da urbe em contexto 

peninsular pela qualidade das construções e por ser um dos maiores Forum da Hispânia 

romana. O templo tetrastilo238. (Fundação Ammaia, 2014, p. 23, 32-35) 

 

 

 

 

Ilustração 549 - Modelo 3D da Ammaia romana. (Fundação Ammaia, São Salvador da Aramenha) 

 

237  Sistema de esgotos.  
238  As vigas da cobertura eram suportadas por quatro colunas dispostas no centro do átrio. Cada coluna 
perfazia o perímetro do compluvium (os quatro beirados do telhado). Vitrúvio classificou os átrios clássicos 
romanos, e um deles era o Átrio Tetrastilo.  
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A basílica239 e a curia240 não deveriam estar muito distante do topo sudeste do fórum, 

junto à sua entrada. 

De acordo com os ideais itálicos, a urbe amaiense e os novos sítios que despontaram 

no espaço circunvagante da cidade, reordenaram o território e as gentes, agregando as 

comunidades locais que descem dos “canchos” (afloramentos graníticos à superfície) e 

dos cumes protegidos com dispositivos militares, o caso do Castelo de Vidais, Crença 

e do Corregedor para o vale assim como acolhe pessoas vindas de outras paragens, 

como gentes de Clunia, no Norte de Espanha e certos achados nas ruinas observaram 

pedras de anel romanas com símbolos judaicos, como a Menorah. Trata-se de uma 

premissa a ser valorizada, o facto de ter tido uma importância suprarregional, mesmo 

que a antroponímia da urbe seja de etnia lusitana. (Oliveira, 2014, p. 155, 169, 172) 

 

239  Segundo Vitrúvio as basílicas romanas deviam ser construidas junto ao fórum (elemento principal de 
uma cidade romana) na ala sul. A basílica romana era um edifício porticado coberto, de planta retangular, 
com uma, três ou cinco naves, separadas entre si por colunas. A nave central era a mais alta. Tinha acessos 
laterais e na abside da basílica dispunha de uma êxedra (parede semicircular com bancos adossados na 
dobra interior. Era um espaço para reunião, debates, leitura). Na Alta Idade Média as basílicas paleocristãs 
tem a mesma configuração longitudinal. Porém se adiciona em muitos exemplos um trifório (galeria estreita 
interior por cima das arquivoltas das naves laterais, composta por janelas tripartidas.) São compostas 
também por um átrio ou pátio porticado com uma fonte no centro, um nártex (pórtico do átrio situado à 
entrada das igrejas paleocristãs e bizantinas, destinado aos catecúmenos e aos penitentes inicialmente) e 
uma abside semicircular ou êxedra no final da nave coberta por uma abóbada de quarto de esfera. A partir 
do séc. VI, no exterior das basílicas edificou-se uma torre isolada, face aos tempos de insegurança 
provocados pelas invasões bárbaras. (De La Plaza Escudero, 2014 / Universidade Católica Portuguesa 
(2011) 
240  Edifício público, sede dos magistrados na Roma clássica. (https://dicionario.priberam.org/cúria)  

 

Ilustração 550 - Reprodução 3D de um interior de um espaço termal da urbe (Fundação Ammaia, São Salvador da Aramenha) 
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Era um núcleo urbano tipicamente romano do qual abarcava um vasto território ligado a 

si e exigia uma rede viária alargada cujos principais ramais irradiavam da cidade mãe. 

A presença de cristal nas elevações mais próximas da cidade, o ouro aluvial do rio Tejo, 

a existência de jazidas de prata, chumbo argentífero, manganês, ferro e hematite 

confirmam a variedade de minérios, que constituía a base da sua economia e um motor 

de transformação da paisagem rural e urbana. (Fundação Ammaia, 2014, p.9) 

A urbe Amaiense não foi fundada para ter a clássica sustentação económica de cariz 

agropecuária, mas serviu de entreposto mineiro onde convergiam as cargas auríferas 

provenientes da bacia do Tejo. Para executar a gestão do tráfego mineiro, impunha mão 

de obra especializada. (Carneiro, 2014, p. 320) Quando estas atividades principais, que 

consistia na exploração, fundição de minerais e indústrias relacionadas e em parte a 

transumância, fragilizaram, arrastaram consigo as outras atividades secundárias que 

apoiavam direta ou indiretamente as funções primordiais e a população teve que se 

refugiar em pequenos agregados, se dedicando a outra ocupação que na maioria dos 

casos exigia pouca especialização.(Carneiro, 2014,p.320) 

Se a cidade funcionou mesmo como uma feitoria241, necessitava de uma “logística 

otimizada” face à dinâmica de tarefas e indivíduos aptos a cada desafio. Certamente 

dispunham de infraestruturas, rede de transportes, abastecimentos de ferramentas e 

materiais, controlo de cargas mineiras, de atividades de exploração, licenciamento de 

explorações, entre outros. Isto na parte interna da cidade. (Carneiro, 2014, p. 314, 320) 

Ocorre um fator singular além da variedade cultural de povos que integrou, denota-se 

que a zona periurbana não foi integralmente estruturada. O que se quer dizer é que as 

grandes unidades fundiárias que são as villae rústicas escolheram lugares muito 

distantes de Ammaia, de forma a disfrutarem do ottium rural plenamente. (Carneiro, 

2014, p. 316) Isto é uma situação ímpar em comparação com outras cidades da 

Lusitânia, que a escassa distância de um núcleo urbano, aparecem edificações rurais 

de grande monumentalidade, constituindo unidades agrárias satélite destes centros, de 

uma intensa troca comercial, erigindo-se de forma concêntrica, o exemplo de Ebora e 

Pax Iulia. Portanto o facto de não ter procedido à “fundiarização” da envolvente imediata 

ao centro urbano revela que ou administrou diretamente esse espaço exterior ou está 

relacionado com as características fisiográficas e geomorfológicas particulares de 

“serra” sem muito espaço aplanado para grandes estruturas agropecuárias/ 

contemplatio verificadas nas villae romanas. Além do mais é um território concelhio com 

um traço marcadamente indígena, do qual os habitantes podem não ter assimilado por 

241  Entreposto comercial; colónia comercial estabelecida. (Porto Editora, 2011) 
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inteiro os códigos itálicos da vivência clássica, e isso é observado em povoados e casas 

mais simples. (Oliveira, 2014, p. 155, 157) 

Vilas Romanas no município 

As grandes unidades fundiárias do tipo villa, não estão dispersas pelo território 

municipal, mas estrategicamente implantadas em áreas com recursos naturais variados 

concentrados, nos vales, em planaltos suaves e ondulados. Além da sua implantação, 

há ainda em comum nesta tipologia de haver extensas manchas de vestígios à 

superfície relacionados com a produção de vinha e azeite, são os pesos de tear, lagar242, 

lagaretas, mós e extensas áreas para cultivo de cereais em solos esqueléticos ou pouco 

aptos. É comprovado pelo o número elevado de dolium (grandes contentores) para 

armazenamento e escoamento destes produtos, em vez das conhecidas ânforas (mais 

pequenas) mas que em Marvão não compensavam dada a produção expansiva.  

(Oliveira, 2014, p.155 / Carneiro, 2014, p. 313) 

Deve-se elucidar que os solos leves e fáceis de trabalhar e de água abundante 

localizam-se no lado sul do concelho, no vale da Aramenha, propícios à prática agrícola 

com a criação de pequenas hortas. Não é por acaso que próximo da cidade da Ammaia 

esteja um local denominado de Olhos de Água. (Oliveira, 2014, p. 152, 155-156) 

Segundo o estudo efetuado da morfologia do território, condicionantes biofísicas, das 

várias unidades de paisagem que pode-se aprofundar no subcapítulo 2.2 e 2.3, não é 

de surpreender que algumas vilas romanas estejam dispostas em alinhamento 

sequencial de este para oeste (prolongando-se para o concelho vizinho de Castelo de 

Vide) no limite mais a norte do concelho de Marvão com características de planície e 

múltiplos mananciais e ribeiras que vão desaguar no encaixado vale do rio Sever e 

Ribeira do Vale do Cano que estão a alguns quilómetros em frente das plataformas 

naturais onde estão situados os aglomerados de tipo villa, que estamos a tratar. 

(Oliveira, 2014, p. 155)  

O protótipo de ordenamento do território da cultura clássica foi desafiante neste 

concelho mas foi bem sucedido porque apesar da variedade paisagística, os romanos 

conseguiram que ocorresse uma hierarquia e sectorização do povoamento. A urbs 

Ammaia e as villae implantaram-se nos “melhores locais” segundo os ideais imperiais e 

surge outra tipologia que são os «casais» de média dimensão e em pequenos sítios. 

Instalam-se em locais muito díspares uns dos outros, ora no fundo de vales ora em 

242  É uma enorme e pesada pedra que é rodada por um fuso, a fim de ficar suspensa no fuso com o objetivo 
de que a alavanca ou vara desça para que ao centro da vara esta faça força sobre o bagaço (azeitona; 
uva), espremendo-o. (Costa et al, 2011, p. 75-78 / Bjelkaroy & Barbosa, 1997) 
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cumes ou ainda em esporões rochosos. Com mais detalhe, é possível enxergar que 

todos eles, independentemente da sua localização estão próximos de algum “recurso” 

que se destaca na paisagem onde se inserem. No caso de se estabelecerem no fundo 

dos vales, têm à sua disposição as fecundas planícies e áreas promissoras ao pastoreio. 

Se for próximo dos afloramentos rochosos, extraem o filão de minério ou cristal da rocha. 

(Carneiro, 2014, p. 316)  

O que também é um dado curioso é a quantidade de pesos de lagar em casais, 

equipamentos estes que só as villae normalmente é que possuíam. A estrutura fundiária 

dos casais na Serra de S. Mamede é muito parcelar. Perante uma “paisagem 

pedregosa” os casais eram povoados subsistentes, pois a distância a percorrer para se 

chegar ao casal vizinho era grande, de difícil acesso, o pavimento era escorregadio, 

íngreme, penoso com rochas e vegetação espessa no entorno.  

A implantação dos casais era num espaço diminuto e ainda reservavam uma área 

pequena na envolvente dos casais para a prática agrícola (minifúndio), com um regime 

de policultura. De um modo geral implantam-se em zonas periféricas e mais interiores. 

Viviam da produção do azeite, vinho, mel, frutas, pastagem e de atividades manuais 

como a cestaria e a tecelagem. Fruíam de uma autonomia social e de maior entreajuda 

por parte dos habitantes. Havia um sentido de familiaridade. (Carneiro, 2014, p. 316-

317 / Oliveira, 2014, p. 156-157)   

“Este poderia ser o quadro em época romana: uma urbs com uma rede de casais 

envolvente e as villae a média distância, o todo unido por uma rede viária que traria o 

principal recurso estratégico que presidiu à criação do municipium, as cargas mineiras 

exploradas no seu aro e na bacia do Tejo.” (Carneiro, 2014, p. 317) 
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Com a chegada dos godos243 à Hispânia244 em 406 d.C., gerou-se alguma instabilidade 

na esfera político-administrativa e socioeconómica do que propriamente no sector militar 

e na estrutura urbana. As elites hispano-romanos viam assim os seus cargos políticos e 

bens ameaçados perante algumas pilhagens pontuais e controlo de algumas cidades 

estratégicas pelos invasores. (Pereira, 2012, p. 160) 

Não houve indícios de conflito militar em Ammaia, a presença da população goda é 

detetável em escassos elementos de bronze, colunelos de mármore. As famílias 

bárbaras no final do século V vieram para a cidade e isso é notado pelas remodelações 

efetuadas neste período com a construção de estruturas adossadas às existentes, 

romanas. Há vestígios de uma basílica e lucernas245 paleocristãs. Foram abandonando 

progressivamente a cidade as elites hispano-romanos no século VI, fixando-se nos 

domínios rurais cada vez mais feudais e autossuficientes. (Pereira, 2012, p. 160-161) 

A colonização de territórios disponíveis acontece em terras marginais, porque os feudos 

das villae agrícolas mantinham-se em atividade. Estas não sentiram tão drasticamente 

a conjuntura ruinosa da Ammaia. Todavia, nitidamente foram-se adaptando às 

tendências que foram vigorando posteriormente. O crescente poder das elites religiosas 

ao longo do século VII, se concretizou em parte pela consagração do cristianismo como 

religião oficial visigótica. Provavelmente teve um corpo eclesiástico, uma basílica 

paleocristã situada, suspeita-se, numa zona limítrofe da urbe, onde se viria a 

desenvolver a aldeia de São Salvador da Aramenha. (Pereira, 2012, p. 162) 

 

243  O vocábulo “Godo” advém das línguas proto germânicas e significa “espalhar”, “derramar”. Os Godos 
são oriundos da Europa setentrional, concretamente de uma região chamada Götaland, na Suécia. Com 
uma contraofensiva do povo romano, tiveram que refugiar-se na margem esquerda do rio Danúbio.  Dividem-
se posteriormente em dois grupos: os Visigodos e os Ostrogodos. Os visigodos exploram a Europa a oeste 
e sudoeste. E os ostrogodos para sudeste e este. Sob domínio do Império Romano, a Península Ibérica foi 
submetida a duas invasões bárbaras. A primeira foi no séc. III pelo povo suevo e a última no séc. V pelo 
povo visigótico. (Porto Editora, 2011) 
244  Nome dado pelos romanos à atual Península Ibérica. Durante a república romana era dividida Hispânia 
em duas províncias: Hispânia Citerior (capital Tarraco – Tarragona) e Hispânia Ulterior (capital Corduba – 
Córdova). No reinado de Augusto a região das Astúrias foi conquistada e passou a três províncias: 
Tarraconensis (capital Tarraco – Tarragona); Baetica (capital Corduba – Córdova) e Lusitania (capital 
Emerita Augusta – Mérida) Após a primeira invasão bárbara no séc. III e a crises internas que afetou 
sobretudo a província de Tarraconensis, o imperador romano Diocleciano divide esta província em quatro: 
Gallaecia (capital Bracara Augusta – Braga); Tarraconense (capital Tarraco – Tarragona); Cartaginense ( 
capital Cartago Nova – Cartagena) e a Balearica (capital Palma – Palma de Maiorca). E mantém-se a 
província da Lusitania e da Baetica com as mesmas capitais.  
(http://explorethemed.com/IberiaRomPt.asp?c=1)  
245 Do grego «lâmpada» É uma abertura na cobertura ou na parte superior das paredes com a função de 
arejar ou iluminar o interior. Surgiu no mégaron (É uma casa de planta retangular que na entrada dispunha 
de uma antecâmara definida por duas antas e um duplo pórtico, a seguir tinha uma sala do qual no centro 
tinha uma fogueira rodeada por quatro colunas que suportavam o teto, no qual se abria uma claraboia 
coberta para a saída dos fumos e para iluminação.) das civilizações pré-helénicas, Anatólia (Ásia Menor) e 
na cultura minoica. (Oliveira, 2015, p.58, 69) 
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 Especula-se que a extinção da cidade romana como centro político-administrativo 

tenha  ocorrido no século VII ou VIII, aceite por um conjunto de muitos fatores em cadeia 

e não somente um cataclismo ou um caso único. Deveu-se a uma conjuntura 

desfavorável e continuada que causou difíceis condições de vida à população que 

dependia dos tipos de trabalho de génese romana. Alguns fatores são a quebra das 

relações extra e interprovinciais, a debilidade das funções urbanas, esgotamento dos 

recursos externos devido a maus anos agrícolas ou relacionados com a extração de 

minérios. (Pereira, 2012, p. 162) 

Entre o final do século VI e meados do séc. VIII, sucede uma difusão de casais e 

pequenas aldeias a norte, na encosta da serra do Sapoio. Este processo de ruralização 

e o novo padrão de povoamento Alto Medieval culminou no esvaziamento de famílias 

da cidade amaiense. As contantes lutas pelo poder entre as elites religiosas e a nobreza 

visigótica acabariam por beneficiar a implantação do invasor muçulmano a partir de 711. 

Ao que parece, através de estudos recentes, a Ammaia ainda se mantinha ocupada no 

século IX, pois ainda se explorava o cristal e outros minérios. (Pereira, 2012, p. 162) 

Os populares justificam o seu desaparecimento com um terramoto ou inundação, mas 

as escavações nas áreas mais baixas da cidade comprovaram que não houveram 

vestígios de alguma catástrofe admitindo que o abandono foi gradual, declinando 

progressivamente até ficar em ruínas com uma população residual. O processo de 

decadência inicia com a invasão bárbara e ampliada face à desorganização do extenso 

império romano. (Pereira, 2012, p. 163) 

A estrutura politica romana desmoronou e vivia-se com insegurança a partir do século 

V até à reconquista cristã. É visível uma multiplicação de pequenos núcleos 

habitacionais inseridos em áreas bem disfarçadas na paisagem.  

O núcleo urbano foi esquematizado para absorver a população indígena que habitava 

na envolvente, nos povoados de altura da Idade do Ferro e romanizá-los. Contudo no 

fim do império a situação inverte e retoma os níveis de subsistência idênticos há cinco 

séculos atrás. Comunidades distantes no tempo podem revelar os mesmos 

instrumentos vivenciais e adaptativos. Os povoados da Crença, Vidais, Castelo do 

Corregedor, que são da Idade do Ferro não foram reocupados com a gradativa queda 

do império romano ou não tiveram uma reocupação imediata, com exceção do Castelo 

da Crença.  

Os locais alto medievais estavam particularmente ocultos na paisagem, ocupavam 

elevações suaves nos vales, junto de férteis várzeas, com boas redes de caminhos. São 
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locais estrategicamente pensados, não para viver em clausura e receosos de algum 

ataque inimigo, como predominava nos castros da Idade do Ferro que são modelos de 

povoamento defensivo, mas de tirar partido dos recursos envolta, para uma agricultura 

intensiva e pastoril. Note-se que nem continham fortificação. (Carneiro, 2014, p. 320-

321) 

O século IX foi marcado por inúmeras revoltas pautadas por alguns rebeldes, o mais 

conhecido foi Ibn Maruán246. Depois do saque ocorrido entre Coimbra e Santarém, Ibn 

Maruán seguiu para a Beira Baixa e Alto Alentejo. Nesta fase a Ammaia estava 

demasiado perigosa e insegura. Seria mais lógico construir uma fortaleza de “raiz” em 

local estratégico do que recuperar a cidade e fortificá-la. Sendo que aliás a edificação 

de uma estrutura militar na crista quartzítica de Marvão ou no cume da serra de Castelo 

de Vide, só se justificaria num cenário de instabilidade político-militar. Pois na posição 

geográfica em que está a cidade, num vale, esta torna-se vulnerável sendo um alvo fácil 

de atacar. A sua morte efetiva foi no final do século X. (Pereira, 2012, p. 163) 

O oppidum ou centro urbano sucumbiu, contudo o seu espaço não deixou de ser 

reutilizado. As ruinas funcionaram como pedreira, trasladando-se pedras e outros 

elementos arquitetónicos para outras moradas (Castelo de Vide, Portalegre, no restante 

concelho de Marvão). Foram reutilizadas cantarias romanas, que deram alma a novas 

edificações. O espaço da antiga urbe foi continuamente habitado, mesmo que tenha 

alterado a função inicial. Começou por ser uma civitas, depois uma pedreira, campo 

agrícola… e atualmente é um núcleo museológico. (Pereira, 2012, p. 164) 

Independentemente do que este conjunto urbano tenha representado para o território, 

é indiscutível ter tido uma base económica complexa, hiperespecializada e dependente 

das áreas periurbanas. O município de Marvão é o que notabiliza mais o contraste 

acentuado de um “modelo de matriz urbana para um povoamento disperso em meio 

rural e da sofisticação romana para a auto-subsistência alto-medieval.” (Carneiro, 2014, 

p. 321)  

O desaparecimento da cidade romana no concelho de Marvão, por as funções 

principais, a de proporcionar ócio aos emeritenses endinheirados e posteriormente com 

uma vocação marcadamente industrial direcionada para ser um entreposto e de 

exploração de recursos minerais não são atividades autossustentáveis. Os momentos 

de ottium romanos são substituídos por espaços funerários, de oração. O primeiro uso 

que originou a urbe amaiense é eliminado, a segunda função provavelmente ligada ao 

246   Informação facultada no capítulo 3 – A Vila altaneira e o Monte alcantilado: um reduto.   
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esgotamento dos recursos dada a intensiva exploração e pelo fechamento dos 

mercados, vias de comunicação e trocas comerciais levaram ao seu fim, ao contrário de 

outras cidades romanas que ainda no presente subsistem. Destes dois fatores, se junta 

o facto de estar localizada num eixo de penetração de tropas vindas de este (Espanha), 

utilizada esta linha de entrada já pelos bárbaros e por alguns rebeldes como Xurumbaqui 

e Ibn Maruán. A paisagem urbana vai-se desvanecendo e as pedras e cantarias de 

Ammaia permitem a construção de pontes, aldeias (há elementos construtivos da cidade 

na vila de Marvão) alterando o modelo de paisagem, nomeadamente no aspeto cultural, 

para uma paisagem construída de génese rural.  (Oliveira, et al., 2012, p. 163) 

O Alto-Alentejo na Antiguidade Tardia 

Na reta final do império romano ocorre inúmeras alterações na paisagem rural, no valor, 

na reformulação do perfil social e vivencial das propriedades. Verifica-se que as villae 

se vão tornando grandiosas gradualmente. São residências rurais que se tornam 

profusamente decoradas e espaçosas. As elites hispano-romanos e visigóticas 

acumulam terras selecionando as propriedades mais lucrativas e abandonando outras. 

Na tentativa de atenuar a perda de uma urbs, as vilas são um “fenómeno de 

concentração fundiária” e assente numa economia sustentável, multifuncional. Isto é, 

antigamente as propriedades romanas eram referenciadas de acordo com uma 

produção apenas. Estavam dependentes do tipo de solo, da elevação do terreno, 

exposição natural, era mais centrado num propósito e numa só exploração, para além 

de que a agricultura de regadio era a eleita num regime intensivo. (Encarnação, 2016, 

p. 286) Num império tão extenso como o romano cada lugar tinha a sua imagem de 

marca.  

Posteriormente na Antiguidade Tardia, implementou-se o modelo agropecuário 

extensivo, que alia a atividade agrícola (policultura) e a criação de gado para produção 

de carne, ovos e leite. É um sistema mais equilibrado, complementar um do outro, 

rotativo, fertilizador natural do solo. Outras transformações em cadeia, foi a perda de 

especialização técnica para certas atividades e face a estes agrupamentos (vilas) 

dispersos por toda a região do Alto Alentejo com uma economia localizada e confinada 

ao território administrativo de cada vila, as trocas comerciais foram sendo restritas e 

ténues. As vias de comunicação que era uma marca imperial foram ficando 

inviabilizadas. (Encarnação, 2016, p. 286-287) 

São implantados povoados ocultos, nas dobras dos cabeços de São Mamede, em 

pontos complexos, difíceis de aceder. Já não estão em cumeadas mas enveredaram 
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nas pequenas plataformas possíveis, encaixadas nos meandros247 da serrania. A 

interioridade da floresta, desponta para um conjunto de recursos perto uns dos outros, 

como os leitos que correm desnivelados e nas suas margens áreas favoráveis à 

horticultura. (Encarnação, 2016, p. 290-291) 

O povoado de Monte Velho, na Beirã em Marvão, contém sinais de proto urbanismo. 

Era comum também aqui a forma das habitações ser a retangular e a entrada para a 

casa estar “marcada por uma estela248 de pedra cravada no chão” (Encarnação, 2016, 

p. 291), similar às povoações nos cumes.  

 
 
Há uma tipologia de habitação referida anteriormente e talvez um pouco esquecida no 

final do império e na ocupação dos bárbaros, que são os casais. Desapareceram quase  

  
247 O termo tem sido usado desde o séc. XVI e foi retirado o vocábulo do rio Meandro, na Turquia que é um 
rio muito sinuoso. “Meandro” é a curva acentuada de um rio que corre numa planície aluvial. Podem mudar 
de forma conforme o caudal. É uma maneira de dissiparem a força provocada por caudais maiores. A 
velocidade é maior na borda exterior do meandro do que na interior, logo à uma constante tendência à 
erosão na margem exterior ou convexa, por isso o rio espraia para os lados. E na margem interior ou 
côncava há uma deposição de sedimentos e o curso do rio tende para a direção das margens côncavas 
dos meandros de um rio. (Universidade do Algarve, 2000) 
248  Do grego «coluna» «pilar» É um monumento em forma de coluna ou lápide que se ergue verticalmente 
no chão. É comum ter uma inscrição. É um monólito feito em pedra na qual se talhavam inscrições, 
símbolos, figuras. As finalidades são inúmeras: marcar limites de um território; comemorativa; proporcionar 
dons de cura quando implantadas em locais místicos, com boas energias; para oferendas a um Deus; expor 
decretos e leis e função funerária, em memória de um “ente”. (De La Plaza Escudero, 2014) 
 

Ilustração 551 - O povoado de Monte Velho, na atual freguesia da Beirã. Os povoados alto-medievais desenvolviam-se ao longo dos cursos de água, 
riachos, ribeiras de traçado delgado e sinuoso com pouco espaço para área construída. (www.google.pt/maps) 
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por completo estes sítios de média dimensão. Os indicadores que há de casais no Alto 

Alentejo remontam exclusivamente para a época imperial, pela “(…) qualidade de 

fabrico das cerâmicas de construção (…)” (Encarnação, 2016, p. 292). Relembrar que 

esta tipologia de habitação era a que dominava em toda a área da Serra de São 

Mamede, com a extenuação político-administrativo da Ammaia os casais que estavam 

nas cercanias não resistiram. 

Na tipologia da vila houve uma reconversão radical na Antiguidade Tardia, progredindo 

do seu arquétipo vivencial baseado nas normas da cultura clássica para um lugar santo, 

concretamente um espaço tumular ou então foram abandonadas.  

Não é de espanto que as primeiras vilas romanas a serem desprotegidas são 

precisamente as mais próximas da capital da Lusitânia, Mérida, que ficou 

profundamente afetada com o enfraquecimento imperial arrastando consigo as vilas 

com a mais vincada utilização de “urbana ornamenta” e as que melhor materializavam 

os “conceitos de otium e de contemplatio associados a dominus249 urbanos”. São as 

villae dos concelhos de Elvas, Estremoz, Campo Maior, Vila Viçosa, Borba. Já na parte 

central desta região alentejana, descobriram-se marcas de alguma resistência humana 

em desocupar, pois são vilas com um caráter produtivo logo permaneceram ativas. 

Operando como pontos marcantes na paisagem, partindo delas uma organização 

hierárquica do território. (Encarnação, 2016, p. 294) 

Este grupo intermédio de vilas assiste-se nos concelhos de Monforte, Sousel, Fronteira, 

Crato e Alter do Chão. Nos territórios mais remotos a norte, ocorreu um empoderamento 

das vilas na zona limítrofe do município de Marvão, visto estas não estarem na periferia 

do aglomerado urbano. Durante a época imperial eram já autossustentáveis. O tecido 

urbano no concelho de Marvão tinha inclinação para a rarefação já no tempo romano. 

(Encarnação, 2016, p. 294) 

No panorama geral, as vilas perdem a sua importância cultural clássica em meados ou 

finais do século V. Também é correto admitir que a transformação do espaço da tipologia 

em causa está associada ao afastamento parcial ou total da população e 

disfuncionalidade das vilas. (Encarnação, 2016, p. 294) 

As dependências onde se encontram as sepulturas eram espaços públicos 

habitualmente vividos pelos romanos. Exemplificando, os aposentos termais foi dos 

locais escolhidos para albergar túmulos, porque o cristianismo (religião oficial visigótica) 

“condenou a exposição pública do corpo” e encerrou os “lugares de pecado” sem 

249  Espaço pertencente ao conjunto habitacional rural onde vivia o Senhor e seus familiares.(Oliveira,2015) 
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prejudicar a vivência normal da vila, simplesmente teriam que os habitantes ter algumas 

regras de conduta. Assiste-se a uma passagem programática simbólica em que se 

reaproveitam espaços do quotidiano, de vida, para dar lugar a espaços de silêncio, de 

culto. Para além de que sucedeu uma pilhagem de elementos que compunham a função 

de habitar e que foram reutilizados para a construção dos sepulcros. No entanto, as 

duas realidades espaços de vida e espaços de velar convivem em conjunto nos 

pequenos povoados e nas vilas. (Encarnação, 2016, p. 296-297) 

A introdução de jazigos, também sucedeu na pars rustica250 no meio dos cultivos. Esta 

nova conceção do espaço impulsionada pelo cristianismo, se expande ao redor das 

urbes de Amaia e Mérida e na área central em Monforte, Sousel e Arronches. Estes 

concelhos mantém-se densamente ocupados, porventura de terem solos perfeitamente 

aptos à agropecuária extensiva. (Encarnação, 2016, p. 298) 

Todavia esta perda progressiva de gentes nas vilas, não pode ser avaliado levianamente 

porque conferindo as cartografias antigas em locais onde se concentra pedreiras, 

terrenos para uma agricultura extensiva, acessos estruturantes, riqueza de minérios, 

rotas comerciais definidas, não serão nunca objeto de abandono. São reforçados por 

novas camadas culturais. (Encarnação, 2016, p. 302) 

O período da Alta Idade Média é assinalada pela homogeneização de sítios, enquanto 

que em época romana constatava uma variedade de tipologias: vici, domus, villae, 

urbes, casais, devidamente categorizados. Na Antiguidade Tardia, a paisagem 

construída se resume a vilas ou pequenos aldeamentos escondidos e templos. A classe 

média desapareceu e sua unidade de habitação, os casais. (Encarnação, 2016, p. 303) 

As elites religiosas fundiárias iam-se apoderando de propriedades rurais. A religião 

impregna-se na paisagem campesina. Certas comunidades procuram ser económica e 

socialmente mais independentes da igreja e das elites visigóticas e exploram bolsas 

para uma economia de amplo espectro em topos ou locais esconsos. (Encarnação, 

2016, p. 303) 

 

 

250 As vilas romanas eram constituídas por três partes: a parte urbana (pars urbana); a parte rústica (pars 
rustica) e a parte frumentária (pars frumentária). A pars rustica é a zona produtiva da vila. Viviam e 
trabalhavam os servos. Esta parte detinha a área da cozinha, áreas para o armazenamento e transformação 
de matérias-primas, estábulos, áreas para guardar os instrumentos agrícolas, corrais, adegas, conservação 
de alimentos, aviários. (Domus, 2019) 
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Povoamento em Marvão na Alta Idade Média / Antiguidade Tardia 

 Localizam-se os habitats que estão atribuídos à Alta Idade Média destacadamente na 

parte norte do município de Marvão, contrariamente aos povoados romanos que 

persistiram onde os solos são mais produtivos, a maioria deles na vertente sul do 

concelho. 

Estes sítios da Antiguidade Tardia, localmente tratados por «moreiras» / «mouratas», 

ou «aldeias dos mouros», estão situados predominantemente “em vales apertados, por 

entre grandes afloramentos graníticos e normalmente envoltos por moitas de carvalhos.” 

(Oliveira / Pereira, 2012, p. 172) É característico destas habitações a planta retangular, 

lagares engendrados por pias, apoios de varas, sepulturas escavadas na rocha que 

podem ou não ser antropomórficas e pesos.  

 

 

Ilustração 552 - Na imagem da esquerda os Sítios Romanos e na imagem da direita os Sítios da Alta-Idade-Média, no concelho de Marvão. Nos 
dois mapas denota-se que o limite mais a norte do município concretamente a noroeste é habitado nas 2 épocas históricas que corresponde a 
solos xistosos, com um relevo em planície e de declive suave. A novidade na Alta-Idade-Média é que há um enxameamento de sítios na unidade 
de paisagem denominada de «Plataforma de Portalegre» com afloramentos graníticos rochosos à superfície e de declive moderado e relevo 
ondulado. Esta unidade de paisagem está entre a U. P. da Serra de São Mamede que ainda abarca a Serra do Sapoio e a planície da Unidade de 
Paisagem da Beira Interior que abrange a “franja” ou a zona limítrofe do concelho totalmente a norte. A verde indica a localização da cidade romana 
e a outra referência é a serra do Sapoio para se verificar a relação entre as duas referências nomeadamente a Ammaia face aos assentamentos 
humanos nas 2 épocas históricas. (Oliveira / Pereira, 2012, p. 180)  
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Especula-se que seja neste período a fundação dos designados Chafurdões251, 

difundidos em menor número. (Oliveira / Pereira, 2012, p. 172/ Oliveira, et al., 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251  No interior de povoados medievais surgiram em número reduzido, edificações localmente conhecidas 
por chafurdões. Eram construções de planta circular e cobertura de falsa cúpula em pedra. São as únicas 
estruturas que se conhece erigidas sobre afloramentos graníticos, o que torna difícil a data da sua 
implantação. Desconhece-se qual seria a sua função no passado, mas a disposição no espaço perto de 
sepulturas escavadas na rocha como sucede nos concelhos de Marvão, Castelo de Vide e Nisa podem ter 
estado relacionados com uma componente religiosa, ou mesmo funerária. Atualmente são utilizados para 
armazenamento de animais ou similares. Oliveira, Jorge et al.   2018 / Oliveira, 2012 In: C.M.M. – História 
e Património – Monumentos) 

Ilustração 553 - Exemplo de uma planta típica das casas na Alta Idade Média. Casa escavada por A. Do 
Paço no Monte Velho, Marvão. 1 – Porta Exterior; 2 – Porta Interior; 3 – Lajes ainda existentes servindo de 
pavimento; 4 – Paredes destruídas; 5 – grandes potes; 6 – pote com desenhos; 7 – (impercetível) 8 e 9 – 
depósitos. (Oliveira / Pereira, 2012, p. 181) 

Ilustração 554 - Chafurdão da Mouta Rasa. (Oliveira / Pereira, 2012, p.184) 
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Fruto do colapso da estrutura económica e social da urbe, terá ocorrido uma 

pulverização de pequenas aldeias disseminadas dispersas que se implantam nos vales 

profundos e sinuosos, de acesso difícil. As classes nobres que viviam na urbe mais os 

seus camponeses (estes últimos com medo de serem escravizados pelos bárbaros) 

fixaram-se no campo, especialmente nas vilas, derivando a continuidade da existência 

destas, após o século V, explorando os feudos252. Tendo como base económica uma 

agricultura de subsistência, ausência de relações comerciais, pagamento sem recurso 

a moeda (escambo253) e trabalho servil. (Oliveira / Pereira, 2012, p. 172) 

Este cenário de instabilidade e insegurança provocado pela sequência de incursões, 

continuaria até ao século VII e agrava com a vaga muçulmana. A atalaia envergada no 

topo da crista quartzítica da serra do Sapoio firmou-se como “local estratégico-militar”, 

o que teria declarado a morte efetiva da cidade da Ammaia perigosamente indefesa, em 

baixo. (Oliveira / Pereira, 2012, p. 174) 

De acordo com o levantamento elaborado pela Área de Arqueologia da Universidade de 

Évora, sobre os vestígios arqueológicos no concelho de Marvão, identificaram 272 

arqueossítios, dos quais 84 são atribuíveis a abrigos da Alta Idade Média e 47 ao 

período imperial romano. Concluindo que 30,8% dos sítios arqueológicos do município 

em questão correspondem ao período “entre o fim do império romano e a islamização, 

podendo prolongar-se até à Reconquista Cristã, enquanto que 17,2% dos testemunhos 

arqueológicos são romanos.” (Oliveira / Pereira, 2012, p. 174) Estes dados relembram 

a natureza agreste do território concelhio em termos biofísicos. Estava muito aquém do 

ideal romano de ordenamento do território. Marvão está claramente vincado para 

pequenas comunidades autossustentáveis. O que tem em comum todas as etapas 

históricas é o aproveitamento exacerbado dos recursos que proviam as pequenas 

bolsas cultiváveis, planaltos, planícies, cumeeiras.      

 
 

 

 

 

 

 

 

252  O feudalismo consistia num sistema em que o rei concedia uma determinada terra a um senhor da 
nobreza, estabelecendo uma estrutura social rígida, onde só havia duas classes de indivíduos, os 
soberanos e os serventes. A posição social de um indivíduo era perentória logo à nascença. Um camponês 
e seus descendentes não poderiam ascender socialmente. Um feudo era uma parcela de terra ou 
propriedade rústica dada por um nobre a um vassalo (servo) cuja troca será prestação de serviços, 
obrigação de fé e lealdade, pagamento de foro ou tributo. (Oliveira, 2015, p. 75) 
253  Permuta. Receber uma mercadoria ou produto e oferecer à mesma entidade / sujeito, utilizando o 
mesmo método, sem usar dinheiro como forma de pagamento em ambas as partes. Câmbio. Ainda é muito 
usual nas comunidades ou famílias no presente dar produtos hortícolas e receber produtos frutícolas por 
exemplo. (7Graus, 2018) – Permuta) 
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As deduções que se retiram deste levantamento são que o número de habitats de 

Antiguidade Tardia são quase o dobro comparando com os sítios romanos. Tudo leva a 

supor que houve um aumento da população, mas pelo contrário. Simplesmente os 

povoados romanos concentravam muitas pessoas, pois havia um poder centralizado, 

hierárquico. Havia num mesmo local atividades laborais variadas. Porém com a 

emergência de várias elites e o desentendimento constante entre elas, originou uma 

segregação da sociedade, cuja melhor solução foi estarem abrigados em sítios estreitos 

perduráveis. (Oliveira / Pereira, 2012, p. 174-175) 

Conferindo a dispersão geográfica destes povoados no fim do império até à invasão 

árabe, constata-se que os habitats romanos se estabelecem de preferência em solos 

com aptidão agrícola, que vai ao encontro da sua índole. Verifica-se uma maior 

concentração ao longo do vale fecundo que vai desde a aldeia do Prado até Porto de 

Espada e na ladeira norte do município, já muito próximo da fronteira com Espanha e 

do concelho vizinho Castelo de Vide, do qual existe uma mancha territorial rica em 

afluentes provenientes do rio Sever, da ribeira do Vale do Cano ou ribeiro do Vale de 

Alcaide. Aqui se encontram as villae já referidas, dos Pombais, Pereiro/Fadagosa, 

Garreancho, Torre do Azinhal,  Vale do Cano, Retorta e Amoreiras, todas na freguesia 

da Beirã. (Oliveira / Pereira, 2012, p.175) 
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Os locais relacionados à Alta Idade Média ocupam áreas com menor apetência para o 

cultivo, concretamente solos de classe D, enquanto que os romanos se posicionavam 

em solos de classe A ou B. Os povoados alto medievais, diferem dos da Idade do Ferro 

porque estão instalados na base ou no centro das serras e não nos topos, como era os 

habitats antes da chegada dos romanos. Localizavam-se a norte da crista quartzítica de 

Marvão no limite dos terrenos agrícolas ou no início dos afloramentos graníticos. Iludia 

a um certo receio de se instituírem em terras aráveis, pois poderiam ser atacados, por 

isso a seleção por lugares discretos e camuflados ou então não tinham alternativa visto 

que os melhores pontos seriam para as elites com vistas mais desafogadas e duas ou 

mais potencialidades naturais para explorar. (Oliveira / Pereira, 2012, p.175) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sítios onde passavam as linhas de água com leitos mais delgados, eram os ideais 

para o desenvolvimento da horticultura. Construíram “canais de irrigação em pedra solta 

ou canalizações de granito.” (Oliveira / Pereira, 2012, p. 175). Detetou-se a presença de 

grandes moroiços254 o que revela que muitos terrenos foram desobstruídos, 

desbravados para a prática plena de cultivo, assim também com um controlo da floresta 

que era na maioria de carvalhos.  

Até os mais ínfimos recantos, limitados pelas maciças rochas graníticas (U.P. da 

Plataforma de Portalegre) eram aproveitados ao máximo. Nestas pequenas áreas ter-

se-ia investido na cultura do olival, pela multiplicação de lagares que se visionaram.  

 

 

 

254 Moroiços ou morouços são montes de pedras que suportavam as terras de cultivo. (7Graus, 2018 – 
Morouço) 

Ilustração 555 - Distribuição dos Sítios segundo a classe de solos. (Oliveira / Pereira, 2012, p.184) 
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É de facto um dos elementos arqueológicos que mais predominância tem no concelho 

são os pesos de lagar e algumas estruturas relacionadas a lagares, que estão ligadas 

à produção do azeite. Mais pontualmente há vestígios de lagaretas255 em Ribeiro do 

Lobo, Ranginha, Vidais, Lagareta da Anta, Vale do Cano e estavam associadas à 

produção do vinho. (Oliveira / Pereira, 2012, p. 175) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São muitos os aglomerados ligados à Antiguidade Tardia, mas os mais significativos ou 

os que apresentam mais vestígios à superfície são o Monte Velho I, Pereiro IV/ Vale do 

Cano, localizados na atual freguesia da Beirã. Fonte de Souto, Maral, Aldeia, que estão 

situadas na atual freguesia de Santo António das Areias. Mouta Raza I e II, Vale de 

Ródão, Pasmal e Estaca III em Santa Maria de Marvão. (Oliveira / Pereira, 2012, p. 176) 

A freguesia de São Salvador da Aramenha, é a única freguesia que não é mencionada 

nestes povoados alto medievais mais simbólicos, porque as características 

geomorfológicas desta ala do município não eram adequadas ao clima inseguro, em 

razão de, ser uma zona de passagem ancestral no sopé das serras da Selada e Fria. O 

Vale da Aramenha era das poucas brechas que possibilitava as tropas invasoras de 

marcharem para o interior do país.  

 
 

255  Lagares pequenos. Estruturas escavadas em afloramentos graníticos, forma longitudinal. (Direção Geral 
do Património Cultural, 2007) 

Ilustração 556 - Lagareta de Vidais. (Oliveira, 2014, p.103) 
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De mais a mais, era uma área demasiado tentadora por ser desafogada, amena, rica 

em matérias-primas com a urbe amaiense soberana nestas terras mas em risco de 

colapsar, não assegurava a estabilidade para a sobrevivência. Quem ainda aproveitava 

a sua área de dominância eram as elites urbanas onde os servos que operavam nas 

propriedades, estavam sujeitos a deslocações regulares entre a cidade “romana” e a 

zona periurbana. 

Todos os habitats da Alta Idade Média constituídos de raiz são povoados, enquanto que 

os que já pertenceram aos romanos e aproveitados pelos povos visigóticos 

permaneceram em tipologia de vila.  

Consoante o tempo histórico, assiste-se a uma radical transformação no ordenamento 

e ocupação deste território concelhio. Que o Homem ora povoa os píncaros ora os vales. 

Todavia na Alta Idade Média, a preferência passa pelos “canchos”256 que estão a um 

nível intermédio nas encostas. (Oliveira, 2014, p. 157, 160)  

 

 

 

 

256  O mesmo que penedo; penhasco; rochedo; penha; pedra grande. Nome que os locais de Marvão dão 
aos rochedos de granito. (7Graus, 2018– Cancho) 

Ilustração 557 - Parte da Planta de Património Arqueológico. Esc. 1/25.000. A roxo está representada a zona de passagem das forças invasoras, 
visto que as redondezas detém muitos cabeços e serranias. Hoje é a EN. 246-1. A amarelo é a Ammaia e a seta indica a facilidade de atingir a 
cidade, sem obstáculos naturais. (Câmara Municipal de Marvão, 2016, folha nº - ) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        459 

 

Em época imperial havia uma rede de povoamento hierarquizada com o núcleo central 

urbano e uma centrifugação desigual e irregular de vilas, casais, quintas, sítios 

residuais. Os romanos recorreram à estratificação e à especialização funcional das 

diferentes regiões do império e neste caso em particular da área concelhia em estudo, 

à procura das valências económicas, desde as atividades agropecuárias, as pedreiras, 

a cal e os recursos minerais e desta forma criam tipologias de povoamento variadas 

conforme o objetivo laboral. Com a desfragmentação das vias de comunicação 

romanas, os bárbaros foram viver para pequenas bolsas verdes de solo fértil 

estabilizadas em zonas de difícil acesso em penedos. Poucos são os sítios instaurados 

em campo aberto como sucede em Vale do Cano VIII e raro é a ocupação em cotas 

mais elevadas como é o caso “único” de Castelo da crença, um exemplo de povoado da 

Idade do Ferro, que voltou a ser reocupado. Não se sabe ainda, se no cimo da Serra de 

Marvão houve algum aglomerado Alto-Medieval, porém há um Chafurdão no jardim que 

está em frente à Igreja de São Tiago na vila de Marvão. (Oliveira, 2014, p. 160) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 558 - Anexo: Sítios arqueológicos de época romana e alto-medieval no concelho de Marvão (Oliveira, 2014, p. 161) 
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Análise dos factos 

Da investigação efetuada, descodifica este território municipal, dois centros urbanos. 

Em que um sucede o outro, por assim dizer, não convivem no mesmo espaço-tempo. A 

cidade romana da Ammaia, que foi considerada o início de todo o processo de 

desenvolvimento e urbanização do concelho e a vila de Marvão no cimo da serra do 

Sapoio. (Oliveira, 2014, p. 169) 

Dada a natureza distinta da localização, a primeira situada numa várzea a segunda no 

topo de um monte inóspito, confere em modos de habitar também diferenciados.  

Na civitas durante a estabilidade do império romano vivia-se em clima pacífico, 

Enquanto no aglomerado urbano na crista, valorizava-se uma posição estratégica de 

vigia, justo por a guerra ter sido persistente até ao século XIX. Esta mudança de um 

centro urbano para outro não foi violenta. Houve um processo lento e intenso de 

ruralização da paisagem a partir do séc. VI até ao séc. IX.  

Há outro pormenor curioso que influencia esta paisagem, não só os amaienses 

abandonaram o núcleo urbano e pulverizaram-se no espaço concelhio, como também 

sucedeu uma dispersão e reutilização de materiais originários desta cidade romana. 

Ilustração 559 - Algures na Ammaia. Última sobrevivente. A Ammaia de Ibn Maruán ao longe. (Ilustração nossa, 2017) 
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Estes elementos construtivos e decorativos foram introduzidos em outros locais, em 

habitações, em terrenos de exploração agrícola e pecuária, encaminhados para novas 

funções.  

Não só decorreu uma reconversão cultural, uma mudança de habitar (cidade-campo) 

como também uma forma de dar vida à ruina, não deixar perecer uma obra de natureza 

urbanística executada por um império que tudo fazia crer “invencível”. O 

reaproveitamento dos materiais é um ato de glorificá-lo, de manter um poder eterno. Um 

dos muitos exemplos é a ponte quinhentista257 da Portagem, cujas cantarias são 

romanas provenientes da cidade. (Oliveira, 2014, p. 172) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257  Relativo ao séc. XVI. (Porto Editora, 2011) 

Ilustração 560 - A ponte quinhentista da Portagem, Marvão, em baixo o rio Sever. Pessoas e choupos negros completam o vão da ponte 
(Ilustração nossa, 2017) 
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Em relação ao cerro onde está erguida a vila de Marvão, de acordo com a 

documentação histórica como pela lógica de ocupação humana da Serra de S. Mamede, 

terá sido na envolvente da cisterna258 pequena que está no principal reduto defensivo 

do castelo (segundo recinto), junto à torre de menagem259, que terá tido os primeiros 

sinais de humanização. Porque se verifica na cordilheira de São Mamede que os montes 

mais notáveis envolventes do maciço central e com largo domínio visual entre os quais 

se inscreve a atual vila de Marvão, todos possuem vestígios de ocupação atribuíveis à 

Idade do Ferro. 

Ainda que não exista nenhum testemunho arqueológico que remonte à proto-história no 

cume da serra de Marvão ou Sapoio, não se coloca de parte a hipótese de antes ter 

sido um habitat pré-romano, que terá sobrevivido até à romanização.  

 

 

 

 

258 Tanque subterrâneo que recolhe e retém a água da chuva. Possui uma existência longínqua e foram 
imprescindíveis em territórios com pouca água ou em locais populosos. (De La Plaza Escudero, 2014 / 
Rodrigues, 2005) 
259  Torre situada no interior do último perímetro das muralhas. Onde residia o alcaide. O alcaide durante a 
presença muçulmana era o responsável por governar a província ou a praça. Na Idade Média, na Península 
Ibérica, o alcaide é o governador da vila fortificada. Dado o seu cargo de alta responsabilidade de defender 
militarmente a vila, desempenho de funções administrativas e judiciais, deveria ser homem da nobreza, 
sábio, astuto. (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 561 - A ponte quinhentista da Portagem, Marvão, em baixo o rio Sever. Turistas encantados. (Desenho de Sofia Fé, aluna do 
4º ano da EBI da Ammaia – Portagem - Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 
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Apesar da preferência dos romanos por superfícies de baixa cota, solarengas e 

fecundas, em períodos de ameaça da hegemonia de Roma sobretudo na última fase 

que antecede a queda do império, é lógico que as milícias romanas procurassem criar 

atalaias em locais altos para protegerem as coloniae ou as municipia. O monte 

inexpugnável de Marvão correspondia a estas condições. 

A posição da Serra de Marvão em relação ao eixo de passagem de exércitos é vantajosa 

em relação às outras elevações que estão nas imediações, porque este serro está 

defronte à cidade romana e do mesmo modo consegue visualizar o eixo referido em 

toda a sua extensão. A localização da urbe pode ter dependido primeiramente de onde 

se iria erguer uma atalaia ou outra hipótese se coloca, que é já ter havido no cume da 

Serra de Marvão um povoado da Idade do Ferro, do qual os romanos aproveitaram os 

dispositivos defensivos e face a este ponto de partida, estudaram a área para 

estrategicamente de acordo a índole imperial, isto é, edificar em locais com proteção 

Ilustração 562 - Planta dos Testemunhos Arqueológicos na área envolvente de Marvão. O que está assinalado a vermelho refere-se a um vestígio 
arqueológico de época indeterminada e está muito próximo do recinto principal do Castelo, o que detém a cisterna pequena. Poderia ter sido ali, 
não onde hoje está a vila de Marvão. Mas nos penhascos a norte do castelo onde está a marca arqueológica, nessa envolvente que é o topo da 
serra do Sapoio que pode ter sido um habitat pré-romano. Esc. 1: 25.000. (Oliveira, 2014, p. 116 e 117). 
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defensiva, ventos, proximidade de recursos naturais, clima ameno entre outras 

exigências, e repare-se que a urbs Ammaiense deteve estas condições eliminatórias.     

Com a conquista cristã aos mouros e a refortificação de Marvão pela Ordem dos 

Templários, foi-se assistindo ao abandono gradual destes povoados da Alta Idade Média 

que ocupavam os pequenos vales. Marvão foi considerado um dos espaços fortificados 

mais importantes a sul do rio Tejo durante a primeira dinastia portuguesa.  

Há uma particularidade muito interessante é de a “capital” ou o lugar central que era a 

Ammaia ter passado para Marvão. Se entendermos que os centros urbanos, por 

exemplo, Évora, que manteve o mesmo topónimo do período romano, Ebora e se 

conservou como núcleo principal, estruturante até aos dias de hoje. Isto é algo 

verdadeiramente impar que se verifica no território em análise. (Oliveira, 2014, p. 169) 

Pode-se explicar a deslocalização da função de administração por ter sido tão profundo 

o impacto de Roma nesta região. Ocorreu pela primeira vez a ocupação de todo o 

espaço concelhio no período imperial. Tal modo foi o enraizamento dos romanos, que 

quando iniciou a crise económica e politica do império, a vivência passou para outro 

extremo, uma regressão estrondosa, voltando as pessoas a viver como os 

antepassados indígenas. (Oliveira, 2014, p. 153, 160).  

Ilustração 563 - Mapa que ilustra a lógica de implantação da cidade romana da Ammaia, protegida por um conjunto de serranias. A cor de rosa demarca 
o eixo de passagem intemporal e a Serra de Marvão funciona como uma “superfície refletora”. Significa que controla toda a linha de entrada como prova a 
seta e avisaria eficazmente a urbe. (Google inc. 2019) 
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O vocábulo Marvão adveio de um invasor que “fundou ou refundou” a povoação no alto 

da Serra do Sapoio, Ibn Maruán. Para justificar a falta de artefactos islâmicos, 

comprometemo-nos a admitir que o mesmo cenário se repetiu, porque na fundação da 

Amaia, a população apesar de vir de outras estâncias era maioritariamente lusitana. 

(Oliveira, 2014, p. 169) Perder um polo central, polivalente para um enxameamento de 

pequenas bolhas durante grande parte da Alta Idade Média, revela um lugar que se 

adapta, que é autossuficiente, que sobrevive e isso é verificável ainda nas 

características do povo marvanense.  

Não se exclui a hipótese de indiretamente a urbe ter sucumbido por ter sido fundada de 

raiz, por outras palavras, espelho de uma só cultura, por isso não vingou no tempo.  Em 

Marvão (alcaria) crê-se que já haveria uma preexistência da função de habitar.  

Há uma sobreposição de “capitais” Ammaia – Marvão. No presente só Marvão é o 

elemento marcante universalmente, contudo se restringirmos a escala para as pessoas 

do Alto Alentejo e para quem se debruça a conhecer concretamente os técnicos, os 

historiadores entendem que a evolução da paisagem, a história estão relacionadas com 

a cidade romana e o seu misterioso desaparecimento que levou a uma dispersão-

concentração da paisagem. (Oliveira, 2014, p. 172) 

Para finalizar e refletindo somente para os polos Ammaia e Marvão, sem focar a análise 

para a envolvente destes dois elementos, consta que a cidade ainda estava operacional 

no séc. IX que corresponde precisamente ao período que Ibn Maruán se instala no topo 

do alcantilado monte de Marvão. Reconhecendo que a cidade com as invasões suevas 

e visigóticas fora perdendo uma componente politica, administrativa e habitacional para 

uma vertente mais industrial e militar de exploração de minérios e continuada esta 

vertente bélica pelos árabes, que pela lógica e pressupondo que construíram uma 

fortaleza e uma alcaria no local onde hoje é a vila e o castelo de Marvão tiveram com 

certeza de ter um local próximo onde ir recolher matéria prima e transformá-la para os 

fins pretendidos. (Oliveira et al, 2012, p. 163) 

Não é por acaso que a primeira vez que se fala do morro de Marvão, o designam de 

Ammaia de Ibn Maruán. Coincidência é que o fim definitivo da Ammaia ocorre 

precisamente em finais do séc. IX, cujos arqueólogos, historiadores e de outras áreas 

cientificas desconhecem ainda a causa. Entendendo que pode ter sido um cataclismo 

(apesar de não haver indícios de destruição por fenómeno natural) ou exaustão de 

recursos minerais. São as hipóteses mais plausíveis. Não foi reerguida por estar 

perigosamente localizada.  
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A disseminação no território concelhio sobressaiu no tempo, que já dava indícios desta 

propensão antes mesmo da formação destes aglomerados urbanos romano e árabe. 

Tornou possível um abrandamento do crescimento urbano desordenado e desmedido, 

porque as características pedológicas e geomorfológicas e as vias de comunicação 

definem os limites dos povoados. Os aglomerados não tem formas geométricas 

reconhecíveis, cada um possui uma disposição própria que o identifica. Para além disso, 

outro aspeto que fortalece a sua identificação é a proximidade que estes povoados 

conferem uns com os outros. Que promove uma imagem integrada, caso não se 

identifique logo uma povoação, o aglomerado vizinho desmistifica a dúvida. Estes 

ajuntamentos humanos distam distâncias muito curtas entre eles. Não sendo o tecido 

urbano denso, todavia irradiado, mesmo no interior dos próprios aglomerados. Concede 

numa imagem de um território puro e numa perceção de intocabilidade. (Oliveira, 2014, 

p. 173-177) 

Há também tradição de reaproveitar os espaços e elementos construtivos para novas 

funções. O que decalca ainda mais a apropriação do Homem num dado ponto, 

originando um lugar. Isto é, vai havendo uma reocupação continua no mesmo local. É 

válido tanto para a vila de Marvão como para os pequenos núcleos que se mantiveram 

ou que se formaram novos após a rarefação da Ammaia. Dir-se-ia que a cidade romana 

fora levada juntamente com as pessoas para novas ocupações, não só as pessoas 

como os materiais.  

Para acrescentar o concelho de Marvão, de todos os concelhos alentejanos, é o que 

mais acentua a antítese de um modelo de matriz urbana para um povoamento disperso 

em meio rural e a sofisticação da vivência romana para a autossubsistência alto-

medieval. (Carneiro, 2014, p. 321)  

Além do mais, de acordo com os inquéritos efetuados a pessoas no concelho, reparou-

se que há uma quantidade considerável de população ativa260, que se presume que a 

mesma situação ocorra no restante Alto-Alentejo, possivelmente pela disposição dos 

povoados. No município há uma unidade fragmentada radial com uma área mais 

abrangente em que os aglomerados estão de facto separados mas mais perto uns dos 

outros.  

 

 

260  Ver em Apêndices – Quadro I e II 
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No Alentejo profundo o que se vê são pequenas comunidades pequenas isoladas numa 

extensa planície, cujas povoações distam quilómetros consideráveis umas das outras. 

Isto significa que há mais possibilidades de sobrevivência e de continua ocupação nesta 

alta região alentejana. Provavelmente no futuro, com a valorização crescente do interior 

do país, no Alentejo Central e no Baixo à volta destas comunidades voltadas para si, 

surgirá na envolvente mais próxima novos núcleos que fortalecerão o núcleo primitivo e 

se entreajudarão. Cenário esse que já se nota em Marvão desde tempos imemoriais. 

“(…) permanece a mesma sensação de intemporalidade, como um elemento invisível e 

presente, definitivo, da paisagem, apaziguadora do hoje e garante, como elemento 

ancorado não no tempo, mas em diferentes tempos, todos nossos e dos outros, de um 

futuro aberto à humanidade (…)” (Frase de Vasco Gil Mantas sobre Marvão, retirada de 

Oliveira, 2014, p. 177) 
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ANEXO F 
Paisagem urbana da vila de Marvão: análise das ruas estruturantes e 

circunvagantes 
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Ruas principais ou estruturantes 

Praça 

 

 

 

 

  

A Praça é o espaço primitivo da vila e por este 

veredicto, se encontram neste lugar, as funções de 

supra relevância e de autoridade. Estavam presentes 

os antigos Paços do Concelho ou “Casas da 

Câmara”, a casa do médico, a residência do Prior e 

no  centro, o Pelourinho. Residiu também o primeiro 

posto de turismo de Marvão. No que concerne ao 

comércio, havia dois talhos, uma retrosaria/mercearia 

e uma taberna/salsicharia. (Bucho, 2017, p. 48-52) 

Ilustração 564 - Planta militar da Praça do 
Pelourinho no ano de 1814. (Bucho, 2017, p.48) 

Ilustração 565 - Planta militar da Praça do Pelourinho 
no ano de 1765. Detém as medições (1 vara = 1,1m) e 
o reconhecimento de alguns proprietários e funções. 
(Bucho, 2017, p.49) 

Ilustração 566 - Casa do médico (esq.) os paços do concelho ou casas da câmara (no fundo da 
perspetiva), as casas do Prior de Santa Maria (à direita) e o pelourinho ao centro. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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A sede municipal operou na Praça 

desde a sua construção no séc. XV 

em pleno reinado de D. Manuel I até 

ao ano de 1956, cujas funções de 

administração do município foram 

transpostas para o edifício atual da 

Câmara Municipal, na Rua da 

Corredoura. (Bucho, 2017, p.55) 

A Torre do Relógio que está adossada à 

câmara a sul, é mais recente e oferece 

uma decoração quinhentista. A torre 

dispõe de 2 aparelhos de sinos. O sino 

de maior dimensão e mais antigo tem 

incrustado a esfera armilar, a cruz de 

cristo e escudo manuelino. O outro sino 

de menor tamanho marca os quartos de 

hora. Ainda hoje estes dois sinos ecoam 

por toda a vila. O sino principal marca a 

passagem das horas e o secundário 

cada quarto de hora.(Bucho, 2017,p.55) 

Ilustração 567 - Antigos paços do concelho e Trv. da Cadeia. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 568 - Volumes e acidentes. Torre do relógio. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 569 - Tardoz da Torre do Relógio. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Ao lado do frontispício tardoz da 

câmara está uma torre em sacada, que 

é alcançada por escadas e no cimo 

dessa pequena torre observa-se o 

antigo sino da Câmara Velha, que 

servia para apelar a população em 

“momentos especiais”, como a 

anunciada de um ataque ou alguma 

noticia reveladora. (Bucho, 2017, p.56) 

Até ao começo do século XX, era corrente 

os Paços do Concelho integrarem a câmara 

municipal e mais os outros serviços 

públicos, o registo civil, o departamento das 

finanças, o tribunal e a cadeia. 

Posteriormente a essa data, todos os 

serviços que não fizessem parte da função 

administrativa do concelho, foram ditados 

em imóveis separados.(Bucho, 2017, p. 55-

56) 

E assim é que ao entrar pela porta da 

Torre do Relógio se descobre um caminho 

para os calabouços que estavam alojados 

no rés-do-chão da Câmara Velha. Os 

vãos dos cárceres podem ser admirados 

no alçado tardoz que está voltado para a 

Praça. Na imagem identificamo-los por 

estarem razoavelmente separados dos 

vãos dos pisos superiores, 

corresponderem ao primeiro pavimento e 

por estarem fortemente gradeados. Os 

malfeitores eram colocados nas duas 

cadeias através de um alçapão presente 

no chão, onde eram introduzidos lá, 

através de escada e a comida entregue 

por meio de uma corda. 

 

Ilustração 570 - Alçado tardoz da Câmara Velha. Esc. 1:200. (Câmara Municipal 
de Marvão, 2004, folha nº 12.6) 

Ilustração 571 - Planta térrea da Câmara Velha, observados os vãos 
destas áreas na fachada tardoz. (C.M.M., 2004, folha nº 12.6) 

Ilustração 572 - A Câmara velha no cruzamento dos eixos estruturantes. Rua do 
Relógio com passadiço aéreo e a trv. da Cadeia. As ruas que não se observam na 
imagem mas que também desembocam neste ponto central do burgo é a Rua das 
Portas da Vila (do lado esq.) a Rua do Espírito Santo ( do lado dir.) e a Rua de Cima 
onde o observador está. (Ilustração nossa, 2017) 
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O que é hoje a Sala de Leitura do Arquivo 

Histórico Municipal, foi antigamente a Casa do 

Carcereiro. No seu interior, visualiza-se um 

pavimento em pedra de lajes toscas sobre 

estrutura de barrotes e madres de madeira. Não 

é habitual na vila, um piso de maior dimensão 

ter este sistema construtivo, dado o peso do 

material pétreo sobre a estrutura de madeira e 

a sobrecarga das pessoas. Só é costume 

utilizar a pedra, na área onde se encontra a 

chaminé de fumeiro nas casas, onde se faz o 

fogo. No meio do pavimento está o alçapão 

referido anteriormente e está gradeado. 

A prisão de Marvão servia de simples 

detenção policial e de trânsito de reclusos. 

As penas eram cumpridas na penitenciária 

de distrito ou de comarca. Neste caso 

Marvão judicialmente, pertencia à comarca 

de Portalegre e depois integrou-se na de 

Castelo de Vide. No conto geral, os crimes 

baseavam-se no contrabando, visto se 

tratar de uma região fronteiriça e em 

pequenos roubos. Os dois calabouços são 

hoje uma loja/oficina de artesanato e uma 

sala de exposições. (Bucho, 2017, p. 56) 

Na habitação do carcereiro ainda se pode 

apurar uma porta de madeira com ferrolho e 

pela moldura em granito que reveste o vão 

desta porta, existe um “cão de guarda” 

esculpido, que anuncia se tratar de mais uma 

prisão. (Bucho, 2017, p. 57)  

Ilustração 573 - Planta do 1º piso. Vãos destas áreas observados na 
fachada tardoz e fachada lateral na trv. da Cadeia. (C.M.M., 2004, folha nº 
12.6) 

Ilustração 574 - A Casa do Carcereiro que no presente é a Sala de Leitura 
(Bucho, 2017, p.57) 

Ilustração 575 - Um dos cárceres que está no compartimento adjacente à sala do carcereiro e que por esta porta há acesso. Atualmente é o depósito do 
Arquivo Histórico Municipal de Marvão. Está esculpido numa das ombreiras um cão de guarda. (Bucho, 2017, p.57) 
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No exterior, os vãos das janelas também 

assumem uma distinção funcional. A que revela 

ombreiras “facetadas”, decoração somente na 

base e com grades, pertence à do cárcere. A 

outra janela ao lado com um lintel decorado de 

dois semicírculos escavados já se trata da casa 

do carcereiro. A ordem e hierarquia de 

pormenores construtivos e decorativos é e 

sempre será uma organização de forma 

sustentável, referenciadora para todas as 

gerações. 

O brio e o detalhe na identificação de 

um espaço é uma característica 

marcadamente intemporal. Não só 

porque realça a função como marca 

aquele espaço para um tempo 

indefinido. O rigor e a demora para 

atingir o resultado final, demonstra a 

seriedade e intimidade que um Ser tem 

com o espaço. Isto é um aspeto único 

na vila de Marvão porque cada 

edificação tem o seu cunho, a sua 

narrativa e expressão. A cela 

atualmente é o depósito do Arquivo 

Histórico. (Bucho, 2017, p. 57) 

 

 

O tribunal, o arquivo, a sala de reuniões, a sala de sessões da 

câmara e a secretaria de administração do concelho, 

posicionaram-se no segundo andar do edifício da câmara. Na 

figura nº 576, a janela do tribunal detém pilastras na zona das 

ombreiras. A da sala das sessões, retém um frontão de volutas 

com roseta central. Ambas rodeiam a lápide com o brasão 

manuelino, composto por duas esferas armilares. A da secretaria 

camarária, contém duas janelas geminadas em arco duplo. 

(Bucho, 2017, p. 57-58)   

Ilustração 577 - Planta do 2º piso da Câmara Velha. É por este piso que 
se acede ao edifício pela entrada principal que está na fachada primordial.  
(Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 12.6) 

Ilustração 576 - Pormenor de acabamento das cantarias de acordo com a função da 
área a que corresponde cada vão. Na imagem estão 2 pisos. Os de baixo da esq. para 
a direita está o vão do cárcere e ao lado o vão da S. do carcereiro. No andar de cima  
da esq. para a direita está o vão da S. de Sessões e o vão do tribunal. (Ilustração nossa, 
2017) 

Ilustração 578 - Interior da Rua do Relógio. Parte sul da Câmara Velha, mais recente com as salas que 
correspondem à secretaria camarária. (Ilustração nossa, 2017) 
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O beirado é decorado por merlões de 

proeminência manuelina, que dá um 

movimento ritmado e ainda mais elucidativo 

com a elevação na zona dos cunhais de 

pequenas torres que contém os símbolos da 

“cruz de Malta, a esfera armilar, o antigo 

brasão municipal e a cruz de Cristo”. A porta 

com um frontão de volutas, é de manifestação 

barroca, datada de 1757. (Bucho, 2017,p.59)             

A fachada principal dos Paços do Concelho 

ou câmara velha está voltada para a Rua 

João Garção ou atual Rua 24 de Janeiro.  

É única no trato pelo seu “invólucro”. 

Constatável os dois planos de que possui, 

sendo o do edifício primitivo o mais 

proeminente e o outro paramento que está 

mais recuado era de um edifício já existente, 

do qual foi comprado em 1851 pela câmara e 

adaptado para receber a função de 

administração do concelho (secretaria 

camarária). Tratava-se de uma 

expansão/evolução dos paços manuelinos. 

A união de ambos os planos no exterior é 

efetuada por um acabamento de cantaria 

fingida em trabalho de «Raspadinho». É uma 

técnica construtiva local que simula o uso da 

pedra granítica nos paramentos. A cal de 

Escusa era de tom acinzentado e para 

preencher grandes vãos de fachada, o 

granito era oneroso e para dar destaque por 

se tratar da câmara, utilizou-se este tipo de 

reboco de assinatura regional. (Bucho, 2017, 

p. 58-59) 

  

Ilustração 579 - Frontispício principal dos Paços do Concelho, com um acabamento 
de fachada em cantaria fingida, designada por «Raspadinho». O segundo volume é 
fruto de uma expansão da câmara para receber novas funções. (Ilustração nossa, 
2017) 

Ilustração 580 - Desfasamento dos corpos porém contínuos devido possuírem os 
mesmos elementos e materiais. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 581 - Alçado principal da Câmara. Perfil da R. João Garção e Trv. da 
Cadeia com a consola provida de escadaria que dá acesso à Sala do Carcereiro. 
(Câmara Municipal de Marvão) 
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A Praça é o resultado da confluência de vários 

eixos estruturais. Rua de Cima, Rua da Porta 

da Vila, Rua do Espírito Santo, Rua do Relógio 

e (Travessa da Cadeia). (Bucho, 2017, p. 49) 

Ilustração 582 - A Rua da Porta da Vila (esq.) e a Rua do Relógio. A antiga Casa do 
Médico em frente, o poial da “má língua” e os vãos dos calabouços que estão 
gradeados. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 583 - A Rua do Espírito Santo com passadiço de ligação 
de um lado ao outro em arco quebrado e a Rua de Cima que se 
desenvolve desde a Porta de Ródão até à Praça do Pelourinho. 
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 584 - Mapa. O céu esclarece que se está no ponto central do conjunto urbano, no caso 
de haver alguma dúvida. As 4 ruas. Pormenor da antiga Casa do Médico com duplo beirado, uma 
cruz pátea (ligada à Ordem dos Templários) e um cachorro contiguo ao vão de janela. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Ponto focal -  O pelourinho associado 

ao recinto é o “símbolo vertical da 

convergência”. Surge como uma 

confirmação. É um local de reunião e 

de ritual do Homem. O Ser tem um 

caráter social e para o manifestar 

necessita de um pretexto, de um 

incidente. Por tradição de uso, forma-

se num ponto de encontro por todos 

aceite. Assume-se como um espaço 

“âncora” para os residentes. 

Reconhecem-no como um ponto vivo e 

dinâmico na vila e tranquiliza porque já 

sabem o que esperam dele. Um 

mercado, a mercearia habitual, a 

conversa com os vizinhos, os assuntos 

burocráticos, o pormenor arquitetónico 

ou natural que é imprescindível 

reparar. (Cullen, 2018, p. 28) 

Ilustração 585 - Reunião de homens no pelourinho. Década de 30 do séc. XX. 
(Bucho, 2017, p.53) 

Ilustração 586 - “Poial da má língua”, frente à Praça, onde é hábito 
juntarem-se os marvanenses ao fim das tardes de verão.” Citação de 
Bucho a acompanhar a legenda desta imagem. (Bucho, 2017, p.63) 
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261 É uma mistura de areia grossa, cimento e água. Pertence ao processo de acabamento de uma parede 

exterior ou muro. Coloca-se a argamassa de chapisco em contacto direto com a alvenaria, depois o emboço 
para nivelar uniformemente a camada de chapisco e posteriormente o reboco. Porém neste exemplo 
referido e em muitos outros casos é visível o acabamento só com a massa de chapisco, para um aspeto 
mais rústico da fachada, de cor acinzentada. As vantagens são um bom impermeabilizante e se o chapisco 
ficar à vista, o custo total da obra fica mais barato e com um aspeto campestre. (Secil Argamassas) 

Elemento marcante - A característica fundamental de um elemento marcante é ser singular. 

Estimula um contraste com o contexto. É o que sucede na Praça, atestada de elementos 

esclarecedores ao caminhante, elucidando-o que se situa no ponto fulcral do conjunto urbano. 

Estão em grupo, por isso se reforçam reciprocamente. O pelourinho; os vãos da antiga casa do 

médico com os vários pinázios (um apontamento incomum nas outras casas da vila), apresentando 

a mesma composição, cor e cantaria em todos os vãos o que notabiliza este edifício; uma das 

habitações do conjunto de casas que pertencia ao Prior de Santa Maria, tem um acabamento da 

parede exterior em «chapisco»261 o vão que apresenta um passo processional; um miradouro 

“premeditado”; o edifício da câmara velha cuja torre do relógio é uma forma saliente na fachada e 

num burgo em que as casas são à escala humana. (Lynch, 2017, p.53-54,81-86 104-5) 

Ilustração 587 - Linhas medievais. Casa do médico. (Ilustração 
nossa, 2017)  

Ilustração 588 - Loja de antiguidades. Montra de molduras. Praça do Pelourinho. Lajes de pedra ditam o 
caminho de continuidade da Rua Espírito Santo – Rua Porta da Vila. (Ilustração nossa, 2018)  

Ilustração 589 - Pelourinho e miradouro. (Ilustração nossa, 
2017)  Ilustração 590 - Identificação do edifício com tratamento em chapisco, com uma 

materialidade diferente da envolvente. Casas do Prior. (Ilustração nossa, 2017)  
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A textura do frontispício principal com a técnica do “raspadinho” e a riqueza de detalhes 

estilísticos de cada vão do alçado tardoz. Este ecletismo é para alertar o caminhante 

que cada vão corresponde a um setor ou serviço da câmara municipal e de acordo com 

o grau de valor dessa função há mais empenho ou não na elaboração técnica do vão. 

Tirar partido das superfícies mantém o olhar intrigado pelo motivo. (Cullen, 2018,p. 46) 

Memória - A força da imagem que o Ser 

tem desse elemento marcante aumenta 

quando está associado a uma instituição 

ou marco histórico. (Lynch, 2017, p. 105) 

Cada elemento marcante tem 

a sua forma própria que 

indica a direção e intensifica 

os limites das ruas.   

Os edifícios mais antigos 

continham em volumetria e 

alçados uma diversidade de 

modelação, incidentes e 

texturas que os tornavam 

completos e autossuficientes.   

Ilustração 591 - A Praça parece fechada tal como alguns vãos que ficaram emparedados , verificando-se só 
as cantarias dada a sua importância histórica de representar um tempo determinado. Quando nos 
aproximamos do fundo da perspetiva, apercebemo-nos que há mais alternativas de prosseguir caminho, tal 
como as áreas destes vãos que tem novas hipóteses de uso. (Ilustração nossa, 2018)   

Ilustração 592 - Desenho de Sofia Sérvilo. Aluna da EBI Dr. Manuel Magro Machado – 
Stº António das Areias. “Eu gosto da igreja porque é muito linda” Este desenho pode 
representar ou a Câmara Velha com a torre do relógio adossada e o Pelourinho ou 
observando mais em pormenor parece tratar-se da Igreja do Convento de Nossa Senhora 
da Estrela com o cruzeiro manuelino que está defronte do portal gótico. No primeiro 
relance achou-se que se tratava dos Paços do Concelho, por isso a imagem surge nesta 
secção. (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017). A imagem do lado esquerdo é o 
frontispício principal da Igreja de Nossa Senhora da Estrela. (Ilustração nossa, 2017)  
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Cruzamento - Localização percetível 

porque se insere no âmago da junção 

das ruas mencionadas acima. Os 

cruzamentos ou pontos de mudança 

de direção são locais de grande 

perceção porque há quebras no 

movimento. Mesmo a escala do 

edifício ser idêntica à dos imóveis 

adjacentes. Destaca-se somente a 

torre do relógio que se consegue 

detetar a uma distância espacial 

adequada e informa onde o 

observador está. (Lynch, 2017, p. 52-

53, 106-107) 

O cruzamento de ruas que ocorre neste nó central tem a 

sua identidade porque mais nenhum cruzamento na vila tem 

esta expressão possuidora de diversos objetos e 

pormenores que constituem focos de atenção. As ruas que 

desembocam na Praça são desniveladas e nela adquirem 

planura. Os desníveis acentuam a sinuosidade da linha e 

oferece variedade à rua. (Lynch, 2017, p. 100, 106-107) 

A interrupção e o final destas ruas ocorre 

pelo aparecimento deste ponto decisivo 

que é a Praça e aumenta substancialmente 

a atenção, por este facto. Este cruzamento 

promove um efeito surpresa no viajante 

porque qualquer que seja a rua do qual 

caminhava, chega ao cruzamento e não se 

apercebe de todas as opções de saída do 

cruzamento, porque não é ortogonal. Só 

quando se aproxima do centro do 

cruzamento é que avista a estrutura 

urbana ao seu redor. 

Ilustração 593 - Elemento marcante ou acidente que contrasta com a envolvente, pela escala, 
altura, material, forma, cor. Neste caso este elemento não está desfasado da unidade. Dentro 
do conjunto é necessário uma hierarquia e pontos de referência. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 594 - Pormenor dos cunhais. A torre em balcão que dá 
acesso à Sala de Leitura com um conjunto de cachorros a rodopiá-la. 
A longarina que suporta os degraus da escada, visível e o patim de 
descanso que de um lado não foi pintado. Uma particularidade muito 
comum, que é pintar os elementos mas deixar uma secção sem tinta, 
fica só a pedra rude à vista. O cunhal em perpianho do edifício da 
mercearia. A malha medieval bem presente na imagem, o piso 
irregular rampeado ou em escadaria e com um traçado orgânico que 
permite ocultar o que advirá. (Ilustração nossa, 2018) 
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Sequência melódica - o caminhante ao vir da 

rua da Porta da Vila (a porta principal 

antigamente) descobre o pelourinho, depois a 

vista panorâmica, de seguida a casa do 

médico, depois a câmara velha ou paços do 

concelho e por último repara que o burgo ainda 

se prolonga horizontalmente para a rua do 

Espírito Santo e rua de Cima. E se olhar para 

trás, na direção sul, descobre acidentalmente 

uma elevação do terreno rampeada no seu 

início, estreita e discreta que corresponde à rua 

do Relógio. Mas se preferir continuar em frente 

e achar que já tinha sob controlo todo o espaço 

da Praça, eis que surge do seu lado esquerdo 

uma travessa com escadaria e um muro branco 

que “trava” aparentemente a continuidade 

desta travessa que segue para um nível 

superior. Portanto há um conjunto de etapas ou 

séries temporais que aumentam a intensidade 

da experiência do percurso. São metas que se 

sucedem até atingir o Castelo (?) por exemplo. 

Cada elemento está ligado ao que lhe precede 

e sucede. A vila não é revelada toda de uma só 

vez, ocorrem inflexões súbitas, expetativa. 

Barreiras -  A Casa do Prior constitui um edifício-

barreira, a sua forma retangular bloqueia a fluidez 

no movimento. Conferindo um equilíbrio entre 

espaço delimitado e espaço fluido. Ele não 

impede a circulação de pessoas ou veículos, 

simplesmente atua como elemento de pontuação 

e delimitação. As construções mais avançadas 

sugerem paragem e cortam a perspetiva 

infindável, criando recintos. (Cullen, 2018, p. 32) 

Ilustração 595 - Local de decisões. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 596 - Trv. da Cadeia, observada da R. João 
Garção. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 597 – Barreira (marcado a cor de rosa) que oculta a outra ala da Praça, a 
parte mais ampla, luminosa, desafogada que tem o Pelourinho ao centro e o miradouro. 
Em contrapartida a outra área da Praça que é onde o observador está, é mais sombria, 
esguia, com muitos estímulos ao mesmo tempo.  (Ilustração nossa, 2018) 
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Recinto – Um espaço delimitado é a 

consequência de irregularidades ou assimetrias 

de traçado em que o trajeto do ponto de partida 

ao ponto de chegada não é automaticamente 

oferecido ao caminhante, como sucede numa 

malha ortogonal. Há uma sequência articulada 

que vai desenrolando a ação. Quando um 

cruzamento é desfasado, a perspetiva fica 

obstruída por elementos que são referências, 

clarificando a orientação do transeunte. O(s) 

edifício(s) localizados neste desfasamento 

estão numa posição chave acentuando a 

dinâmica da estrutura urbana. Súbito 

aparecimento dos Paços do Concelho. O 

recinto é o objetivo da circulação. O local para 

onde o tráfego conduz quer veículos quer 

pedestres. Sem ele o tráfego tornar-se-ia 

absurdo. (Cullen, 2018, p. 27,31,34) 

Flutuação - Poder-se-ia admitir que a Praça 

tem dois recintos, um mais pequeno, mais 

sombreado, castrador, em que à medida que 

as ruas desembocam neste espaço, afunilam 

e o próprio movimento dos automóveis e dos 

pedestres se torna mais ansioso para chegar 

a este núcleo. Neste cruzamento irregular, 

começa a surgir os primeiros sinais de que se 

trata de um centro de comércio pela presença 

de lojas, imóveis de grande tamanho, mais 

detalhe, ruido. Depois daquele 

estrangulamento originado pela interação das 

ruas, há uma área desafogada, luminosa e 

ampla da Praça, que deixa ver o horizonte. 

Transitoriedade de um espaço estreito para 

uma zona ampla e novamente de seguida 

para uma rua estreita. (Cullen, 2018, p. 48) 

Ilustração 598 - Superfícies curvilíneas. Altura das fachadas voltadas para este (E) 
é maior, com mais pisos do que as fachadas viradas para oeste de menor dimensão. 
Esta peculiaridade repete-se em todas as ruas. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 599 - Em plena Praça, continua bem demarcada a ligação do eixo 
estrutural R. da Porta da Vila – R. do Espírito Santo. Orienta o caminhante, separa 
a contemplação do dever. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 600 - Atmosfera de recinto mesmo quando os volumes não estão adossados. 
Expetativa . Vão insondável da Torre do Relógio. A rampa indica a passagem de um local 
público para um recinto mais privado. (Ilustração nossa, 2018) 
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Acidentes – A Torre do Relógio 

cria uma saliência no meio da 

uniformidade da escala dos 

edifícios cercanos graças à sua 

silhueta muito particular. 

Prende o olhar e evita a 

monotonia. (Cullen, 2018, p.46) 

Ilustração 601 - Justificação do porquê das 
frentes das casas viradas para este (E) serem 
mais altas que as do lado oposto. Está 
relacionada com a implantação do casario 
sobre escarpa  quartzítica, que obtém uma 
inclinação suave em alguns pontos. Em 
primeiro plano, o afloramento rochoso 
fotogénico a lembrar que se está em Marvão. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 602 - Aglomerado urbano, visto do 
cruzeiro. O pinheiro está junto à Câmara Nova 
e a Torre adossada à Câmara Velha.  
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 603 - Vila intermediária. Entardecer.  
(Ilustração nossa, 2017) 
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Além - No muro que delimita a Praça a 

este, o Ser tem uma “sensação de além”. 

A paisagem que está para lá da barreira 

do muro caiado de branco do recinto é 

inatingível, transcendente. (Cullen, p.36)   

Ilustração 604 - Telhas de 
canudo, duplos beirados, a cor 
branca alentejana. A torre tem 
impacto sobre o casario pela 
forma  e não pela cor. O castelo 
sussurra lá no fundo, sereno 
por entre as nuvens. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 605 - Escarpas humanizadas e escarpas não 
humanizadas. O Ser já sabe que quando vê  um monumento 
religioso ou civil, neste caso a torre sineira que têm uma silhueta 
e escala diferente em relação aos edifícios imediatos, percebe 
que onde estão estes monumentos, que ali é o centro histórico, 
a parte mais primitiva da formação do aglomerado. São 
elementos de reunião, de culto, que remonta ao ajuntamento à 
volta da lareira. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 606 - Vista que se pode obter do miradouro da Praça 
do Pelourinho. A vila está erguida no firmamento. Logo ao 
amanhecer Marvão torna-se sublime. (Ilustração nossa, 2018)  
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Animismo – O passo processional que 

envolve o vão de uma janela provoca 

uma sensação de estranheza. “isto é 

aquilo”. (Cullen, 2018, p.74) 

Estreitamentos – Permitem 

uma atmosfera de recinto, 

porém não impedem a 

circulação de veículos nem 

peões, facultando uma 

articulação clara entre áreas 

diferenciadas. No pedestre 

causa sensação de pressão e 

contração. (Cullen, 2018, p. 47) 

Integração de árvores – A 

árvore implantada no centro da 

Praça próximo do Pelourinho. 

Transporta para a decoração de 

exteriores. Transmite frescura, 

elemento verde e natural que 

contrasta com a rigidez do 

pelourinho hirto e da edificação 

envolta da Praça.(Cullen, p.84-5) 

Ilustração 607 - Praça do Pelourinho. (Ilustração 
nossa, 2018) 

Ilustração 608 - Cantaria elaborada no séc. XVII.  
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 609 - Caminho de peões ao centro. 
Regimento militar a dirigir-se para o castelo. 
(Ilustração nossa, 2017) 
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Perspetiva delimitada - A câmara 

municipal velha encerra a perspetiva 

obrigando a contemplá-la. Também se 

pode aplicar neste caso específico o 

efeito de deflexão, que é uma variante 

da perspetiva limitada e que consiste em 

rodar intencionalmente o edifício (a 

câmara) que está no fundo de um eixo 

ortogonal, levemente, anunciando que 

mais próximo deste ponto há algo que o 

caminhante ainda não conseguiu ver, 

mas que é encaminhado e confirmado 

pelo próprio imóvel. (Cullen, 2018, p. 45) 

Pormenores – Nos alçados da câmara 

velha. Por exemplo o emblema 

manuelino que está entre o vão do 

tribunal e da Sala de Sessões. (Cullen, 

2018, p. 65) 

Ilustração 610 - O piso rampeado da Praça, faz com que o caminhante percorra de modo 
mais demorado junto à Câmara Velha para chamar a atenção de que se está a aproximar 
de uma área potenciada de elementos simbólicos, de comércio. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 611 - Fachada principal da Câmara Velha; chaminé 
de fumeiro; torre da bandeira do castelo no alinhamento da R. 
do Açougue. Expetativa ao cruzar o cunhal da câmara. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 612 - Praça observada do Cruzeiro. (Ilustração 
nossa, 2018) 

Ilustração 613 - Alçado e Perfil da Trv. da Cadeia. 
(Câmara Municipal de Marvão) 
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Caligrafia -  Graciosidade, leveza das guardas 

em ferro forjado sob fundo branco da fachada. 

(Cullen, 2018, p. 86) 

Graduação - A Praça simboliza um intervalo no 

conjunto sinuoso e esguio das ruas. É um 

elemento fácil de identificar. A forma da Praça 

como é muito especifica e expressiva daquele 

lugar e evita a sequência clássica do eixo axial e 

visual que se desenvolve retilíneo até atingir um 

determinado fim. Neste caso concreto seria o 

castelo ou as várias portas da vila. Porque as 

igrejas se confundem com o resto do casario. Não 

são elementos preponderantes, visto este lugar 

ter origens militares.(Lynch, 2017, p.112-114 

Sinestesia - A disposição da Praça não permite o 

contacto direto e visual com as outras ruas. Não deixa 

ver o óbvio. Representa uma paragem obrigatória. A 

forma é mais topológica que geométrica. (Lynch, 2017, 

p. 99-103, 110-111) 

Ilustração 614 - Troço da Rua Espírito Santo. Cor ocre a pintar 
as cornijas, os cunhais, os embasamentos. (Ilustração nossa, 
2018) 

Ilustrações 615 e 616 - Peças do tabuleiro quartzítico. Será que o burgo tem igrejas? 
(Ilustração nossa, 2017). Na imagem ao lado, ritmo. Sintonia, fruto da unidade. (Ilustração 
nossa, 2018) 
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Rua da Porta da Vila 

 

 

 

 

Ilustração nº - Ritmo. Sintonia, fruto da unidade. (Ilustração nossa, 2018) 

Compunha o eixo primordial com respeito à rede 

viária. Como já mencionado anteriormente, 

estabelecia a ligação entre a porta principal de 

entrada para a vila com a Praça do Pelourinho. 

Revela uma frente urbana contínua, com lotes de 

pequena dimensão e o pé-direito das casas é no 

geral baixo. (C.M.M.,2004, folha nº 10.2) 

Os elementos arquitetónicos são arcaicos e os 

edifícios certificam a antiguidade da vila de Marvão 

porque é a única via que apresenta mais elementos 

anteriores ao século XIV. Nesta rua, em particular, 

encontram-se portais com vãos antropomórficos, 

arcos quebrados e o vão com arco abaulado e 

chanfrado, muito ao género do século XVI. (Bucho, 

2017, p. 305 / C.M.M., 2004, folha nº 09.1) 

Ilustração 617 - Eixo da Porta da Vila. Eixo mais antigo do burgo. A Porta da Vila 
outrora era a utilizada preferencialmente. Na atualidade é a Porta de Ródão. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 618 - Rua da Porta da Vila e Rua do Terreiro, paralela à cerca urbana. 
(Ilustração nossa, 2017) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        490 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 619 - Evolução de cada arruamento. Cartografia antiga, projeto de fortificação de Marvão, 1765. A R. da Porta da Vila está 
realçada a verde. Estende-se da Porta da Vila até à Praça do Pelourinho. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.3)  

Ilustração 620 - Cartografia antiga, planta da Praça de Marvão, 1814. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.5)  

Ilustração 621 - Planta geral da vila na atualidade.  Escala 1 /2000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 03)  
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Visão Serial – Da progressão efetuada pelo caminhante origina 

uma série de pontos visuais que se sucedem como uma linha 

temporal composta por várias fases.  

Nessa continuidade há uma renovação através de pormenores, 

porque a estrutura e o traçado da rua se mantiveram por 

séculos, como podem comprovar as plantas anteriores e a 

datação dos edifícios deste eixo. (Cullen, 2018, p. 19-22)  

Expetativa – Despoleta curiosidade 

pelo facto de não se saber o que está 

para lá da Porta da vila. Imprime 

mistério e imaginação. (Cullen, 2018, 

p.51)  

Ilustração 622 - Cronologia. Implantação dos imóveis civis e religiosos. Escala 1:2000. (Câmara 
Municipal de Marvão, 2004, folha nº 09.1) 

Ilustração 623 - Vão da muralha da cerca urbana. (Ilustração nossa, 
2018) 
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Enclave – é um espaço de transição 

interior aberto e de acesso direto para o 

exterior. É um local mais sossegado e a 

luminosidade é moderada. Avista-se o 

exterior de um ponto afincado e seguro. 

(Cullen, 2018, p. 27) 

Aqui e Além – Orienta o olhar para fora do recinto 

muralhado da Porta da Vila. Primeiro plano ou o “Aqui” 

é a muralha e o segundo plano ou “Além”, o conjunto 

urbano com a cantaria dos vãos em granito que 

polvilham a brancura das casas. Ambos os planos tem 

funções distintas, texturas, materiais diferentes. 

(Cullen, 2018, 37-38)    

Ilustração 624 - Implantação da casa corresponde ao último quartel do séc. XX. O 
vão da porta é dissonante ao que é comum na vila, porém faz menção ao arco de 
volta perfeita da muralha e à espessura do próprio vão da muralha também. 
(Ilustração nossa, 2018)  

Ilustração 625 - Noutro ângulo, observa-se os frontispícios da 
Rua da Porta da Vila direcionados a E. Na imagem esta artéria 
parece interminável, devido ao afunilamento e ao eixo visual muito 
esguio, contudo a imagem seguinte mostra que há cadências no 
caminho. (Ilustração nossa, 2018)  

Ilustração 626 - Aparentava ser uma rua axial, mas como se trata 
de uma malha medieval confere em muitas pontuações, barreiras 
que desnivelam o caminho tornando-o rico em mistério ao 
percorrê-lo. (Ilustração nossa, 2018)  
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Delimitação – Quebra da continuidade, 

obrigando o olhar a deter-se, mas por um 

curto espaço de tempo, progredindo 

novamente pela rua. (Cullen, 2018, p. 49) 

Ilustração 627 - No interior do enclave que a espessura da Porta da 
muralha oferece visualiza-se a Rua do Terreiro que é uma rua 
circunvagante, violenta por ser destinada ao tráfego de veículos, outrora 
gado. Por isso o enclave serve de proteção. As lajes de pedra tomam a 
decisão de ir pela via primordial, que é mais segura, mais calorosa. 
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 628 - Janela de sacada com guarda em ferro forjado. (Bucho, 
2017, p. 310)  

Ilustração 629 - Rua da Porta da Vila. (Ilustração nossa, 2018)  

Desníveis – O ato de subir remete o 

caminhante ascender ao desconhecido. 

Mistério. (Cullen, 2018, p. 40) 
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4. 

 

Perspetiva velada – A cortina vegetal 

acima do muro de suporte  permite 

intensificar a barreira, que torna a 

forma que está para além desta 

estrutura verde, mais longínqua. 

Quando surge uma aproximação, há 

um aparecimento súbito e completo do 

que estava oculto, provocando um 

efeito de espanto. (Cullen, p. 43-44) 

Ilustração 630 - Vão de 
janela com cantaria do séc. 
XVI, com molduras em baixo 
relevo “tipo caixotões” nas 
ombreiras. (Ilustração nossa, 
2017) 

Ilustração 631 - Vão de 
janela com cantaria do séc. 
XVI, com molduras em baixo 
relevo “tipo caixotões” 
somente na verga. (Ilustração 
nossa, 2017) 

 

Ilustração 632 - Intervalo. Quebra do eixo visual em 
“túnel”. Repare-se na altura grosseira do espelho do 
degrau, tipicamente medieval. (Ilustração nossa, 2018) 

 

Ilustração 633 - Rua do Forno. (Ilustração nossa, 2018) 

 

A rua do Forno para atrair a subi-la era 

necessário que por trás da folhagem 

verde e do muro branco que se verifica ao 

fundo, houvesse um elemento marcante. 

Assim parece secundária e cansativa de 

percorrê-la dado ser íngreme. 

Ilustração 634 - Vão anterior ao séc. XVI. Arcos conopiais no lintel. No 
fundo a Rua da Porta da Vila. As paredes das habitações são muito 
largas, incham e desincham conforme a temperatura e humidade, não 
são retas. (Ilustração nossa, 2018) 
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Focalização – É um apontamento ou 

um pormenor na paisagem que 

despoleta dramatismo  ou sensações 

de surpresa e admiração. Guia o 

olhar. (Cullen, 2018, p. 39) 

Memória – Objetos que identificamos como 

pertencentes desta rua. A Porta da Vila; as 

esculturas que estão dispostas no muro do 

largo/Travessa do Terreirinho. (Lynch, 2017, 

125-128) 

Ilustração 636 - Camadas. (Ilustração nossa, 2018) Ilustração 635 - Argola para segurar 
o animal de trabalho junto à casa do 
dono. Desenho indicativo da função. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 637 - Correio em forma 
octagonal, para parar com a 
publicidade. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 638 - Porta da Vila visualizada intramuros. Dois arcos de volta 
perfeita com a dobradiça a indicar a existência da porta de madeira ou porta 
gradeada em ferro. Símbolos de design gráfico incrustados no pano 
muralhado, muito visível na vila esta forma de indicação em vez de ser 
sinais verticais. Tudo tem dominante horizontal. Caminho de ronda em 
cima. (Ilustração nossa, 2018) 
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Estreitamento – Proporciona uma 

atmosfera de recinto. Divide zonas 

bem definidas e diferenciadas 

quanto à função. Os 

estreitamentos observados na 

travessa do Terreirinho e na 

travessa do Terreirinho do Forno 

efetuam a separação entre a Rua 

do Terreiro (uma das ruas que 

circunvala a vila) e a rua da Porta 

da Vila. (Cullen, 2018, p. 47) 

A rua da Porta da Vila tem um caráter mais privado e residencial em comparação à rua do 

Terreiro e ao próprio Terreiro que são mais movimentados e ruidosos por serem espaços com 

inúmeras respostas culturais (a albergaria, o centro cultural, o mercado) e o tráfego de 

veículos. Outrora, localizava-se um forno público na Travessa do Terreirinho do Forno. Na rua 

de Baixo (onde se inicia a circunvalação ao redor da vila) existia um touril e um curral. 

Pode-se assumir que este local foi fadado desde a sua origem à circulação de 

animais e no presente à de automóveis e deveria estar devidamente separado 

das áreas mais sossegadas e habitacionais e deste modo existir estes 

estreitamentos, que permitem o reduzido campo visual e induzir no caminhante 

que esta área baixa do aglomerado e “violenta” é destinada à circulação e não à 

paragem e contemplação. 

Ilustração 640 - Correio. Novamente o nº 8, em destaque no número de 
faces. O nº 8 é um mediador entre o céu e a terra. Ligação entre a parte 
espiritual e física. Se estiver deitado representa o infinito. É o símbolo do 
equilíbrio e da justiça. Na tradição cristã simboliza a Ressurreição. 
Metamorfose. Repare-se que propositalmente ou sem se aperceberem, os 
marvanenses cravaram nas suas casas o que sentem sobre Marvão, é que 
de facto este lugar é um intermediário entre o que é terreno e o que é 
divino, um lugar mensageiro, um lugar que não tem início nem fim. 
(Ilustração nossa, 2017) Ilustração 639 - Trv. do Terreirinho, e parte do troço da 

R. da Porta da Vila. Intimidade. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 641 - Trv. do Terreirinho a não entregar o horizonte ao observador. “Além” 
assustador. Atmosfera acolhedora no interior deste recinto. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 642 - Cavaleiro. Pormenor do chapéu. (Ilustração nossa, 2017) 
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Animismo – Dar uma expressão e animar uma forma, 

mesmo que não esteja relacionada com a função desse 

objeto. (Cullen, 2018, p. 74) 

Graduação – Ao longo deste caminho principal há um ponto que divide este com 

respeito ao percurso feito pelos caminhantes. É a travessa do Terreirinho pelos 

pequenos elementos decorativos e criativos e pelo diminuto miradouro no cimo das 

escadas desta travessa. Onde se pode observar mais de perto extramuros a povoação 

de Santo António das Areias e Espanha no horizonte. (Lynch, 2017, p.60) 

  

O peão ao atravessar estes 

estreitamentos, rampeados, quando vai 

da rua da Porta da Vila para estes 

“corros” se sente pressionado e 

comprimido, acelerando o passo. 

Enquanto que o percurso contrário de 

regresso ao interior do burgo, o pedestre 

está aliviado, confortável. (Lynch, 2017, 

p. 86-90,99-105)  

Ilustração 643  - Cartas. Árvore com olhos, muito esotérico. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 644 - As escadas mudam a sensação de percurso. O 
observador está seguro mas se descer fica perturbado com a 
aproximação à muralha, com o estreitamento, com a atenuação 
de luminosidade. Sente-se preso. Rosa dos ventos a indicar 
precisamente as coordenadas corretas. Santo António das Areias 
extramuros. (Ilustração nossa, 2017) 
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A rua da Porta da Vila sendo das 

estruturantes do burgo contém uma direção 

para atingir determinado fim, o castelo. Ao 

entrar por esta porta se caminha em 

sentido ascendente por um desnível 

rampeado que só apazigua ao chegar à rua 

do Espírito Santo. Retomando novamente 

a inclinação na rua do Castelo. O Ser sente 

estas variações como alvos a superar 

porque supõe que há um propósito e a 

curiosidade fá-lo continuar a descobrir o 

que vem mais adiante ou o Além. Sem o 

auxílio de sinais, placas ou letterings. As 

próprias superfícies delimitam e 

acompanham a direção da rua. (Lynch, 

2017, p. 109-110) 

Pontuação – Interseção no alinhamento 

da rua. Quebra momentânea do eixo axial. 

Incorpora pausas no percurso. Inúmeras 

formas de demarcação de um espaço 

através de elementos físicos verticais ou 

objetos expressivos, jogo entre espaços 

amplos e estreitos. (Cullen, 2018, p.47) 

Ilustração 645 - Depois daquela “bolsa” ou recinto que é o largo do 
Terreirinho, a meio da artéria da Porta da Vila, segue de maneira 
abrupta como forma de aviso da proximidade de um centro. 
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 647 - De seguida a Praça e depois se repara num 
beco. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 646 - Primeiro descobre-se o Pelourinho, de 
seguida verificamos que há continuidade. (Ilustração nossa, 
2018) 

Ilustração 648 - Cantaria anterior ao séc. XV. (Bucho, 2017, 
p. 304) 
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Omissão – O conjunto urbano apresenta cantarias em granito a ladear os vãos das 

portas e janelas e por usar o mesmo material, o granito, não se reconhece de 

imediato que alguns vãos detém um tratamento individual e criativo de cantaria 

únicos correspondentes a um tempo específico, ao afeto e personalidade do 

proprietário. (Cullen, 2018, p. 75) 

Ilustração 649 -  Elementos decorativos 
particulares dos séculos XV e XVI. (Bucho, 
2017, p. 308) 

Ilustração 651 -  Elementos 
decorativos particulares dos séculos 
XV e XVI. (Bucho, 2017, p. 308) 

Ilustração 652 -  Vão de porta 
emparedado transformado em janela 
no presente. Recorrente na vila. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 653 - Rasgo na tela. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 654 - Cantaria em arco 
quebrado com impostas, séc. XIV. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 650 - Verga em arco abaulado, 
típico do séc. XVI. Deteta-se uma pré-
existência de um vão com arco de volta 
inteira. (Ilustração nossa, 2017) 
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Ilustração 655 - Travessa do Terreiro. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 656 - Verga reta chanfrada e esquadrinhada típico do séc. 
XVI. Cachorros a ladear o vão com carrancas. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 657 - Elementos decorativos anteriores ao 
séc. XVI. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 659 - Calçada “medieval” em pedra irregular da região. 
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 658 - Matina. (Ilustração nossa, 2018) 
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Pavimento – Um dos fatores que contribui para 

a unificação e coesão numa cidade.  Na vila de 

Marvão as artérias internas do burgo são mais 

recatadas e tortuosas com um pavimento em 

calçada de pedra irregular de granito em que 

enormes blocos de pedra estão sequenciados a 

meio da rua e corresponde à canalização dos 

esgotos. Já as ruas que perfazem a 

circunvalação da vila não têm esta disposição do 

pavimento com um “corredor” de granito a meio 

do caminho. (Cullen, 2018, p. 55) 

Ilustração 661 - O vão de janela é anterior ao séc. 
XVI e o vão da porta é anterior ao séc. XV. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 660 - Verga reta com saliências triangulares nos cantos superiores. 
Moldura esquadrinhada para dar profundidade, características do séc. XVI. As 
carrancas. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 662 - Pormenor decorativo da primeira metade do 
séc. XX? (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 663 - Rua da Porta da Vila. Não se vê ainda a Porta da 
Vila da cerca urbana. Calçada em pedra irregular de granito com fiada 
central de lajes em granito. As superfícies também retém movimento. 
Marcação de algumas cantarias mais antigas na vila. (Ilustração 
nossa, 2018) 
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Infinito – Se em lugar da continuidade 

da rua depararmo-nos com o céu, o 

choque dessa substituição inesperada 

fará com que nos pareça infinita. A 

supressão dos planos intermédios, 

justapondo o primeiro plano e o céu, 

faz com que este último ganhe um 

sentido profundo. (Cullen, 2018, p. 52) 

Preto e branco – Confere às estruturas 

maior nitidez e um aspeto rematado. As 

paredes brancas funcionam como forma 

de sinalização. O branco transmite um fim 

ou objetivo preciso. O preto torna 

habitável a forma. (Cullen, 2018, p. 93) 

Caráter homogéneo – Na topografia; 

no tipo de edifícios; na continuidade de 

cor, textura, material, pavimento, 

detalhes da fachada. (Lynch, 2017, p. 

107,112-115, 90-93, 70-71) 

Ilustração 664 - Gradação. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 665 - Imagem Urbana, Rua da Porta da Vila, Praça do Pelourinho, Trv. do Terreirinho. Escala 1: 200. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 
10.2) 

Ilustração 666 - Labirinto. Decoração de vão anterior ao séc. XVI 
com verga reta sobre impostas de recorte côncavo (estilo românico). 
(Ilustração nossa, 2018) 
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Rua do Espírito Santo 

 

 

 

As edificações mais representativas, 

estão implantadas neste troço. A igreja 

do Espírito Santo, o Hospital da 

Misericórdia, a Casa do Governador, 

cujos os vãos são de sacada, assentes 

sobre cachorros de pedra com volutas 

e adornados com balaustradas de ferro 

forjado seiscentistas. (C.M.M., 2004, 

folha nº 10.1) 

O edifício dos Correios é considerado um dos 

maiores imóveis da vila (com exceção da 

Pousada de Santa Maria). O cunhal norte não 

sobe até ao beirado e duas das cinco janelas 

estão emparedadas e mais baixas, indiciando 

que ocorreu uma sobreposição de frontispícios. 

Possui um quintal, a que se incrustou a Fonte do 

Concelho. (Bucho, 2017, p. 73) 

Ilustração 667 - “Casa do Governador”. Varanda com guardas em ferro 
forjado, do séc. XVII. Sub - beirado em pedra granítica, identificador de 
um edifício ilustre. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 668 - Detalhe da consola assente em pedra lavrada e que por 
sua vez por cachorros que finalizam em volutas. Reutilizações do imóvel 
que no presente alberga o serviço dos Correios. (Ilustração nossa, 2018) 
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Ao percorrer a rua, preenche a perspetiva, 

o arco quebrado de estilo gótico que une os 

dois segmentos da rua, o que suscita a 

suspeição que foi construído em época 

muito remota (séc. XIII / XIV). Ao que 

parece, na vila de Marvão, os arcos 

construíam-se para ligar espaços que 

pertenciam ao mesmo proprietário, em que 

de um lado da rua situava-se a residência e 

no outro o quintal. (Bucho, 2017, p. 80-81) 

Ilustração 669 - Interior da Rua do Espírito Santo. (Ilustração nossa, 
2017) 

Ilustração 670 - Mais próximo da travessia aérea e noutro 
ângulo, já se avista a torre da bandeira do castelo. Basta só 
desviar o corpo para o lado direito que se obtém outro 
elemento marcante. O percurso vai sendo pontuado de 
acidentes e pormenores decorativos conforme a posição do 
observador. Não entediando o Ser. Visualizar uma parte do 
elemento militar, basta, para indicar que é por ali a direção 
para chegar ao castelo. (Ilustração nossa, 2017) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        505 
 

 

Ilustração 671 - Cartografia Antiga. Projeto de Fortificação de Marvão, 1765. A cor verde representa a Rua do Espírito Santo, 
dividida pelo arco. A amarelo corresponde ao Largo do Espírito Santo. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.3) 

Ilustração 672 - Cartografia Antiga. Planta da Praça de Marvão, 1814. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.5) 

Ilustração 673 - Planta Geral da vila de Marvão. Início do séc. XXI. Escala 1:2000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 03) 
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Foi neste largo que hipoteticamente se fundou a Santa Casa da Misericórdia de Marvão 

no reinado de D. Manuel I em 1520. A igreja do Espírito Santo foi adossada à casa da 

Misericórdia posteriormente a esta datação. A casa da Misericórdia, circunvizinha à 

igreja, só se transferiu para o convento de Nossa Senhora da Estrela em 1903. O edifício 

da fachada principal só detinha 2 pisos sendo acrescentado um terceiro aquando das 

obras de reabilitação concedidas em 1901 para instalar o hospital.(Bucho,2017, p.91-93) 

A face dianteira da igreja, na sua integridade não aparenta ser um monumento imposto 

naquele local por não exibir um contraste como é prática nos edifícios religiosos, 

transcreve uma continuidade face à unidade do conjunto urbano. Unicamente o portal 

renascentista, os cunhais e a torre sineira é que a denunciam. O que torna esta 

característica num dado singular neste aglomerado. As igrejas se reduzem ao lado 

terreno e se equiparam ao Homem. (Bucho, 2017, p.91-93) 

E para reforçar esta afirmação, um trecho dita que era tradição na noite de Natal na 

Igreja do Espírito Santo tal como na Semana Santa realizarem-se “comédias e outras 

representações teatrais, palestras”, salientando uma vertente participativa do crente, 

portanto mais próxima do que é o Ser. Porém não foi visto com bons olhos pelo bispado, 

que chegou mesmo a proibir, afirmando se tratar de exercícios profanos, 

“(…)Reprezentaçoins ao vivo do q. se experimentavam muitos escândalos, e 

indeçençias,(…).” (Bucho, 2017, p. 94) A ordem não chegou a ser cumprida. 

Ilustração 674 - Largo do Espírito Santo. (Ilustração nossa, 2018) 
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A primeira imagem demonstra que ao percorrer a rua Espírito Santo, nenhum 

caminhante supõe que há uma igreja. Estando o olhar completamente imerso no 

ponto de fuga que é o castelo. A empena da igreja é comparada aos imóveis 

adjacentes. Segue-se a imagem do meio, onde se vislumbra o coruchéu coroando a 

torre da igreja, o que altera a explicação anterior. À medida que se vai progredindo 

há elementos que surgem e mais adiante ficam ocultos dado o desnível e a 

sinuosidade do troço. Na imagem mais à direita observada a igreja do Espírito Santo 

através da rua do Castelo, se retirássemos o remate emoldurado da torre sineira e o 

frontão na fachada principal, ninguém suspeitaria de tal programa religioso. Na 

imagem de baixo sobressai a horizontalidade das igrejas do casario nomeadamente 

a do Espírito Santo. O conjunto urbano transcreve um plano que quebra as silhuetas 

irregulares das montanhas que estão no horizonte. 

Ilustrações 675, 676 e 677 - As duas primeiras imagens do lado esquerdo, o caminhante está na R. Espírito Santo, quase no mesmo 
ponto. Descubra as diferenças! A terceira imagem, o caminhante está a observar a Igreja do Espírito Santo a partir da R. do Castelo. 
(Ilustração nossa, 2017 e 2018) 

Ilustração 678 - Conjunto urbano no cimo da 
serra de Marvão. Imagem captada a partir do 
castelo. A rosa está demarcada a Igreja que dá 
o nome ao largo e à rua. (Ilustração nossa, 2017) 
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Após esta mudança de localização, obteve 

este edifício uma reconversão programática 

nas décadas de 30 e 40, onde funcionou no 

segundo andar do antigo hospital da 

Misericórdia, uma sociedade recreativa; as 

escolas femininas; recebe o centro de 

assistência social materno-infantil em 1946; 

operou o seminário diocesano durante seis 

anos; uma ala masculina do «Asilo dos 

Rapazes» e por último, reabilitado para 

habitação camarária, prevalecendo assim 

até à atualidade. (Bucho, 2017, p. 95-101) 

 
Sucede uma sistemática renovação e adaptação de 

espaços interiores de cada edificação em Marvão 

devido à falta de espaço intramuros, o que acaba por 

fazer com que permaneça habitável e vivificado este 

lugar num sítio tão herético.     

No Largo Espirito Santo existiu no séc. XIX, o 

Palafrém de Marvão. O palafrém era a zona de 

descanso de «cavalos de postas», que tinham a 

empreitada exclusiva do transporte da 

distribuição das cartas de correios. Foram 

utilizados nos primeiros serviços públicos deste 

meio de comunicação. (Bucho, 2017, p. 106-107)      

Aquele espaço funcionava como uma 

espécie de estação onde se efetuava a 

troca dos animais para descansarem e 

também o seu porto de abrigo.        

Ilustração 679 - Antigo edifício da misericórdia e hospital no 3º piso. (Ilustração 
nossa, 2018) 

Ilustração 680 - Localização do Palafrém de Marvão na Trv. do Espírito 
Santo. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 681 - Parte da Planta militar de 1814 que foca o Largo 
e Trv. do Espírito Santo e a dimensão e forma do “Palafrém”. 
(Bucho, 2017, p. 106) 
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O início dos anos 30 do séc. XX é a 

data mais presumível de se ter 

inaugurado a Fonte do Espírito Santo.  
Não só esta como as outras 

fontes espalhadas pela vila, 

cuja água é para consumo e 

provém da Fonte do 

Concelho, uma localidade 

na encosta nordeste que se 

desenvolveu graças a esta 

nascente de água, que é 

tirada a motor para os ditos 

fontanários da vila, a uma 

cota superior.(Bucho, 2017, 

p. 103-106) 

Ilustração 682 - “Largo do Espírito Santo entre 1929 e 1947” (Bucho, 2017, p. 89)  

Ilustração 683 - Imagem aérea do aglomerado urbano e os caminhos medievais na 
encosta formando um “X”. Localização do povoado Fonte do Concelho. ( 
https://www.google.com/earth/) 

Ilustração 684 - A fonte 
propriamente dita e todo o 
arsenal de bombeamento 
da água para alimentar os 
fontanários da vila. 
(Ilustração nossa, 2017) 
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262  O vocábulo “Chã” provém do latim «plana» plano. O historiador de arte George Kubler utiliza pela 
primeira vez o nome “chã” no seu livro “Arquitetura Portuguesa Chã: Entre as Especiarias e os Diamantes”. 
Período de 1521 a 1706. Corresponde a uma fase de recolhimento espiritual, de crise de crenças, de perda 
de independência, de poucos recursos económicos, de reforço das ordens religiosas que suscitou o surto 
de intensa construção de igrejas e conventos mendicantes. O «estilo chão», assenta numa clareza e 
simplicidade formal e estrutural; é inteligível, funcional e linear. Criado exclusivamente em território 
português. A arquitetura religiosa chã é marcada por uma “igreja-caixa”, “igreja auditório”, de nave única 
com supressão do transepto; com púlpitos postos nos tramos centrais, face a face; capela-mor (abside) 
profunda; naves laterais transformadas em capelas interligadas; basílicas com 2 torres sineiras. Loewen, 
2011) 

O que é afirmativo é que esta fonte pública do 

local indicado entra num processo de 

degradação, explicado pela vandalização das 

bicas pelas tropas absolutistas de D. Miguel, que 

fizeram um cerco cerrado à Praça de Marvão no 

inicio do ano de 1834, logo após os liberais terem 

tomado a posse da Praça em Dezembro de 

1833.  

Na tentativa de sua recuperação, veio de Lisboa 

na década de 20 do século XX um motor novo e 

bombas mais potentes para elevar a água à vila. 

Nos anos 30 a Câmara Municipal optou por 

posicionar mais fontes no burgo. 

Em 1947, os componentes que compõem a edificação da Fonte do Concelho são transpostos 

para o largo do Espirito Santo, sendo esta desmantelada do local onde ainda é a sua 

nascente. Porque a que estava no largo, tinha uma imagem burlesca que não enquadrava 

com a simplicidade da unidade, como se verifica na imagem da página anterior. 

A verdadeira e a original fonte do 

concelho que foi trasladada para o 

largo do Espírito Santo e que acabou 

por ficar com o mesmo nome, já 

apresenta uma estrutura “chã”262, 

geométrica que contrasta com a cal 

branca da envolvente pela sua pele 

em granito, o que quebra esta 

clareza de forma é o frontão de 

protuberância renascentista. 

Ilustração 685 - Fonte do Concelho. Erguida em 1713 na povoação com o mesmo nome. Depois foi “trasladada e remontada no Largo do Espírito 
Santo em 1947” (Bucho, 2017, p. 105) (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 686 - A fonte está na junção de duas ruas, a R. do Açougue e a R. do 
Espírito Santo. (Ilustração nossa, 2018) 
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Sendo uma fonte com uma conceção 

reveladora do seu uso tal como todos os 

elementos erigidos na vila ou Praça de 

Marvão, porque são reconhecíveis pelo 

indivíduo, logo intemporais, assim se 

considerou que devia estar na vila para que 

fosse apreciada pelos locais como também 

por visitantes. (Bucho, 2017, p.106) 

Focalização e Truncagem – O aparecimento de um arco a ligar as duas frontes da 

rua em análise, desperta ao observador espanto e um certo grau de imprevisibilidade. 

Constitui uma barreira a uma rua “corredor”, facultando uma visão serial. A perspetiva 

é truncada pelo primeiro plano que é o arco e a casa do médico na Praça que está em 

segundo plano. Para se chegar a um ponto focal, passa-se por uma interposição de 

interstícios que criam uma ilusão de interpenetração espacial. (Cullen, 2018, p. 39-40) 

A identificação da rua, indicia ser uma pedra de travamento pertencente ao cunhal.  

Ilustração 687 - Justaposição. (Ilustração nossa, 2017) 
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Expetativa   

Ilustração 688 - Atmosfera campestre em pleno aglomerado 
urbano. Rasgo de luz corta o eixo estabelecido. Observa-se o 
arco da R. do Castelo tal como um extrato do castelo. 
(Ilustração nossa, 2018)  

Ilustração 689 - Onde irá entrar o Sujeito? (Ilustração 
nossa, 2017)  

Ilustração 690 - O mesmo rasgo de luz da imagem 
de cima e por onde o Sujeito entrou. (Ilustração 
nossa, 2018)  

Ilustração 691 - Desvenda-se o mistério, Trv. do 
Chabouco que mostra um excerto da soberba 
paisagem .(Ilustração nossa, 2017)  
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A vila de Marvão poderia ser comparada a um 

ermitério. Ambos se localizam em locais 

elevados, isolados, belos no que concerne à 

paisagem natural e à vista que se alcança a 

partir daí. A construção humana é também 

submetida ao relevo e se ouve o silêncio e se 

medita. Advindo a correlação com a 

intemporalidade porque um local isolado é 

maioritariamente transcendente, inócuo, 

lembrando o paraíso.    

Justaposição e truncagem – O primeiro 

plano é a vila e o segundo é um aglomerado 

ao longe. O plano intermédio é a zona rural. A 

escala é inequívoca entre cada trama. E quem 

está em primeiro plano ou Aqui revela a 

autoridade e superioridade de quem domina e 

esmaga o conteúdo rural indefeso em baixo e 

Além.  A sensação que se tem é de um 

compasso entre espaço construído em 

agrupamento e campo e a alternância 

contínua destas categorias.  

Por outro lado verifica-se na imagem que a vila 

está recolhida sobre si mesma, enganchando-

se as vias por entre as casas, permitindo ver 

numa brecha a área rural desamparada.  Há 

uma expressividade e clareza da 

categorização da paisagem. (Cullen, 2018, p. 

39-40, 62) 

Ilustração 692 - Precipício. “Molho” de casas caíram pela ladeira. 
Povoação de Stº António das Areias. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 693 - Geometria. (Ilustração nossa, 2018) 
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É indispensável reforçar a evidência que na vila de Marvão a forma não segue a função. 

Há uma uniformidade clara do aglomerado, que não se advinha onde fica tal serviço 

público, a não ser os primitivos serviços a serem criados numa cidade, o castelo, as 

igrejas, os paços do concelho ou câmara que pela forma identificamos a função. 

Enquanto os serviços secundários confessam o apoio de letterings, símbolos, detalhes.  

Isto especializa Marvão pelos vários ofícios mudarem de imóvel de um para outro, 

deixando as marcas ténues da sua passagem no exterior de cada edifício e mais 

marcadamente no espaço interior. Não houve alternativa na Praça de Marvão, devido 

ao terreno declivoso e falta de espaço. Para além desta reflexão, o facto de alterarem 

a função não os faz serem obras individuais. Quanto mais espaço urbano houver, maior 

a tendência para a disfunção da imagem inicial da cidade primitiva, mais azo à 

imaginação e a cidade é formada por um conjunto de formas díspares umas das outras. 

A escala deste aglomerado urbano é pequena tanto em linha vertical como 

horizontalmente, logo mais fácil de controlar. (Lynch, 2017, p. 112-115 86-93, 71) 

Ilustração 694 - Se não forem identificados a cor os edifícios religiosos, passariam por imóveis civis. O castelo seria um rochedo 
quartzítico lapidado pelo vento e pela chuva e quiçá pelo homem que o poliu. (Ilustração nossa, 2017) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        515 

 

 

  

Omissão significativa – Omite o objeto 

principal ou para reforçar o seu significado 

ou porque não é necessário.  

A casa do governador tem vãos de sacada e 

dupla verga, guardas em ferro forjado de um 

acabamento meticuloso e o pormenor que 

denuncia ao transeunte de se tratar de um 

proprietário ou órgão importante é o duplo 

beirado cuja linha inferior em vez de ser telha 

como é corrente na vila, é em pedra 

granítica.  

A cor vermelha da porta e a forma 

axadrezada desta, são universais  dos 

«Correios» que quase nem precisava de 

lettering de apoio. Repare-se que no vão da 

janela, mantiveram uma janela tradicional de 

abrir de duas folhas, só mudou a cor, 

vermelha. (Cullen, 2018, p. 75) 

Ilustração 695 - A “Casa do Governador”  (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 696 - Porta de entrada dos Correios no intradorso do arco. (Ilustração 
nossa, 2018) 

Na generalidade das ruas desta unidade, há acidentes e formas de ordenamento do 

território que facilitam a identificação e a organização na memória. Apesar das artérias 

terem um objetivo delineado, os elementos diferenciadores nelas, enriquecem a 

experiência do percurso e são perpétuos porque os reconhecemos àquele espaço e 

não a outro e não podem sair dali porque a rua é lembrada pela existência deles. Nesta 

via em particular, ao descrevemo-la ou explicar onde se encontra algo utiliza-se termos 

temporais como o caso de “antes de” ou “depois de” largo do Espírito Santo, do arco 

gótico, da casa do governador. (Lynch, 2017, p. 81-86, 111) 
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É curioso o Multibanco iludir uma janela elementar que possui multifuncionalidades ou 

múltiplas janelas virtuais, tal como um imóvel na vila de Marvão que ao longo da sua vida 

adquire inúmeros programas ou funções. Uma simples janela detém um grande espólio 

no seu interior. A caixa multibanco interage inocentemente com os restantes vãos da 

fachada. Com a cor metalizada, lembra o granito da cantaria no entorno dos vãos. Se na 

“verga” não tivesse o logotipo do Multibanco ninguém notaria.  

 No desenho é comprovável as várias  janelas semelhantes por causa de todas serem 

ladeadas por pedra e não pelo tipo, porque nisso são muito variadas, pela excessiva 

compartimentação do programa habitacional ou outros usos que transferem a imagem 

de olhares diferentes para a paisagem estonteante à volta deste cabeço onde está a vila 

implantada, consoante a orientação do vão.  

Ilustração 697 - Vão da década de 80 do séc. XX. 
Lintel sobressaído com letras. “Cantaria” em metal 
escovado. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 698 - Desenho de Andreia Lopes Mimoso. Aluna da EBI Dr. Manuel Magro Machado – 
Santo António das Areias. Uma das singularidades da vila é os vãos, tão profusos no desenho. 
Não podia faltar a paisagem dos serros que se observam na parte sul do município. Porque Marvão 
é um conjunto integrado. (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 
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Metáfora- Insinua algo que não se vê. Mas 

que se depreende que existe ou há uma 

continuidade. Nesta imagem as lajes de 

pedra de granito situadas no meio do 

encalço das ruas e que reforçam a silhueta 

contém muitos segredos por de trás delas.  

Primeiro seguem o rasto da direção que a 

rua efetua, como se fosse uma condição 

obrigatória e premeditada funcionalmente 

para os habitantes e caminhantes se 

deslocarem. Segundo porque  nesta vista 

especula-se que haja uma  rua para cima 

(rua do Açougue). A curva pronunciada 

não foi um mero traço natural, quer pela 

curvatura quer a localização. Pois vai 

desembocar na “reta” do Espírito Santo na 

laje de pedra deitada ou mais horizontal 

comparada com as outras lajes irregulares 

que acompanham a rua Espírito Santo. Em 

termos visuais a curva diminui a autoridade 

forçada do caminho. (Cullen, 2018, p. 72-

73) 

Outro pormenor curioso é os muros que 

“avisam” da ocorrência de desnível ou 

inclinação das vias. Porém se repara que 

seguem respeitosamente o traçado das 

ruas em questão. A curva do muro denuncia 

o largo e a linha reta traduz a determinação 

em alcançar o castelo da rua do Espírito 

Santo. Só que desta vez os muros não se 

ligam por não fazer sentido, visto que a 

fonte da vila já possui um adro antes de se 

chegar ao tanque e às bicas. 

Ilustração 699 - Fiada de lajes colocadas no início do séc. XXI, inspirada na 
pré-existência de um murete da fonte que perfaz também uma curva. 
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 700 - Rua do Açougue lajeada. Exibição da silhueta das 2 
palmeiras que estão a cota superior no Largo das Palmeiras. (Ilustração 
nossa, 2018) 

Ilustração 701 - “Pedra de toque” tem mais comprimento e menos largura que 
as restantes da fiada. (Ilustração nossa, 2018) 
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É de notar que a fiada de lajes de pedra da 

Rua do Espírito Santo tem um aspeto primitivo, 

visto ser uma das ruas mais antigas. As lajes 

do largo são introduzidas posteriormente.  

Reproduzir algo do passado mesmo com uma 

outra configuração, mais geométrica e não tão 

tosca como é habitual nas formas arcaicas, é 

não esquecer os marcos que formam o Ser 

num dado lugar e integrá-los criando novas 

ligações com o presente. (Lynch, 2017, p. 109 

/ Cullen, 2018, p. 56) 

 

As lajes centradas no meio da rua, não 

surgiram por acaso. Elas escondem o trajeto 

dos esgotos “ (…) tresentos contos para 

substituir por lages a calçada das ruas que 

vêm da porta da vila ao Castelo e da Porta de 

Ródão á Câmara , onde simultaneamente 

serão feitos os esgotos”, (Bucho, p. 107, 

2017).  

Este excerto pertence ao ano de 1947, 

quando foi feita a repavimentação da rua e a 

chegada dos esgotos e luz elétrica à vila de 

Marvão. 

Ilustração 702 - Calçada em pedra irregular de granito. Fiada central de 
lajes em granito simétricas e menos espessura, ilustrativas de que são do 
tempo atual. Detém também um traçado nitidamente manipulado, frio, 
artificial, porém não corta com a continuidade. Demonstra apenas a 
característica de execução do presente. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 703 - Canalização e repavimentação da R. da Porta da Vila. Em 
concreto ao lado a Trv. do Terreirinho. Imagem de 1948. (Bucho, 2017, p. 
107) 
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Acidentes – Denota-se um arranjo estratégico da Igreja do Espírito Santo que se 

dispõe num dos pontos do cruzamento existente no final desta rua em estudo. É nesta 

intersecção disfarçada, porque não é ortogonal, é irregular, que inicia a rua do Castelo, 

a última rua da sequência de 3 ruas que ligam as Portas da Vila ao Castelo.  

Uma coerência clara e simples de ligar a primeira forma que se sagrou no topo da serra 

do Sapoio, o “Castelo” ao caminho que em concordância de gerações seria o mais fácil 

e prático de percorrer por entre as fragas. Sem objeções os caminhos continuamente 

marcados pelo Homem surgem primeiro que as intemporais construções feitas e 

pensadas pelo Ser, sem este se aperceber que só ao se movimentar está a deixar o 

seu legado, fruto da sua lógica de pensamento que será aproveitada para facilitar a 

sobrevivência dos que virão. Apesar de que já no cimo do morro a primeira forma tenha 

sido uma arcaica fortificação, que foi sendo aperfeiçoada. Deste melhoramento bélico 

resultou a execução da cerca urbana e as portas. (Cullen, 2018, p. 46) Relação com o 

Anexo B.         

Ilustração 704 - Largo das Palmeiras e Largo do Espírito Santo (em baixo). Demarcado a cor de rosa, o cruzamento (R. do Espírito 
Santo; Trv. do Hospital; R. do Castelo e Trv. do Espírito Santo). Tal como os Paços do Concelho localizam-se num gaveto assim sucede 
com a Igreja do Espírito Santo. São referências para a comunidade por isso localizam-se em pontos-chave, visíveis, em espaços pujantes 
de comércio ou de união de várias artérias. (Ilustração nossa, 2018) 
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A Travessa do Espírito Santo é outra via que 

forma este cruzamento. É um lanço de 

escadas cujo patim superior inicia no Largo 

das Palmeiras e ao descê-lo se assoma 

sorrateiramente e calmamente, também em 

parte por causa dos degraus e da curvatura 

que efetua o muro com as guardas a 

encimá-lo, a silhueta da fachada principal 

da Igreja do Espírito Santo.  

Falta abranger a travessa da Silveirinha 

para completar o cruzamento. É um acesso 

ou melhor referindo um “atalho” para chegar 

ao Castelo a partir das Portas de Ródão. O 

acesso destas portas ao castelo não pode 

ser direto, devido às lâminas quartzíticas 

íngremes e lisas, difíceis de esculpir para 

obter um caminho humano, pois a rocha é 

muito resistente e compacta. 

 

A posição desta igreja confere-lhe um destaque 

superlativo, de quem vem precisamente dos 

arruamentos superiores como a rua do 

Açougue ou a Travessa da Corredoura e ao 

chegar ao Largo das Palmeiras usufrui de uma 

vista integral para o largo do Espírito Santo com 

a Igreja a dirigir a interação das vias naquele 

ponto fulcral. (Lynch, 2017, p. 75-81, 104-105) 

Ilustração 705 - Guarda que protege o desnível entre os 2 
largos. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 706 - Patamares com calçada miúda em pedra irregular 
da região com lancil em granito. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 707 - Trv. do Hospital / Silveirinha. Portal 
Renascentista e cunhal com reboco decorativo, fingindo alto-
relevo em granito. (Ilustração nossa, 2018) 
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Indício – Pormenores ou formas peculiares tem 

inocentemente a incumbência de na memória do Ser, 

de evocar o lugar a que pertencem. Há uma 

correlação entre objeto e lugar, pelo material usado 

na construção, pela tradição de uso e o modo como 

é executado, pela escala, pela capacidade de marcar 

o Ser face à sua localização no contexto do Lugar, 

pelo enquadramento harmónico na unidade ou o 

contraste suave diretamente ligado à criatividade e 

pela função.  

Animismo – A fronte principal da igreja, sugere um 

“rosto” ou face, com os dois vãos de janela e o portal 

de entrada. Associações que o Sujeito faz, ligadas ao 

seu imaginário mais primário. (Cullen, 2018, p. 74) 

O que faz reconhecê-la como sendo 

uma igreja de Marvão, é o acabamento 

em “Raspadinho” que a  câmara 

municipal velha também possui no 

alçado SO imitando um revestimento 

em pedra. Neste exemplo também o 

intuito é esse, porém com uma 

representação menos austera, através 

de um jogo de figuras geométricas que 

alterna entre um tom mais claro e um 

mais escuro favorecendo a perceção de 

relevo numa superfície lisa. Se não 

tivesse este toque decorativo nas 

arestas do frontispício seria apenas 

mais um edifício religioso. 

Ilustração 708 - A torre sineira foi edificada em 1786. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 709 - Pormenor do cunhal com técnica em “Raspadinho”, superfície lisa 
mas com camadas triangulares distintas com efeito de claro / escuro. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 710 - O movimento da luz e do corpo. (Ilustração nossa, 2018) 
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Um apontamento curioso é que todas as igrejas de Marvão usufruem da mesma imagem 

exterior, exceto a Igreja do Calvário. Justificado, por na fachada principal fruírem, de vãos de 

janela no piso superior que corresponde ao coro alto e são ornados por cantaria exceto a igreja 

do convento cujo o vão é pintado, confere motivos setecentistas e no topo tem uma insígnia 

franciscana; os cunhais com alhetas263 de faces desiguais destacam-se muito sobre a cal. Na 

igreja de São Tiago e na do convento a cornija é pintada de cor ocre. Contudo na igreja de 

Santa Maria apresenta triplo beirado e na do Espírito Santo o acabamento do beirado é na 

técnica do “raspadinho”. O portal é o elemento mais pormenorizado e profuso nestas igrejas 

que contrasta com a expansiva brancura das fachadas. Na de S. Tiago e na igreja do convento 

apresentam portal gótico com gablete.264  Que cria uma coerência relativo à proporção, suaviza 

a horizontalidade característica destas igrejas. A do Espírito Santo o portal é renascentista e a 

de Santa Maria tem portal barroco em moldura granítica, de verga reta rematado por um frontão 

triangular interrompido pela Cruz de Malta. Não se pode admitir que há gemelaridade nas 

igrejas. Cada uma possui peças similares às outras. A igreja do Calvário só tem um aspeto em 

comum às restantes, o portal quebra a monotonia da fachada e expõe um pequeno óculo.    

263 Cadeia alterada de silhares com dimensões diferentes em muros ou cunhais aparelhados. 
(Rodrigues,2005) 
264  Ver definição na página 269, nota de rodapé 127. 

Ilustração 711 - Igreja de São Tiago. (Ilustração nossa, 2018) 
Ilustração 712 - Igreja do convento franciscano. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 713 - Capela do Calvário. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 714 - Igreja de Santa Maria. (Ilustração nossa, 2018) 
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Pormenores – Igreja do Espírito Santo: 

portal renascentista265 com pilastras 

capitelizadas de ordem coríntia com folhas 

de acanto; arco redondo com mascarão na 

aduela; medalhões circulares em alto 

relevo; friso com várias molduras de 

motivos florais em círculos e losangos; um 

nicho feito em mármore com uma Santa 

executada com o mesmo material; duas 

volutas que suportam um calvário e duas 

urnas. (Bucho, 2017, p. 91-93) 

Fonte da vila: Construída em 1713 na 

localidade Fonte do Concelho e trasladada 

e remontada no Largo do Espírito Santo 

em 1947. Tem um nítido entablamento 

renascentista, decorado de volutas, com 

uma pedra de mármore com motivos 

vegetalistas, o remate de dois ornatos que 

finalizam em bola. (Bucho, 2017, p. 105) 

Antigo hospital da Misericórdia: Portal 

barroco. 

265  Portal lavrado cuja pedra equipara-se a uma peça de joalharia. Os elementos constituintes gerais são: 
arco de volta inteira decorado com molduras e altos-relevos; clípeos ou escudos; pilares decorados com 
candelieri (decoração vegetal – folhas de acanto, fitas, óvulos, gavinhas, volutas. São postas em painéis 
retangulares que no centro tem a forma de um candelabro repetido várias vezes e nas laterais destes está 
os motivos vegetais, simétricos); nicho com conchas; as jambas são ornadas com candelieri e pódio. (De 
La Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 715 - Portal renascentista. (Ilustração nossa, 
2018) 

Ilustração 717 - Fonte do Concelho. (Ilustração nossa, 2018) Ilustração 716 - Entrada do edifício da Misericórdia com sobreverga 
com elementos decorativos do Barroco. (Ilustração nossa, 2017) 
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Ressalta ao olhar a concentração de espécies vegetais em 

locais próprios como os jardins e não disseminadas pela vila 

em grande número. As que existem fora destes espaços 

verdes são estrategicamente pensadas, porque dada à falta 

de espaço, dar-se-á sempre primazia à edificação.  

O Largo do Espírito Santo escasseia em relação à estrutura 

verde exibindo somente no largo das Palmeiras duas 

árvores que acompanham o muro que delimita o largo do 

Espírito Santo e depois neste último largo se examina mas 

com um olhar bastante atento, vasos de flores, mais uma 

vez com a mesma função de circunscrição, mas desta feita 

a fonte da vila. Certamente será para quebrar a geometria 

das linhas de demarcação ou afagar a sensação de 

construção em massa que assume este burgo. 

Na planta da estrutura verde assegura-se que o número de espaços verdes públicos é diminuto e 

ocupam áreas que correspondem à abundância de afloramentos rochosos à superfície, de grande 

desnível composto por patamares e não surpreende o facto de estarem localizados onde o relevo é 

mais irregular e protuberante (NO, O e SO). 

Ilustração 718 - Necessidade de natureza. (Ilustração 
nossa, 2018) 

Ilustração 719 - Planta de estrutura verde. Escala 1: 2000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 16) 
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No largo do Espírito Santo tal como na Praça do Pelourinho o pavimento é inclinado, o 

que obriga o espetador a andar mais morosamente, logo a prestar mais atenção à 

envolvente arquitetónica. No largo, ao subir a rampa se aprecia a Fonte da Vila. Na 

praça ao subir o desnível demora-se a visualizar os antigos paços do concelho, o 

pelourinho, a casa do médico. 

Os próprios movimentos do corpo a percorrer uma rua são contínuos, adaptativos, 

rotineiros e confere numa característica intemporal. Ao descer o piso rampeado da 

praça, surge o horizonte e ao chegar ao muro que serve de segurança perante a 

descida e de sinal que o limite da praça chega ali, ativa-se uma gradação do que está 

perto e o que está longe ou o que está mais acima e mais abaixo. Primeiro avista-se  o 

terreiro, depois o convento de Nossa Senhora da Estrela, as terras próximas relativas 

ao concelho e mais ao fundo Espanha. (Cullen, 2018, p. 100-103, 111) 

Ilustração 720 - Parte do perfil da Praça do Pelourinho. 
Inclinação que gradualmente vai sendo atenuada desde a 
Câmara Velha e estabiliza antes de atingir o muro que serve de 
miradouro. Esc. 1:200. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, 
folha nº 10.2) 

Ilustração 721 - Imagem urbana do edifício onde se encontra os Correios e respetivo quintal adjacente; Largo do Espírito Santo; trv. do Espírito Santo e 
começo da R. do Castelo. A inclinação começa a crescer a partir do largo e aumenta até chegar ao Castelo como acontece com o monumento dos Paços 
do Concelho. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 10.1) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        526 

 

 

 

 

 

266 Arco Campanulado em forma de campânula ou sino. É traçado com quatro arcos de circunferência. 
Designa-se assim também o arco traçado por segmentos de arcos em forma de “S” e o que apresenta os 
dois perfis superiores quase retos. (De La Plaza Escudero, 2014) 

A rua e o largo do Espírito Santo estão 

embrenhados de elementos que fixam o 

olhar. Os acidentes só vêm reforçar ao 

observador o protótipo existente quanto à 

edificação e elementos decorativos do lugar. 

E usa estes desvios na norma para captar a 

atenção. Neste contexto, há a igreja do 

Espírito Santo, a Fonte da Vila, o arco 

quebrado/arco campanulado266, a Casa do 

Governador, o desnível saliente entre os dois 

largos através do preto e branco do muro e 

das guardas. (Lynch, 2017, p. 53, 106) 

O arco quebra a profundidade axial. É uma 

forma harmoniosa, aceite e agradável ao 

olhar. Oculta o que virá a seguir ou o que está 

por de trás dela.   

A rua do Espírito Santo é um dos 

eixos principais da vila de Marvão e 

por este mérito prime por uma 

qualidade no que respeita à 

regularidade rítmica da textura da 

fachada em raspadinho, que é um 

acabamento típico da região. 

Também é uma particularidade 

comum nas ruas mais veementes é 

os monumentos se localizarem em 

esquinas, onde a artéria principal 

aparece ligada a outras secundárias. 

(Lynch, 2017, p. 52, 99) 

Os cruzamentos ou pontos de 

mudança de direção diminuem a 

velocidade de movimento, o que 

constitui locais percetíveis ou de 

pontuação/pausa. A igreja é 

chamativa pela sua localização, por 

uma clareza de forma e ainda mais 

intensa pela textura que a figura. 

Obstrução da perspetiva. 

A genética de um largo é de ser um 

espaço mais fechado e não ter 

aberturas para um “exterior” colossais 

como as praças. Neste caso no largo 

em estudo o único rasgo para o 

infinito é no enfiamento da Travessa 

da Silveirinha/Hospital. 

Ilustração 722 - Linhas de texturas e materiais distintos. (Ilustração 
nossa, 2018) 
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O afunilamento do espaço público é uma premissa corrente nas vias principais, porque 

enriquece a perceção do espaço na esfera mais privada e pública. Por este 

encadeamento lógico, repara-se que os arcos que existem na vila e ligam as frentes 

opostas de cada rua, não sabendo se foi por acaso se situam em pontos chave onde 

ocorre uma transição de imagem.  

Para clarificar, ao percorrer em sentido descendente a rua do Espírito Santo, está o 

arco gótico e ao trespassá-lo, se começa a visualizar a pouca distância a Praça do 

Pelourinho. Entra-se num espaço público. Se se fizer o percurso ao contrário, no 

sentido ascendente, o largo do Espírito Santo surge e assume a função de largo267. 

Conferindo um nível de privacidade, proteção.  Continuando a seguir este troço e já na 

rua do Castelo, outro arco surge no horizonte e não se consegue detetar o que está 

para além. Como o arco simboliza uma transição, quando o atravessamos, outra 

imagem surge, o Castelo, a última paragem. O arco da rua do Relógio pontifica a 

alteração de função consoante a direção do percurso. Este arco está praticamente na 

entrada para a Praça do Pelourinho e ao dirigir para a rua do relógio o Sujeito defronta-

se com outra realidade diferenciada. Uma rua mais isolada, sossegada, habitacional.  

Os arcos funcionam como elementos de fechamento da Praça e o arco da rua do 

Castelo fecha o largo do Espírito Santo. Vincando um caráter de recinto em ambos os 

casos. (Lynch, 2017, p. 58 60, 88-93 106-108) 

O arco da rua João Garção ou como é designada pelos habitantes da vila por “rua da 

pousada” não é exceção nesta prática. No ato da ampliação da Pousada de Santa Maria 

em 1992, criou-se um arco para ligar o preexistente à nova ala que albergou as áreas 

de cariz público. A construção em altura não pode ultrapassar os 3 pisos, expresso no 

plano de pormenor e salvaguarda do património e para aquisição de mais espaço, não 

há opção se não recorrer ao lado oposto da rua. Impressiona pela sua escala, ocupa 

metade da rua nos dois lados. (Bucho, 2017, p. 266 / C.M.M., 2004, folha nº 11) 

Quando se vem pela rua João Garção no sentido norte-sul o Ser assume uma sensação 

de infinito provocado por o número de pisos que não excede dois e o céu tem mais 

alcance que a parte construída. O arco «deprimido reto» ao fundo personifica uma 

pausa neste aprisionamento que se apodera do Sujeito, por não saber onde se 

encontra. É como se o Ser estivesse a voar e sem chão para pousar. 

267 Praça é um espaço livre, amplo e descoberto que serve como centro de reunião. Tem desempenhado 
funções como as da «Ágora» grega ou do «Fórum» romano. A localização da Praça surge da confluência 
das ruas principais da cidade, o cardo e decumano. (tradição romana). O largo resulta de um alargamento 
de uma rua. (De La Plaza Escudero, 2014 / Rodrigues, 2005 / Oliveira, 2015, p.72) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        528 

 

 

O espaço urbano é repartido, dependente dos fluxos de atividade / lazer/ habitar. Os 

dois conceitos espaciais do Aqui e Além oferecem maioritariamente a expressividade 

urbana. O Além mantém uma vida própria, o conteúdo está retido. O Aqui é presente.   

O arco da pousada, pré avisa que vai advir alguma mudança neste estado de espírito. 

Depois de transcrevê-lo, identifica-se um exíguo recinto que alivia a continuidade 

exacerbada pela curva pronunciada que se projeta neste arruamento mais adiante. 

Este “nicho” é um estreito parque de estacionamento de apoio à pousada com poucas 

boxes de arrumo de automóveis.  

Porém neste recinto sucede uma elasticidade no tecido urbano que anima à 

descoberta. Está-se a referir à ligação entre a “travessa do Embique” (trv. sem nome) 

e a uma entrada secreta que vai ter à travessa de São Tiago a cota superior, provida 

de lanços de escada ortogonais ao contrário das travessas da vila cujos os lanços 

contém uma angulatura. A “travessa do Embique” exala um miradouro, a única 

abertura frontal nesta rua, sem contar com o 5º alçado, o céu.                    

Ilustração 723 - Planta de toponímia e números de policia. Escala 1:1000. A vermelho estão assinaladas os passadiços que ligam os dois lados de uma 
rua. A verde-água está um pequeno parque de estacionamento referente à Pousada de Stª Maria. Exemplo de “expetativa” é subir a trv. sem designação 
“a trv. do Embique” que vem da Rua do Embique para a R. João Garção e que por sua vez com o intervalo ocupado para estacionamento consegue-se 
ver outras escadas com a forma de “L” que sobem até à Trv. de Santiago. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 36) 
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Ilustração 724 - Indivíduo a sair da Trv. sem nome. 
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 725 - Escadas que se desenvolvem em “L”; o pequeno 
estacionamento da Pousada e o Arco da Pousada na R. João Garção / R. 24 
de Janeiro (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 726 - A “rua da pousada” como denominam 
os marvanenses. R. João Garção. O Ser está na linha.  
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 727 - A torre da bandeira do castelo foi 
construída com a fiada central de lajes. Final da R. 
João Garção com a fachada principal da Câmara 
Velha. (Ilustração nossa, 2018) 
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Ilustração 728 - Quadros.  (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 729 - Passagem do espaço público do lado esquerdo para o 
espaço privado que corresponde aos quartos da Pousada. R. João Garção 
segue caminho. (Ilustração nossa, 2018) 
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Rua do Castelo 

 

O arco da rua do Castelo é de volta inteira. 

Cumpre o mesmo propósito que todos os arcos da 

vila. Unia a casa no lado este ao quintal do lado 

fronteiro. A sua singularidade em comparação 

com os outros é que havia uma casa construída 

no seu extradorso, demolida posteriormente nos 

finais dos anos 30 da centúria XX. (Bucho, 2017, 

p. 126) 

Consta que teve sempre o mesmo 

número de imóveis, é o que se pode 

concluir pelo parecer das cartografias 

de 1765, 1814 e a planta atual. A 

alteração mais veemente foi a 

inserção de quintais nas casas do 

lado oeste. Esta reta detém um 

passado ligado à Guerra Civil de 

Espanha. (Bucho, 2017, p.121) 

Ilustração 730 - Rua do Castelo, desprovida de datação a imagem, porém 
é anterior a 1934. (Bucho, 2017, p. 121) 

Ilustração 731 - Arco da R. do Castelo com habitação por 
cima. (Bucho, 2017, p. 126) 
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A casa da “janela manuelina”, assim 

mencionada pelos marvanenses, por 

possuir na fachada principal um vão 

mudéjar269 ou «período luso-mourisco» 

referente ao manuelino ou gótico final. 

(séculos. XV e XVI).  

Contudo a estrutura da habitação não 

assume nenhum reflexo de tempo tão 

remoto. A janela naturalmente foi 

trasladada de uma casa do outro lado 

da rua em questão e se achava 

emparedada.(Bucho, 2017, p.121-122) 

Inicialmente era de granito e depois de 

ter sido restaurada apresenta 

elementos de argamassa de cal. É 

formada por arco contracurvado, de 6 

centros, de dupla arquivolta, com 

embasamento e capitéis góticos.  

No intradorso do arco se averigua uma janela que 

corresponde a um piso térreo. O titular desta casa era 

na altura o chefe de secretaria da C.M.M. nos anos 40 

do séc. XX e numa noite do ano de 1941, acolheu 

secretamente na sua casa uma família espanhola 

foragida. Ficou alojada neste piso durante vários 

meses sem poderem sair. Apesar da guerra ter 

terminado em 1939, as áreas fronteiriças são sempre 

pontos vulneráveis onde ocorrem operações de 

guerrilha268. (Bucho, 2017, p. 126-127)       

268 O Significado encontra-se na página 197, na nota de rodapé 85. 
269 Definição na página 37, na nota de rodapé 6. 

Ilustração 732 - Arcos de volta inteira sucessivos. Existência de habitação por cima 
confirmada face à espessura do intradorso. Também se vê a janela de um piso térreo, 
onde em 1941 ficou alojada durante meses sem saírem, uma família espanhola devido 
Guerra Civil de Espanha. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 733 - “Casa da janela manuelina” em 1980. Está no gaveto oposto à 
Igreja do Espírito Santo. (Bucho, 2017, p. 122) 

Ilustração 734 - Datação presumível dado os elementos e configuração, 
segunda metade do séc. XV e primeira metade do séc. XVI. Na imagem a janela 
já restaurada. (Bucho, 2017, p. 122) 
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Os frontispícios nesta rua detém vãos com molduras amplas; as cantarias de granito 

chanfradas na zona do lintel e aparelhadas. (Bucho, 2017, p. 129) 

A última casa da rua, no lado nascente foi comprada em 1938 e reabilitada. Em 1951 

nos vãos, são introduzidas cantarias de granito trigueiro270 chanfradas nas ombreiras e 

lintel, decoradas com “botões”. O vão da porta, na verga tem esculpido 4 lóbulos271. 

Perto do cunhal na fachada preponderante, está uma reprodução de uma inscrição 

paleocristã. Esta epígrafe foi achada no povoado alto medieval de Monte Velho, Beirã. 

“[H]IC PAX [H]IC C[H]RIST[US]”. A tradução é “Aqui seja (ou esteja) a paz, aqui seja (ou 

esteja) Cristo”. (Bucho, p. 130, 2017)  

270 O mesmo que granito amarelo de Gáfete. Para uma informação mais pormenorizada sobre o granito 
de Gáfete, consultar página 271, na nota de rodapé 128. 
271 Segmento de círculo recortado num arco. Sobressaem num perfil em forma de onda. (Rodrigues, 2005 
/ De La Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 735 - Revivalismo. (Ilustração nossa, 2017) 
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Esta propriedade da família Peixeiro 

detinha um demarcado revivalismo 

neomanuelino impulsionado pelo regime 

Salazarista, com intuito de transparecer 

os feitos grandiosos dos portugueses.  

A titulo de curiosidade, ressalva dizer que 

o proprietário Manuel do Carmo Peixeiro 

foi o inventor do «ponto» das Tapeçarias 

de Portalegre e o seu filho do mesmo 

nome, fundou juntamente com Guy Fino, 

a Manufatura das Tapeçarias de 

Portalegre272. (Bucho, 2017, p. 130) 

Nomes e significados ajudam na 

cristalização da identidade, dão pistas de 

localização. Os significados podem estar 

ligados a associações, história…(Lynch, 

2017, p. 15-17, 101, 111-112) 

272 Até ao séc. XVIII, não havia tradição de Tapeçaria em Portugal. Os efeitos épicos dos portugueses 
estavam de facto representados em tapeçaria, mas esta era mandada fazer em França e na Flandres. O 
terramoto de 1755, tratou de destruir um conjunto de obras feitas em tapeçaria e o Marquês de Pombal 
procurou de pronto, fundar em Portugal duas fábricas de Tapeçarias, uma em Tavira e outra em Lisboa, 
do qual não sobreviveram. Finalmente passados 2 séculos, surge em Portalegre pela vontade de 2 amigos 
Guy Fino e Manuel Celestino Peixeiro de fazer reviver a tradição dos «tapetes de ponto nó». Porém a 
concorrência era grande e o negócio pouco tinha de originalidade. Por isso o pai de Manuel Peixeiro, 
Manuel do Carmo, desafiou-os a fazerem tapeçaria mural com um ponto inventado pelo pai, que estudou 
em Roubaix, engenharia têxtil. A primeira tapeçaria é efetuada em 1948. A Tapeçaria de Portalegre é 
mural decorativa, única, pela técnica usada para reproduzir obras de pintura, quer de artistas portugueses 
como estrangeiros. Detêm um elevado poder decorativo, pelo facto de reproduzirem originais de arte, 
pelas dimensões avultadas das tapeçarias, a técnica utilizada que consegue conceber peças planas e 
usam 100% lã. Apesar das 7000 cores de lãs disponíveis na Manufatura, a tapeçaria não tem o brilho do 
óleo das telas de pintura, sendo por isso mais suave para o olhar contemplar e para além disso as 
tapeçarias melhoram as condições acústicas e térmicas da área onde estão expostas. (Manufatura de 
Tapeçarias de Portalegre, 2019 a, b) 

Ilustração 736 - Inscrição paleocristã ao lado da inscrição séc. XX com o 
nome da rua. Câmbios. Cunhal em movimentos de avanço e recuo: 
passado, presente. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 737 - Triplo beirado. Imagem impressiona pelo declive. É a última 
casa antes de atingir o castelo. (Ilustração nossa, 2017) 
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O posto de transformação de abastecimento de eletricidade à vila de Marvão, está 

inserido nesta via. O caminhante nem dá pela sua presença, está bem disfarçado. Houve 

uma preocupação e sensibilidade que a estrutura se camuflasse e adquirisse a mesma 

pele da do Castelo e cerca muralhada. Foi obra de 1946 e um ano depois, a luz elétrica 

chega à vila. Semelhante edificação foi executada na povoação de Escusa, incorporando 

claramente na rusticidade do casario. (Bucho, 2017, p. 131) 

Integração discreta – Sem causar 

excessiva perturbação na paisagem 

e no olhar, a torre de abastecimento 

de eletricidade à Praça de Marvão 

petrifica neste lugar. Pedra granítica 

aparelhada. Como se pertencesse à 

linha defensiva do Castelo, 

verificado na imagem de 

cima.(Cullen,2018,p. 88) 

Repare-se nesta fotografia no “à 

vontade” com que nas imediações, a 

escassos metros do posto de 

transformação há um secadoiro de 

roupa, o que comprova que esta 

integração na paisagem foi eficaz e 

pouco incomodativa.   

Ilustração 738 - Eletricidade em dois sentidos: no sentido enérgico e no sentido literal. Ambos necessários à sobrevivência. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 739 - Posto de Transformação. Povoação de Santo António das 
Areias. Imagem captada na década de 40 do séc. XX. (Bucho, 2017, p. 131) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        536 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 740 - Cartografia antiga. Projeto de fortificação de Marvão. Ano de 1765. Evolução da Rua do Castelo, que está evidenciada a 
cor verde. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.3) 

Ilustração 741 - Cartografia antiga. Planta da Praça de Marvão. Ano de 1814. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.5) 

Ilustração 742 - Planta de toponímia e números de polícia. Esc. 1: 1000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 36) 
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O segundo objeto localiza-se na direção 

oposta, depois do arco do castelo, a 

presença do rochedo que vai-se “despenhar” 

lentamente na rua, não deixa ver a entrada 

para o castelo. A rua contorce toda, para 

reconhecer-lhe a superioridade. A vegetação 

que encima este maciço rompe com a 

perspetiva. Perspetiva velada. Variações e 

interseções ao longo do percurso narrativo da 

rua. (Cullen, 2018, p. 43-44) 

Os sinais de trânsito merecem menção pelo 

modo como são expostos. Na vila de Marvão 

são embutidos na parede e não vistos em 

postes ou pilares.      

Pontuação – A malha da Praça de 

Marvão tem uma configuração 

meandrosa e isso acarreta que 

através desta rua em análise, se 

identifique dois objetos que produzem 

interseções ao eixo principal.  

A Fonte da Vila que mesmo não 

pertencendo à rua do Castelo, é por 

esta artéria que se verifica claramente 

uma curva convexa efetuada pela 

fonte e o quintal adjacente. Ao 

caminhar em direção ao largo do 

Espírito Santo e já ao sair do arco do 

castelo se nota ao fundo o 

desalinhamento e a espalda da fonte. 

(Cullen, 2018, p. 47) 

Ilustração 743 - Barreiras. Interseções ao eixo visual. (Ilustração nossa, 
2017) 

Ilustração 744 - Desconhecido.  (Ilustração nossa, 2018) 
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E por esta lógica reforça a afirmação de 

que este lugar é intemporal, no seu 

sentido mais direto. Esta imagem poderia 

ser um referencial ao Romantismo. A 

casa manuelina arruinada com as 

trepadeiras a transbordar do quintal, 

enaltece a passagem do tempo, os 

insetos endiabrados avisam sobre algo 

dramático que não se vê, não há acesso, 

porém o espetador estando ali dentro do 

“recinto” está seguro. A luz ilumina 

placidamente a vegetação, contudo 

aquele rasgo luminoso no pavimento da 

rua do Espírito Santo é de uma frieza que 

deixa o Sujeito em alerta. Fora deste 

recinto onde está, já não estará 

confortável. (Cullen, 2018, p.71)          

Intimidade – A vegetação a carcomer a 

casa; a luz cálida; a pedra granítica da 

Fonte do Concelho, o adro e os degraus, 

convidam a uma paragem; a fachada leste 

com a parede exterior em “chapisco” 

concede rusticidade; as casas da ala 

nascente se fecham para dentro 

(concavidade); a nesga abertura em que se 

visualiza a silhueta do arco e a continuação 

do casario para lá; o pavimento que 

começa a elevar suavemente a partir da rua 

para o largo; o candeeiro que 

discretamente amolece ao sol; a ave e os 

insetos revoltos; são num só espaço, 

responsáveis por um ambiente de 

interioridade. Todos estes constituintes 

compactuam para dar um sentido 

estanque, imprescindível para abrandar o 

desenfreado destes troços medievais. 

Ilustração 745 - Tudo é exposto nas fachadas. Só o mobiliário 
urbano como os candeeiros é que surgem na vertical. 
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 746 - Luz interior. (Ilustração nossa, 2018) 
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Outra situação que desperta expetativa e 

mistério é a travessa do Chabouco que 

intercede a rua Espírito Santo e revela que a 

partir daquele marco, a rua toma outra direção 

provocada pela concavidade das casas do 

lado este. Estas pausas no caminho ajudam a 

quebrar a intensidade sinuosa e pedem ao 

Sujeito para parar. 

Circunstância igual é o vislumbre de parte de 

uma guarda e de um degrau que se pode ver 

adossado à casa manuelina, mas se 

desconhece o seu desenvolvimento. 

Permanece um mistério até chegar lá. A casa 

manuelina degradada, na “expetativa” de 

recuperação e reabilitação atualmente, deixa o 

espetador intrigado, na mira de imaginar e criar 

histórias ilusórias e sinistras face ao arco 

conopial e pelo lintel escadeado da porta.  

Expectativa e Mistério – A expetativa aqui 

nasce da alternância de avanços e recuos 

dos edifícios. Neste caso da saliência das 

casas do lado nascente da rua do Castelo 

perante as casas da rua do Espírito Santo 

do mesmo lado, que estão reentrantes. 

Nestas estão incluídas a igreja do Espírito 

Santo e a casa do Governador. Descobre-

se que é uma igreja que estará Além, 

apenas pela torre sineira que espreita por 

cima dos telhados da rua do Castelo, pela 

cruz e pelo frontão. O beirado das casas da 

vila é paralelo à rua, o facto da cumeeira da 

igreja ser perpendicular à rua, já causa um 

acidente, logo torna numa atração ou 

curiosidade pelo contraste face à 

envolvente. (Cullen, 2018, p. 51, 53)  

A verga de “sêxtuplo beirado” sugere 

uma alegoria de aviso da proximidade 

de um desnível acentuado rumo ao 

castelo.   

Ilustração 747 - Enclave. Poial para descansar ao fresco da subida 
ingreme até ao castelo. Igreja recuada. Nada é dado ao caminhante 
curioso. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 748 - Profundidade, visível nos elementos da vila. 
Fator intemporal. Trv. do Espírito Santo de soslaio. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Enclave – É um espaço interior 

aberto para o exterior. Figura-se 

como um recinto por ser um local 

tranquilo, protetor, isolado do 

movimento habitual de caminhar 

numa rua. Neste espaço a luz é mais 

ténue e entoam mais fortemente os 

passos ou a conversa das pessoas. 

Vislumbra-se o exterior mas de um 

ponto bem demarcado e convidativo 

a contemplar mais demoradamente o 

exterior. A rua dá pressa ao andar. 

Mas um enclave ajuda a sossegar.   

Recintos múltiplos – O arco da rua do 

castelo na verdade é  composto por 3 arcos 

com uma espessura grande entre os dois 

extremos. O extradorso do arco do meio está 

emparedado.  

Esta repetição quase perfeita dos arcos, 

permite uma visão de interpenetração de 

várias lentes. Esta profundidade põe na 

expectativa o caminhante e adverte-o que 

está perto de chegar ao ponto marcante, o 

castelo. Desta feita, de maneira mais intensa 

pela passagem prolongada num espaço 

“fechado” e que ao sair o Ser fica atónito pelo 

maciço rochoso e o tardoz de uma igreja a 

sobrepô-lo em vez do seu objetivo inicial que 

era o elemento militar.(Cullen,2018,p. 27,32) 

Ilustração 749 - Intimidade. Pele branca pálida típico do Alentejo.  
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 750 - Surpresa. Despistar tropas inimigas. 
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 751 - Portas em ferro com janela não são exceção 
na vila de Marvão. (Ilustração nossa, 2017) 
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Aqui e Além- Há duas entidades 

estabelecidas a Igreja de Stª Maria 

e a rua do Castelo paralelas e 

entre elas existe uma barreira 

natural nítida. Separação de 

conteúdo ou função. (Cullen, 

2018, p.  37-8) 

Justaposição – Sobreposição de categorias diferentes. Paisagem construída, 

paisagem natural na mesma rua. O Arco do Castelo, de volta inteira, faz a divisão. Como 

numa filmagem em movimento, a realidade ou imagem muda bruscamente e para criar 

mais impacto, entre as paisagens tem aquele momento de separação, escuro e longo, 

com tempo suficiente para uma metamorfose. Os 3 arcos que compõem o arco do 

castelo, permitem quase uma espécie de deglutinação. (Cullen, 2018, p. 62) 

O choque das lâminas 

rochosas com o território 

humanizado é atenuado com a 

sinuosidade discreta da linha 

que contorna a plataforma que 

sustenta a igreja de Santa 

Maria. Intercalação de 

cambiantes. 

Ilustração 752 - Imagem urbana da Rua do Castelo. As frentes das casas que estão voltadas para E. O passadiço em arco está 
representado em corte. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 10.1) A imagem que segue é a continuação desta frente urbana mas 
já sem edificações com exceção do tardoz da Igreja de Santa Maria, que não pertence à rua em questão. Os afloramentos rochosos tomam 
o olhar até ao castelo. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 753 - Sinuosidade mais sofisticada em contraste com a sinuosidade 
selvagem da natureza. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 754 - Limites. “Casa das bolas”; Posto de 
Transformação; Igreja de Santa Maria. (Ilustração 
nossa, 2018) 
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(Cullen, 2018, p. 48) 

 

 

Flutuação – O Ser ao pensar 

numa cidade, tem tendência a 

considerar que possui uma grelha 

ortogonal e estandardização de 

todos os espaços. Os cascos 

históricos, não usufruem desse 

caráter desumano. Mantiveram a   

uma malha promotora de 

emoções, rica em momentos, 

formas, transições que vão 

narrando uma história.  Esta estrutura mais organicista tem possibilidades de 

sobreviver durante mais tempo do que a malha 

urbana retilínea, mais fácil de manusear, de evoluir. 

Na rua do Castelo este conceito de flutuação 

também se pode aplicar não ao jogo entre espaços 

amplos e estreitos sequenciais mas a esta “uni-

fachada” que se vê na imagem de cima e que 

adquiriu ritmo, como se tivesse sido fatiada na parte 

da cobertura, claro está, consequência do desnível.   

Identificabilidade – A parede exterior com a 

utilização da camada de chapisco sem reboco final. 

(Cullen, 2018, p. 64) 

 Na página seguinte o muro de 

suporte caiado deixando 

propositadamente ver alguns pontos 

do muro em estado bruto para avivar 

e animar a entrada deste pequeno 

encalço que vai ter à travessa de 

Santa Maria. 

Ilustração 757 - Janelas de guilhotina e acabamento da parede exterior em chapisco. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 756 - Rua do Castelo. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 755 - Adensamento. (Ilustração nossa, 2017) 
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O correio desta habitação em 

específico merece destaque 

pelo primor e brio.   

Tentativa de dominância do Homem 

perante a agitação da natureza 

(rochedo). O maciço quer continuar 

a evoluir mas está controlado pelo 

muro. Contudo tem um ar muito 

primitivo o muro, pelo contorno 

torneado, um caráter infantil. Em 

que a passagem da barbárie para 

algo pensado, delicado e belo é 

ainda muito ténue. A superfície 

branca transmite interrupção, 

sinalização. (Cullen, 2018,  p. 93) 

Indício – Alguns objetos subentendem qual era 

ou ainda é a função deles. Neste exemplo em 

particular existe a argola, tão comumente 

observada nas casas da vila e acrescentou-se 

ainda por cima para realçar mais o propósito, a 

“ferradura”. Era utilizada para proteger os cascos 

dos equinos, reduzir as irregularidades na 

marcha, compensar os defeitos de formação dos 

cascos e aumentar a tração das patas. 

A argola mais amplamente difundida, servia para 

manter o animal junto à casa. De referir que cada 

família tinha uma criação caseira de galinhas, 

coelhos nos quintais. O animal de transporte e os 

porcos eram criados na rua, mesmo em frente à 

porta do seu dono. Esta realidade é provada no 

documento das regras do município em 1860, no 

artigo 3º. “Todos os moradores desta Villa e 

Povoações do termo deveram encerrar os seus 

porcos nos dias de procissões(…)”. (Bucho, 2017, 

p. 114) 

Numa perspetiva mais esotérica, em inúmeras 

culturas a ferradura é considerada um amuleto. 

Ilustração 758 - Travessa que liga a Trv. de Santa Maria à R. do Castelo. 
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 759 - Ferradura e argola; lajeado de 
pedra de xisto por baixo do vão de janela, 
contrastando com a calçada em pedra irregular de 
granito. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 760 - Correio. (Ilustração nossa, 2017) 
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Cidade Secreta – A diferença entre o caos (rocha) e a proporção, beleza e a utilidade 

do casario. Densidades semelhantes. A rocha coesa, integra, indestrutível e o conjunto 

de casas em que as fachadas se unem numa só. Luta de poder. O conceito de cidade 

secreta provém desta folhagem, de uma fragilidade e de uma sensação intangível de 

alcançar o casario, não pelo estilhaçar das folhas das árvores sobre a cal branca (ilusão 

de ótica), mas pelo ondulado do maciço que se espraia até à rua do Castelo, dando 

provas de instabilidade para o descer, nada que desencoraje uma criança. Estar acima 

do nível provoca estimulo, excitação, instinto, é o caso da paixão infantil de trepar os 

rochedos. Desejo de ver o que está para lá. (Cullen, 2018, p. 66) 

Guardas – As árvores que circundam a abside da igreja de Santa Maria é uma forma 

simples de aviso de um local perigoso, principalmente. Todavia também pode 

representar uma barreira em que separa uma ala mais pública, exposta como sucede 

na cota superior onde está a igreja e uma zona privada em baixo que é o último conjunto 

de casas desta rua. Por outro lado foi a oportunidade rara de introduzir elementos 

verdes na vila. A árvore pode ser usada para criar uma noção de recinto na zona  onde 

há um contorno, concavidade ou convexidade. “O plano inclinado que une dois 

desníveis é funcionalmente inútil, é um ponto morto na paisagem e é muito frequente 

ocorrer tentativas para o embelezar. Quando há vigor geométrico, uniformidade de 

materiais, não há necessidade de o camuflar porque atinge-se a dignidade do desnível”. 

(Kevin Lynch) Só as crianças é que fazem uso dele. (Cullen, 2018, p. 90) 

Ilustração 761 - Confronto. (Ilustração nossa, 2017) 
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Começa a surgir uma gradação, o casario a 

desvanecer e a ficar para trás e a dar lugar a uma 

paisagem mais agreste, “desumanizada”, erma, 

realçada também pela inclinação até alcançar o 

castelo. (Cullen, 2018, p. 71 / Lynch, 2017, p. 60) 

Exposição e Isolamento -  Na 

imagem ao lado tem-se a 

estranheza de que a vila ficou 

para lá do vão do arco do 

castelo. Neste ponto mais alto, 

com um tecido urbano mais 

rarefeito, menos compacto, está 

à vontade a geometria. Esta 

constatação é afirmada pelo 

corpo central da igreja de Stª 

Maria e os volumes adossados, 

o jardim de Stª Maria em frente 

à igreja com um encadeamento 

geométrico, o castelo com a 

intercalação de cortinas 

defensivas limpas de 

acessórios bélicos. 

Ilustração 762 - Confronto. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 763 - Jardim de Santa Maria.  (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 764 - A luz a 
passar  pelo Espaço, 
gradativamente. 
(Ilustração nossa, 2018) 
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Acompanhando este raciocínio, a par das desfasadas alturas das “lâminas” que 

constituem a entrada do castelo, lembramos as obras de Richard Serra273 cujo o mote 

da sua criação é o «locus» e a partir desta realidade nasce uma interação constante 

entre o objeto escultórico e área adjacente pré-existente. 

Não só o terreno ajudou a moldar esta plasticidade de dobras; ângulos; desfasamento 

de entradas para cada recinto; camadas sucessivas para superar até atingir um fim, que 

transfiguram as paredes como se fossem de papel, bem como a estratégia militar para 

encurralar o adversário.  

273 A sua linha de pensamento expressa um lugar de destaque para o “corpo” a habitar o espaço, mesmo 
se tratando da pintura e da escultura. A vivência do habitar, dos trajetos que o observador forma, os 
cheios e vazios ou as cambiantes de luz e sombra percecionadas, os cheiros dos materiais. A escala é 
de proporções monumentais geralmente porque é destinado ao “corpo”. O processo de realização de uma 
obra é tão ou mais relevante que o objeto final, porque aí é que está a essência e o fator diferenciador, o 
conceito. O desenho é a primeira ação que recorre para pensar ou anotar algo que viu. Serra, experiencia 

várias plataformas como a videoarte, performance, pintura, escultura, desenho. (The Art Story 

Foundation, 2019) 

Ilustração 765 - Lâminas. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 766 - “Shift” Richard Serra, 1970. (https://www.theartreserve.com) 
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Ilustração 767 - Primeira barreira antes de atingir o primeiro recinto do castelo. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 768 - “Gutter Corner Splash: Night Shift” Richard Serra, 1969/1995. (https://www.artsy.net) 

Ilustração 769 - Junção de cubelos. Força. Clareza. (Ilustração nossa, 2017) 
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Ilustração 770 - “Junction”, Richard Serra, 2011. (https://www.artsy.net) 

Ilustração 771 - “Shift”, Richard Serra, 1970. (http://www.artnet.com) 

Ilustração 772 - “Intervals”, Richard Serra, 2013. (https://gagosian.com) 
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O castelo de Marvão ganha a configuração que tem porque é o terreno que dirige a 

forma. A área dianteira ao castelo nunca teve um índice de construção muito acentuado, 

devido aos maciços rochosos que dificultavam o acesso ao castelo e a ladear a oeste a 

Igreja estava um cemitério. Só há uma ameia na torre, direcionada para o eixo 

estruturante do burgo e um óculo para disparo de fuzilaria voltado para um arruamento 

secundário, a Rua da Corredoura, que “corre” adjacente à cerca urbana a oeste. São 

por estas duas artérias que se alcança o Castelo a partir da vila. 

A entrada principal é desviada da 

visão axial do eixo estruturante. Não é 

oferecida ao inimigo. Porque o relevo 

a este (E) é mais acessível. Entrariam 

pelas Portas da Vila (contém 3 portas 

até atingir a Praça ou vila de Marvão, 

com um meio baluarte, uma barbacã e 

finalmente a cerca urbana!)274. Se 

ainda assim o invasor conseguisse 

passar por estas 3 barreiras, 

rapidamente subiria num sopro aquela 

fileira principal até ao Castelo. 

274 Informação sobre o significado dos três elementos bélicos, no subcapítulo 3.2. «Fatalidade/Fechamento 
da Cerca urbana e o Castelo Dissimulado». 

Ilustração 773 - Largo de Santa Maria. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 774 - Entrada para o castelo dissimulada. (Ilustração nossa, 
2018) 
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Pavimento – Coesão, sentido do 

todo. União entre o antigo e o novo. 

Renovação. Não é exatamente igual, 

mas valoriza-se a intenção. As lajes 

mais recentes têm todas as mesmas 

medidas de largura e comprimento. 

Mais geométrico. Está de acordo com 

o mundo apressado que se vive. 

Talvez se possa admitir que o facto de 

ser diferente das lajes antigas, está a 

evidenciar uma hierarquia, uma 

diferenciação entre as ruas 

estruturantes e as secundárias.  

 

Também se observa na entrada do castelo duas guaritas, voltadas sem surpresa, na mesma 

direção sudoeste - oeste, para o caminho mais rápido de entrada das tropas espanholas em 

Portugal. 

Concluindo, o final da Rua do Castelo deixa o Homem apreendido e expectante. Porque é um 

local aberto, exposto, geométrico. Com uma sensação de isolamento, de perigo porque se entra 

na propriedade do castelo. (Cullen, 2018, p. 71, 77)   

A distinção entre o recente e o mais 

antigo é aqui expresso de forma mais 

evidente em comparação com a mesma 

situação na rua e largo do Espírito 

Santo. Neste último caso havia uma 

coesão plena entre a laje antiga e a 

nova. Na Rua do Castelo tal não sucede. 

Com uma versão mais imaginativa, 

opera aqui inconscientemente a 

geometria. Ou numa visão mais prática, 

o coletor público de esgoto não ter 

permitido o alinhamento preciso para 

ocorrer a fusão destas duas correntezas 

de lajes. (Lynch, 2017, p. 109-110, 58-

59, 17-18, 10-13)    

O ponto de encontro das lajes não deixa de ser 

comovente e excitante para o caminhante, porque 

simboliza os “trilhos”, tornando o desejo pela 

descoberta, ininterrupto. Caminhar pela vila, é quase 

idêntico ao desassossego de quem percorre um 

labirinto. Este nervosismo disfarçado é atenuado 

quando o individuo se aproxima da cerca muralhada e 

pode respirar ou em alguns intervalos nas ruas em que 

se pode avistar o horizonte. 

Ilustração 775 - Ligação estabelecida entre o adro da igreja e a R. do Castelo, algo que 
não havia antes de 1934.  (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 776 - Presente e Passado num só 
gesto. (Ilustração nossa, 2018) 
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O pavimento esclarece a direção. 

Noção de limite. Se constata nesta 

imagem, que a rua terminou no 

Castelo, mas o Sujeito nem se deu 

conta do suspiro da última laje, 

porque a torre do castelo é tão 

centralizadora e o estreitamento 

que ao percorrê-lo, nem se advinha 

a entrada. Mais uma vez esta 

plasticidade que não oferece logo a 

entrada, mas sim uma parede 

cega. (Cullen, 2018, p. 55-56)    

Acidentes – O castelo; o arco redondo; a superfície convexa da cabeceira da igreja; a 

rocha. São valorizados numa rua pelo seu efeito de silhueta, pela forma disruptiva, pela 

matéria, pela função. Se a posição é estratégica, favorece ou eleva as outras formas 

essenciais à urbe. São pontos chave que cerzem o tecido urbano e geralmente estes 

elementos de referência são os mentores da origem dos ajuntamentos humanos. 

(Cullen, 2018, p. 46) 

Ilustração 777 - Último sopro, antes de entrar num novo corpo. (Ilustração nossa, 
2018) 

Ilustração 778 - Resistente.  (Ilustração nossa, 2017) 
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Duas regiões contrastantes são divididas pela 

rua do castelo. A atenção visual deve-se 

concentrar no seu limite comum. A última fila 

de casas confere numa imagem de «bairro 

urbano» devido precisamente contrastar com 

o maciço rochoso, o que intensifica aspetos 

como continuidade de cor, material, detalhes 

da fachada, topografia, no tipo de edifícios…   

(Lynch, 2017, p. 71, 107) 

A rua do Castelo desenvolve-se com 

inclinação suave a partir do Largo do 

Espírito Santo e a seguir ao arco revela um 

desnível acentuado, de que se aproxima de 

um ponto importante. Há um sentimento de 

progressão bastante vincado. As direções 

opostas são nítidas. “Antes do” ou “depois 

do” arco do castelo. Perceção do 

movimento. Ver o fim claramente de rua 

intensifica a sua imagem. (Lynch, 2017, p. 

59) 

Ilustração 780 - Abside da Igreja de Stª 
Maria. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 779 - Lugar de espera. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 781 - Desenho da silhueta das serras pela torre sineira. 
Ondulação. Grafismo dos vãos e do cunhal no suporte branco. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Ilustração 782 - Tempos no momento captado. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 783 - Faces de luz e faces de sombra, tal como a vida do espírito. Relação com a imagem anterior. “Shift” de 
Richard Serra, 1970. (http://www.artnet.com) 
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Rua de Cima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O topónimo de que é denominada 

provém do período da Idade Média 

assim como a “rua de Baixo” de que 

se falará adiante.  

 

A valorização que lhe foi concedida obrigou ao alargamento e alteamento das duas 

portas (da cerca urbana e da barbacã) que pertencem ao conjunto da Porta de Ródão, 

em 1957, face às manobras penosas a que se sujeitavam os automóveis. (Bucho, 

2017, p. 319) 

Inicia na Porta de Ródão e termina na Praça do 

Pelourinho. Nos dias decorrentes, é a Porta da 

Roda ou Ródão que estabelece a comunicação 

entre o exterior e intramuros, retirando alguma 

nobreza à Porta da Vila, cujo o traçado é 

demasiado sinuoso e estreito por razões 

militares. No presente com o fomento do 

automóvel e do turismo, passou a ser a entrada 

principal da vila de Marvão. (Bucho, 2017,p. 319)    

Ilustração 784 - Rua de Cima identificada a cor de rosa e Rua de Baixo, observadas a partir da Porta de Ródão. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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A Rua de Cima, detém uma frente urbana uniforme no geral. Os edifícios na maioria 

contém dois pisos, com lotes de dimensões variáveis. Salientam uma homogeneidade 

arquitetónica. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 10.11) 

Ilustração 785 - As duas Portas de Ródão. A que está em 1º 
plano é a porta que liga ao meio-baluarte e a segunda é a que 
corresponde à da cerca muralhada. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 786 - Organicismo. Vista do exterior para o interior da 
muralha. Vislumbra-se a Rua de Cima. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 787 - Extrato da Planta de implantação dos imóveis civis e religiosos. Esc. 1: 2000, realçando o desenho das Portas da Vila. 
Esta entrada para o interior do aglomerado foi sendo desvalorizada face ao percurso irregular (linha a vermelho) que tornava-la 
inexpugnável para o exército inimigo. Com o advento do automóvel era impossível esta entrada continuar a ser a primordial. É de cariz 
marcadamente militar. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 09.1) 
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Nas cartografias que se seguem, conclui-se que 

quanto menos denso e edificado é o tecido urbano, 

mais facilmente a rede viária se torna sinuosa como 

se pode verificar a mudança drástica que ocorreu da 

estrutura urbana de 1765 para a de 1814. O intervalo 

de tempo é de apenas 47 anos.  

Já tinha sido colocado as cartografias e a planta atual 

para visualizar a evolução das ruas anteriormente 

investigadas. Contudo o traçado linear da Rua de 

Cima que figura em 1765, foi pertinente comparado 

com o traço da mesma rua em 1814. Esta transição é 

explicada pela Guerra das Laranjas (1801) e pelas 

Invasões Francesas (1807-1811). A população 

receosa começou a abandonar a vila. (Bucho, 2017, 

p. 165-166) 

Os estabelecimentos comerciais significativos foi uma barbearia, mercearias e uma taberna de que 

o vinho era produzido na região dos Marvõezinhos, na serra do Sapoio / Marvão, próximo do 2º 

recinto do castelo para noroeste. (Bucho, 2017, p. 323) 

Nos números de polícia 11 – 15, onde atualmente é a «Casa do Povo» instalou-se nos anos 60 

do séc. XIX, a primeira escola primária para ambos os sexos. Em que residia também aqui a 

professora. (Bucho, 2017, p. 321) 

Ilustração 788 - A extensão da Rua de Cima desde a cerca muralhada até à Torre do Relógio que está na Praça. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 789 - Rua de Cima. (Ilustração nossa, 2018) 
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Ilustração 790 - Cartografia antiga. Projeto de Fortificação de Marvão, 1765. Evolução da Rua de Cima, intensificada a cor verde. 
(Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.3) 

Ilustração 791 - Cartografia Antiga. Planta da Praça de Marvão, 1814. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.5) 

Ilustração 792 - Planta de Toponímia e números de polícia. Esc. 1: 1000. Década de 2000, séc. XXI. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 36) 
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Apropriação pelo movimento  - É 

observável a importância ímpar dos 

caminhos extramuros que deram origem 

à malha medieval e que ainda no 

presente serve a Praça de Marvão.  

Vindo do caminho de Castelo de Vide e 

ao entrar pela Porta de Ródão, duas ruas 

se avivam. O caminhante quase se atreve 

a fazer um jogo de qual delas escolher. 

Só que rapidamente entende, mirando a 

Rua de Baixo, que não é ali o âmago da 

formação do burgo, é no centro, porque a 

rua de baixo permite ver o seu fim, já a 

Rua de Cima não se vê o final, dada a 

ondulação do terreno, respeitado este e 

colonizado pelo Homem. (Cullen, 2018, p. 

25)  

 
O caminhante entende seguir esta pista, 

desafiado pelo desnível. Como se sabe ao 

progredir para cima, há uma sensação de 

superioridade, ascensão ao desconhecido. 

(Cullen, 2018, p. 40) 

Ilustração 793 - A escala do corpo a habitar o espaço. A fiada central de 
lajes é o caminho de peões. Ciclos de volta inteira. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 794 - Final visível da Rua de 
Baixo e Rua de Cima ainda a iniciar a sua 
estada. Rocha quartzítica assombrada. 
(Ilustração nossa, 2018)  
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Nesta artéria há uma evidente apropriação pelo movimento e não uma apropriação 

estática. Pelo movimento direto e indireto do termo. Não existe vontade de parar. Porque 

no fim ou no topo estão os Paços do Concelho e na direção oposta está a Porta de 

Ródão. Há um início e um fim estáveis. Reforça ainda esta atitude o facto de não haver 

passeio para peões. Não é exceção esta rua, toda a vila não possui caminho de peões. 

Os indivíduos deslocam-se sobre as lajes de pedra. Quando na mira aparece um 

veiculo, há um desvio obrigatório que as pessoas fazem, perto de entrar dentro das 

habitações. O acesso visual a uma paisagem interior (para dentro das casas). Há uma 

constante relação entre “dentro e fora”. Isso é um aspeto que já foi mencionado por 

exemplo com o estacionamento do animal de cada família em frente à respetiva 

habitação. É algo pessoal inserido no espaço público. Acarreta diferenças de velocidade 

ao percorrer a rua e a experiência que se obtém do percurso. (Cullen, 2018, p. 25, 30-

31) 

Identificabilidade / Pormenores – O que 

mais se destaca nesta artéria estruturante do 

burgo é os elementos arquitetónicos notáveis, 

concretamente as cantarias chanfradas, 

trabalhadas. As casas conservam uma 

patine275 vernácula e com um grau de 

conservação considerado.  

Há dois portais de génese mudéjar, de arco 

em cortina276, com uma carranca277 no alto, 

impostas278 no centro das ombreiras com friso 

e jambas279 facetadas com moldura na base. 

Um imóvel possui na cantaria do vão da 

janela, uma cruz da ordem de cristo ou uma 

cruz templária esculpida acompanhada de 

dois botões. (Cullen, 2018, p. 64-65) 

 275  Palavra francesa. Em português «pátina». Neste contexto em questão, tem um sentido figurado e quer 
dizer aparência antiga mas não degradada, considerada elegante ou requintada. (Porto Editora, 2011)  
276 O arco em cortina tem o mesmo formato do «arco infletido» e é formado por 2 segmentos de arco de 
circunferência, cujos os centros de ambas as circunferências são acima da linha das impostas do arco.(Esc.) 
277  O mesmo que «mascarão», de material pétreo, é colocada comumente em cimalhas, portões, áticos ou 
chafarizes. (Rodrigues, 2005) 
278  Peça ou moldura que separa o arranque de um arco, dos pilares, das ombreiras ou das paredes. (De 
La Plaza Escudero, 2014) 
279  Cada uma das peças laterais de uma janela ou de uma porta, ou seja uma ombreira, mas aparelhadas 
em forma de coluna. (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 795 - Portal mudéjar (séculos XV / XVI). Arco em cortina 
e carranca no final, ao centro, jambas facetadas e impostas 
salientes decoradas com frisos geométricos. Porta de madeira de 
duas folhas, ambas com 2 postigos. (Ilustração nossa, 2017)  
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Pode-se examinar outros vãos com 

molduras esquadrinhadas, de sobrevergas e 

cachorros a ladear os vãos de janela, para 

assento de vasos. Características do séc. XV 

e XVI. (Bucho, 2017, p. 324)  

Ilustração 796 - Vão do séc. XX que pertence à Casa do Povo e é uma 
reprodução do vão da casa com o número de policia 19 da mesma rua, 
que ilustrámos na página anterior. Revivalismo. Porta engradada 
almofadada de cor de sangue de boi. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 797 - Em alto relevo está um cruz, idêntica à Ordem de 
Cristo, antiga Ordem dos Templários. Repare-se também nos 
remendos com cimento nas ombreiras devido ao desgaste da pedra. 
Solução barata contudo dissonante. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 798 - Cantaria esquadrinhada com sobreverga e dois 
cachorros a ladear o vão para a colocação de vasos. Séc. XVI. 
(Ilustração nossa, 2017)  
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A diversidade de vãos280 não remete só para este 

arruamento mas espraia a todo o casario.  

Os trabalhos em renda ou linho expostos nas 

janelas e portas é uma forma de adquirir 

privacidade tal como o postigo de madeira e de 

identidade de cada lar. 

280 Toda a informação sobre a cronologia dos vãos da vila e respetivas características, estão na nota de 
rodapé 169 da página 293 e estão ilustrados cada tipo de cantaria nas páginas 294-295. 

Ilustração 799 - Passo Processional, séc. XVII. Janela com 
bandeira.  Na vila de Marvão as cores são diferentes 
conforme se trata de caixilhos fixos ou de abrir. Postigo 
interior.  (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 800 - Cantaria chanfrada na ombreira direita e na da esquerda 
reta. O que dá a parecer que uma é mais antiga que a outra. A da chanfra 
remonta ao séc. XVI e a reta a centúria mais adiante. Porta de Postigo de 
«Travessa à Cola» Cor ocre no embasamento da casa. (Ilustração nossa, 
2017)  

Ilustração 801 - Cor verde ou castanho para os caixilhos fixos. Renda. 
(Ilustração nossa, 2017)  
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Os sinais de regulamentação que são  

verticais, na vila, estão incutidos na 

fachada tal como os sinais de informação.  

A qualidade que os detalhes 

proporcionam ao espaço público. Se 

visualizarmos algum destes objetos 

isolados numa imagem, certamente 

pensaremos em Marvão.  

A característica beirã da varanda de ressalto e do 

alpendre onde albergava a dita “loja” para os 

animais ou para atividades comerciais. Tem uma 

platibanda281 adornada com grilhagem em tijolo. 

(Ordem dos Arquitetos, 2004, Vol. 2) 

281 Murete de alvenaria ou de betão que se encontra no prolongamento das paredes mestras, acima da 
cobertura. (De La Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 802 - Decoração com grilhagem em tijolo muito comum na vila em vários pontos. Terraço e loja em 
baixo. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 803 - Sinal de informação de 
estalagem. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 804 - Os vãos a subirem para “cima” até à Praça do Pelourinho. Se os automóveis quiserem sair para extramuros tem de ser 
pela Rua de Baixo. (Ilustração nossa, 2017)  
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Percorrer este arruamento não é deveras 

sensacionalista, porque os pontos de 

maior impacto visual estão nos extremos 

da rua. Para além do mais é uma via 

movimentada, afunilada e sem recintos.  

Os intervalos que oferece são a Travessa 

do Chabouco, semelhante ao abismo 

devido ao estreitamento, ao número de 

degraus e à inclinação e a Travessa da 

Silveirinha ou Hospital, pouco convidativa 

tendo só duas habitações voltadas para 

ela.   

Visão Serial -  A imagem global da Rua 

de Cima objeta uma regularidade das 

fachadas e uma uniformidade quanto à 

cor, aos detalhes, duplo beirado, número 

de pisos. (C. M.M., 2004, folha nº 10.11) 

Quando surge algum elemento 

contrastante a essa unidade, é reparado 

de imediato. (Cullen, 2018, p. 19-22) 

Ilustração 805 - Rua de Cima. O destino visto deste ponto. (Ilustração 
nossa, 2018)  

Ilustração 806 - Cruzamento Rua de Cima com Trv. do Chabouco. 
Neste ponto não se vê a Torre do Relógio. O caminhante mesmo 
estando mais adiante face ao ponto da imagem anterior, está 
curioso em conhecer a paisagem que apresentar-se-á a seguir. 
(Ilustração nossa, 2018)  

Ilustração 807 - Superfícies torcidas forçosamente. Os vãos vão alargando-
se como um espelho, como que a anunciar algo de grande impacto. 
Visualiza-se a rua oposta, a Rua do Relógio. Advinha-se uma continuidade 
sem paragem, porém o Sujeito vai surpreender-se mais à frente. (Ilustração 
nossa, 2018)  
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O que atenua são os pormenores 

decorativos/construtivos. Mas o 

simples ziguezagueado efetuado pelo 

transeunte durante o percurso, basta 

para se ver a profundidade da rua e 

qual o seu objetivo, nas duas direções.   

Ilustração 808 - A Rua do Relógio deixa de ser o objetivo primeiro, a 
atenção do Ser passa para outro elemento. Há um afunilamento da Rua 
de Cima no final. (Ilustração nossa, 2018)  

Ilustração 809 - Novo estimulo. Já não é os Paços do 
Concelho, é uma nova artéria, apesar de que o cunhal tem muito 
poder visual assim como o corpo adossado em consola. Para 
além destes elementos ainda há algo a descobrir pelo Sujeito.  
(Ilustração nossa, 2018)  

Ilustração 810 - Incidência do sol nos frontispícios voltados a E 
que refletem iluminando tenuemente as fachadas opostas. 
Atenuação intercalada da luminosidade. (Ilustração nossa, 2018)  

Ilustração 811 - Fuga. (Ilustração nossa, 2018)  
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Compartimentos e Recintos Exteriores – A rua 

não exibe nenhum recinto ou enclave, porém a 

verdade, é que toda a sua extensão constitui um 

espaço exterior fechado. Explicado pela pequena 

largura, altura similar e extenso comprimento. As 

frontes do lado nascente e poente debatem-se.  

O retângulo de céu infinito intensifica esta 

sensação de clausura. A posição do corpo em 

conjugação ao que o cerca. O  afunilamento do 

espaço e a inclinação suave súbita do terreno, é 

sinal de proximidade do centro urbano (Praça do 

Pelourinho). As superfícies direcionam. (Cullen, 

2018, p. 31)  

Caminho para Peões – Outro aspeto incomum nas malhas urbanas é o caminho para 

pedestres estabelecer-se no centro da rua. Se imaginarmos as ruas deste aglomerado 

só com a calçada em pedra irregular de granito sem as lajes, teriam um caráter 

horizontal, atarracado, rude e menos esbelto ou sublime. 

Não haveria reconhecimento ou valorização de cada edifício; não se notaria sequer  

distinção estilística, hierárquica das artérias; não proporcionava uma linha promotora 

de orientação; a penumbra e encerramento seriam uma realidade.  

Com o caminho situado no centro, consegue-se ter um panorama geral de como 

progride cada rua e como se articula com as restantes. Visualiza-se os dois lados da 

rua dando mais atenção aos pormenores e acidentes que pontificam cada superfície e 

personalizam as vias. (Cullen, 2018, p. 56) 

Outra componente de que estes burgos medievais cristalizaram no quesito temporal foi 

o facto da rede viária e o pavimento não terem sofrido alterações para receber o 

automóvel. A intemporalidade abrange um passado que se reflete no presente e 

perspetiva o futuro. O automóvel indiretamente ligado ao movimento substituiu o 

movimento pedestre e o objetivo da deslocação do Ser, para ir conviver ou reunir. Esta 

substituição dos “sinais vitais” do Homem pela máquina teria e terá uma permanência 

veloz.  

Ilustração 812 - Crista cortante de luz. (Ilustração nossa, 2018)  
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Ondulação – O organicismo  é um método 

vital nos aglomerados urbanos para promover 

bem-estar e está estreitamente vinculado com 

a intemporalidade. Alguns aspetos essenciais 

do urbanismo como transições luz / sombra; 

medições visuais de próximo/longe; ver as 

faces de cada edifício e não somente a rua 

como na malha ortogonal; criação de 

intimidade através de recintos, pátios; 

diferenciação de empenas; são adições que 

estimulam a complexidade do Ser. (Cullen, 

2018, p.  48) 

Nos dias decorrentes o automóvel é coagido de entrar nas cidades. O futuro nem 

sempre é sinónimo de velocidade e tecnologia em sentido lato. Mas reflete sobre a 

origem das coisas tendo nos bastidores uma tecnologia cada vez mais complexa e 

aperfeiçoada gradualmente. É perdoável porque quando surge uma invenção, essa é 

acompanhada de um cariz simplificado, frio, concreto, portanto purista. Já a 

intemporalidade tem emoções e é fruto dessa invenção ter sido vivenciada no tempo, 

pelo tempo, pela sua forma, uso e personalidade e pelos Seres. 

As malhas de génese medieval são de certo modo, visionárias. Não evoluíram porque 

a evolução já está intrínseca nelas. Não são criações humanas caprichosas como o 

automóvel ou as superfícies lisas de betão armado ou viver em edifícios-escultura 

porque estas últimas criações do Homem estão impregnadas de rebeldia, de arte, de 

individualismo.          

Ilustração 813 - Homogeneidade. (Ilustração nossa, 2018)  

Ilustração 814 - Os beirados quebram com o aspeto sólido da rua, 
concedendo linearidade e diferenciando as casas umas das outras, 
visto nem terem elementos de separação, parecendo uma fachada 
única, em bloco. (Ilustração nossa, 2018)  
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Deflexão – A Câmara está defletida em relação ao eixo da Rua de Cima e sugere como 

é a forma do objeto e não mostra apenas um alçado. Na deflexão sobressai mais as 

arestas do edifício do que na perspetiva limitada em que há tendência só para olhar 

para a fachada.  

Na figura, o que fixa o olhar não é a torre sineira excecionalmente, mas o cunhal. Parte 

do embasamento uma fiada de pedras que ficciona solidez, exprime compactação e à 

medida que continua, enleva-se o entrelaçamento. Claro que esta mudança não é mais 

que questões estruturais. Nos primeiros pisos deve haver maior robustez para 

sustentação de cargas dos pisos superiores. Também se verificam dois caminhos que 

ladeiam o imóvel, separando-o dos outros edifícios. Quebra da uniformidade. Quando 

esta conjugação sucede desta maneira o imóvel aufere suma captação de atenção e 

poder. (Cullen, 2018, p. 45)   

Perspetiva Delimitada – Esta 

característica é reconhecida quando se 

chega à Praça do Pelourinho e 

surpreendemo-nos com o edifício dos 

Paços do Concelho a se sobrepor ao 

ponto de fuga. Prioriza um edifício, neste 

caso a Câmara Velha. Tal é a sua 

dimensão e aprazível estética pelas 

razões mencionadas na caracterização 

da Praça, que convida a recuar para 

contemplar. (Cullen, 2018, p. 45) 

Ilustração 815 - Retrocesso. Pavimento em “V”. O observador 
suga a Câmara. “Poial da Má Língua” em baixo dos vãos dos 
alçapões nivela a Praça com os dois arruamentos adjacentes.  
(Ilustração nossa, 2018)  
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Observa-se também na fotografia em 

específico, a torre a ser transformada no 

tamanho de um brinquedo. Acontece aqui o 

efeito de distorção da escala. A selvajaria da 

rocha perante a miniatura da torre. Que 

aparenta que foi colocada no “cume da 

montanha” (parece uma alusão à imagem 

universal de Marvão). Quando o castelo for 

revelado, isto é, quando o Ser se deslocar até 

lá, enxergará que afinal o castelo apresenta a 

mesma rudeza. (Cullen, 2018, p. 83)     

Perspetiva Velada – A “(…) zona 

pedregosa, alcantilada e esconsa (…)” 

(Bucho, 2017, p. 324) que se vê na imagem 

ao lado é a «Caganita». Local onde os 

residentes faziam as necessidades. Está a 

flanquear a Travessa do Hospital.    

A rede de esgotos só se constrói na vila de 

Marvão na década de 40 do séc. XX. Não 

foi há tanto tempo que este sítio era 

impregnado de dejetos. Muito próximo o 

primitivismo aos dias de hoje tal é a 

veracidade do lugar. (Bucho, 2017, p. 324) 

Nesta perspetiva ocorre uma ocultação da 

ala sudeste do castelo e se subentende 

que o é, por causa da Torre da Bandeira 

com a ameia e a guarita. É curioso como a 

perspetiva velada reduz os objetos que 

“esconde” a uma insignificância… 

Desconhece-se o tamanho, a forma, o 

pormenor do que está encoberto. 

Exposição e Isolamento/ Intimidade/ Nostalgia -  Num mesmo lugar é possível ter estas 

sensações tão contraditórias ao mesmo tempo. O espaço vazio; a imensidão do céu; duas 

regiões contrastantes. Apesar do espaço rochoso pertencer à vila, há limites nítidos. Concede 

uma noção de superioridade vazia, de temporária estadia, local de passagem e de meditação, 

como comprova a primeira imagem da página seguinte. (Cullen, 2018, p. 70-71) 

Ilustração 816 - Língua. (Ilustração nossa, 2017) 
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A intimidade opera, quando no meio deste local pedregoso se enquadra uma casa de 

habitação bem cuidada, integrada no lugar com um pequeno jardim adjacente confinado 

por um muro caiado, um átrio enlevado acessível por um lanço de escadas desviado da 

direção tendente da Travessa do Hospital.  

Há uma ligação direta à familiaridade, à posse, ao conforto de habitar e sobretudo ao 

respeito pelos vizinhos que podem apreciar o carinho e o cuidado aprimorado de deixar 

o espaço privado/público disponível e limpo.  

 

Ilustração 817 - A “caganita” de Marvão e o casario afastado. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 818 - Imóvel nº 2 da R. de Cima, com 
patamares adjacentes ao jardim geométrico de 
buxos, com calçada miúda em pedra irregular da 
região e com lancil em granito. Observa-se parte 
do extradorso do arco da Porta de Ródão. 
(Ilustração nossa, 2017) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nostalgia advém do espaço resguardado do 

tardoz ou quintal com uma leve brisa, a luz 

suave e o horizonte. Aqui ocorrem “momentos”. 

É o esconderijo da alma.   

Infinito – Quando um objeto maciço domina o 

nosso campo visual ou ocupa a tela quase por 

completo restando uma fissura mínima para 

integrar o céu. Os planos intermédios não 

existem mas justapõem-se o primeiro plano e o 

céu, se designa de infinito. (Cullen, 2018, p. 52) 

Há uma desvirtuação do que a imagem 

mostra e o que quer dar a entender.  

O que a imagem evidencia é a 

monumentalidade da massa rochosa e a 

pequenez do céu. Só que a mensagem 

inerente, não é a que é oferecida, mas omite 

o enaltecimento da imensidão do céu. 

 Existe uma espécie de bloqueio e uma 

barreira sem margem para superá-la e atingir 

a perpetuidade. 

 

A muralha a apaziguar e a mediar entre o elemento natural e a sebe (representativa do 

Homem). É notável como os proprietários da casa do qual pertence o componente verde, 

necessitaram de uma barreira para criar uma atmosfera mais intima.  

Podiam não ter feito, porque este local da «caganita» não é de passagem nem de outrora 

nem atualmente. Todavia dada a marginalidade que transmite, sentiram-se intranquilos os 

residentes. Ambos os elementos são paisagem natural, contudo se verifica qual é o que tem 

a mão do Homem. 

Ilustração 819 - Preto e branco. Aspeto setentrional. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 820 - Nada mais geométrico que o buxo como arma de 
combate usada pelo Homem para enfrentar os bárbaros afloramentos.  
(Ilustração nossa, 2017) 
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Aqui e Além – Na imagem se conclui que o Aqui e o Além conhecem-se devido ao 

posicionamento altaneiro da vila de Marvão. Todavia parecem estar ao mesmo 

patamar, instigado pelas nuvens e pela inclinação descendente da cerca muralhada, 

mas as diferenças de escala a que está as casas da Praça de Marvão em relação à 

povoação de Stº António das Areias, asseguram a diferença altimétrica.(Cullen, p. 37) 

Na imagem de baixo referente à Rua de Cima, se em planta é uma das maiores ruas 

da vila, a percorrê-la se torna ainda mais extensa. Fruto de três fatores: a monotonia do 

construído, lajes da calçada e o céu. Aliás a fileira de lajes e o céu parecem duas linhas 

paralelas infinitas intensificando a intemporalidade no sentido mais direto do termo.   

Ilustração 821 - À boleia das nuvens. Teleférico. Tardoz do imóvel nº 2. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 822 - Alçado oeste das casas com os números 4, 6 e 8 da Rua de Cima, semelhantes na composição. Esc. 1:200. (Câmara 
Municipal de Marvão, 2004, folha nº 10.11) 
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Animismo – Neste exemplo, 

associa-se o vaso que está fixo no 

vão emparedado, a um rasgo numa 

tela branca e se relacionarmos à 

guarita que apresenta o mesmo 

rasgo e compararmos também o 

vão de uma das portas de Ródão 

com a porta enclausurada num dos 

botaréus282 perceberíamos que a 

intenção ou a funcionalidade é a 

mesma, o que altera é a geometria. 

 
Em outros exemplos de animismo 

que estão nesta rua, inevitavelmente 

tem de se falar dos portais que 

simulam um corpo: rosto (carranca); 

cabelos; braços (impostas); tronco 

(ombreiras). (Cullen, 2018, p. 74)  

Justaposição – Nas três imagens 

expostas de seguida, se verifica em 

todas uma relação clara entre 

natural e construído e entre duas 

categorias de paisagem, vila e 

campo. A diferença entre elas é 

bem demarcada. (Cullen, 2018, p. 

62) 

 
A primeira figura que está na página seguinte, demonstra o final de um trilho 

atabalhoado que o rochedo permitiu, onde se enxerga uma cidade secreta neste caso 

uma vila que se fecha para si. Este sentimento vincado pela torre sineira de uma igreja 

que está mergulhada num casario misterioso, do qual só se tem acesso visual a uma 

casa arrabaldina. 

282  É um contraforte ou pilar que compensa os esforços de uma abóbada ou reforça uma parede. (De La 
Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 823 - Panos de linho a meia privacidade.  (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 824 - Vão insondável. (Ilustração nossa, 2017) 
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A natureza desprotegida e agreste usualmente a conhecemos num local isolado e 

longínquo. A situação é diferente neste lugar.  

Está abrigado este espaço lapidoso pela cerca urbana, pelo muro que circunda um 

terreno privado, pela sebe da casa da Rua da Caganita (a caganita não é tão 

conhecida como rua, mas como sítio) e pela vila.  

Repare-se também na imagem do toque aveludado, adocicado e nostálgico que 

modera aquele lugar tão roqueiro e perigoso e que por um breve momento nos fez 

recordar o Alentejo na sua essência. 

O adjetivo pode ser o mesmo para 

classificar quer a parede quer o 

banco incrustado nela. As 

diferenças é a geometria e a 

utilidade. A horizontalidade do 

banco a quebrar o estilhaçado das 

sucessivas camadas de lâminas. 

O banco que surge ali por acaso, 

indefeso e cravado na rocha num 

sítio esconso. 

Ilustração 825 - A sair de zona marginal para o centro. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 826 - O Ser a querer dar uso às cristas. (Ilustração nossa, 2017) 
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A imponência da casa e da cor 

branca que contrasta com o cinzento 

da massa rochosa. Uma observação 

a fazer, é que já na planta de 1814, 

havia uma habitação, onde está hoje 

a que se vê na imagem. Este espaço 

só deu vazão a uma casa ao longo do 

tempo. Daqui se constata a 

resiliência do Homem em aproveitar 

o mais diminuto espaço para 

construir intramuros.  

Na decorrência da investigação, já se interligou que qualquer indicação ou sinais de 

aviso neste conjunto urbano, é feita subtilmente, tudo em prol de não ferir a imagem 

integrada da unidade urbana que é a vila. Qualquer Sujeito pode ir para o local 

pedregoso. Não há consequências, não há perigo, basta equilíbrio, mas o aviso está 

lá sorrateiramente.  

É acatado pelas pessoas de um modo geral porque é apreendido como uma guarda, 

uma barreira. Só os mais instigados é que se atrevem. Tudo muito discreto para não 

desviar o olhar do principal, que é a paisagem. (Cullen, 2018, p. 58, 90-91) 

Noutro ponto de vista, as árvores também podiam enunciar uma espécie de 

continuidade que não foi possível com construção, devido ao terreno acidentado desde 

a última casa da rua do Castelo até ao próprio edifício bélico.   

Barreiras – As árvores que pontuam o alto 

deste maciço é uma forma de sinalização 

para quem caminha na Rua do Castelo e de 

barreira visual para quem está na Rua de 

Cima.  

Tudo serve para ocultar inconscientemente 

este sítio intitulado de “caganita” são as 

árvores, a casa + jardim + muro. Não parece 

ser um local benquisto, só ocupa espaço. 

Ilustração 827 - Entra-se pela Porta de Ródão e o Sujeito se confronta com 
o mesmo conceito de quando esteve a admirar a parte oeste do monte com a 
silhueta da fortaleza no topo. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 828 - Espaço intangível. (Ilustração nossa, 2017) 
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Relacionamento – Ritmo dos vários 

elementos que compõem a imagem. A 

união esmagadora entre o muro branco 

dominante sobre o ajoelhar e o ondular 

das cristas quartzíticas. Este muro rompe 

com a violência deste local rochoso logo 

na entrada da vila. É pragmático e 

calculista assim como o pinheiro que 

acompanha-o. Combatem o caráter brutal 

da muralha, do lanço íngreme e irregular 

de escadas em tiro e do terreno 

escalavrado. (Cullen, 2018, p. 80) 

Clareza – Este conceito está 

estritamente ligado à geometria, à 

escultura, como é que a forma está 

integrada na paisagem urbana, 

como funciona, se está relacionada 

ao enfeite do espaço público. É o 

que explicita bem o muro com um 

contraste severo, bem delineado e 

desempenhando individualmente o 

seu propósito. (Cullen, 2018, p. 97)  
Ilustração 829 - Escadas em “tiro”, adarve em “tiro”, muro branco em “tiro”.   
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 830 - Entrelaçamento. As duas portas de Ródão vistas do 
interior do burgo. (Ilustração nossa, 2017) 

Expetativa – Esta sensação é permanente e emana em cada interseção deste lugar. Já 

se falou intensamente do remate dos Paços do Concelho sobre a Rua de Cima. Contudo 

não se referiu a cortina que a cerca urbana aufere. Este é um local rico de fé. Porque 

não se vê face à muralha, mas acredita-se que existe. A crença é atestada pelas duas 

portas de Ródão em que do lado de fora confirma o começo de um espaço habitado 

massificado e cheio de vida e do lado de dentro se espreita para uma zona erma, 

inóspita, dispersa. É uma expetativa porventura pouco consolidada por existir uma 

«deflexão» que dilui o mistério. Deixa adivinhar mais qualquer coisa. (Cullen, 2018, p.51)  
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Rua do Relógio 

 

A rua adquiriu o topónimo devido à 

instalação do relógio na torre que está 

adjacente à Câmara Velha. Data aos 

séculos XV/XVI.(Bucho, 2017, p.293) 

Em frente à “espaçosa” pousada de Santa 

Maria, malogravam logradouros e em meados 

dos anos 80 do séc. XX se reergueram um 

conjunto de habitações camarárias em banda. 

Um projeto do arquiteto João Lino. 

(C.M.M.,2004, folha nº 10.4)  

Havia um número reduzido de fogos na rua do 

Relógio, antes das casas camarárias. Situavam-

se os imóveis preferencialmente próximos da 

Praça do Pelourinho. (Bucho, 2017, p. 295) 

Edifício Barreira – A casa do médico 

funciona como elemento de 

pontuação ou delimitação.  

Estabelece o equilíbrio entre o 

espaço fluido e delimitado porque não 

impede o trajeto. As arestas são 

pontos de força que promovem a 

expetativa. O mesmo edifício 

consente no ocultamento quer da 

Rua de Cima quer da continuidade da 

Rua do relógio. (Cullen, 2018, p. 32) 

A ponte ou passadiço exorta à 

concavidade de ambos os lados da 

rua. Geralmente estes edifícios 

barreira se localizam nos extremos de 

uma rua no culminar de um 

cruzamento ou interceção.  
Ilustração 831 - Quadrado, retângulo, círculo. Abrandamento do passo do 
caminhante ao atingir a Rua do Relógio. Atmosfera privada. Força de 
tração do passadiço. (Ilustração nossa, 2018)  
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Vista para o exterior de um recinto – Através de um pequeno retângulo se têm acesso 

ao exterior. A passagem é ínfima e dá para reparar na diferença de cotas entre o 

embique da Rua do Relógio e a Praça. Perceção do movimento. Transições de luz e 

sombra. Cores aguerridas em contraste com tonalidades suaves e penumbra do recinto. 

(Cullen, 2018, p. 35) 

Estreitamentos – Há uma pressão intrínseca no troço final desta rua face à largura 

menor entre o lado nascente e poente que é ainda mais gritante quando se olha ao 

mesmo tempo para a Praça. (Cullen, 2018, p. 47) 

A Praça é um local aberto, de grande amplitude e a rua um espaço abrigado. “Os 

estreitamentos permitem manter uma atmosfera de recinto” mas não suprimem o 

movimento. São necessários para distinguir áreas diferenciadas da cidade mais públicas 

ou mais privadas. A Rua do Relógio é frequentada por peões e não veículos, detém 

escala humana e o percurso representa a complexidade do Ser.   

Limites / Barreiras – O limite comum 

entre duas regiões contrastantes é o 

passadiço e a linha côncava. Ao sair 

da Praça para a Rua do Relógio, 

passando o passadiço entramos 

numa esfera privada. Se for ao 

contrário, a seguir à passagem aérea 

o resto de troço que falta da Rua do 

Relógio já pertence emocionalmente à 

Praça do Pelourinho. (Lynch, 2017, p. 

52, 66, 69-70, 103-104, 108) 

Graduação – Há um ponto fácil de 

identificar ao longo da linha que é o 

passadiço aéreo que liga a casa ao 

quintal do lado oposto. “Depois do” 

passadiço a rua começa a estreitar, a 

inclinação do pavimento aumenta, os 

frontispícios estrangulam. (Lynch, 

2017, p.  60) 

Ilustração 832 - Urbe árabe. A Rua de Cima só é descoberta após passar 
por baixo da passagem aérea. Grilhagem de tijolo a decorar estes 
caminhos. Neste ponto onde está o Sujeito, este fica intrigado por parecer 
não haver comunicação com a Praça, por isso é obrigado a aproximar. 
Sedução. (Ilustração nossa, 2018)  



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        578 

 

 

 

Recintos – Não existe um recinto 

físico mas emana na rua as 

características como o sossego, o 

silêncio, os cheiros dos canteiros, da 

cozinha da pousada, as conversas no 

interior das casas, que é bem patente 

nos recintos. (Cullen, 2018, p. 71) 

Há um elemento que aumenta ainda 

mais o confronto entre o ruído da 

admiração dos turistas ou dos 

trabalhadores funcionários da câmara 

em azáfama na Praça do Pelourinho e 

a Rua do Relógio que se mantém 

pacífica. É a ponte que provoca esta 

mudança de perceção e é também o 

postal de visita deste arruamento.  

A atmosfera é calma porque o trânsito 

é proibido a automóveis e pelo 

fechamento em “bico” no momento de 

colisão com a Praça. (Cullen, 2018, 

p.27)    

Qualidade cinestésica da rua – diferenças de velocidade ao percorrer: estreitamentos, 

rampas, curvas. Os cinco sentidos em funcionamento para percecionar o movimento.   

Sinestesia – experiência melódica: mudança de espaços. (Lynch, 2017, p. 101-3, 111) 

 

O espaço delimitado é consequência de irregularidades ou assimetrias de traçado em 

que o trajeto do ponto de partida ao de chegada não é oferecido ao olhar. O percurso a 

pé é enriquecido através das subdivisões criadas que são à escala humana. As 

passagens ao longo do caminho estreitam, alargam, obstroem a perspetiva, criam 

expetativa e inflexões. (Cullen, 2018, p. 34, 48-49) 

A cidade não é revelada de uma só vez , mas com coerência. Sucessão de espaços 

delimitados formam uma ordem de acontecimentos visuais dramáticos. 

Uma empena forte numa curva acentua a 

curva no arruamento. (Lynch, 2017, p. 103-

104, 110) 

Ilustração 833 - Ponto de fuga rosa. (Ilustração nossa, 2017)  
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Apropriação do espaço – O que se subentende como apropriação neste exemplo é 

a fiada de vasos que delimitam as habitações camarárias. Talvez por várias razões 

internas. Primeiro por as casas serem similares umas às outras quer no exterior quer 

no interior o que resulta numa falta de individualidade, a cor cinzenta dissociável da 

envolvente. Deste modo, o olhar compenetrado na vegetação, abafa esta evidência 

repetitiva. (Cullen, 2018, p. 24-25) 

É correto dizer que há uma reprodução de elementos similares em todas as casas da 

vila de Marvão como as cantarias, os beirados, a cor, os materiais, contudo cada uma 

tem pormenores como um desenho cravado na pedra, um bordado ou renda nos vãos, 

um nicho, cachorros… que as torna ímpares. Estas diferenças conseguem identificar, 

determinada casa. O Ser não esquece o que o enterneceu e posteriormente quando 

retoma ao lugar consegue percecionar a evolução que teve aquela edificação que lhe 

causou impressão. Neste caso serão pequenos apontamentos como algum desgaste 

de cor, ou fenda ou até a trepadeira que esteve e deixou de estar. São só pequenos 

componentes que alteram a imagem idílica e que torna esta unidade urbana estável.  

  

Para se chegar à conclusão que a repetição literal não é uma solução sensata para o 

indivíduo. No entanto o desenho dos arcos que coroam as portas poderia estar associado 

ao desenho do remate da torre do relógio. (Lynch, 2017, p. 71, 107-108) 

Outra razão se prende por ser uma rua com um ambiente mais doméstico. Porém a frieza 

do muro que contorce a pousada de Santa Maria ao longo da sua extensão, que é 

praticamente todo o lado poente, também fomenta este acesso de intimidade por parte 

dos moradores da rua. 

Ilustração 834 - Habitações camarárias, cujo o projeto foi de João Lino. (Ilustração nossa, 2017)  
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Pormenores / Indício – O 

emparedamento dos vãos é um ato 

recorrente na vila de Marvão. Mesmo não 

sendo utilizados, a minúcia; o esforço; a 

forma do vão; a datação história 

merecem estar na exposição. (Cullen, 

2018, p. 65, 74) 

  

Intimidade – Uma das designações que 

melhor  carateriza esta via é a 

intimidade. Por  ser um recinto, ter 

vegetação de ambos os lados, a altura 

das casas ser pequena, o céu, o calor e 

os cheiros. Transborda de vitalidade, 

cordialidade. (Cullen, 2018, p. 71)  

Afinal de contas a vila de Marvão é um museu 

onde exibem relíquias, motivos arqueológicos, 

tudo é pretexto para emoldurar. É como o 

conjunto de fotografias que povoam as mesas 

de cada casa de família. São memórias, 

recordações que permanecerão sempre 

eternas e lembradas.  

Apesar de cada habitação mudar de 

proprietário ao longo do tempo, esta merece 

ter o seu “álbum” de existência. 

Ilustração 835 - Rua do Relógio.  (Ilustração nossa, 2018)  

Ilustração 836 - Reutilizações diversas. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 838 - Pormenor, o mesmo suporte em granito mas não há um desenho do animal 
como é costume e sim uma escultura. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 837 - Associação com 
as grades dos cárceres da Câmara 
Velha, a “paredes meias” com este 
imóvel. (Ilustração nossa, 2018) 
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 A DGEMN, na década de 40, séc. XX, não intervencionou na colocação de lajes de 

pedra centrais, possivelmente pelos estreitamentos, fechamento, sinuosidade, 

patamares e desníveis, escala que expõe este eixo primordial formado por estas duas 

ruas acima aludidas. Foi o troço estruturante mais fatigado, com um número de casas 

em ruinas e logradouros devido às guerras sucessivas.  

Os dois embiques que o troço composto pelas duas ruas possui, quer no afunilamento 

e desnível acentuado para entrar na Praça do Pelourinho quer para a porta do Postigo 

do Torrejão no sentido oposto que não favoreciam em nada a concentração de serviços 

e pessoas, que apela um eixo principal. A presença da calçada insinua mais relevância 

da habitação. Natureza doméstica e informal do bairro por causa da vegetação. 

Caminho para peões – Quando se falou da apropriação do espaço destacaram-se os 

canteiros e os vasos dispostos em fila em frente à fachada principal das casas 

camarárias e mencionaram-se as razões que poderiam ter despoletado àquela carga 

emocional. Contudo falta outra razão propositalmente. (Cullen, 2018, p. 56) 

Observando mais atentamente este troço estrutural do burgo (Rua do Relógio e Rua 

do Embique) é o único dos eixos principais que não apresenta lajes de pedra. 

Ilustração 839 - As superfícies da antiga “Casa do Médico” da vila, favorecem a atenção do olhar para a Rua de Cima. Parede lisa, 
momento inóspito para o Sujeito. (Ilustração nossa, 2018)  
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Ilustração 840 - Cartografia antiga. Projeto de Fortificação de Marvão. 1765. Evolução da Rua do Relógio realçada a 
verde. A tracejado preto está a Rua do Embique e a amarelo refere a Porta do Postigo do Torrejão (constitui a terceira 
entrada para o interior do aglomerado urbano) (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.3) 

Ilustração 841 - Cartografia antiga. Planta da Praça de Marvão. 1814. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.5) 

 

Ilustração 842 - Planta de toponímia e números de polícia. Esc. 1:1000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 36) 
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Vias principais – A rua do Relógio apresenta um conjunto único de cheiros e sons; pormenores 

típicos; disposição e distribuição das plantas: faixa de plantas; regularidade rítmica da habitação 

camarária; serviços importantes no cruzamento com a Praça; 

A linha de deslocação tem uma direção, porém não se sabe qual é o fim, só quando nos 

aproximamos do final é que entendemos o propósito: a Porta do Postigo do Torrejão.  

As direções opostas são diferenciadas quanto à função, à imagem urbana, mas são semelhantes 

em relação a terem ambas um desnível ou embique antes de atingir o objetivo. As superfícies 

indicam direção. (Lynch, 2017, p.99-103) 

Continuidade – Semelhanças e harmonia de superfícies, modelos repetidos de janelas. O que se 

verifica com maior recorrência é a repetição de elementos em série, porque as edificações mais 

significativas aqui são a Pousada de Santa Maria e as casas camarárias que se visualizam nas 

imagens de cima. A pousada com o seu porte expressivo e janelas com a mesma dimensão de vão 

na área de sala de jantar e nas áreas técnicas também apresenta vãos já de menor dimensão mas 

reiterados igualmente. Nas habitações camarárias a mesma situação já falada anteriormente. É 

justificável este modelo por ter sido os dois edifícios edificados no século XX. A Rua do Relógio era 

a que detinha mais lotes sem construção. Ainda hoje se verifica um conjunto de quintais que deixa 

espreitar as empenas dos edifícios. Há uma tendência enraizada de rarefação da imagem urbana 

nesta artéria. (Lynch, 2017, p. 109 / Cullen, 2018, p. 56-57) 

Ilustração 843 - O alçado de cima mostra as frontes da “casa do médico” da vila com o passadiço representado em corte e depois estão as habitações 
camarárias. No alçado em baixo da mesma rua, da esquerda para a direita está a Pousada de Stª Maria, um imóvel, o quintal que está ligado à “casa do 
médico” e a câmara. A rua é plana, tornando-se declivosa com a aproximação à Praça. Esc. 1:200. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 10.4) 
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Espaço intangível – Efeito ótico ilusório. 

Desfocagem das chaminés e dos vãos. 

(Cullen, 2018, p. 33)  

Escala – A escala esmagadora da torre do 

relógio; da ala mais recente dos antigos 

Paços do Concelho e todo o lado poente, 

em oposição à escala humana do lado 

nascente. É amenizado o choque pela 

passagem aérea que liga os dois lados, 

dando a impressão de uma coesão e 

unidade e não dois lados que não 

pertencem um ao outro; pela intimidade 

dos elementos verdes e pelo ondulado. 

(Cullen, 2018, p. 81)   

Elementos marcantes – A silhueta da torre desenha-se por cima dos telhados baixos. 

Tem uma localização percetível, clareza de forma e riqueza de detalhes. Os elementos 

marcantes nesta rua estão mais próximos da Praça do Pelourinho. Logo estão em grupo 

reforçando-se mutuamente.  

“Um elemento marcante é, contudo, mais forte quando é visível através de um longo 

período de tempo ou distância espacial e mais útil se a direção onde o avistamos pode 

ser identificada.” (Lynch, 2017, p. 105) Deveras na Rua do Relógio avistamos a torre do 

relógio durante o percurso todo a esta rua mas ao passar o passadiço e ao cair na Praça 

deixamo-la de ver. O caminhante deve-se afastar no interior da praça para vê-la 

novamente, desta vez sem ser de perfil mas de frente. 

Ilustração 844 - Frontispícios poentes esmagados pela Câmara e 
Pousada. Repetição de elementos. (Ilustração nossa, 2017) 
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Largo da Boavista / Travessa dos Marroios 

 

 

A designação popular anterior ao séc. 

XX era Maiorros. Só posteriormente é 

que passou a ser Marroios. Poderia ser 

uma menção à planta “Marroio”283. 

(Bucho, 2017, p. 298) 

 A planta dá-se bem na encosta de Marvão. A 

questão que fica sem resposta, é se houvera 

marroios no atual Largo da Boavista.  

Em relação ao topónimo para o largo é evidente, 

porque se trata inocentemente de um miradouro 

no interior do casario entre habitações e o único 

largo da vila que dá para contemplar a vista para 

nordeste / este, dado a maior amplitude de vão 

e a não existência de barreiras. 

Ainda referente aos Maiorros, poderia estar relacionado à posição do Homem perante 

a natureza. Daqui ele se torna consciente que está num grande morro do qual tem 

autoridade para vigiar e apaziguar a alma.       

Privilégio – Neste largo em estudo existe uma linha de força que atrai o Sujeito a conter 

e parar. Não só pela profundidade que o olhar alcança como também decidir para onde 

se dirigir, qual a rua tomar. A ocupação é reforçada pelas conversadeiras que se 

encontram ao longo do murete que é embelezado com tijolos dispostos 

geometricamente. É um elemento identitário de ornamento na região. Nos limites do 

murete estão moirões encimados por canteiros. É uma linha privilegiada para 

descanso. (Cullen, 2018, p. 26) 

283 O nome da espécie é Marrubium vulgare. A localização geral é na Europa (exceto a Europa do Norte), 
o Próximo Oriente e Noroeste de África. Em Portugal tem uma distribuição geográfica expressiva no sul 
(exceto no Barrocal, Barlavento e Sotavento Algarvio, na Arrábida, na ala sul da Serra de São Mamede e 
no centro Oeste Cintrano – Sintra), no Norte do país tem uma expressão acentuada no litoral Noroeste e 
no Centro-Este de campina que inclui Marvão e Centro – Oeste Calcário.  
Surge em terrenos cultivados, incultos, rupícolas e ruderal (habitats artificializados). A época de floração 
é de abril – setembro. Tem propriedades medicinais, trata de problemas de fígado, respiratórios, 
digestivos. (Begreen, 2019 / Utad Jardim Botânico,2019) 
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Nas cartografias faz-se uma retrospetiva da evolução deste local. Em 1765 já havia 

um largo consolidado, também em parte para compensar a distância entre a rua 

estruturante e o arruamento secundário (Travessa dos Marroios). Só a travessa é 

que existia, o miradouro não. Era na altura um conjunto de habitações com uma 

frente para a Rua do Relógio bastante integrada e coesa. 

Em 1814 se denota a abertura da frente massificada. O tecido urbano 

desfragmenta-se, o que fomenta o aumento do espaço público. Relembrar que a 

vila de Marvão atinge o pico demográfico no século XVI e que corresponde ao 

período áureo do império português e depois à governação filipina. O facto de estar 

próximo de Espanha, o reinado dos “Filipes” deu presumivelmente alguma 

estabilidade à região. O período tranquilo da vila chega ao fim, com a Guerra da 

Restauração da independência portuguesa em 1640 e um rol de guerras 

sucessivas que só terminaram em 1847! Com uma margem mínima entre elas. O 

resultado final é um manto de retalhos desconectados sem qualquer noção de 

hierarquia das vias. As que mantiveram um edificado continuo foram as ruas das 

Portas da Vila e a Rua de Cima que curiosamente o inicio destas ruas são as Porta 

da Vila e a Porta de Ródão e o facto do terreno a nordeste e este ser menos 

irregular.  

Na planta atual, mais concisa, visualiza-se já os socalcos que compõem o largo e 

com um vão de intervalo entre as duas casas que limitam as ruas do Relógio e a 

do Embique, mais amplificado e focalizado definitivamente para ser um miradouro.    

Ilustração 845 - Travessa dos Marroios e Rua dos Marroios em baixo. Largo da Boavista que detém miradouro com conversadeiras 
e decoração com grilhagem de tijolo e jardim em socalcos. (Ilustração nossa, 2017) 
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Ilustração 846 - Cartografia antiga. Projeto de fortificação de Marvão. 1765. Evolução do conjunto Trv. e Rua dos Marroios e Largo da 
Boavista. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.3) 

Ilustração 847 - Cartografia antiga. Planta da Praça de Marvão. 1814. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.5) 

Ilustração 848 - Planta de toponímia e números de polícia. Escala 1:1000 (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 36) 
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Recinto – A rua e travessa dos 

Marroios e a sua configuração em “L” 

que abraça o Largo da Boavista 

formam uma atmosfera de recinto.  

Por ter habitações nos quatro lados; 

pela flexão que perfaz a rua dos 

Marroios a meio, para vincar a Rua do 

Quebra Costa ou Trv. Do Forno. “O 

banco de flores” que atenua a 

concavidade da dobra e quebra a 

clareza e expressão do muro branco.  

A pontuação de bancos; canteiros; 

escadas de aspeto tosco: superfícies 

desniveladas que desmistificam a 

separação das habitações; texturas 

elementares; quintais privados; janelas 

de abrir de duas folhas; portas com 

postigo; decoração interior dos vãos 

com tecidos; contraforte.(Cullen, 2018, 

p. 27, 47)  

Vista para o Exterior de um 

Recinto – Deste recanto 

consegue-se avistar ao 

fundo as cristas quartzíticas 

de Porto Roque, a fronteira 

entre Portugal e Espanha. 

(Cullen, 2018, p. 35) 

Ilustração 849 - Rua dos Marroios e Travessa do Corro que inicia a partir 
da inclinação do piso, mais adiante. Maciço arbóreo nesta zona dos 
Marroios. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 850 - Extrato da Planta de Toponímia e números de polícia, que enfoca a configuração do Largo da Boavista no presente. Esc. 
1:1000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 36) 
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Além – A sensação de “além” é 

sentida aquando de um contraste 

entre um espaço onde inala calor 

humano e um espaço ao longe 

despovoado. Contudo o Além não é 

percecionado com uma perspetiva e 

profundidade exacerbada porque a 

cumeeira das coberturas das casas 

apresenta uma linha horizontal que é 

repetida pelo horizonte perante o 

observador. O Além não está deste 

modo tão longe assim. Porque a 

Horizontalidade sobrepõem as 

camadas. (Cullen, 2018, p. 36)  

Ilustração 851 - O espaço interior das casas é um livro. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 852 - O branco adocicado e manchado da casa alentejana. Contraforte imaginário. Telhas mouriscas sobrevoam 
Marvão. Bruma no horizonte e Stº António das Areias em plano intermédio. (Ilustração nossa, 2017) 

Vista para o Exterior de Um Recinto – O que há a evidenciar aqui é o choque face a um 

recinto, um espaço protetor, sossegado, habitado, permanente e um Além com uma certa 

aridez, desconhecido. O corte na continuação do telhado (do 1º plano) é o momento mais 

dramático e contrastante para o individuo. Parece que se retira o objeto principal e fica 

apenas o cenário ou tela artificial e inatingível porque é apenas uma imagem, não é vivido.   
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Pormenores – O prato é a oferta pelo 2º prémio do 

concurso de flores “Casas Floridas” realizável na 

década de 60 do séc. XX. É louvável como até 

havia uma competição saudável para felicitar quem 

conservava e cuidava mais sofisticadamente da 

apresentação da habitação. O estímulo e o 

empenhamento de preservar algo sem ser em vão 

faz parte da genética da vila de Marvão. Já não se 

pratica o concurso, mas ainda há cuidado regular 

de embelezar o que é de pertença. (Cullen, 2018, 

p. 65)    

Ilustração 853 - Casa com o número de polícia 4 da Rua dos 
Marroios felicitada com o 2º prémio do concurso de flores. 
Competição saudável leva a resiliência e capacidade de previsão 
e lidar com situações futuras, sinais de transcendência. (Bucho, 
2017, p. 292) 

Ilustração 854 - Retângulo de ouro e triângulo a indicar a porta da casa para 
qual é a correspondência, para não haver extravios. A ranhura é onde entra as 
cartas. (Ilustração nossa, 2017) Ilustração 855 - As inúmeras vezes que se ouvem as vozes dos pais a 

perguntarem para os filhos qual é o número que está em letras romanas!  
Aula de história em frente à casa do imóvel 2 da R. dos Marroios, onde está 
a argola com o nº 86 em numeração romana. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 856 - Várias cruzes insculpidas na ombreira da Trv. / Rua dos Marroios do 
nº 2, possivelmente tem relação com o facto de neste local ter vivido um padre de nome 
João Marchão. (Bucho, 2017, p. 298) 

Ilustração 857 - Pilastra tosca a dividir as casas, porém pouco corrente verificar-se na 
vila de Marvão, este elemento. A casa que ganhou em tempos o 2º prémio das flores, 
na altura, mais borbulhante de vegetação. A argola que está a ladear a porta é resquício 
dos tempos áureos em que brotou ali uma trepadeira a rodear a porta. (Ilustração nossa, 
2017) 
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Textura – A textura oferece originalidade e 

vitalidade à imagem urbana. Neste caso foi 

empregue para identificar a divisão das 

duas casas. Alvenaria de pedra ordinária 

pintada. (Cullen, 2018, p. 94-95) 

Nostalgia – A Travessa dos Marroios cujo o 

tema ou porta de visita são as flores ou a 

vegetação exuberante. Aqui se destaca 

uma trepadeira que flanqueia o vão. A cor 

de sangue de boi no aro da janela opõem-

se ao verde da folhagem, chamando a 

atenção. Transmite a trepadeira, frescura, 

favorece uma atmosfera interior silenciosa e 

uma luminosidade regulada. Quando 

alguém está à janela, a pessoa não sentir-

se-á tão exposta. (Cullen, 2018, p.70)     

Integração de Árvores – Em todas as 

direções que o olhar executar, a palmeira 

pretensiosa está no alcance visual. Isto 

traduz o que é mais importante nesta zona 

em específico que é a natureza, o verde, que 

equilibra o maciço sinuoso das edificações, 

tal é a escala da palmeira em comparação 

às casas.  

Quando se sai da Rua do Relógio para o 

Largo da Boavista verifica-se uma perspetiva 

velada, em que a palmeira bloqueia a vista. 

Porém quando nos avizinhamos perto da 

linha do miradouro, a palmeira, não tapa a 

gradação do olhar. (Cullen, 2018, p.84-85)  

Rua – A sinalização deve ser clara e 

localizada num local bem visível para ser 

assimilada de imediato pelo Ser. 

Identificação de circulação interdita a 

veículos automóveis na imagem do lado 

esquerdo. (Lynch, 2017, p.86 / Cullen, 2018 

p.98)  

Ilustração 858 - Cota superior do Largo da Boavista. Vista geral do 
miradouro e começo da Rua do Embique adiante. (Ilustração nossa, 
2017) 

Ilustração 859 - Sinais universais mas o suporte em que estão 
inscritos revela algum regionalismo. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 860 - Aconchego. Trv. dos Marroios. (Ilustração nossa, 2017) 
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Ilustração 861 - Vista geral da Rua dos Marroios e jardim do Largo da Boavista. Os canteiros geometrizados e 
parcelados por buxos é muito recorrente. Mais um trunfo do Homem em relação ao caráter bravio do lugar.  
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 862 - Rua do Forno ou Rua do Quebra Costa 
em 1962. Mais pujante de vegetação estava esta rua do 
que o próprio jardim do Largo, que até dá para ver a 
clareza dos muros de suporte de terras. (Bucho, 2017, 
p. 300) 

Intimidade – A calçada, o ondulado da rua, os alegretes, o recinto, o ato de cuidar, os 

pequenos pátios ou quintais privados adjacentes à travessa, a luminosidade intensa que 

embala e contorce as paredes brancas numa preguiça. As janelas que observam 

timidamente quem aparece no miradouro ou descansa no jardim. Tudo está pacífico, 

todos os dias são vividos pachorrentamente. Só a luz declara a passagem do tempo. 

(Cullen, 2018, p. 71)   
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Ilustração 863 - “Zona dos Marroios em 1962”. Os flancos das ruas são destacados por plantas e arbustos, tal era a importância do 
concurso. Não basta ser só ao nível individual para os habitantes, já está aqui a ser destacado uma competição à escala da rua. A Torre 
do Relógio no eixo da Rua dos Marroios, que às vezes faz duvidar que se trata de uma malha medieval. (Bucho, 2017, p. 298) 

Ilustração 864 - A guerra terminou, contudo ainda há vestígios de continuidade que querem desabrochar o concurso. Desta vez são 
calhaus, o que está em jogo. (Ilustração nossa, 2018) 
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Desníveis -  O desnivel é um elemento 

urbano imprescindível ser referido neste 

largo. Na travessa dos Marroios que se 

estende abaixo do largo há reações 

emotivas de encerramento e intimidade e 

acima portanto no miradouro a sensação é 

de exposição ou dominância. Na travessa 

estão habitações e na rua do relógio está a 

pousada de Santa Maria, de cariz mais 

coletivo.  

Clareza – A clareza dos socalcos por intermédio dos moirões. A guarda 

que serve mais de aviso da aproximação de um desnível do que 

propriamente segurança e as namoradeiras intervaladas que acompanham 

o murete. Se olharmos para cima enquanto se atravessa a rua dos Marroios 

e ao entrar na trv. Do Forno, repara-se que o jardim dos Marroios perde 

dimensão, destaque. Em contrapartida o muro de suporte é a grande 

surpresa e o que faz a distinção clara entre a travessa e o espaço verde. O 

que sai apenas do muro é a dobra do banco. No ponto de fuga da imagem 

da página seguinte, ergue-se a torre do relógio. (Cullen, 2018, p.97)   

Desníveis -  O desnível é um elemento 

urbano imprescindível ser referido neste 

largo. Na travessa e rua dos Marroios 

que se estende abaixo do largo há 

reações emotivas de encerramento e 

intimidade e acima portanto no 

miradouro a sensação é de exposição 

ou dominância. Na travessa / rua estão 

habitações e na rua do relógio está a 

pousada de Santa Maria, de cariz mais 

coletivo. (Cullen, 2018, p.40) 

 

Ilustração 865 - Bombardeamentos à Praça de Marvão. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 866 - Moirões e namoradeiras a expressarem-se. 
Rebordos e assentos em tijolo cozido. (Ilustração nossa, 2017) 
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Rua do Embique  

 

  

O vocábulo que lhe dá o nome é de 

“natureza direcional, viária, (…) porque se 

dirigia (embicava ou imbicava) à Praça, 

estreitando, ou seja, formando um bico”. 

(Bucho, 2017, p. 295) 

Outra interpretação poderia ter a ver com 

o embicar da rua até à Porta do Postigo do 

Torrejão, formando um bico num 

determinado momento da rua (as escadas 

em pedra, onde a rua se desenvolve para 

cima). 

Ou ainda porque embicam outros 

arruamentos nela, neste caso a travessa 

dos Marroios ou a trv. que advém da rua 

João Garção. (Bucho, 2017, p. 295) 

Ilustração 867 - Volumes. (Ilustração nossa, 2017) 
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Ilustração 868 - Cartografia antiga. Projeto de fortificação de Marvão. 1765. Evolução da Rua do Embique. (Câmara Municipal 
de Marvão, 2004, folha nº 06.3) 

Ilustração 869 - Cartografia antiga. Planta da Praça de Marvão. 1814. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.5) 

Ilustração 870 - Planta de Valores Arquitetónicos, utilizada para demonstrar o “presente”. Esc. 1:2000. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 15) 
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Edifício Barreira – O último imóvel do lado nascente funciona como um elemento de 

pontuação ou delimitação de um recinto. Em oposição à fachada curvilínea que 

favorece a circulação para prosseguimento da Rua do Embique para cima.  

Não bloqueia o tráfego de pessoas e veículos, tão importante aqui porque com as 

sucessivas ampliações que teve a Pousada de Santa Maria, tiveram de lhe conceder 

um estacionamento. (Cullen, 2018, p.32) 

Surgiu em 1952 com a designação de Estalagem Ninho D’Águias. Em 1967 após uma 

reestruturação e ampliação promovida pelo SNIC284 com 8 quartos e um restaurante 

panorâmico no terraço passando a denominar-se de “Pousada”. Ao observar a 

fotografia de 1962, ainda se encontravam casas arruinadas no lugar onde está hoje o 

estacionamento. No entanto em 1972 já se verifica a reconversão do programa para 

estacionamento. O que coincide com a ampliação da pousada ocorrida em 1967. 

(Bucho, 2017, p. 262-263)   

Degraus – Os degraus cravados no plano inclinado são silenciosos. Surgiram ali em 

pé ante pé para não acordar o rigor e a clareza das linhas de força. Se fossem escadas 

maciças estava tudo estragado, porque cortava com o sentido linear daquele recinto. 

(Cullen, 2018, p. 92)  

284  Sistema Nacional de Informação Cadastral. 

Ilustração 871 - Vista parcial da Rua do Embique com barreiras visuais que delimitam este espaço formando um recinto. Parque de 
estacionamento da Pousada. Tempo de novembro. (Ilustração nossa, 2017) 
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Acidentes – O mais saliente é a Torre 

do Relógio que dirige e posiciona o 

Sujeito. Dada a altura baixa da 

generalidade das casas destas duas 

vias estruturantes, a monotonia dos 

frontispícios e escassez de elementos 

marcantes valoriza mais a torre.   

Uma das frontes do lado nascente 

exibe triplo beirado o que lhe confere 

uma silhueta, individualizando-se das 

restantes. No mesmo caso as 

conversadeiras sobressaem do 

alinhamento das fachadas.  

 

Integração de árvores – Na imagem 

selecionada, as árvores tem a função 

de embelezamento de uma fachada 

tardoz demasiado austera. Sem vãos, 

com botaréus e uma chaminé de 

fumeiro a escalas apreciáveis. Para 

vencer a geometria escolheram-se 

árvores da mesma altura que dão um 

efeito de ritmo com folhagem 

translúcida semelhante ao “papel de 

parede”. (Cullen, 2018, p. 84-85) 

 

O plano inclinado do muro que vence dois desníveis (nível do estacionamento e o nível 

onde estão as árvores) é considerado desnecessário funcionalmente e geralmente se 

cometem tentativas para o disfarçar. Contudo graças aos contrafortes tudo está em 

perfeita harmonia. No presente já não existem as árvores, porque reabilitaram uma das 

casas, inserindo vãos no tardoz. Já é habitado visualmente, aproveitando a bela vista 

para fora do burgo. Como se pode confirmar esta informação na imagem da página 

anterior. (Cullen, 2018, p.182) 

Ilustração 872 - Parque de estacionamento no ano de 1972. (Bucho, 2017, p. 
296) 

Ilustração 873 - Imagem de 1962. Rua do Embique – Largo da Boavista 
e Rua do Relógio com frente de logradouros no lugar onde está as atuais 
habitações camarárias. Onde está hoje o estacionamento, existia um 
conjunto de casas, que nesta data já se encontravam arruinadas, 
optando pelo programa de estacionamento, quando o turismo começava 
a dar os primeiros passos. (Bucho, 2017, p. 296) 
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E na figura 875 que por acaso 

corresponde ao alçado lateral da 

mesma casa das namoradeiras 

verifica-se um traço feito pela reflexão 

da luz na cabeceira do muro. É isto 

que distingue as matizes da cor 

branca existentes nesta habitação.  

Animismo - Parece um véu que 

oculta uma parte de um rosto ou uma 

linha que tenta recuar avidamente a 

casa se afastando da rua do Embique. 

Outros elementos que prendem aqui o 

olhar são as chaminés. (Cullen, 2018, 

p. 46, 74)     

Ilustração 874 - Triplo beirado em telha de canudo. Dois poiais. Janela em pvc, que imita a madeira, confere bom isolamento térmico, 
não permite a entrada de “rapas” que ficam adormecidas nas frestas das janelas de madeira, que são locais húmidos com pouca luz, ideal 
para esta espécie de seres vivos. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 875 - Na imagem constata-se que ficou conservada uma antiga ligação da ”Zona do Corro”, concretamente a Travessa do Corro com a Rua do 
Embique e detém este fragmento pavimento de calçada “medieval” em pedra irregular da região. Clareza do muro branco contrapondo a aspereza do 
pavimento medieval.  A casa confere um escalonamento interior do espaço. Têm um piso na Rua do Embique e mais pisos no lado oposto. Tem um anexo 
adjacente, para trabalho. (Ilustração nossa, 2017) 

Gradeamentos – A vedação em estacas com as pontas em setas do portão, vai ao encontro da 

implacabilidade de Marvão. O portão escuro sinistro flanqueado por muros brancos dá um efeito de 

Preto e Branco. O que despoleta maior nitidez e remate. (Cullen, 2018, p. 91, 93)   
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Pormenores – Um detalhe já mencionado noutros arruamentos aqui falados, (porque 

para haver unidade urbana, há certamente repetição de elementos similares) é a cruz 

templária, que se localiza comumente por cima do lintel dos vãos de portas principais. 

Sugeria uma indicação de propriedade desta ordem religiosa militar no início da 

cristandade. Neste caso particular, a cruz templária surge na fachada lateral por cima 

de um vão de janela. O que a alteia mais é o facto de haver um volume saliente com 

cobertura de duas águas e cumeeira no mesmo alinhamento da cruz.  

O que levanta a suspeita de que não houvera nenhuma edificação anexa a esta casa 

ou até mesmo nunca houve construção neste troço sem designação, que estaca 

diretamente na Rua do Corro.  Porque estes símbolos geralmente estão localizados em 

frontes “visíveis”. Porém é possível que esta seja mesmo a fachada preponderante 

desta habitação porque pelos vestígios ainda expostos, outrora passava por aqui a Rua 

dos Marroios onde é possível ver uma antiga ligação à Rua do Embique. Portanto nunca 

teria uma casa adossada ao lado diretamente, visto se tratar de uma via, hoje um pouco 

descaracterizada e o troço “sem nome” não o tem, porque é um arruamento mais 

recente, não entrando na história. 

Algo intrigante é o mesmo imóvel ter na cantaria que dá para a rua do Embique o número 

de policia 4 e no moirão que ladeia a entrada lateral, o número 2 A. Fica-se na 

expetativa, porque cada casa da vila de Marvão não se deixa ver por completo devido 

à profundidade dos lotes e aos diversos pisos que detém. Ao entrar numa das casas 

pelo arruamento de cima, ocorre a sensação de que se vai entrar para o interior de uma 

mina, descendo por um túnel esguio e em penumbra. 

 

Ilustração 876 - A ligação secundária entre o Corro e a Rua do Embique a envolver o imóvel nº 4. Na 2ª figura verifica-se as fiadas da calçada 
medieval a curvarem para o segundo troço da Rua do Embique, que embica para o Calvário. (Bucho, 2017, p. 298) 
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A «renda» sempre tão intemporal com os desenhos geométricos, resulta de modo 

eficaz especialmente nestes frontispícios do lado nascente em que estão todos 

alinhados os beirais, as paredes lisas com fenestrações singelas. De repente a renda 

surge como um objeto extravagante no meio daquela limpidez, surpreendendo o olhar, 

como se para lá do óculo do postigo da porta houvesse um mundo interior 

desconhecido que se reproduzia em terceira dimensão,  tal como num caleidoscópio. 

(Cullen, 2018, p.69) 

 

O envernizamento da porta de madeira resultou num clareamento ou num elemento 

vibrante que contradiz com o que é corrente na vila de Marvão. As superfícies 

costumam ter tons neutros e os vãos são em matizes escuras. A porta pontua esta 

fachada – corredor de um só piso na primeira parte da Rua do Embique, que se não 

fosse personalizada, estaria a dar ênfase ao movimento rápido e efémero de pessoas 

e automóveis.   

Ilustração 877 - Divisão abstrata da Rua do Embique em duas partes, com um intervalo de um eixo axial que na planta de 1765 é a 
Travessa do Corro que proporcionava este eixo visual desde a Rua do Embique até ao Corro, no entanto na planta de 1814 com o 
surgimento da capela do calvário para o interior do burgo e devido ao abandono das casas por causa da guerra, foram desaparecendo 
alguns imóveis mudando o eixo visual mais para cima que se manteve até ao presente, que é a artéria que se vê na imagem a seguir 
à casa ilustrada, que não tem denominação e que mantém uma fração de calçada medieval ainda. Liga a Rua do Corro a esta Rua 
do Embique e reparte-a. (Ilustração nossa, 2017)  
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Além – Neste exemplo há uma força 

interna que puxa o Ser a querer 

explorar o Além.  

É o alçado lateral que direciona e só 

o deixa ver o fundo ou horizonte. A 

expectativa do que estará a seguir ao 

contraforte não o cativa, mas sim o 

Além. O cobertor em piso das 

escadas do qual tranquilamente se 

vai contemplando o remoto e deixa 

curioso o que se vai revelar a seguir 

à fachada. As nuvens que se 

espraiam como se fossem um plano 

a uma altura relativamente baixa e a 

firmeza e convicção do muro.  

 

Só que este percurso é estagnado pelo edifício 

em frente com uma chaminé de fumeiro.  O 

que dá a perceção de que o que está longe é 

inatingível. Consegue-se ver, mas é 

inadequado, perigoso, exigente alcançá-lo. 

(Cullen, 2018, p. 36)  

 

 

Clareza – A elegância de forma do contraforte 

que se proliferou para o muro. (Cullen, 2018, 

p.97 

 

Ilustração 878 - Ondas (patamares com calçada miúda em pedra irregular da região com lancil de granito) que unem o passado e o 
presente. Chaminé de Fumeiro, uma das mais antigas da vila e vão de janela do séc. XXI. Reforço da parede estrutural com contraforte 
com a mesma largura que a guarda dos patamares. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 879 - Pousada de Stª Maria no lado direito e 
escadaria que liga a Rua do Embique à R. João Garção ou 24 
de Janeiro (em cima) (Ilustração nossa, 2017) 
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Truncagem – Justaposição impactante do primeiro plano (a cerca urbana e guarita) 

para o último plano (as montanhas). O plano intermédio, geralmente marcado por uma 

vasta extensão de terreno, não fixa o observador. Está truncado. Outro termo também 

aplicável será a Integração discreta – O Homem intervém na natureza sem submete-

la. O muro prolongado, compacto, ou linha de força numa área limítrofe promove a 

unidade. (Cullen, 2018, p. 39-40, 88) 

Entrelaçamento  - O que se quer dar aqui a entender é a continuidade da imagem que 

desvirtua a transição entre construção e natural. Interliga o espaço próximo e o remoto. 

Face à forma ser semelhante, a guarita é idêntica aos cabeços de Porto Roque, 

aproxima a paisagem natural ao objeto construído. Há um todo unificado provocado por 

um padrão uniforme, coerente. (Cullen, 2018, p. 41) 

Flutuação – Se se visualizar a imagem de forma mais abstrata, a guarita e o muro 

parecem flutuar, deslizar calmamente pelo ondulado do relevo assim como as cristas de 

Porto Roque. Ambas parecem perdidas e ao sabor do tempo. (Cullen, 2018, p. 48)  

Ilustração  880 - Guaritas no cume da serra de Marvão a tentar disfarçar intervenção humana. Similitude 
com os cabeços da Penha da Esparoeira, intocáveis pelo Homem mas transformados pela natureza. 
(Ilustração nossa, 2017) 
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Saliências e Reentrâncias – Esta característica da paisagem urbana resultou 

eficazmente neste pequeno “bairro” que se observa na imagem. Trata-se de um troço 

da Rua do Embique, mais resguardado, residencial. (Cullen, 2018, p. 46) 

Portanto, na primeira parte do troço desta rua há o parque de estacionamento já falado, 

que logo induz à fluidez, ao ruido, às manobras difíceis dos automóveis para entrar, sair 

ou estacionar dentro deste recinto. As áreas habitacionais em frente ao estacionamento 

só apresentam um piso na rua do Embique e são escalonadas em mais pisos no sentido 

descendente voltados para a rua de baixo. São habitadas especialmente no tardoz.   

 

Sendo uma área privada a que se vê na imagem, onde não há tráfego (reservando este 

para a artéria sem topónimo que vai desembocar a pique para a Rua do Corro. Não 

possui habitações, fadada essencialmente para a circulação automóvel), comprova-se 

um jogo de volumes que estão salientes e reentrantes o que origina pequenos espaços 

privados exteriores e maior privacidade entre as áreas da habitação. O mistério que nos 

envolve aquele conjunto de casas ao longe remete-nos para o termo cidade secreta. 

Há um terreiro em frente à Igreja do Calvário, que marca um lugar de reunião, convívio, 

um espaço comercial e de festas. Em contrapartida a vila em si, começa lá no topo, 

silenciosa. (Cullen, 2018, p. 66)   

Ilustração 881 - Capela do Calvário de planta octogonal com tambor (muito usado durante o período artístico do Renascimento e Barroco) 
onde assenta a cúpula. Porta que corresponde aos séculos XVIII / XIX com rendilhados em ferro. “Bairro” do Embique acima. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Exposição e Isolamento – A primeira 

metade da rua do Embique corresponde 

a uma atmosfera de recinto e na 

segunda metade ao subir as escadas de 

pedra que formam o embique há o 

“bairro” de edificações reentrantes e 

salientes formando recintos internos.  

Isto se dá porque nesta segunda parte 

não há uma ala de casas do lado este-

sudeste. Este despimento até foi 

colmatado com a integração de árvores 

que suavizam o temor repentino de 

estar perante uma panorâmica 

esmagadora. (Cullen, 2018, p.71 )   

  

Ilustração 882 - Corpos avançados e recuados para uma maior liberdade e conforto. Tardoz dos imóveis da Rua João Garção que ou pertencem 
ao último quartel do séc. XX ou são imóveis não datáveis. Os que pertencem ao último quartel do séc. XX, foram implantados de raiz sem qualquer 
preexistência. Portanto são edifícios recentes com uma tratadística mais simplificada, geométrica, de linhas direitas, que não deixa de ter o mesmo 
valor e importância que os demais mais antigos. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 883 - Planta de Valores Arquitetónicos. Esc. 1:2000. A cor rosa evidencia a continuação do troço da Rua do Embique que inicia ao lado do Largo 
da Boavista. A amarelo é a calçada medieval que encurvava para este ramo da Rua do Embique. Os afloramentos rochosos que contornam a Capela do 
Calvário foram humanizados com plantações para quebrar com o caráter esconso e desprotegido da zona do Calvário. A artéria sem denominação é o 
intervalo ou vazado que quebra a forma de “L” chanfrado da R. do Embique. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 15) 
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Caligrafia – As guardas em ferro fundido 

que desenham uma espécie de 

trepadeira com os dois botões de flores a 

ladear as duas janelas.(Cullen,2018,p 86) 

A porta de garagem em harmónio 

demonstra a sua individualidade. 

 

Se o efeito da recessão por parte dos maciços rochosos do Calvário ou o dispositivo de 

proteção de árvores não existissem, as pessoas não gostariam de ali habitar dada a 

grande extensão de céu, ao espaço vazio que é o Calvário, saberiam de antemão que 

estavam num local elevado, estariam mais desprotegidos com as intempéries e sentir-

se-iam isolados.  

Portanto este sentimento não está empregue mas poderia estar ou ter estado. Apesar 

de nas cartografias de 1765 e 1814 se observar que havia frontispícios do lado oposto 

ao conjunto de imóveis que há atualmente, hoje já não existem, sendo este território 

ocupado por elementos vegetais.  

Intimidade – O muro tosco, a parreira, 

as janelas semiabertas, a escada 

desengonçada. (Cullen, 2018, p. 71) 

Ilustração 884 - Adaptação das vanguardas do séc. XX com a realidade 
do lugar Marvão. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 885 - Horizontalidade das cantarias e parreira e a 
verticalidade dos pinázios das folhas de vidro das janelas, dos aros 
e couceiras, o que resulta num equilíbrio e neutralidade. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Ruas secundárias ou circunvagantes 

 

Rua de Baixo / Terreiro / Rua do 
Terreiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São as que assinalam a ligação entre a Porta 

de Ródão e a Porta da Vila, abrangendo o 

antigo Terreiro. (Bucho, 2017, p. 329) 

Segundo a cartografia de 1765, o «Terreiro» 

nem era urbanisticamente considerado. 

Tinha um formato quadrado e de maior 

fundura. Praticamente a mesma 

profundidade de lote do conjunto de casas 

da ala nascente da Rua de Baixo, do qual 

nos remete a pensar que em tempos 

distantes, precisamente século XVI (maior 

boom demográfico) possa até ter estado 

coesa a frente urbana deste arruamento ao 

atual edifício da Albergaria D. Manuel.  

 Ilustração 886 - Cartografia antiga. 
Projeto de fortificação de Marvão. 
1765. A cor verde representa a ligação 
entre a Porta de Ródão – Rua de Baixo 
– Terreiro – Rua do Terreiro – Porta da 
Vila.  

Ao observar a planta de 1765 e dado o 
que se assimilou  de que o Terreiro não 
era considerado urbanisticamente, 
conjetura-se de que não existia 
Terreiro. Era um conjunto de casas que 
se ligavam ao edifício da presente 
Albergaria, isto é a R. Baixo era mais 
comprida.  

A outra observação é que comparando 
uma planta atual com a de 1765, 
notamos que já não há edificação em 
frente à Trv. do Chabouco que vai 
desembocar, nesta planta, na Rua de 
Baixo e numa planta atual aflui no 
Terreiro. (Câmara Municipal de 
Marvão, 2004, folha nº 06.3) 
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Era de tal modo extensa esta artéria que inicia a circunvalação à Praça de Marvão, que ao 

acompanhar as fotografias mais antigas se repara que na primeira metade do século XX ainda existia 

edificações para sudeste da Trav. Do Chabouco (situada no lado oposto, poente).(Bucho, 2017, p.329) 

Ilustração 887 - Planta de inícios do século XXI. Extensão do Terreiro, que tinha a forma de um quadrado na planta do séc. XVIII e nesta planta apresenta a 
configuração de um retângulo ou um trapézio e gritante também o intervalo entre a Trv. do Chabouco e o último edifício da R. de Baixo que no séc. XVIII havia 
casas fronte à dita travessa. Há uma tendência para a rarefação do tecido urbano desde meados do séc. XVII, quando se recupera a independência de Portugal. 
(Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 15)  

Ilustração 888 -  Imagem da 1ª metade do séc. XX e consta que nas plantas que tivemos acesso, especificamente a planta de 1814 já 
não existia edificação à frente da Trv. do Chabouco (a cor de rosa)  e nem em plantas do início do séc. XXI se vislumbra algo idêntico, por 
isso foi edificada esta casa no intervalo entre meados do séc. XIX e princípios do séc. XX.  Há a verificar também que a R. de Baixo se 
prolongava e que todas as casas da R. de Baixo conferem um desnível entre a antessala no piso térreo de cada uma e a cota da rua. Esta 
casa que se vê na imagem foi demolida em meados do séc. XX. (Bucho, 2017, p. 329) 
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Na imagem anterior consta a soberania da Rua de Baixo perante um «Terreiro» 

incaracterístico de piso rampeado.  

Uma ata camarária marvanense de 1933 refere o desejo de fazer melhoramentos na 

vila. Um deles seria modificar o pavimento desta área, com a missão de “(…) facilitar 

o transito de vehiculos automóveis”. (Bucho, 2017, p. 335) 

Efetuou-se por conseguinte um aterro, aplanando-o à cota da R. de Baixo. Só para se 

sentir a dimensão de que foi esta obra, as escadas que davam acesso ao caminho de 

ronda na muralha tinham 12 degraus antes, posterior à operação contava com 5 

degraus. (Bucho, 2017, p. 329, 335) 

 

Ilustração 889 - Imagem hipoteticamente tirada dos anos 50 do séc. XX. Inclinou-se o pavimento da Rua de Baixo, 
comprova a afirmação o espelho enorme que separa o troço da Trv. do Chabouco a rosa e a R. de Baixo que na imagem 
anterior se observa que estão praticamente ao mesmo nível. O fosso que havia desde a muralha até à R. de Baixo foi 
coberto, tornando o Terreiro um espaço aplanado e polivalente, prova disso é o campo de jogos que se vê ao fundo. 
Repavimentação com calçada em pedra irregular de granito. (Bucho, 2017, p. 329) 
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O eixo viário da rua de Baixo e rua do Terreiro que unem as duas portas de acesso ao 

exterior da vila, correspondem a duas artérias circunvagantes e por lógica tiveram um 

Touril e um Curral. O touril era um espaço fechado onde se guardava o gado das touradas 

junto ao Largo de Olivença ou Terreiro, onde neste último se praticavam as garraiadas. O 

curral do concelho servia para abrigar e alimentar os animais. Estes dois espaços estavam 

na periferia para ser mais fácil o acesso e em termos de higiene. (Bucho, 2017, p. 334,338) 

Ilustração 890 - Garraiada no Terreiro e entrada do Touril destacada a cor. (Bucho, 2017, p. 338) 

Ilustração 891 - Localização do Touril. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 15) 
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Em 1777 já subsistia 

cartograficamente um terreiro que 

adquiriu o nome de “Terreiro do 

Forno”. (Bucho, 2017, p. 337) 

Suspeita-se de um forno comunitário 

que tudo indica ter estado localizado 

no atual imóvel da Albergaria, porque 

senão vejamos, na planta de 1814, 

havia o Terreiro do Forno e um 

pequeno largo mais a sul designado 

por Terreirinho do Forno.  

Para produzir um programa do Centro 

Cultural de Marvão, não havia imóveis 

preexistentes que pudessem servir de 

ponto de partida para elaboração de um 

projeto de reabilitação. Foi construído 

de raiz e a autoria foi do arquiteto João 

Lino. Em 2014 decorreu um projeto de 

reabilitação do piso térreo, criação do 

arquiteto João Bucho. (Bucho, p.339) 

A casa que separa estes dois largos um de maior 

dimensão e outro de menor tamanho, por isso o 

diminutivo “Terreirinho” era precisamente a 

presente estalagem. 

Ilustração 892 - Edifício com quintal, espaço apto a ter um forno e da lenha 
necessária. Atualmente no mesmo espaço está erguida a Albergaria D. 
Manuel, instaurada no último quartel do séc. XX. Note-se que foi implantada 
de raiz sem qualquer preexistência. O que tudo leva a crer que foi neste imóvel 
o forno, isto para justificar a toponímia e a evolução temporal dos diversos 
elementos que compõem a rua. (Bucho, 2017, p. 337) 

Ilustração 893 - Cartografia do ano de 1814 e a respetiva localização do Curral e da planta da casa da ilustração anterior que separa 
os dois terreiros do forno, um de menor dimensão que o outro. (Bucho, 2017, p. 335) 

Ilustração 894 - Centro Cultural de Marvão, no espaço do 
Terreiro. Apesar de ter sido edificado de raiz, tem os arcos 
abaulados característica do séc. XVI, os vãos da escada em 
óculo, a cor ocre, as janelas com bandeira entre outros 
pormenores singulares da vila. (Ilustração nossa, 2017) 
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Outras atividades lúdicas se desenvolvem interiormente e se expandem até ao Terreiro 

como festas comuns de desporto, casamentos, batizados, festas de aniversário e as 

tradicionais como a noite de fados ou a matança do porco, para evidenciar algumas. 

(Bucho, 2017, p. 339)  

 

Inaugurado em 1993, conta no piso superior com um bar / esplanada, uma sala de 

eventos e no piso térreo há uma zona administrativa, cozinha e uma área pautada por 

um acesso em galeria, onde se realiza às quintas-feiras o mercado semanal. 

É um lugar que ainda respira vitalidade, mesmo sendo programas quotidianos ou 

direcionados para a tradição, não se pode esquecer que em alguns locais mais 

massificados pela globalização, estes convívios já não operam. 

Ilustração 895 - Perspetiva do Centro Cultural de Marvão, com a área da esplanada coberta por pérgulas. A escadaria é a Trv. do 
Chabouco e a estrutura temporária metálica revestida por plástico é para a Festa do Castanheiro, que se realiza em novembro, 
para proteger do vento e chuva, reproduz esta mudança de construção e demolição de que esta área do Terreiro foi alvo. Há muito 
o conceito de reinvenção na vila, constrói-se, reabilita-se, muda de proprietário, muda de programa. (Ilustração nossa, 2017)  
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Ilustração 896 - Eventos tradicionais que decorrem no 
Espaço do Terreiro. (Bucho, 2017, p. 339)  

Ilustração 897 - Preparativos para a festa do Castanheiro. Comprimento 
idêntico ao que seria o Terreiro em 1765. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 898 - Cartaz de Festas dos Santos Populares da década de 50 do 
séc. XX e as respetivas atividades desenvolvidas. (Bucho, 2017, p. 337)  
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Ilustração 899 - Cartografia antiga. Projeto de fortificação de Marvão. 1765. Evolução da Rua de Baixo, Terreiro e Rua do Terreiro. (Câmara 
Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.3) 

Ilustração 900 - Cartografia antiga. Planta da Praça de Marvão. 1814. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.5) 

Ilustração 901 - Planta da primeira década do séc. XXI. Escala 1:2000 (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 15) 
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Deflexão – Este tipo de perspetiva 

limitada é muito frequente ocorrer na 

Praça de Marvão porque a malha urbana 

não é ortogonal. Apesar dos eixos 

estruturantes evidenciarem claramente o 

seu advento e de se observar no limite do 

aglomerado as respetivas portas, os 

eixos principais não são perpendiculares 

a elas. O relevo é o fator.  

A deflexão insinua mais nitidamente que 

há algo adiante do que na perspetiva 

limitada frontal. (Cullen, 2018, p. 45) 

Infinito – Quando se atinge o Terreiro vindo da Rua de Baixo, a primeira coisa que o 

Sujeito quer ver é o horizonte que visualizou antes de sulcar a Porta de Ródão e 

mergulhar profundamente na vila. É a vista infinda. Só que tem uma surpresa. É que na 

posição seja estático seja a caminhar em qualquer parte do recinto o Ser não vê a 

paisagem. A muralha é a grande responsável. O posto de vigia (guarita) é que 

subentende o que está para lá. (Cullen, 2018, p. 52) 

 

Ilustração 902 - No âmago da Rua de Baixo. Ao fundo a Porta 
de Ródão. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 903 - Flutuação. Espaço esguio e espaço amplo. A fachada sudeste da última casa da Rua de Baixo não permite construção 
flanqueada a ela. Todavia, tudo na vila pode acontecer, como é o caso dos vãos emparedados ou que ficam as marcas da cantaria 
somente. Nunca subestimar este aglomerado que improvisa com o tempo. (Ilustração nossa, 2018) 
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Na imagem do lado, o infinito surge pelo desnível. O 

abismo não parece ser no lado nascente, mas em 

frente quando se chega mais adiante. O intervalo 

entre os remates das duas guaritas seria a 

passagem para a perpetuidade.       

Se não soubéssemos que Marvão está situada a 800 metros de altitude, a perceção ao 

observar a ilustração 904, sem conhecer o lugar, seria a mesma. Sem contar com a 

guarita solitária no meio da imensidão do Terreiro que parece um sinal de indicação de 

miradouro (em vez de sinalética, expressa logo a função), a ocupação da tela (imagem) 

pelo terreiro, o facto de não haver casas do lado nascente que formassem um pátio 

induzem logo de que se trata de um local altaneiro. 

Ilustração 904 - Terreiro na atualidade. Observador está no limite da Rua de Baixo e observa o começo da Rua do Terreiro em linha 
oposta. O Terreiro ilustra as inúmeras possibilidades de rota para chegar até lá. Se a vila voltar a ter um crescimento demográfico, esta 
imagem fica na história. Porque a história prolonga o tempo de uma região, de um país. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 905 - Rua do Terreiro ilumina-se na aurora. (Ilustração nossa, 2018) 
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Apropriação do Espaço – A área que é hoje o Terreiro, foi evoluindo durante as 

centúrias para espaço público com fins comerciais e sociais. Apesar de carecer de 

intimidade e não ter um caráter de permanência, pela falta de mobiliário urbano, 

elementos verdes, espaços abrigados e com sombreamento, portanto um aspeto 

estático e equipado, é um local amplo, geométrico apto a uma polivalência de atividades 

de acordo com as estações do ano, época histórica, tradição…  

Mais regularmente este espaço é ocupado para as feiras, o mercado e para 

estacionamento do estabelecimento hoteleiro D. Manuel, do Centro Cultural de Marvão 

e de restauração. É um largo, mas sem uma atmosfera de recinto porque está inserido 

na circunvalação da vila. Detém ruido, movimento apressado de pessoas, veículos. Os 

automóveis dos moradores, trabalhadores e hóspedes das pousadas passam por aqui. 

Concluindo, tudo é passível de acontecer no Terreiro, de acordo com os tempos de 

acordo com as vontades dada a clareza da forma e desprovido de elementos marcantes 

que denunciam algum uso específico. (Cullen, 2018, p. 23-24) 

 

Ilustração 906 - Centro Cultural e Albergaria a dominar as respostas de lazer ao nível construído neste ponto e espaço público do Terreiro 
que no quotidiano funciona como estacionamento dos veículos dos turistas e trabalhadores, mas funciona também em dias de festa ou 
de mercado. Infelizmente muito ligado ao automóvel nos dias que decorrem devido à massificação do turismo e ao terciário de que estes 
cascos históricos vivem e não tanto para viver permanentemente população mais jovem. É um desafio geral e não só uma situação vivida 
na zona interior de Portugal. É a realidade atual da segunda década do séc. XXI, que pode vir a inverter no futuro. (Ilustração nossa, 
2018) 
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Enclaves – O enclave aqui em voga é a arcaria que se localiza no piso térreo do edifício 

do Centro Cultural de Marvão que se pode ver na imagem 906. (Cullen, 2018, p. 27) 

A galeria é um espaço privado mas de acesso direto e fácil ao exterior. Fica-se apartado 

do ruido e tráfego do exterior. Disfruta-se da envolvente mas numa posição mais 

resguardada e humana.  

Mesmo a propósito o enclave neste caso localiza-se na mudança entre a Rua de Baixo 

e o Terreiro. É precisamente o ponto mais critico do trânsito de automóveis, porque a 

largura das ruas só permite um veiculo, apesar de funcionar em duas direções.  

Neste compartimento privado observa-se o aguardar do condutor à espreita do outro 

que vem a descer a Rua de Baixo a baloiçar devido ao pavimento em calçada; a reunião 

de pessoas no Terreiro; os indivíduos a guinar para os lados a fugir dos veículos; o 

perder de vista as pessoas ou os automóveis ao superarem o cunhal da hospedaria D. 

Manuel; ouve-se o barulho fugaz e intenso dos motores e que se dissipa logo ao 

contornar a esquina. 

O arquiteto João Lino ao observar o Largo de Olivença (Terreiro) resolveu eficazmente 

o problema da falta de proteção que este local apresenta. Exageradamente amplo e 

exposto para uma malha medieval. Ultrapassando inclusive em escala a Praça do 

Pelourinho (centro nevrálgico da vila). Mesmo que no futuro haja edificação de mais 

habitações do lado nascente permitindo a continuidade da Rua de Baixo como já 

sucedeu, a galeria do Centro Cultural de Marvão não perderá o seu valor de usufruto 

do espaço exterior estando numa esfera mais recatada e até mesmo a continuação da 

atividade comercial no piso térreo.  
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É um caminho seguro porque só pertence ao pedestre e há diferentes níveis de 

velocidade, parar-contemplar-andar. Este modo de apropriação no adarve é solitário, 

porque exige concentração e não comunicação verbal (linha de pessoas) castrador no 

sentido da escassez de movimentos.  

Anteriormente a sua função era de vigia, segurança, defesa, movimentação e reflexos 

rápidos. Na atualidade serve de caminho para peões e guia turístico da vila de Marvão. 

Isto para se dizer que o mesmo espaço sem sofrer alterações drásticas, com o mesmo 

aspeto quase inicial consegue suportar a complexidade do tempo, renovando. Não é 

por acaso que estes elementos comportam uma dureza, rigor, integração e 

identificabilidade sem igual. (Cullen, 2018, p. 25) 

Privilégio – O adarve ou caminho de ronda da muralha pode se revelar num caminho 

privilegiado eleito pelos locais e turistas por ser direta a vista que se alcança a partir de 

um lugar sobranceiro. (Cullen, 2018, p. 26) 

Vão insondável – Na ilustração em cima, o vão da Porta da Vila, despercebido e 

silencioso, aguarda pacientemente que surja alguém na esquina para atacar. (Cullen, 

2018, p. 54)  

 

Apropriação pelo Movimento – Esta sensação de apropriação da envolvente através 

do simples ato de caminhar é muito bem empregue no adarve ou caminho de ronda da 

muralha. 

Ilustração 907 - 3 ruas confluem para a Porta da Vila. A Rua do Terreiro onde está o caminhante no adarve, a Rua da Porta da Vila (uma 
rua estruturante) que não é visível neste ponto e a Rua do Corro. Ao contrário da Porta de Ródão que é o ponto de união de 2 ruas assim 
como a Porta do Postigo do Torrejão com 2 ruas a convergirem. O número 7 simboliza a perfeição, o dinamismo. (Ilustração nossa, 2017) 
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Pontuação / Delimitação – A Albergaria D. Manuel e um anterior alojamento local na casa 

com o número 2, constituem edifícios barreira. Delimitam o Terreiro e estão em pontos 

chave de transição entre este recinto e as artérias da Rua de Baixo e Rua do Terreiro. 

A pensão referida atrás, já laborava na década de 50 do séc. XX e proporcionou 

hospedagem a clandestinos que passavam a fronteira para ir trabalhar para o estrangeiro, 

a clientes habituais de verão e nos anos 60 acomodava funcionários públicos da câmara e 

das finanças aos dias de semana.  

Quando se entra no Terreiro, não se sabe como sair dele, dado a dimensão avivada que 

possui e os estreitamentos das respetivas ruas citadas que ficam ocultas, não se vê o 

desenvolvimento de ambas. Estas flutuações entre espaços exíguos-amplos-estreitos 

revigoram a articulação da vila pela mutação entre zonas diferenciadas e claras. Ao longo 

do percurso os indivíduos ao conduzirem nestes arruamentos sentem que vão “arranhar” 

em alguma habitação e atingindo o Terreiro há alivio mas ao mesmo tempo confusão 

daquela imensidão. (Cullen, 2018, p. 47, 49) 

285 Ocorre nas vertentes de barlavento das montanhas, em que o ar húmido ascende e no processo de 
resfriamento adiabático (sem troca de calor ou energia) ocorre a condensação. (Meteoblue, 2012) 

Além – O observador está na 

Praça do Pelourinho e o 

Terreiro é percecionado por 

ele, como uma extensão da 

vastíssima paisagem natural.  

A escala tamanha do Largo de 

Olivença mingua a cerca 

urbana, perdendo-se esta. 

Porque não há diferenciação 

ou barreira entre o plano 

construído e natural e a linha 

de nuvens desenha os limites 

do Terreiro.(Cullen,2018,p. 36) 

 

Se o Além é o horizonte submerso de nevoeiro orográfico285 

então o Terreiro também está no mesmo plano do Além. O 

Além deveria ser desconhecido e inalcançável contudo 

basta só descer a travessa da Praça do Pelourinho que se 

vive nesta ilusão.   

Ilustração 908 - Terreiro visto da Praça do Pelourinho. (Ilustração nossa, 2018) 
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Compartimentos e Recintos Exteriores- Está relacionado com a posição física do 

Ser e identificação do que o envolve. Claro está que no Terreiro essa sensação é mais 

intensa porque o observador tem um alcance visual mais alargado e radial, sem 

obstáculos. Por isso a presença de elementos fundadores do aglomerado, o castelo, a 

torre do relógio dos Paços do Concelho, as portas de entrada são indicadores de 

posição, direção, identificação de um espaço perante outro. Há uma relação 

efervescente entre estes pequenos marcos e os restantes integrantes ao redor. São 

como “hospedeiros” para a envolvência numa relação de interdependência. A exceção 

apenas é um pinheiro nórdico que em unidade com os outros elementos também se 

visualiza em todos os eixos visuais. (Cullen, 2018, p. 31) 

Exposição e isolamento – O Terreiro é possivelmente o espaço mais exposto do 

casario, devido ser vazio, geométrico, ter muito movimento e o céu que esmaga. (Cullen, 

2018, p. 71) 

Ilustração 909 - Superfície escura do muro que reveste a Praça e a Trv. da Praça, que não levou caiadela, somente o capeamento do 
muro é branco. Visualmente esta superfície separa a zona de baixo da vila com a parte central. Hierarquia. Preto e Branco. O céu tem 
uma expressão poderosa, sendo incluído na análise a Marvão. (Ilustração nossa, 2017) 
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Silhueta – A silhueta neste particular, não intenta referir um monumento clássico ou 

as casas típicas da vila de Marvão, com o seu caráter de “refinamento e graciosidade” 

(Cullen, 2018, p.42), mas sim à arquitetura do Centro Cultural de Marvão. É uma 

antítese ao casario e não o é. O que se quer afirmar é que chama a atenção do 

observador, por este ter conhecimento já prévio do modo estético das edificações 

desde o início do século XX.  

Quando se entra no burgo, o deslumbre do espetador é a arquitetura espelhar o lugar 

e quando o olhar se acostuma àquele padrão, já dentro da vila e durante algum tempo, 

repara o que sai da regra. Porque este edifício poderia estar em qualquer parte do Alto 

Alentejo, em que Marvão está inserido! Logo desculpável. Contudo se reduzirmos a 

escala só para a vila, a exigência de pormenor e complexidade aumenta.  

Porém visto ter uma função distinta do programa de habitação, com uma finalidade 

sociocultural, destaca-se por isso mesmo para ser facilmente identificável que ali é um 

espaço de lazer, de ponto de encontro (os terraços, a galeria).  

Ilustração 910 - Tentativas de sombreamento num pavimento amplo demais. (Ilustração nossa, 2018) 
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Justaposição – O recinto que acolhe a 

natureza desabrigada, que sulca a muralha 

para se refugiar. A cerca muralhada faz a 

distinção inequívoca deste dois conteúdos 

de paisagem. (Cullen, 2018, p.62 ) 

A intocabilidade não é de todo e só a mesma coisa que intemporalidade. Um lugar 

intemporal é vivido continuamente enquanto que um sítio intocável pode não o ser. Para 

ser permanente a união com o lugar, é necessário que espelhe a cultura de cada 

geração que passe por ele. Portanto é viável a forma e a imagem do C.C.M.   

Ser intemporal não é estar parado no tempo mas ser renovado, para que possa oferecer 

as condições básicas de cada época temporal.  

O que se deve tentar combater é uma arquitetura globalizada e observar a realidade 

local, introduzindo nos planos de estudos das áreas de arquitetura, design, urbanismo e 

construção, as especificidades, dos sistemas construtivos, organização interior, 

materiais, modo de edificar de cada NUT III de Portugal e não somente a teoria da 

arquitetura já obsoleta que se dá na formação superior. 

Ilustração 911 - Escalas de automóveis que ligam abstratamente os dois corpos separados pelo tempo (o imóvel nº 2 com os vãos 
na fachada lateral e a albergaria que é o edifício que está em baixo, perto do observador), é a natureza das coisas, a genética a 
sobressair, mas é o espírito que ganha. (Ilustração nossa, 2018) 
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Entrelaçamento – O pontilhar de 

guaritas ao longo do adarve ondulado. 

O mesmo modelo aproxima-as criando 

uma série integrada.(Cullen,2018,p.41 

Travessa do Terreirinho 

Ilustração 912 - “V”. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 913 - Localização do Terreirinho do Forno e a 
Travessa respetiva. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha 
nº 15) 

Ilustração 914 - Travessa do Terreirinho. Retorno a uma 
atmosfera alentejana. (Ilustração nossa, 2018) 
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Mistério – A porta que ganha vida e se 

projeta para trás para não levar com o sol 

matinal. (Cullen, 2018, p. 53) 

Imagem 917 - A estopada de trabalho que foi 

colocar esta vedação (muralha) ao redor da 

vila. A guarita é o rolo. E agora uma pausa 

para falar com a vizinha e olhar para a 

intimidante paisagem. Ainda falta vedar 

aquele troço no céu.   

Intimidade – A rua exígua, a muralha 

dão uma atmosfera de confinamento e 

penumbra. As flores apaziguam esta 

rua-corredor. Há uma concavidade das 

superfícies para separar o tráfego da 

entrada das habitações.  No pavimento 

consegue-se reparar no rodado dos 

automóveis paredes meias com as 

fachadas exteriores.   

Clareza – Existe uma clareza das formas, 

do remate e da geometria. O muro de pedra 

que consolida a Praça do Pelourinho. O 

facto de terem deixado a cantaria à vista, 

pintando apenas a superfície que dá para a 

Trv. Do Terreiro já destaca a Praça 

proporcionando maior nitidez (Preto-

Branco) num conjunto urbano onde a cor 

branca impera. (Cullen, 2018, p. 93,97) 

 

Ilustração 915 - Rua do Terreiro à tarde. Vão da Porta da Vila “além”. 
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 916 - Porta basculante.  (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 917 - Linhas tortas. (Ilustração nossa, 2017) 
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Outro sinal de clareza é o 

encastramento de degraus na 

muralha no alinhamento das 

travessas, a sugerir uma 

ligação antiga,  mas ao mesmo 

tempo discreta, integrada.   

Ilustração 918 - Várias materialidades. Grilhagem de peças cerâmicas pré-fabricadas que funcionam como guardas, num tardoz de uma 
casa da rua da Porta da Vila. As fachadas posteriores, não tem uma imagem tão requintada ou cuidada como as frontes principais. Trv. do 
Terreiro ao lado, com uma retrete pública a meio caminho. Existe outra retrete na Rua do Espírito Santo. Por cima está a Praça, com uma 
estrutura em madeira para venda de castanhas e vinho. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustrações 919, 920 e 921 - A cerca muralhada foi construída a partir de 
meados do séc. XIV e séc. XV e as escadas de acesso ao adarve estão no 
alinhamento das travessas, como se tratasse de um prolongamento 
imaginário para extramuros, porque a Rua do Terreiro está fortemente 
castrada pela muralha. As Travessas do Terreiro e do Terreirinho são um 
desafogo numa rua que não tem profundidade visual em nenhum dos 4 
ângulos, somente o céu e este nem sempre é brilhante e luminoso, para 
uma rua cujos os seus alçados vêem a luz solar só ao amanhecer. 
(Ilustração nossa, 2017 e 2018) 
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Pormenores 

Ilustrações 922, 923, 924 e 925 - Elementos decorativos e 
construtivos que existem neste eixo R. de Baixo – Terreiro – R. do 
Terreiro. (Ilustração nossa, 2018) 
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Rua do Corro e Rua do Calvário 

 

 

 

O termo Corro, é referenciador a um 

espaço desafogado e que de acordo com 

as sucessivas etapas temporais, vai-se 

transformando ou em praça ou em largo 

com alguma edificação relevante.  

Historicamente foi um espaço zelado a 

mercados, festas, e a curros (campos 

onde se guardavam os animais).  

A rua do Corro, em Marvão, recebe esta 

insígnia porque ia desenganchar no sítio 

do corro, que à posteriori passaria a se 

chamar de Calvário, devido à 

implantação da ermida em 1804 nesse 

espaço. (Bucho, 2017, p. 283) 

Ilustração 926 - Cartografia antiga. Projeto de fortificação de Marvão. 1765. Rua do Corro e um espaço designado de Curro, antes da 
implantação da ermida do Calvário. A Rua do Calvário ainda não existia. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.3)  
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O Calvário de Marvão tal como todos os calvários se localizavam extramuros, porque o 

“Lugar da Caveira (Mateus 27: 33), de Jerusalém, onde Cristo foi crucificado, situava-se 

numa colina fora de portas desta cidade” (Bucho, 2017, p.287) Foi erguido a sul da Porta 

da Vila como comprova as cartografias de 1755 e 1765.  

A ermida implantada já intramuros é de planta octogonal, possui quatro faces principais 

e outras quatro chanfradas, o que lhe confere a forma abstrata de um quadrado. 

Era tradição os calvários serem de planta centralizada286 por toda a Idade Moderna287. 

Possui um tambor288 para assentamento da cúpula. Por cima do telhado está uma cruz 

de ferro com uma bandeira que detém a abreviatura do nome Jesus em grego – IHS. No 

interior há a salientar a decoração no topo com símbolos da Paixão de Cristo. “(…) as 

cinco chagas, as palmas e os três cravos”. (Bucho, 2017, p.287)  

Duas mísulas289 de granito nas duas pequenas faces ao lado do altar com cenas 

históricas do episódio do Calvário.  

286 Informação disponível no capítulo «A unidade límpida e imutável do seu prospeto arquitetónico» na parte 
das tipologias religiosas da vila de Marvão. 
287 Período que decorreu desde a tomada de Constantinopla pelos Turcos (1453) até à Revolução Francesa 
(1789). (Porto Editora, 2011) 
288 Parede cilíndrica ou poligonal sobre a qual se apoia uma cúpula quando não existe torre lanterna. Serve 
como elemento de transmissão de forças verticais. (Rodrigues, 2005 / De La Plaza Escudero, 2014) 
289 Informação disponível no capítulo «A unidade límpida e imutável do seu prospeto arquitetónico». 

Ilustrações 927 e 928 - Cartografias antigas. A da esquerda, é a Planta da Praça de Marvão de 1755 e a da direita é de 1765. Há muitas 
diferenças na configuração dos elementos e só distam uma década entre as duas plantas militares, isto pode ser explicado por os autores 
serem diferentes, ter mudado o cânone de representação (nota-se que a planta de 1765 é mais geométrica, simplificada), o ângulo de 
observação também difere de uma planta para a outra. Não se pode pôr de parte que há períodos na história que favorecem mudanças 
mais frequentes num curto espaço de tempo, como as guerras, a tecnologia, a globalização. Uma década em Marvão auspiciosa, pode 
modificar em muito a paisagem, apesar de a perceção do Ser não se deparar diretamente com essas transformações. O Sujeito pensa em 
partes individuais e não no conjunto de mudanças que ocorreram em ”x” tempo. (Bucho, 2017, p. 282)  
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A localização do Calvário pode estar intramuros o que acontece em Marvão e na aldeia 

de Sortelha e em extramuros como sucede em Portalegre e Serpa e geralmente corre 

junto a uma das portas da muralha. (Bucho, 2017, p. 283) 

Mas por razões militares, a ermida foi demolida, pois poderia servir de proteção aos 

inimigos numa zona visível e muito próxima da muralha. A nova igreja surge, já dentro 

de portas, na terminação da rua do Corro. (Bucho, 2017, p. 287)  

Na imagem acima de 1814 já se verifica o traçado da Rua do Calvário que antes da 

implantação da capela era uma continuação apenas do sítio do Corro. (Bucho, p. 286)   

Ilustração 929 - Cartografia antiga. Planta da Praça de Marvão. 1814. Rua do Corro e novo largo com a Ermida do Calvário implantada 
intramuros. Surge uma nova designação no troço desde a Rua do Embique até à Porta do Postigo do Torrejão, a Rua do Calvário. 
(Bucho, 2017, p. 282) 

Ilustração 930 - No cimo da cúpula da ermida está 
uma cruz com uma bandeira que contém a 
abreviatura do nome Jesus em latim “Iesus 
Hominum Salvator” (Jesus Salvador dos Homens) e 
em grego, as primeiras 3 letras, IHΣOYΣ. (Bucho, 
2017, p.282) 
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Ilustração 931 - Zona do Calvário. Fotografia não datada. Veja-se nesta imagem os muros de pedra solta para hortas pequenas ou 
para guarda de algum animal em pleno aglomerado urbano, junto à capela do Calvário. Os maciços rochosos que pouco espaço deixam 
até para plantar ou modificar a imagem desta área mais afastada do centro urbano. O “Monte da Caveira” na mais fidedigna expressão. 
(Bucho, 2017, p. 281) 

 

 

Ilustração nº 932 - Largo e Rua do Calvário no presente. Mais urbanizado e dignificado. A Capela do Calvário tem um adro, sem acesso 
a veículos automóveis, o largo funciona como um estacionamento diariamente, todavia com a amplitude que possui pode ser usado para 
eventos de qualquer espécie. Não tem que ser sempre o Castelo ou as igrejas ou o Terreiro ou os Largos de Camões e de Santa Maria a 
receber os programas festivos. (Ilustração nossa, 2017) 
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No quesito de curiosidades, o 

“aboletamento (ato de aquartelar 

soldados em casas particulares) 

nas vilas e cidades de fronteira, 

transformadas (…) em cidades-

quartel” era uma prática corrente e 

Marvão estando na raia, não foi 

exceção. (Bucho, 2017, p. 283-284) 

Mesmo sendo um conjunto urbano 

de pequena dimensão e as áreas 

interiores das habitações não 

serem muito avantajadas, o povo 

via as suas casas a serem 

invadidas pelos soldados.  

 

Posteriormente no mesmo local 

onde foi erigido o Quartel do Corro, 

construi-se uma escola primária na 

primeira metade do séc. XX e de 

seguida passou a ser três moradias 

camarárias e compõem 3 dos 6 

fogos da Rua do Calvário. (P. 286)  

Isto gerou muita polémica e manifestações 

populares entre os séculos XVII e XIX. Por isso 

para evitar “zamgamentos” ou “desordens a 

respeito dos alojamemtos” criou-se o Quartel do 

Corro.  

Ao longo dos anos foi-se tornando insuficiente 

só este espaço aquando de novas redadas de 

soldados. O que se fez foi arrendar e comprar 

“huma morada de cazas” em outros pontos do 

burgo. (Bucho, 2017, p. 284) 

Ilustração 933 - A localização do Quartel do Corro. No redor da capela  
estão os afloramentos quartzíticos. A ermida estava sobrelevada com um 
adro. (Bucho, 2017, p.283) 

 

 

Ilustração 934 - A escola primária do Corro. Substituiu a 
que funcionava na Rua de Cima. (Bucho, 2017, p.286) 

 

 

Ilustração 935 - O que outrora foi o quartel e a escola primária são no 
presente 3 domicílios camarários. (Bucho, 2017, p.286) 

 

 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        633 

 

 

Flutuação – A Rua do Corro poderia imaginariamente estar ligada à jornada dolorosa de 

Cristo até à sua morte ou então à efemeridade do tempo humano. Na verdade é uma rua 

estrangulada, declivosa e perigosa, motivo de inquietude, é que mais acima está o 

Calvário. A frente urbana é muito irregular e pouco densa e as travessas que estacam 

nesta rua são curtas e íngremes. 

É uma rua circunvagante, secundária, de circulação e não de estadia. Apercebemo-nos 

da passagem do tempo pela matéria, mas qualquer elemento na vila retém o espirito das 

coisas que por elas passam, por isso é intemporal. A história e o cuidado em relacionar 

os lugares a uma certa simbologia ou função já são provas mais do que suficientes de 

que é transcendental. Não é nada por acaso que o calvário de Marvão intramuros se 

localiza na zona mais isolada do aglomerado com uma Rua do Corro difícil de escalar e 

o terreno ao lado da ermida mantém o mesmo caráter escalavrado de outrora, tudo 

remete para aquela colina fora da cidade de Jerusalém e à travessia dolorosa de Cristo. 

Poder-se-á dizer que há uma dualidade antiga Rua do Corro – Corro; Rua do Corro – 

Largo do Calvário.  A flutuação decorre nesta mudança drástica de estreitamento para 

um espaço largo. É visível nas malhas medievais a sequência de espaços de natureza 

humana, como uma narrativa. (Cullen, 2018, p. 48) 

Ilustração 936 - Rua do Corro. “Muro de Berlim” (Ilustração nossa, 
2017) 

 

 

Ilustração 937 - Rua do Corro a meio-dia. (Ilustração nossa, 2017) 
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Mistério – Os monumentos de planta 

centralizada deixam no ar uma aura 

de mistério se observarmos no 

exterior.  

Já foi dito que os calvários no período 

da Idade Moderna tinham este tipo de 

planta, portanto reproduziam ou se 

inspiravam nos modelos da 

antiguidade clássica e Alta Idade 

Média. De facto as formas mais 

comuns neste período antigo eram as 

formas quadradas, circulares e 

octogonais e o Calvário de Marvão 

detinha 8 lados. Qualquer que seja a 

forma, emitirá sempre um aspeto 

circular relacionado com a morte e 

ressurreição de Cristo. Tomando 

como modelo o Santo Sepulcro290 de 

Jerusalém.  

A planta centralizada tinha um caráter funerário e comemorativo. Por isso, a ocorrência 

comum de procissões pela vila passando pelos Passos Processionais (vãos do séc. 

XVII) até se chegar ao Calvário extramuros, local ermo, espaçoso, agonizante. Tendo 

uma componente comemorativa de grande impacto (a morte, o funeral) a ermida deveria 

sempre estar num espaço igualmente monumental ou eterno e silencioso assim são 

ambos os locais quer fora quer dentro da cerca urbana de Marvão.  

O facto de não ter vãos, as guardas afiadas, a rocha a elevar a capela, a própria 

intempérie, tudo culmina numa atmosfera intrigante.   

290 A Igreja do Santo Sepulcro está localizada no bairro cristão do casco velho de Jerusalém, no final da 
«Via Dolorosa». A basílica não é mais que um invólucro do lugar onde Jesus fora crucificado, sepultado e 
ao terceiro dia, ressuscitado – O rochedo chamado de Gólgota ou Calvário. Que no tempo de Jesus era 
uma colina que ficava fora da cidade de Jerusalém. Isto significa que a cidade expandiu. (Church of The 
Holy Sepulchre, 2019) 

Ilustração 938 - A caminhar em novembro e a forma da Capela do Calvário 
a aparecer. Curiosidade pelo o que estará no interior dado o seu ar austero, 
inatingível, sem vãos na maioria das faces. As guardas cortantes e a rocha 
incrementam mais ainda esta sensação. (Ilustração nossa, 2017) 
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Objetos significativos – As guardas tem um 

aspeto estilizado, vertical, linear, que contrasta 

com um todo (o conjunto urbano) concentrado, 

compacto. São elementos que no geral não são 

significativos, mas se o olhar estiver atento é mais 

expressivo a pontuação ritmada das colunas do 

que um muro branco. Criaria mais expetativa 

porém estimulava o fechamento. Algo que não faz 

sentido num Calvário. Deve ser um lugar para se 

ter o máximo de alcance visual e estar interligado 

fisicamente com os caminhos que vão dar a ele. 

(Cullen, 2018, p. 41, 75)    

Entrelaçamento – As guardas que delimitam os desníveis, separadas regularmente por 

colunas brancas estão enlaçadas, quer as que estão mais afastadas quer as mais próximas 

do observador. Pela similitude destes elementos se consegue reduzir a distância entre as 

duas plataformas, tornando o espaço remoto mais destacado. Mais uma característica que 

perfaz um todo integrado mantendo um padrão uniforme. Repare-se nesta característica 

identitária exclusivamente portuguesa que quando se colocou as guardas não esqueceram 

que outrora a Rua do Corro esteve interligada ao Corro (largo do Calvário) e no presente 

ainda há esta união, nem que seja apenas pelo protótipo igual das guardas. 

Ilustração 939 - O mesmo intervalo, imagem diferente. Janelas. Equilíbrio. Rasgo dividido. Rua do Corro. (Ilustração nossa, 2017) 

 

 

Ilustração 940 - Rua do Corro e sua clareza. (Bucho, 2017, p.288) 
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Acidentes – A silhueta da capela apela à distinção da forma e do programa deste 

edifício diante de uma envolvência habitacional.  

Para além disso constitui um ponto focal do qual dá a designação ao largo onde se 

estabelece e constitui uma referência em termos de orientação no espaço.  

  

Guardas -  São avisos visuais colocados em locais perigosos. Se não tivesse as 

colunas pintadas nem se suspeitava que estava ali barreiras. Assim proporciona 

ritmo, vivacidade, dinamismo e ao mesmo tempo cumpre a sua função de ser legível, 

seguro, rematado. (Cullen, 2018, p. 28, 46, 90)    

É um elemento causal, porque o povo se reúne naquele lugar onde está implantado por 

causa da função que este desempenha. Apesar de atualmente o largo assumir outra 

apetência adjacente que é o estacionamento, não deixa de ser magnânima a sua 

presença rematando a perspetiva do largo, em que o foco do olhar, sem que ele deslize 

para outro ponto, é a ermida, não permitindo antever o casario que está para além dela.  

O eixo das árvores também favorece este fechamento face ao conjunto urbano e 

intensifica mais o ponto de fuga.    

Ilustração 941 - Ponto de sepulcro. Tempo convida à reflexão. (Ilustração nossa, 2017) 
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Clareza – A integração discreta 

na paisagem do conjunto urbano 

e a clareza de propósito está 

impregnada nos degraus que 

flanqueiam a ermida no lado 

poente desta e vão até ao largo 

do Calvário. (Cullen, 2018, p.97) 

São insinuantes mas recatados e 

acompanham a forma da capela. 

Estabelecem uma ligação direta 

entre o largo e a vila, apartado 

este carreiro do burburinho dos 

arruamentos circundantes.  

Ilustração 943 - Rua do Embique com várias alternativas de escolha de percurso. 
Atmosfera intima das casas que antigamente não detinham. Foi pelo arranjo dos 
diferentes níveis e a colocação de vegetação que quebrou com o horizonte 
assustador e da altura esmagadora a que está a unidade urbana, mais intensa 
nesta zona a par com o Castelo. (Ilustração nossa, 2018) 

 

 

Ilustração 944 - Escadas que circundam a capela provenientes do Largo 
do Calvário, permitem a ligação desde este ponto até à Rua do Embique. 
Esta artéria prossegue onde está a luz a incidir no imóvel ao fundo. 
(Ilustração nossa, 2018) 

 

 

Ilustração 942 - Recorte transversal da ermida. Caráter 
hermético. (Ilustração nossa, 2017) 

 

 

Ilustração 945 - Estrada separa duas 
forças. Momento do embique. Rua do 
Calvário além. (Ilustração nossa, 2017) 
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Geometria – Como um espaço amplo e vazio dá ensejos de o 

preencher…repentinamente com uma linha de lés a lés. Sinuosa porque se está num 

povoado medieval, denota uma metáfora relacionada com a ligação do eixo estruturante 

Rua do Relógio – Rua do Embique que vai estancar em frente à Porta do Postigo do 

Torrejão. Está intensamente demarcada nesta fase final do seu destino, porque é a 

perceção que se adquire dado o Largo do calvário não ter construção densa.  

   

Na figura 947 confirma-se a prova de que as 

lajes que firmam as ruas principais vão 

desembocar nas portas da cerca urbana, 

findando aí. A porta que aparece nesta figura 

é a Porta da Vila. Outro pormenor que se vê 

na imagem é a clareza e rudeza do 

enfiamento que faz jus ao nome da rua, 

Corro. O pavimento é dos fatores mais 

relevantes para a unificação de um conjunto 

urbano. Marvão é lembrada como uma 

unidade. (Cullen, 2018, p. 77) 

Ilustração 946 - Segurança. (Ilustração nossa, 2017) 

 

 

Ilustração 947 - As 3 portas cerzidas ao burgo. (Ilustração nossa, 2017) 
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Relacionamento – O “bairro” urbano que se advinha na Rua do Embique difere do 

conjunto de casas da Rua do Calvário, pela homogeneidade das cantarias que ladeiam 

o vão somente na verga e no parapeito, avançados em consola, garagens, quintal em 

frente à fachada principal. Denotam as casas do Embique serem de construção mais 

recente que a envolvente. Contudo o individualismo não é aumentado ao ponto de não 

cerzir com o restante casario.    

Outro exemplo de relacionamento está empregue na imagem abaixo. A ligação por 

intermédio de escadas de duas categorias diferentes de paisagem, as edificações e o 

rochedo, do qual o homem já fez a sua tentativa de dominá-lo pelo “estendal” 

improvisado. (Cullen, 2018, p. 80) 

Ilustração 948 - Distinção de cronologia de implantação e de paramentos de vãos e por isso resultar em realidades distintas, muito 
próximas. Moldura rosa, edifícios de implantação do último quartel do séc. XX e a moldura verde, edifícios implantados no séc. XIII / XIV 
ou do último quartel do séc. XX com fachadas do séc. XV /XVI. (Ilustração nossa, 2017) 

 

 

Ilustração 949 - A fachada tardoz e o 
beirado de uma casa na Rua do Calvário 
a chegar ao topo das montanhas mas 
quem vence a vista é a rocha. Catos que 
costumam estar em paisagens ermas, tal 
como esta. Os estendais são proibidos 
nas fachadas principais das casas da vila 
de Marvão, mas é comum a roupa 
esvoaçar por cima da aspereza do 
quartzito. (Ilustração nossa, 2018) 

 

 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Urbanidade – O bairro de casas que apresenta proporção, 

delicadeza e de elevada densidade, que está semioculto pela 

natureza exuberante da rocha, a rugosidade da calçada e o 

brilho do plátano. (Cullen, 2018, p. 66) 

Cidade Secreta – O bulício do que poderá ser a vila nas suas entranhas e esta ala sul 

mais isolada, silenciosa que se observa na imagem 950, com uma vocação mais de 

recolhimento e respeito perante a ermida do Calvário.   

A capela está realmente afastada do centro da cidade e num local sobranceiro mesmo 

sendo em intramuros. O aglomerado já se encontrava consolidado no início do século 

XIX, quando a igreja do calvário foi construída e o espaço que mais significado tinha 

para a implantação da dita, foi na área mais hostil e desnivelada, impossível de 

construção, o Curro. A imagem antiga sem datação, comprova, vendo-se as vedações 

ou parcelas destinadas aos animais e a plantações, conjuntamente com os maciços 

rochosos.  

Presentemente as cristas quartzíticas permanecem mas justaposto por cima há um 

tratamento mais cuidado e embelezado por buxos e outras espécies vegetais e 

desníveis. (Cullen, 2018, p. 66) 

Ilustração 950 - Fachada datável do último quartel do séc. XX que são as casas camarárias à esquerda e frontispício 
datado do séc. XV /XVI, com a janela em guilhotina no primeiro andar e arco de ressalva por cima da verga da porta 
e o óculo a iluminar a escada. Convivência harmoniosa mesmo com a distância temporal. Mesmo sem cantaria ou 
cor a moldurar os vãos há a figura tradicional e simples do que é uma porta e do que é uma janela. Cumpre o uso. 
O rochedo a declinar, oculta o prolongamento da rua. (Ilustração nossa, 2018)  
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Animismo – A cortina de fitas de 

plástico anti insetos que preenche 

o vão de entrada devido à 

“horticultura” que se faz na 

entrada daquela habitação. 

Também se pode observar a 

esguia e privada travessa de 

caráter mourisco que faz a 

separação já de séculos entre a 

Rua do Calvário e a Rua de São 

Tiago. (Cullen, 2018, p.74) 

 

Além – A linha sinuosa das lajes projeta 

o olhar para fora da muralha, até aos 

estranhos morros afiados no topo, 

diferentes dos envolventes. São as 

cristas quartzíticas de Porto Roque, sítio 

de interesse paisagístico, arqueológico 

e cénico. Até parece que orienta até lá, 

este trajeto até ao desconhecido. Vai 

para além dos seus limites físicos.  

 

Na primeira imagem da página seguinte, verificamos que a povoação de Santo António 

das Areias, será o último reduto antes de mergulhar num incógnito marcado por uma 

névoa densa sem conseguir deslindar nada mais além. Enquanto no “Aqui” o calor 

humano prevalece pela afunilada travessa e o pequeno logradouro com um alpendre. 

Na vila de Marvão a sensação do “Aqui” é sempre confortante e o Além toma um aspeto 

bravio. (Cullen, 2018, p. 36) 

Vai dar às cristas quartzíticas dos quais 

os beirados do tardoz das casas quase 

lhes tocam.  Expetativa e infinito estão 

aqui patentes. O corpo revoltoso do 

maciço e o céu transferem mistério e 

amedrontam o Ser. (Cullen, 2018, p. 52) 

Ilustração 951 - “Fronteira” legal entre a Rua do Calvário e a Rua de São Tiago. 
(Ilustração nossa, 2018) 

 

 

Ilustração 952 - Destino, Porta do Postigo do Torrejão. Repare-se na diferença entre a fachada do séc. XX e a de séculos muito recuados. 
A primeira, nem se nota a presença de vãos, deste ponto até parecem frestas, obviamente pela perspetiva, e nas fachadas remotas há 
um contraste nítido entre o vão e a parede branca. Estes são de diferentes alturas, rugosos, a cor branca gasta, com mais elementos 
decorativos. A singularidade na fachada do séc. XX, é o alinhamento ortogonal, discrição. A sobriedade que enquadra com Marvão. 
(Ilustração nossa, 2017) 
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Pontuação – Na imagem observa-se as 

interseções ao alinhamento da Rua do 

Calvário, pela clareza do remate do balcão 

das habitações camarárias e do pinheiro 

manso, diretamente relacionadas com a 

ondulação do traçado da rua.  

São pausas que ocultam o que virá mais à 

frente. Especificamente o pinheiro esconde a 

Porta do Postigo do Torrejão. (Cullen, 2018, 

p. 47-48) 

 

Uma atmosfera de intimidade está bastante intrínseca neste troço pela necessidade 

de embelezar. A vegetação densa que amacia a massa rochosa e que abafa as casas 

assim como os vasos de flores que salpicam as fachadas dando uma expressão 

homogénea de bairro urbano cuja a sua delimitação é o largo do calvário. A vila em 

termos construtivos e decorativos exala uma continuidade, porém há uma força neste 

largo que suscita a consolidação de “bairros”, não no sentido literal mas de 

subentendimento, de detalhes similares dentro de cada um. Possivelmente por estarem 

estes arruamentos do Embique e Calvário mais na periferia da vila.   

Ilustração 953 - Beco que interceta as ruas do Calvário e de São Tiago e o maciço rochoso que está no 
tardoz às habitações da Rua de São Tiago. O pavimento desta pequena reta em lajes de pedra irregular da 
região preenchidas por argamassa. (Ilustração nossa, 2018) 

 

 

Ilustração 954 - Demarcado a cor de rosa a Porta do Postigo do 
Torrejão.  (Ilustração nossa, 2018) 
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Complexidade – Assume a Rua do Calvário e a do Embique alguma complexidade ou 

saliências e reentrâncias nas fachadas das casas. De facto estes conceitos se aplicam 

convenientemente quando adiante destes frontispícios está um local desafogado, que 

incide numa maior descontração das estruturas e a um prolongamento do programa 

através de terraços, balcões.  

Nas restantes ruas da vila não há esta liberdade. As saliências são indicativos de 

pontuação ao longo dos caminhos transmitindo uma atmosfera de serenidade e o olhar 

detém-se atentamente sobre este jogo de recuos e avanços e pormenores, sem pressa 

de caminhar. (Cullen, 2018, p.46) 

Apropriação pelo movimento – O conjunto das lajes unidas perpetuando um caminho 

tem um fim bem definido, o «Torrejão» e uma origem surpreendente, porque era 

expectável que fosse na Rua do Relógio – Rua do Embique, o troço estruturante até a 

esta porta. (Cullen, 2018, p.25) 

Ilustração 955 - Identifica-se Marvão pelo conjunto do céu, pelas cantarias, elementos construtivos, polvilhamentos decorativos. 
(Ilustração nossa, 2018) 
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Na verdade, este traçado estender-se-ia até ao Castelo unindo-se ao caminho que 

vem desde a Porta da Vila, mas é cortado pela interseção do passadiço em lajes 

irregulares de granito de Gáfete que ladeia a atual Câmara Municipal de Marvão. 

Depois prossegue a partir deste ponto. A apropriação do casario em movimento se 

faz em “tiro” tal e qual como estão dispostas as lajes. O caminho é que dita as regras, 

manipula, levando a que as pessoas interajam da mesma maneira.    

Todavia o começo desta linha é no Largo de Santa Maria. Curioso o inicio ser num largo 

e o final ser noutro largo, talvez porque a escala do largo é significativa, diferente dos 

arruamentos de menor largura. O que se tornaria inoportuno e caricato num espaço tão 

amplo, um traço sem linhas de força nas cercanias para se unir. 

Ilustração 956 - A Rua do Embique que é um 
arruamento principal não tem fiada central de 
lajes em granito. Imbricamento neste ponto. 
(Ilustração nossa, 2018) 

 

 

Ilustração 957 -  A fiada de lajes que inicia no largo do Calvário junto à Porta do Torrejão vai findar junto ao adro da Câmara Municipal 
de Marvão no Largo de Santa Maria, realçado a rosa a sua finitude. (Ilustração nossa, 2017) 
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Pormenores 

A diferença abismal dos detalhes da Rua do Corro e da Rua do Calvário. Espelham a 

atmosfera de cada arruamento. A do Corro com menos pormenores e uma frente 

urbana que apresenta mais empenas e muros de delimitação do que fachadas 

preponderantes. Caráter misterioso, sombrio. A do Calvário é mais luminosa, 

pulverizadas as fachadas por vários objetos, vasos; janela de guilhotina; arco de 

ressalva; cruz templária; cornija pintada; duplo beirado; logradouro com pérgulas; o 

banco enviesado a acentuar o desnível. (Cullen, 2018, p. 64-65) 

Ilustração 958 - Interseções dos pinheiros e do alegrete fronteiro às 
duas casas camarárias. Rua do Calvário mais vibrante de 
pormenores e desabrochada. (Ilustração nossa, 2017) 

 

 

Ilustração 959 - Calvário. A Rua do Corro representa o 
momento antes da morte e a Rua do Calvário 
representa o momento após a morte, isto é o fim da 
agonia. (Ilustração nossa, 2017) 

 

 

Ilustração 960 - Para a Porta do 
Torrejão desce-se a pique, para 
o Castelo no lado oposto a este, 
se sobe a pique, embique. 
(Ilustração nossa, 2017) 
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Rua de São Tiago 

 

 

 

 

 

 

Tem o topónimo “São Tiago” face 

à igreja paroquial com o mesmo 

nome do qual remata a norte este 

troço. (Bucho, 2017, p.233, 238) 

 A Igreja de São Tiago tem disposição 

longitudinal, sem transepto291. O portal é em 

gablete de moldura granítica.  

O gablete é formado por duas arquivoltas292 

quebradas, modeladas em toro293 e dois 

colunelos294 que apresentam impostas, em 

que na sua terminação tem a cruz grega a 

norte e a cruz de Santo André a sul.  

Por cima do portal está uma janela que se 

fez no ano de 1756. A irregularidade das 

fachadas laterais é fruto das adições de 

capelas, batistério, sacristias.  

291  Área da igreja que se prolonga em posição ortogonal face às naves, perfazendo a forma total da igreja, 
de uma cruz latina. (Rodrigues, 2005) 
292  Moldura concêntrica que decora o extradorso de um arco desde uma imposta a outra. Aparece nos 
portais e janelas das construções românicas e góticas, a fim de resolver a abertura de um vão numa parede 
grossa e para corrigir visualmente (decorar) o efeito de túnel criado pelo afunilamento. (De La Plaza 
Escudero, 2014) 
293  Moldura convexa de perfil semicircular usada na base das colunas. (Rodrigues, 2005) 
294 “Coluna de fuste delgado utilizada isoladamente ou em feixe. Elemento constituinte dos pilares da 
arquitetura gótica.” (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 961 - Igreja de São Tiago. 
Serra da Selada e Fria (além) a 
engolirem o aglomerado medieval. 
Cércea do edifício religioso à mesma 
medida que o resto do casario. 
(Ilustração nossa, 2017) 
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Estão distribuídos na vila de Marvão 5 

Passos da Via-Sacra295.  

Os Passos são semelhantes entre si, 

são em granito, estão adossados na 

parede e rematados com uma cruz 

latina. (C.M.M., 2004, p. 69) 

295 O exercício da Via Sacra, consiste em os fiéis percorrerem, mentalmente e por meio de oração, o percurso 
de Jesus a carregar a cruz desde o Pretório (residência do governador da cidade) de Pôncio Pilatos até ao 
Monte Calvário, meditando conjuntamente na Paixão de Cristo (do latim passiōne-, «sofrimento» agonia 
física, espiritual e mental de Jesus sentida desde o seu julgamento à execução.) Esta procissão dos Passos 
do Senhor Jesus é elaborada 3 dias antes do Domingo de Páscoa. O Domingo corresponde à Ressuscitação 
de Jesus. A Procissão teve origem na época das Cruzadas (do século XI ao século XIII), onde os peregrinos 
se deslocavam a Jerusalém e percorriam a Via Dolorosa. (Church of The Holy Sepulchre,2019) 

Ilustração 962 - Cartaz da Quaresma 
(http://noticiasdecastelodevide.blogspot.com) 

Ilustração 963 - Programa da Sexta-Feira Santa  
(http://noticiasdecastelodevide.blogspot.com) 
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Ilustração 964 - Planta da Praça de Marvão com os edifícios civis e religioso que conservam num dos alçados os “Passos do Senhor”. 
São cantarias criadas no séc. XVII. (Ilustração nossa, 2017 / Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 15) 
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Na planta de 1765 existia uma rua 

denominada de «Adro» e fazia a ligação da 

Rua de São Tiago à Rua João Garção, 

precisamente onde hoje está um exíguo 

parque de estacionamento junto à entrada da 

receção da Pousada de Santa Maria.  

  

A rua que se foi transformando em travessa, foi definitivamente encerrada em meados 

do séc. XX. A imagem que se obtém agora do que seria o começo deste troço é uma 

garagem e no prolongamento verificam-se hoje hortas. (Bucho, 2017, p. 237, 248) 

Em 1833 não a referem como travessa e nem como rua como em 1808, mas apenas 

por Adro. Apesar de não se verificar nas cartografias de 1765 e 1814, havia uma parede 

que delimitava o adro (o adro da igreja) para protegê-lo da entrada de animais. 

Ilustração 965 - Cartografia antiga de 1765. Rua do Adro a amarelo e 
Rua de São Tiago a verde. (CMM, 2004, folha nº 06.3)  

Ilustração 966 - Cartografia antiga de 1814. Veja-se a rarefação não 
só da Rua do Adro como do tecido urbano no geral, com um número 
crescente de casas abandonadas e arruinadas que deram lugar a 
logradouros, portanto o espaço público desta rua, que inclusive é 
previsível ter tido portas de acesso às habitações contiguas a este 
arruamento, já não tem sentido prático de existência. (CMM, 2004, 
folha nº 06.5)  

Ilustração 967 - Planta atual com um traçado urbano muito distinto dos 
anteriores no que concerne ao que fora a Rua / Trv. do Adro. O 
encerramento da Rua de São Tiago, no ponto de confluência entre as 
duas ruas. O caminho no presente são duas escadas em “L” que vão 
desembocar num pequeno estacionamento da Pousada, cuja a ala 
norte toda que acompanha os lanços de escada pertence à Pousada 
de Stª Maria. No lado sul está um espaço privado com hortas. (CMM, 
2004, folha nº 15)  
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Grande parte das habitações da Rua de São 

Tiago contém 2 pisos e contém elementos 

dos século XV e XVI. Possuem cantarias 

trabalhadas e chanfradas e muitos 

exemplares de chaminés de fumeiro. 

(C.M.M., 2004, folhas nº 10.6, 14.1) 

Ilustração 968 - Vasos em movimento lento, pois já esteve um 
malabarista à janela. A sensação de passagem demorada. Cantaria 
do séc. XVI. Sobreverga com duas urnas em cada lado e duas 
volutas com um medalhão ao centro. Elementos de estilo 
renascentista. O lintel e ombreiras são em baixo relevo com sulcos 
paralelos de diversas profundidades, isto é, uma moldura 
“esquadrinhada”. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 970 - Imóvel com fachada remetente ao século 
XV e XVI. O vão de cima contém moldura arredondada no 
interior do guarnecimento e no segundo exemplo, a moldura 
é pintada em tom ocre, com os aros fixos em castanho e a 
folha da janela com os aros em branco. (Ilustração nossa, 
2017)  

Ilustração 969 - Cantaria anterior ao séc. XV com verga em arco quebrado. A 
janela é de abrir e possui duas folhas e uma bandeira. A trepadeira salienta o 
contorno do vão, observando deste modo várias lentes sobrepostas em 
perspetiva. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 972 - Moldura esquadrinhada em toda a guarnição e 
cachorros contíguos às ombreiras. Séc. XVI. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 971 - A janela em si é mais recente, de material que 
imita a janela em madeira, em PVC. A folha de vidro já confere 
pinázios de variadas disposições ou modelos. Neste caso, a 
fragmentação do campo visual transmite uma sensação mais 
elaborada da vista, no entanto reduz a iluminação. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Intimidade – Garantidamente uma das artérias mais discretas e sossegadas do burgo, 

por estar localizada na parte alta do conjunto urbano, na direção sudoeste. Afastada da 

Praça do Pelourinho, do Terreiro, das Portas mais movimentadas, do corrupio dos 

serviços da Câmara, hotelaria, restauração e do Castelo que se localizam no flanco 

noroeste/norte. Expôs-se algumas imagens que demonstram a relação direta entre a 

esfera privada de que se está a falar e um ambiente intimo ligado ao bem-estar de 

habitar. (Cullen, 2018, p.71) 

No primeiro caso, o facto de não ter inclinação o arruamento (raro de ocorrer na vila), 

já despoleta uma vontade de estadia permanente; a marcação da direção da rua é 

reconfortante porque indicia que tem limites, um início e um fim. O que lhe confere 

escala humana este imaginário de recinto (repare-se no telhado e na fachada no ponto 

de fuga e que estão perpendiculares à rua, transmite fechamento);  

A luz branda a incidir nas superfícies denota que os edifícios dianteiros não são muito 

altos, como já vimos apresentam na maioria nesta rua o piso térreo e o primeiro piso. 

Além disso presume ao caminhante que há um intervalo, senão não entraria o ponto 

de luz; a riqueza de enfeite natural e de pormenores decorativos que presenteia. 

Ilustração 973 - Rua de São Tiago. (Ilustração nossa, 2018) 
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Pelo cruzamento geométrico das lajes, um 

ponto de tomada de decisão, vital para a 

rotina do Ser.  

E o quintal bordejando de vegetação. Não 

há árvores como se sabe em boa parte dos 

arruamentos, daí se compensar fortemente 

no interior e nos frontispícios das casas.  

 

Na segunda imagem o 

caráter de intimidade advém 

pela imagem de unidade que 

sustém.  

O labirinto professado pela 

continuidade sinuosa do 

casario em que o Aqui é 

conhecido e o Além também, 

pois se suspeita que seja 

igual, dado o aspeto de 

continuidade. 

A chaminé de fumeiro também é um indicador de intimidade relacionado com a 

gastronomia de enchidos (imperdível numa casa portuguesa) e ao ato de aquecer o 

espaço.   

Na terceira imagem de número 976, há uma 

discórdia, porque viver com cristas 

quartzíticas à frente é demasiado usurpador, 

confinante. Por outro lado se tivesse o 

horizonte direto e um espaço vazio geraria 

sentimentos de isolamento ou exposição.  

Assim se sonha com a imensidão do 

universo porque o olhar só consegue 

desprender para o céu e não em frente para 

alguma referência humana.  

 

Ilustração 974 - União da Rua João Garção (curva) e Rua de São Tiago (reta). 
Pontuação de vegetação neste entroncamento muito humanizado. (Ilustração nossa, 
2018) 

Ilustração 975 - Espírito estranho a viver permanentemente no 
seu interior. Anterior ao séc. XV, a cantaria. Possuída a porta 
por uma janela. (Ilustração nossa, 2017) 
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Esta relação entre micro e macro escala ou lugar e universo, é muito intensa aqui. Repare-se na 

pequenez do portão e dos muretes em relação ao Sujeito, este não parece se importar. Continua 

no seu passo absorvendo cada sopro daquele calor da textura da calçada e da rocha que basta 

colocar a mão que acalma o espírito. 

A imagem seguinte, que é a continuação desta ruela que vemos na figura 977, a relação 

com a rocha melhora e a intimidade também. Ainda aqui, se verifica o estendal empoleirado 

nos rochedos e algumas espécies vegetais comestíveis para não se falar da consola 

(quintal) que estreita ainda mais o caminho. Há uma domesticação deste local acidentado, 

porque aqui se vê paisagem de montanha, o que induz ao tal sentimento de eremitismo.    

Ilustração 976 - Tardoz muito mais singelo. Separação necessária entre o Homem e a natureza, em pedra irregular da região, de junta larga e 
preenchida por argamassa. Simboliza o civismo, o equilíbrio entre o instinto animal e a prática do conhecimento. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 977 – Tal como na Rua do 
Calvário, aqui também existe um corpo 
saliente. Neste exemplo da imagem funciona 
como um alpendre. (Ilustração nossa, 2017) 
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Observam-se os tardozes das habitações que pertencem à Rua do Calvário. Porém 

são mencionadas aqui por estarem na mesma linha das habitações da Rua de São 

Tiago. O conceito de intimidade aqui é semelhante às habitações que estão no entorno 

do Largo do calvário. O quintal é transformado em pátio, portanto o espaço exterior 

privado é voltado para dentro.  

Do lado esquerdo estão duas habitações resultantes do que fora o Quartel do Corro. 

Aparenta apenas um imóvel mas são dois, pela separação precisamente dentro do 

vazado.  

Apesar da delimitação dos muretes, ainda acrescentaram em cada quintal um chapéu 

de sol num lado e uma esteira do outro. Para quem tiver nas janelas não ter curiosidade 

de olhar para o lado vizinho. Isto sucede esta situação porque as casas são geminadas. 

O que não favorece em nada o quesito de privacidade e é algo que os projetistas deviam 

ter em conta. 

Ilustração 978 - As traseiras das três habitações camarárias da Rua do Calvário. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 979 - A Chaminé de 
fumeiro, é uma área habitável do 
imóvel! Prolongamento da conduta 
ao longo da cumeeira. (Ilustração 
nossa, 2018) 
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Extravagância – Quando de repente 

ao caminhar pela Rua de São Tiago, 

surge a serpentear uma fachada lisa, 

regular com os mesmos elementos 

arquitetónicos, uma trepadeira 

luxuriante com um desenho 

animalesco, que se vai infiltrar em 

breve sorrateiramente dentro da 

habitação. (Cullen, 2018, p. 69) 

Pontuação – Os elementos que intersetam a Rua de São Tiago correspondem aos 

muros que delimitam jardins ou quintais. É curioso como são em menor número os 

espaços verdes e constituem pontos importantes de demarcação.  

  Porém como estão inseridos dentro de uma propriedade 

privada e não expostos diretamente para o arruamento, não 

afetam a progressão do percurso.  

O prospeto de vãos existentes que intensificam cada época 

histórica de sua edificação e a decoração de interiores faz 

deter o olhar, mas o movimento não deixa de existir tal como 

num museu. As obras ou elementos marcantes estão 

organizadas numa sequência continua. Sucessão familiar e 

referencial de pormenores. (Cullen, 2018, p. 47) 

Ilustração 980 - Molduras de vãos em trepadeira, para o acesso dos mais pequenos, 
agora emparedados. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 981 - Extrato da Planta das Tipologias dos Espaços Exteriores Privados, Implantação. Escala 1: 1000. 
(Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 19.1) 

Ilustração 982 - Marcadas as pontuações de estrutura verde da R. de São Tiago. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Pavimento / Textura – o pavimento 

deve possuir um padrão uniforme de 

forma a articular toda a cidade. E nos 

burgos medievais é muito recorrente os 

caminhos para peões serem embutidos, 

camuflados, tortuosos, recatados.  

Expetativa – Ninguém advinha o que deparar-

se-á a seguir ao cunhal da habitação do lado 

poente. Chegando ao final da rua outra 

sensação de curiosidade sucederá, assim é em 

cada cruzamento, interseção, delimitação na 

vila. (Cullen, 2018, p. 51) 

Ilustração 983 - Fim da Rua de São Tiago esbate na igreja que 
lhe dá o nome. Corpos da igreja progridem para “além” assim 
como as lajes do pavimento. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 984 - Chanfra sem surpresas. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 985 - Penha ou Linha de afloramentos rochosos que flora desde 
o início do tardoz das casas da Rua de Sº Tiago a obstruir o campo visual. 
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 986 - Caminho que percorre os frontispícios tardozes 
da Rua de São Tiago, paralelo às lâminas justapostas. 
(Ilustração nossa, 2018) 
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Vão insondável – Nesta imagem vemos 

um quadrado enorme negro que 

contrasta com a escala dos vãos 

envolventes. Era aqui o início da 

travessa/rua do Adro. Tal como sugou a 

travessa assim engole o automóvel que 

entra e desaparece na escuridão. E volta 

tudo à normalidade. (Cullen, 2018, p. 54) 

O nó central de ligação das duas 

ruas de São Tiago e da Corredoura, 

detém vários objetos, focos de 

atenção, o passo processional, o 

rochedo e a Igreja. Se a interrupção 

de um percurso por causa do 

aparecimento de um ponto decisivo 

num caminho, que é o caso da igreja 

que aparece no final da rua, este 

elemento fica proeminente. (Lynch, 

2017, p. 106-7) 

 

Ilustração 987 - Quem tem mais impacto visual, o breu do vão ou o Passo da Via-Sacra? As construções e pormenores decorativos antigos 
ganham neste quesito por tempo indeterminado. Contudo na época em que foram executados, não se ficava embasbacado.    (Ilustração 

nossa, 2017) 

Ilustração 988 - O que se depreende nas obras a 
partir do início do séc. XX é que cada objeto está 
sempre a evoluir, é desmontado, introduz-se algo, 
não só ao nível funcional como ao nível do belo. 
Mancha cinzenta introduzida na tela preta. Nova 
reflexão. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 989 - Caiação da torre sineira, deixando a alvenaria aparente nos 
cunhais. Observando em imagens das intervenções da Direção Geral de 
Edifícios e Monumentos Nacionais, a torre não estava caiada, mas com 
andaimes a toda a volta desta, suspeita-se por isso que foi com esta 
intervenção em 1974 que se executou esta tarefa de caiar toda a torre. 
(Ilustração nossa, 2017) 
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Assim como a rocha, o modelo 

de arquitetura empregue na 

vila é de tipo horizontal e não 

afilado.  As acrobacias que os 

Seres se sujeitam para se 

apropriarem do espaço por 

entre os rochedos e até em 

cima dos telhados.  

Um caráter homogéneo é aqui 

vivenciado na característica 

dos vãos, nos contornos, na 

vegetação, hábitos e categoria 

social. (Lynch, 2017, p. 107) 

Justaposição – A imagem de baixo 

mostra os limites nítidos entre duas 

categorias de paisagem diferentes.  

O maciço rochoso bem tenta 

prosseguir para este (E), mas é 

impedido pela matéria caiada de 

branco perfurada por vãos de grande 

fundura dada a exposição solar 

veemente de oeste e sem adornos 

por se tratar das traseiras. (Cullen, 

2018, p. 62) 

Ilustração 990 - Passo do Senhor até ao 
Calvário, passando por toda a Rua de São 
Tiago. Esta rua traz calor e leveza aos últimos 
momentos de Jesus, na Terra, com o seu corpo 
físico. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 991 - Tubos de queda, caleiras e elementos anteriores ao séc. XV / XVI. Convivialidade respeitosa. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 992 - Dominante horizontal. A 
relação com o céu já é embrionária, por isso 
não haver tal necessidade de fomentá-la ainda 
mais. O vento é altivo e a proteção do casario 
pelas rochas é mais atrativo. (Ilustração nossa, 
2017) 
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Infinito  - A sensação de infinito aqui na imagem é transmitida ao caminhante através 

da direção do trajeto do adarve que é oculto pela massa rochosa, não antevendo qual 

vai ser o seu prolongamento, se vai contorcer, se vai ser plano o caminho e a paisagem 

que advirá. Pode-se já desvendar que ultrapassando a rocha, vê-se o castelo e a igreja 

de São Tiago. 

Truncagem – O castelo e a 

torre sineira da igreja de São 

Tiago estão entrelaçados face 

à cortina quartzítica que afaga 

o efeito de recessão. Iludindo 

de que os monumentos estão 

a curta distância de ambos. 

(Cullen, 2018, p. 39-40, 52) 

 

O castelo aqui parece que esfuma no ar tornando etéreo 

e se elevando calmamente juntamente com a nuvem de 

rocha, como numa anunciação divina. Não é por acaso 

que a igreja surge neste panorama idílico e o pau do 

estendal omite a imagem de Cristo a sucumbir.   

Ilustração 993 - Onde está o caminho de ronda da muralha? (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 994 - Penha de São Tiago e Igreja de São Tiago implantada num dos ganchos (menção à ermida de Nossa Senhora da 
Penha, que se localiza numa penha na Serra de São Paulo, Castelo de Vide). Píncaro do Castelo pertence também à penha. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Vista para o Exterior de um Recinto – Suponha-se que a muralha, os muretes que 

revestem as frontes tardoz, a geometria e clareza das escadas que se intrometem 

naquele descampado e os telhados integram um recinto, num ponto de fuga diminuto 

em que se vê as colinas de Porto Roque e quando se avança há mais para descobrir.  

Há um “Aqui” bem vincado e um “Além” muito supersticioso, sagrado na primeira imagem 

e na segunda desvenda um casario imóvel e silencioso perante aquela aparição de 

penhascos transparentes. (Cullen, 2018, p. 35) 

Ilustração 995 - Recortes. Papoilas a espalhar charme e feminidade às rochas difíceis de conquistar. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 996 - Expetativa na imagem anterior. Momento nesta imagem. (Ilustração nossa, 2017) 
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O vocábulo provém de um caminho que 

era destinado à passagem do gado, de 

forma apressada, para o rebanho não 

se dispersar.  

Usualmente é uma via que se situa nas 

periferias dos centros urbanos, não 

afetando a circulação das pessoas.  

Este eixo viário era vocacionado para a 

realização de corridas, o que fazia 

sentido por ser uma rua larga, comprida 

e pouco declivosa, a Rua da 

Corredoura. (Bucho, 2017, p. 205) 

Ainda nos dias que decorrem. É a única 

via que possui a circulação automóvel 

nos dois sentidos. 

A rua da Corredoura servia a circulação dos gados. Poderiam ficar guardados em 

espaços de maior dimensão dos quais havia na praça alta, o jardim que conserva hoje 

o parque infantil, o Largo da Parada ou no Albacar do Castelo em caso de guerra.  

Para a pastagem no exterior da cerca medieval, a Porta da Vila era a que mais se 

adequava e o percurso dos gados para chegar à zona alta da vila, passava pela Rua do 

Corro e pelo próprio Corro que poderá ter sido um espaço vocacionado para jogos e 

diversões, touradas por exemplo. O Terreiro foi onde se passou a realizar as garraiadas 

no séc. XX, era menos amplo do que é atualmente e menos arrampado.  

Portanto leva-nos a supor que desde tempos muito recuados, o trajeto que hoje se 

pratica das Portas da Vila ao Largo de Santa Maria, através do Corro, era uma zona 

urbana destinada ao trânsito de gado e a diversões com touros e cavalos. (Bucho, 2017, 

p. 205)  
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Ilustração 997 - Rua da Corredoura em 1945. (Bucho, 2017, p. 203) 

Ilustração 998 - Rua da Corredoura no presente com a fiada de lajes em granito ao 
centro da rua, colocadas já no séc. XXI. (Ilustração nossa, 2018) 
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Ilustração 999 - Cartografia antiga. Projeto de Fortificação de Marvão. 1765. Evolução da Rua da Corredoura e Trv. da Corredoura que está 
indicada a amarelo. (CMM, 2004, folha nº 06.3) 

Ilustração 1000 - Cartografia antiga. Planta da Praça de Marvão. 1814. Para acrescentar em relação à cartografia anterior a amarelo formou-se o 
Largo da Parada e a laranja estão a Trv. da Corredoura já referida e na mesma cor está a Trv. do Padre Júlio. (CMM, 2004, folha nº 06.5) 

Ilustração 1001 - Planta recente da vila fortificada de Marvão. (CMM, 2004, folha nº 15) 
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Nos aglomerados medievais, a zona elevada é o Castelo, a alcáçova. No exemplo de 

Marvão ocorre algo singular, a linha circunvagante Rua da Corredoura – Largo de Santa 

Maria nem completam 10 metros de diferença de cota face à altimetria da entrada do 

castelo. Daqui se constata que o tecido urbano da vila de Marvão tem uma configuração 

adelgada, horizontal. A parte mais alta do povoado alinha-se com o castelo. Sendo que 

este eixo não representava uma fraqueza para a defesa da Praça de Marvão. Está 

protegida com uma defesa natural de cristas quartzíticas.  

Ilustração 1002 - Montes Hermínios. Farpas quartzíticas a soerguerem-se na serra do Sapoio. Apontamentos de neve também em Marvão, um deles é algum 
edificado da Rua da Corredoura, próximo do castelo, voltado para oeste. Só é castelo porque remata geometricamente com o céu. Convento esgueirou-se para 
anunciar que há vida no cimo das escarpas. (Oliveira, 2014, p. 216 e 217) 

Ilustração 1003 - Troço da Rua da Corredoura e Largo de Santa Maria demarcado a tracejado e Porta de entrada do castelo, para se perceber as diferenças  
de altimetria mínimas e verificar o eixo longitudinal da rua com a porta.(Bucho / Ladeira, 2002, p. 179)  
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No séc. XIX o edifício que se 

observa na imagem, localiza-se 

no Largo de Camões ou da 

Parada. Era propriedade da 

Irmandade do Santíssimo 

Sacramento. No séc. XX o mesmo 

imóvel veio a albergar o Teatro 

Marvanense a partir de 1931. 

Servia para teatro e outros 

divertimentos, tais como os 

clássicos bailes. (Bucho, 2017, 

p.223) 

 

o edifício que se 

se 

no Largo de Camões ou da 

de da 

Irmandade do Santíssimo 

Sacramento. No séc. XX o mesmo 

imóvel veio a albergar o Teatro 

Marvanense a partir de 1931. 

para teatro e outros 

, tais como os 

(Bucho, 2017, 

Quando foi reabilitado em 1951 recebeu no rés do 

chão a “Escola dos Rapazes do Asilo” que 

permaneceu até ao fim desta instituição em 1967/8. 

As raparigas tinham a sua escola no Convento de 

Nossa Senhora da Estrela. Nos dias decorrentes é 

alojamento turístico rural. (Bucho, 2017, p.223) 

 

Ilustração 1004 - O edifício que deteve o programa de um espaço de Teatro e que nesta imagem de 1951 já é uma Escola dos 
Rapazes do Asilo. (Bucho, 2017, p. 223) 

Ilustração 1005 - O mesmo imóvel agora transformado em alojamento de turismo rural. (Ilustração nossa, 2017) 
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A “Casa do Brasão” – Assim designada por ser a única 

casa brasonada de Marvão. O brasão tem uma 

ornamentação de concheados que faz alusão ao estilo 

rococó, da segunda metade do séc. XVIII.  

A mais antiga função pública deste imóvel foi a de posto 

de GNR. Face ao estado ruinoso de que se tornou o 

edifício, a guarda republicana passou no início dos anos 

50 da centúria XX para o imóvel que hoje é a pensão D. 

Dinis, que se localiza na Rua da Corredoura também. 

  

Depois que o edifício ficou devoluto foi ocupado 

pelos refeitórios, camaratas e outras instalações 

da Casa de Trabalho Masculina de Santa Casa da 

Misericórdia. Em 1952/54 ainda acolheu uma 

oficina de carpintaria, uma oficina de lapidação de 

vidro e uma escola de música, onde se formou a 

banda dos Rapazes do Asilo.  

Atualmente o piso térreo e o andar nobre é da 

propriedade do Estado Português funcionando a 

conservatória do registo civil, predial e comercial, 

a repartição da tesouraria e da fazenda pública do 

concelho e finanças. O segundo andar/ sótão é de 

propriedade municipal convertida em habitações. 

(Bucho, 2017, p.224) 

 

Ilustração 1007 - A “Casa do Brasão” (identificada pela seta) e está 
em frente ao Largo da Parada. Fotografia tirada entre 1911 e 1950 
que corresponde ao período de ocupação como quartel da GNR. 
(Bucho, 2017, p. 224)  

Ilustração 1006 - A única casa brasonada de Marvão. Tem um escudo em 
mármore com 3 símbolos de cada família nobre e ornamentação com volutas 
e concheados de estilo rococó (segunda metade do séc. XVIII), moldura 
contracurvada. O brasão antes e depois da reconstrução do edifício. (Bucho, 
2017, p. 224) 
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 As “Casas dos Azevedos” – São 

três edifícios agregados que ao 

visualizar as cartografias antigas de  

1765 e 1814, verifica-se que foram 

edificados entre estas “duas balizas 

temporais”. 

 

 

As funções que obtiveram estes 3 imóveis 

durante o século XX foram: no primeiro 

edifício que está ao lado do Largo da 

Parada foi adaptado em 1950/51 para 

fundição e sapataria da Casa de Trabalho 

Masculina do Asilo dos Rapazes.  

O segundo edifício (do meio) foi uma 

farmácia e o terceiro edifício mais a sul se 

alojaram os chefes de repartição das 

finanças na sua rotação de 6 em 6 anos.  

Ilustração 1008 - Extrato da Cartografia antiga de 1765, 
com a Rua e Trv. da Corredoura e o posicionamento das 
“Casas dos Azevedos”. (Càmara Municipal de Marvão, 
2004, folha nº 06.3)  

Ilustração 1009 - Extrato da cartografia antiga de 1814, com as “Casas dos 
Azevedos” em destaque, junto ao Largo de Camões (a amarelo). (Câmara 
Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.5) 

Ilustração 1010 - Imagem dos anos 40, séc. XX, que ilustra o conjunto de casas dos “Azevedos” adossadas, no lado esquerdo da figura, mais o 
logradouro adjacente com árvores que parecem teixos. O acesso ou troço que se vê é secundário (este troço pequeno é o que serve o parque infantil 
que está no jardim de São Tiago, em frente à igreja do mesmo nome). A Rua da Corredoura vê-se ao fundo e segue paralelo aos rochedos que estão 
na imagem, no lado direito. Por isso a rua não se vê em todo o seu comprimento, está oculta pelas rochas. Nas cartografias antigas, há um edifício 
de menor dimensão que está desligado do corpo maior. É muito provável que no séc. XVI (século com maior crescimento demográfico) estes dois 
corpos já tenham sido ligados em forma de “L”, com várias habitações, claro está, integradas neste “bloco” em L. (Bucho, 2017, p. 226) 
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A última escola primária da vila de Marvão residiu na Corredoura, depois de ter estado 

na Rua de cima, na Rua do Corro e temporariamente na Rua João Garção. Inaugurada 

no final da década de 60, projetada pelo engenheiro José Elísio dos Santos. (Bucho, 

2017, p. 225) 

 

O imóvel mais a norte contém na 

fachada lateral um portal renascentista 

com “(…) vão moldurado a granito 

esquadrilhado, ladeado por colunas 

jónicas que sustentam uma arquitrave 

onde se levanta um frontão com óculo 

(…)”. (Bucho, 2017, p.226) 

Ilustração 1011 - Uma das casas dos “Azevedos” adjacente ao Largo de Camões, usufrui de um portal do séc. XVI, com um frontão de volutas que culmina 
num calvário, com um óculo ao centro e duas bases encimadas com bolas, colunas jónicas junto às ombreiras e verga esquadrinhadas e arquitrave. A parede 
branca maciça com o portal parece uma colagem que foi acrescentada à fotografia. Igreja de São Tiago além. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 1012 - Axonometria da escola primária, na Rua da Corredoura. A sala de aula dispunha nos vãos de janela de um elemento fixo horizontal, que 
é uma solução eficaz contra o excesso de calor, visto esta fachada estar direcionada a sul e a entrada para a área da receção configura-se num alpendre. 
Tem um campo confinante para brincar. (Bucho, 2017, p. 225) 
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Solucionada com dois corpos, cujo o 

mais pequeno é a área de receção e 

um alpendre revestido de alvenaria de 

pedra de granito com cantaria regular 

mas alternada com diferentes alturas e 

os vãos com adição de um 

gradeamento decorativo.  

O segundo espaço de maior 

expressão era sala de aula com 

janelas em guilhotina com capeamento 

fixo de sombreamento, o «Português 

Suave» de novo exibido. (Bucho, 

2017, p.225)   

Ilustração 1013 - O edifício da escola primária no presente. Hoje utilizado para serviços da câmara. Mantém a mesma traça. (Ilustração nossa, 
2017) 

Ilustração 1014 - Planta da escola primária, com área de vestíbulo, casas de banho, 
sala de aula com o mobiliário e tipo de pavimento interior. (Bucho, 2017, p. 225) 

Ilustração 1015 - Alçado sul da escola primária. (Bucho, 2017, p. 225) 

Ilustração 1016 - Canteiro para refrescar e vão provido de 
bandeira para iluminar, travessa, vão contiguo à porta de 
madeira para iluminação e refresco. A porta atualmente não é a 
mesma que vigora no projeto da escola. (Ilustração nossa, 2017) 
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Território Ocupado – Um conjunto de 

imagens demonstram as qualidades 

intrínsecas que estão por trás da 

apropriação do território. Como a 

proteção (recinto), a sombra, local fresco, 

mobiliário urbano. 

Mesmo que o grau de ocupação não seja 

intenso, o facto de evidenciar sinais 

convidativos de estadia já cria um 

ambiente mais humanizado com a 

natureza. (Cullen, 2018, p.25)  

 

Ilustração 1017 - Jardim de São Tiago, com um chafurdão e 
espelho de água. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1018 - Esplanada / bar do café lounge “O Castelo”, 
com um muro de suporte branco a envolver e um pinheiro 
nórdico a servir de sombreamento. Mobiliário próprio para 
repouso / contemplação e convívio. Situa-se na Trv. da 
Corredoura. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1019 - Jardim de São Tiago, o mais 
sossegado em termo de comparação com o 
jardim de Santa Maria. Intimidade, bucólico. 
Aprazível para ler e escutar. A luz a iluminar o 
chafurdão, torna a sua forma e espaço, útil de 
novo. Fortifica-o. (Ilustração nossa, 2017) 
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Perspetiva Velada – Este método é 

observado neste exemplo pela manta 

rochosa que oculta um monumento e 

que só pela deslocação e aproximação é 

que se consegue ter uma imagem real, 

diferente certamente do que sonhamos 

ser tal edifício. 

No caso da vila de Marvão há mais 

possibilidades de se encobrir algo 

através da rocha do que por algum 

elemento verde. (Cullen, 2018, p.43-44) 

Ilustração 1020 - Tão ou mais importante que a obra humana. É o 
que dá identidade a Marvão, é o que apaixona e dá saudade. São 
belos e são fonte de inspiração para os projetos e obras do Ser. 
Desconchavados porém complementam a paisagem construída 
pelo Homem. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1021 - A rocha subiu pelas arestas da torre sineira acima. 
(Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 1022 - A rocha a esconder o 
portal da igreja. Em Marvão a cobertura do 
edificado se revela. É como a história do 
Ser, que provém da terra e antes de atingir 
a eternidade passa por um processo de 
conhecimento e humanização ou 
civilização.  

Portanto, neste exemplo é bem vincado 
este aspeto, em que o portal é escondido 
mas fica à vista, o gablete. Tal como o 
castelo de Marvão que até a uma altura 
média parece cravado na rocha, tem a 
mesma imagem escalavrada igual aos 
rochedos quartzíticos e no final antes de 
chegar ao céu, torna-se lógico, prático, 
inteligível.  

 Patamares que parecem um leito de um 
rio, bento. (Ilustração nossa, 2017) 
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Recinto – O Largo de Camões ou Largo da Parada como é referido pelos habitantes, é 

nesta rua o espaço com mais ambiência e escala de recinto. Mesmo sendo intercetado 

pela rua da Corredoura, a sua profundidade permite criar pontos de sossego, de alcance 

visual. O mobiliário urbano das merendeiras, indicia um miradouro ou um local aprazível 

para contemplar, refletir, descansar. Na Praça do Pelourinho também existem as 

merendeiras junto ao muro que circunscreve a Praça. (Cullen, 2018, p.27) 

Pavimento  

Ilustração 1023 - Parte da Planta de pavimentos e outros revestimentos, implantação. Esc. 
1:2000. Retângulo rosa focaliza a Rua e Trv. da Corredoura, jardim de São Tiago, Largo de 
Camões. Diversidade de pavimentos nesta área circunscrita. (CMM, 2004, folha nº 21.1) 

Ilustração 1024 - Calçada em cubos de granito na Rua do Sabugueiro e calçada em pedra 
irregular da região na Trv. do Padre Júlio. (Ilustração nossa, 2018) 
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Perspetiva delimitada – O 

mesmo largo possui um traçado 

de implantação ortogonal, o 

que robustece a sensação de 

expetativa. Para confirmar, na 

imagem se descobre ao fundo, 

o poste do candeeiro que vinca 

com “lápis de carvão” a aresta 

da “Casa da Árvore” reforçando 

a ideia que a “Casa do Brasão” 

se prolonga idem.  

 

Expetativa   

Outro pormenor que indicia que 

as duas “Casas” não estão 

ligadas é o mesmo candeeiro 

estar direcionado defronte para a 

fachada principal da Casa do 

Brasão relembrando que há ali 

uma saída, uma continuidade 

ainda por desvendar. Senão 

como sairiam os veículos deste 

recinto? (Cullen, 2018, p.45) 

Ilustração 1025 - Névoa de luz. Largo da Parada. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 1026 - “Casa do Brasão”. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1027 - 2 travessas. A que está mais próxima do observador tem 
um aspeto rematado e nítido dado o jogo dos muros brancos e o pavimento 
de tom escuro. Este jogo dá vivacidade e remete para o fator de segurança, 
funcionando como um alerta para o desnível. A outra travessa mais recôndita 
do qual só se vislumbra uma pequena nesga ao fundo, foi no passado uma 
via muito percorrida pelos moradores e era a única ligação entre a Rua do 
Castelo e a Igreja matriz de Santa Maria. (Ilustração nossa, 2018) 
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Apropriação do Espaço – A Travessa da Corredoura é um local de passagem, de 

fluidez, dinamismo, contudo veja-se como se tornou estático, face a esta “invasão 

benéfica” que é estender o café lounge “O Castelo” para o exterior através do 

equipamento próprio de um estabelecimento de consumo. Consome-se os produtos, 

consome-se a paisagem, algo muito importante a experienciar para além da 

gastronomia local.  

Tem caráter de recinto devido à textura em chapisco do café, o preto das guardas e o 

branco do murete induzem a uma maior nitidez e confinamento, o mobiliário que oculta 

o que está além deste, parecendo uma extensa plataforma ou terraço, a árvore 

afincadamente enraizada pelo seu porte. (Cullen, 2018, p.23-24) 

  

Ilustração 1028 - Severidade da Rua da Corredoura. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 1029 - Ao contornar o cunhal observado na imagem 
anterior deparamo-nos com um espaço amplo não convidativo 
há estadia, cujo o seu interesse em percorrê-lo é para alcançar 
o que está além, a vista soberba.  

Quando se chega junto ao pano de muralha, depois do primeiro 
relance obsessivo à panorâmica, apercebemo-nos que há uma 
continuidade da sensação de espanto e de admiração 
compulsiva que permite o caminho de ronda, todo à volta do 
burgo.  

A altura da árvore que está ao centro não se coaduna com a 
dimensão deste espaço. Havia anos atrás uma árvore frondosa, 
neste largo, que entusiasmava a paragem, por baixo da sua 
copa. Este largo é usado para a festa da Al Mossassa, que 
decorre no início de outubro. (Ilustração nossa, 2018) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        675 

 

 

 

 

 

  

Os telhados das casas ao fundo e a torre sineira da igreja do Espírito Santo que não 

deixam antever a paisagem natural adiante. Até se confunde o céu com a terra.   

Portanto os conceitos bem definidos de que as vias são para a circulação de pessoas 

e bens e os edifícios às relações sociais e de trabalho já está ultrapassada dada a 

liberdade de expansão. (Cullen, 2018, p.23-24) 

Imediaticidade – Observa-se o muro branco da travessa da Corredoura animado pela 

sombra das guardas que ladeiam o adro da Câmara Municipal de Marvão. Tem um 

aspeto agressivo com um remate em bico que é atenuado pelo vaso de flores localizado 

na aresta de união. Adverte o Sujeito do risco eminente de queda para aquela vista 

arrebatadora.  

Do outro lado, a esplanada  

indica-nos que está tudo 

tranquilo. Ambiente protegido 

em comparação ao lado 

oposto, eletrizante e fluido. 

(Cullen, 2018, p.63) 

Ilustração 1030 - Travessa da Corredoura povoada. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 1031 - Parte da Trv. da Corredoura 
com patamares com lancil em granito e 
calçada miúda em pedra irregular da região.  
(Ilustração nossa, 2018) 
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Na imagem a seguir, sem alternativa para olhar para o céu, visto ter “cobertura 

ajardinada” este “recinto” que é o jardim de São Tiago, resta as janelas deste espaço 

que rasgam as paredes da muralha. Veja-se como a paisagem tem uma força de 

captação de atenção enorme, que é chamativa, que ilude ao Ser de que ele “está a 

perder”, porque se não for ver é porque não foi Marvão.  

A imediaticidade neste exemplo opera pelo contacto direto que o Sujeito anseia ter com 

o abismo. É a vontade de ultrapassar todas as barreiras de segurança que nos separa 

do confronto direto com a paisagem. 

 

Clareza  

Ilustração 1032 - Jardim de São Tiago. Vista categórica. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1033 - Rocha 
remanescente. A soberana. 
Cerca urbana compacta e adarve 
com pedra irregular da região. 
Porta da Traição, muito subtil no 
pano do adarve. Intervalo vincado 
e claro entre o natural. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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O caso mais incomum nestes exemplos é os afloramentos rochosos que servem de 

lancil, de alinhamento da rua, demarca o limite da rua da Corredoura. Reforçam a função 

a que estão a cumprir, contudo também chamam a atenção do Sujeito pela clareza de 

forma. (Cullen, 2018, p.97) 

Ilustração 1034 - Pintado com tinta da China. Rota de afloramentos vindos das traseiras da rua 
de São Tiago e seguem pela corredoura. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1035 - O tempo a lembrar-nos da sua luz e dos efeitos das nossas plantações. No cruzamento de ruas 
(Rua do Sabugueiro; Trv. de São Tiago; Trv. do Padre Júlio) o cunhal torna-se reto. Campo-Santo da Igreja de São 
Tiago. (Ilustração nossa, 2017) 
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Urbanidade – Nesta rua cada imagem pode abordar vários conceitos de 

urbanismo e não estar só relacionado ao conceito escolhido. Por exemplo esta 

imagem também poderia estar no aspeto de intimidade contudo a matéria do 

Chafurdão, a sua proporção face à envolvente, implantado no meio da vegetação 

densa própria do jardim de São Tiago, os bancos de jardim transmitem um aspeto 

de qualidade de vida que identificam os aspetos mais enlevados do que deveria 

ser o caráter urbano. (Cullen, 2018, p.66, 70) 

 

Ilustração 1036 - A recordar a antiga Rua do Adro, hoje é uma interceção de planos e lanços que deixam o caminhante repleto 
de curiosidade a cada patim de descanso. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1037 - Idílico (Ilustração nossa, 2017) 
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Na figura de baixo repara-se na transição eficaz de espaços abertos e fechados. O 

jardim de São Tiago compensa bem a falta de espaços verdes na vila. A floresta negra 

de um lado e o jardim infantil do outro, algo que não encaixa, mas para a complexidade 

do Ser é essencial esta mudança de espaços, programa, paisagem. Proporção das 

formas, da escala e especificamente o ato de cuidar o lugar. Tudo perfaz um conjunto 

harmonioso e equilibrado.    

Na imagem do lado, o que há a realçar 

sobretudo são as texturas, o animismo do 

cunhal da torre sineira e a evolução das 

formas de habitar. A evolução do 

Chafurdão para o frontão, a torre, a janela, 

a cimalha, o óculo. A variedade de 

elementos que foram sendo 

implementados ao longo da humanidade, 

características que vão enriquecendo a 

urbanidade. (Cullen, 2018, p.94-95) 

Ilustração 1038 - A Fé e o brincar, nada mais genuíno. Mobiliário infantil e revestimento de pavimento 
em placas de borracha “SBR” da cor vermelho / castanho. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1039 - O Salgueiro-Chorão a agraciar a construção em 
“pedra-seca” revestida em terra do Chafurdão. (Ilustração nossa, 
2018) 
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Pontuação e Flutuação – As 

interseções à Rua da Corredoura e 

mudanças no padrão do pavimento. A 

malha urbana medieval não usufrui de 

ruas uniformes. Diferem nos 

pormenores, na história e na morfologia.  

 

Na Rua da Corredoura há alternância de 

espaço amplo (o jardim de S. Tiago e a 

trv. Do Padre Júlio), estreitamentos 

(Casa dos Azevedos e escola primária) 

novamente vazados (o largo da Parada) 

e de seguida estreito ( pensão D. Dinis e 

café “o castelo”). (Cullen, 2018, p.47-48) 

Ilustração 1040 - Lateralidade. Vão do 1º piso da “Casa do Brasão” 
com janelas em sacada e sobreverga. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1041 - Rua da 
Corredoura em toda a sua extensão, 
vista do Largo de Santa Maria. Este 
eixo verificado apresenta um jogo de 
declives e terreno plano. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Acidentes – Efeito de silhueta 

disposição estratégica no topo da rua. 

(Cullen, 2018, p.46) 

Ilustração 1042 - As superfícies afunilam para acentuar o ponto de fuga, 
que são a fachada principal da Câmara Velha e a torre sineira. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 1043 - Travessa do Padre Júlio. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1044 - Tela defumada. Artéria secundária paralela à Rua da Corredoura de acesso ao jardim de São Tiago. (Ilustração nossa, 2017) 
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Lettering – O tipo de letra 

utilizado para identificar 

os edifícios públicos são 

de uma discrição, não 

retirando a altivez ou 

dignidade do imóvel. 

(Cullen, 2018, p.95-96) 

Textura / identificabilidade - 

A diversidade de texturas e a 

atmosfera acolhedora como 

num conto, que harmoniza. A 

alvenaria de pedra irregular, o 

colmo. A fachada em chapisco, 

com as molduras em granito, o 

pinheiro, o candeeiro.  (Cullen, 

2018, p. 64,94-95) 

Ilustração 1045 - Chafurdão (Alta Idade Média ?) e Castelo (Idade Média). (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1046 - Os vãos parecem pintados, do edifício de turismo rural. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1047 - Verga em arco quebrado com 
impostas. Sub-beirado com as telhas pintadas 
na totalidade. Trv. da Corredoura. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Integração de árvores – Na vila e especialmente nesta rua há duas formas de disposição de 

elementos vegetais. Um é as árvores dispostas em conjunto como no jardim já referido.  

O outro arranjo, quando se entra em concreto para o casario os elementos verdes desvanecem-se 

e surgem geralmente no meio dos largos ou praça como ponto focal. Verifica-se isto no Largo da 

Parada, na explanada do café “O Castelo”, na Praça do Pelourinho.  

A terceira forma de composição, mas que não se verifica no arruamento em análise é em 

alinhamento com o intuito de delimitar algo, reforço de um limite ou acompanhar uma linha 

privilegiada. É o que sucede no Largo das Palmeiras, na Rua do Castelo. (Cullen, 2018, p.84-85) 

Ilustração 1048 - Matizes e materialidades. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1049 - Planta marcada com manchas de diferentes tonalidades conforme a disposição dos elementos verdes na 
vila. Podem estar em conjunto, individualmente ou em alinhamento. (Câmara Municipal de Marvão,2004, folha nº 15) 
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Relacionamento – Há um pormenor curioso que já vem de tempos distantes. É o 

relacionamento entre a cerca urbana e o burgo em si. A planta mais antiga a que se 

teve acesso é a de 1755 e pode-se constatar que o tardoz dos edifícios não estão 

adossados à muralha em toda o seu comprimento, exceto na Rua de Baixo. 

Possivelmente a causa era e é, a Porta de Ródão. (Cullen, 2018, p.80) 

Porque senão estivessem “encostadas” ao adarve, as habitações da R. Baixo não 

teriam profundidade nenhuma. Teriam áreas interiores mínimas. Também as casas não 

se poderiam compor de modo transversal, à Rua de Baixo, vazando o espaço entre o 

adarve e a fachada tardoz, porque se iria construir poucas habitações e a falta de 

espaço é algo que a vila já tem, portanto quanto mais habitação albergar, melhor.  

Este espaço vazado que seria atrás das casas funcionando como caminho seria de 

largura reduzida, insalubre, sem qualquer luz natural, o que não fazia sentido nenhum. 

Seria um beco convidativo à marginalidade como se observa em muitas cidades.  

 

Contudo, apenas numa, das cartografias que se obteve, contradiz a tendência óbvia de 

integração e evidencia o tal intervalo entre o caminho de ronda e o tardoz. É a de 1765. 

Pode-se deduzir alguma explicação para esta inversão à regra, mas sem provas 

fidedignas. 

Ilustração 1050 - Cartografia antiga. Planta da Praça de Marvão de 1755. O tardoz das habitações do lado E da Rua de Baixo estão 
ligadas ao adarve da muralha e esta situação só se verifica neste ponto do burgo. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.2) 
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Em pleno reinado de D. José I (1750-1777), a malha urbana eventualmente pode ter 

sofrido alguma mudança, face à ideologia iluminista. As ruas são mais espartanas, 

retilíneas, axiais, identificando de forma nítida os eixos estruturantes e as ruas 

circunvagantes. Os limites do casario são em módulo, em banda que ao contrário da 

planta de 1755 os limites apresentam um caráter recortado, de saliências e 

reentrâncias.  

Por outro lado não fica descartado um possível aumento da população nestes 10 anos 

de diferença entre as duas plantas. A política mercantilista de D. José I que introduziu 

nas cercanias da aldeia da Portagem e ao longo do trajeto do Rio Sever algumas 

manufaturas secundárias da Fábrica Real de Lanifícios de Portalegre gerando assim 

emprego, um fator intemporal no incremento demográfico. (Oliveira, 2014, p. 105) 

Pelas razões acima, tivesse sido vital naquela época existir uma profundidade visual 

da Rua do Terreiro que ligasse a Porta da Vila à de Ródão em linha reta. A circulação 

era separada, pessoas caminhavam numa rua e o gado noutra. Muito característico 

dos ideais iluministas de higiene, separação de funções, hierarquização dos 

arruamentos. 

Ilustração 1051 - Cartografia antiga. Projeto de Fortificação de Marvão de 1765. Separação nítida entre o caminho de ronda e o tardoz 
das casas da R. Baixo. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.3) 
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Atualmente a vila já está mais esparsa mas ainda tem a mesma peculiaridade de que 

só os imóveis da Rua de Baixo é que estão sustentados à muralha.  

As ruas circunvagantes ao que parece já estabeleceram a segregação dramática do 

burgo com a cerca, como se já não houvesse hipótese alguma de progressão urbana. 

Também há outro fator que poderia estar intrincado para originar esta configuração, era 

a segurança. A zona que corresponde à Rua de Baixo é das áreas do burgo mais 

seguras senão veja-se, que a Porta de Ródão não foi abaluartada, ao invés das Portas 

da Vila e do Torrejão. Repara-se também que as paredes da fortificação abaluartada 

das últimas duas portas referidas, possuem uma profundidade de espessura superior 

do lado este /sudeste/ sul. São vertentes que estão voltadas para o inimigo e o terreno 

também facilitava a emboscada.  

A Porta de Ródão está direcionada a norte, protegida pelo Castelo. Localiza-se na parte 

baixa deste acidente geológico (a Praça de Marvão desenvolve-se num plano inclinado); 

o terreno é mais suave e isso é notado pelo desenho da cerca urbana e da barbacã, 

linear e paralelas as duas muralhas. Na parte alta (oeste) é acidentado pois acompanha 

a irregularidade das cristas quartzíticas.  

Assim sendo facilita a criação de um ambiente humanizado o que era impossível na ala 

oeste com aquele traçado sinuoso da muralha e os afloramentos quartzíticos à 

superfície que se pode visualizar na planta de pavimentos exposta anteriormente, na 

rua em questão. O material bélico do adversário poderia danificar as coberturas das 

casas se estas estivessem juntas à muralha e incendiando-as, por isso o espaço 

intervalado entre o povoado e a fortificação.   

Ilustração 1052 - Planta Geral da Vila. Esc. 1:2000. Planta do início do séc. XXI. Das plantas consultadas, só a de 1765 é que detinha 
uma rua na retaguarda das casas da R. de Baixo. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 03) 
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Além – Ao contrário da ala poente cuja paisagem extramuros funde-se com a parte alta 

do casario. No lado nascente descobre-se algo completamente diferente e 

surpreendente. É que na vertente oeste o alcance visual é barrado por um conjunto de 

alcantis ou montanhas (parte sul da Serra de S. Mamede). Logo é delimitado e vedado 

essa perspetiva. Na ladeira este verifica-se uma interminável projeção do olhar. Neste 

lado há a sensação de estar num cume sem proporções. De isolamento, de um Além 

infinito. (Cullen, 2018, p.36) 

Ilustração 1053 - Imagem anterior a 1950. Eletrocardiograma que a cerca muralhada perfaz no lado oeste. Lugar eletrizante. Largo da 
Parada no lado direito da imagem. (Bucho, 2017, p. 223) 

Ilustração 1054 - Fotografia atual, sacada do mesmo ponto que a imagem anterior, mas em posição oposta. Muralha vivaz em contraste 
com o lado E que está expirada, segundo o eletrocardiógrafo. (Ilustração nossa, 2017) 
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Ilustração 1055 - Vista que se alcança no lado sudoeste da Praça (vila) de Marvão. Barreiras visuais. outono, período das trevas. (Ilustração nossa, 2017)   

Ilustração 1056 - Vista que se observa no lado este da vila. Desafogo. O telhado de telha de canudo é uma pista de descolagem para o 
espaço. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1057 - Vista que se obtém na parte noroeste. Baluarte que defende o 2º recinto do castelo ou cidadela. (Ilustração nossa, 2017) 
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Intimidade – O calor sórdido, a igreja 

ao fundo e o jardim frondoso, são 

espaços de sossego e pessoais.  

A sensação de frescura e mistério ao 

entrar na igreja e ouvir o som da 

madeira a estalar com o calor ou 

quando se rompe pelo jardim adentro 

e se ouve o som de uma cascata a 

amaciar os afloramentos com os 

pequenos raios de sol a incidir por 

entre os ramos. (Cullen, 2018, p.71) 

   

Na imagem seguinte, uma guarita que foi a banhos de 

alcantilados, planaltos, rochas. Repare-se como os eixos 

axiais dos caminhos que constituem o jardim de São Tiago 

terminam ou na guarita ou numa guarda de um vão da 

muralha. Os buxos juntamente com o caminho de ronda 

perfazem um caminho com escala humana.  

 

Ilustração 1058 - Vista para sul. Ondulados. Fortificação do Postigo do Torrejão, fosso. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 1059 - Finda aqui os afloramentos e já se visualiza a Rua da Corredoura e a reta que 
mergulha no jardim de São Tiago. (Ilustração nossa, 2018) 
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A luz a incidir na “casa da 

árvore” (mobiliário urbano do 

parque infantil), confere numa 

atmosfera acolhedora, de 

infância. (Cullen, 2018, p.70) 

O muro a demarcar nitidamente a 

esplanada, separando a circulação 

da travessa da Corredoura em 

patamares e a área de estar. O papel 

de parede e a decoração rústica das 

garrafas expostas exibem a função 

de que se trata. (Cullen, 2018, p.64, 

94-95) 

Ilustração 1060 - Asas de anjo. Momento celestial. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1061 - Nostalgia. (Ilustração nossa, 
2018) 

Ilustração 1062 - Cântaro de latão e derrames da Trv. da 
Corredoura. (Ilustração nossa, 2017) 
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Vista para o exterior de um recinto – Este conceito é aplicado quando o Aqui passa 

a pertencer ao Além. As duas sensações são conhecidas e é na forma como se 

estabelece esta relação que define zonas contrastantes ou não dependendo da 

clarificação, forma, cor, direção dos limites.  

Entenda-se que na primeira imagem o Aqui e o Além são indissociáveis porque ambos 

apresentam as mesmas formas. (Cullen, 2018, p.35) 

Ilustração 1063 - Parcelas intramuros e extramuros. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1064 - Flexão humanizada e flexão natural. (Ilustração nossa, 2018) 
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Delimitação do Espaço – Nas imagens 

escolhidas verifica-se que a cobertura do espaço 

exterior, são copas frondosas de árvores cujos 

ramos se intercetam, formando um quinto alçado 

coeso. (Cullen, 2018, p.34) 

A cerca muralhada seria imaginada como um 

vão continuo que oferece iluminação natural ao 

recinto coberto pela manta vegetal.  

Em baixo, uma luz transcendente ilumina os píncaros que se encontram perto da Igreja 

de São Tiago. O rochedo equipara-se às montanhas e o lago iguala a Barragem da 

Apartadura, dado a escala.  

Devido ao fator escala a paisagem intramuros parece mais selvagem do que a de “fora” 

O limite (muralha) foi integrado discretamente e a fusão do que está distante ou próximo 

do observador é uma realidade.    

Ilustração 1065 - Dividindo a imagem em duas partes diagonais isoladas, no lado esquerdo aparenta um planalto com a ave a sobrevoar o céu, só faltava o 
som da águia para imaginar que em baixo está uma depressão no terreno com meandros de um rio estreito. E no lado oposto da imagem está uma área 
serena, pouco selvagem, urbanizada, confortável. As montanhas no fundo, não se sente vontade de conhecê-las mas contemplá-las. Dá preguiça e não induz 
à aventura. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1066 - Diâmetros. (Ilustração nossa, 2017) 
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O recurso a um capeamento de 

baixa altura, obriga o olhar a se 

concentrar na cerca urbana e na 

respetiva paisagem.  

Com simples elementos, é 

possível proteger sem recorrer a 

materiais pesados, um espaço e 

transformá-lo num local seguro, 

intimo, sem duplos pés-direitos. 

O alcance visual está ao nível 

dos olhos. 

Pormenores 

Ilustração 1067 - Cobertura de folhos. A natureza a inspirar os projetistas 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1068 - A tom avermelhado está uma espécie de “baldaquino” imaginando que este espaço é a 
continuação das naves do interior da igreja de São Tiago e que por baixo da cobertura natural, está outro 
espaço a cota menor que serve de confessionário (jardim de Sº Tiago). O céu anda às voltas. (Ilustração nossa, 
2017) 
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Ilustração 1070 - Cantaria séc. XVI. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1069 - Cascata que drena para o espelho de água 
do jardim de Sº Tiago. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1071 - Elemento correspondente às 
centúrias XV / XVI. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1072 - Postigo de madeira a anteceder a janela. (Ilustração nossa, 2017) 
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Largo e Travessa de Santa Maria 

 

A Travessa de Santa Maria, foi uma 

rota regular dos habitantes e fiéis, 

exclusivamente para aceder à igreja 

de Santa Maria.(Bucho, 2017, p.194-5) 

O que ocorria é que a Rua do Castelo 

não comunicava com a Rua da 

Corredoura.  

O troço fronteiro à fachada principal da 

igreja constituía um pequeno adro só 

de acesso ao dito imóvel religioso 

porque a poucos metros de distância 

para norte estava interrompido.  

A partir deste ponto se tornava 

pedregoso, sem nenhum traçado 

geométrico que facultasse uma 

direção confiável. 
Em 1934 efetuou-se o processo de retirada 

daquele amontoado de rocha, quebrando e 

nivelando mais o terreno. (Bucho, 2017, 

p.194-5) 

Ilustrações 1073 e 1074 - Em tom de animação, a presença do passado. (Ilustração nossa, 2017) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        696 
 

 

Ilustração 1075 - A vila de Marvão antes do ano de 1934. Não havia urbanização entre a Rua da Corredoura e a Rua do Castelo (que abrange um arco 
de volta perfeita). O pavimento plano em calçada termina no ponto rosa. Em frente à fachada primordial da Igreja de Santa Maria, havia um muro de 
superfície lisa de impacto visual enorme, dado a envolvente lapidosa, que aparentava finalizar o casario, naquele muro. A rocha esgravatada pelas 
inúmeras vezes que se calcou este intervalo entre as duas artérias, que já assumiam estes atalhos, os troços atuais. Como se vê na imagem há duas 
bifurcações nesta parte escalavrada, a que vai da rua do Castelo até ao adro em frente à porta da igreja e a que parte deste ponto, para baixo,. Esta última 
é a reta que vai desembocar no futuro jardim de Santa Maria, que antes da década de 30 ainda não existia, como prova a imagem. (Bucho, 2017, p. 194) 

Ilustração 1076 - Apesar de não estar com o mesmo ângulo de visão em relação à imagem anterior, consegue-se visualizar a mudança que ocorreu. Ao 
fundo está o Largo de Santa Maria, que outrora tinha uma frente de casas que ia até onde está a última árvore no largo e a Rua da Corredoura findava até 
esse limite e o dito largo de Santa Maria era mais pequeno, praticamente desenvolvia-se ao lado da fachada sul da igreja até à muralha. Também se 
visualiza o jardim e o troço (reforçado a vermelho) falado na imagem anterior que vai desde o adro até à fonte do jardim. (Ilustração nossa, 2017) 
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Esta travessa e a travessa do Terreiro são as artérias do aglomerado com um 

pavimento de cariz medieval. São de grande solidez, “porque as pedras foram 

encaixadas em molduras de travamento e batidas a cutelo296 em cama de saibro”297 

(Bucho, 2017, p. 194 e 195). Confere numa técnica similar à calçada que liga a vila à 

aldeia da Portagem. Contudo na planta de 1765 a travessa não está representada. O 

que se suspeita que este arruamento não é assim tão remoto como o seu prospeto 

arcaico, fá-lo parecer.  

 

Ambas as igrejas de Santa Maria e de São Tiago já existiam no “catálogo de todas as 

igrejas, comendas e mosteiros que havia nos reinos de Portugal e Algarves pelos anos 

de 1320 e 1321(…)” (Bucho, 2017 p. 237). Potencialmente edificadas no século XIII. As 

áreas adjacentes às ruas estruturantes foram as primeiras a serem povoadas e 

posteriormente à construção das igrejas, foi surgindo habitações no seu termo.  

 

296  Do latim cultellu-, «faca pequena». Instrumento cortante, de forma curva, com o gume na parte convexa. 
Faca de tijoleiro. (Porto Editora, 2011) 
297  Informação do significado no capítulo «Unidade límpida e imutável do prospeto arquitetónico» 

Ilustrações 1077 e 1078 - Travessa de Santa Maria que se inscreve desde o Largo das Palmeiras até ao frontispício sul da Igreja de 
Santa Maria. O pavimento é em calçada “medieval” em pedra irregular da região com fiadas em traço geométrico, de granito. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Porém as quatro igrejas possuem todas travessas adossadas a elas e as de São Tiago 

e Santa Maria ainda tinham um campo ou espaço vazio como comprova as plantas 

militares que se obtiveram desde 1755.  

 

Ilustração 1079 - Cartografia antiga de 1765. As 3 igrejas representadas: Espírito Santo, a de São Tiago e a de Santa Maria. As duas primeiras com trv. 
adjacentes. A Rua da Corredoura com casas do lado oeste e este, até ao Largo de Santa Maria, assinalado a verde. As elipses representam o campo-
santo das igrejas mais desafogadas e afastadas do resto do povoado. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.3) 

Ilustração 1080 - Cartografia antiga de 1814. A Trv. de Santa Maria nesta planta militar já aparece e o tecido urbano na Rua da Corredoura já se 
encontra quebrado. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.5) 
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Não crendo que a de São Tiago tivesse mais relevância no quesito religioso do que 

Santa Maria, mas o que é certo é que a primeira está consolidada dentro do burgo, 

observando-se claramente os seus limites quer do próprio edifício como do seu 

campo-santo, visíveis já de tempos longínquos.  

Em contrapartida a de Santa Maria parece inserida num vazio rodeada por 

afloramentos rochosos em todas as direções desde os seus primórdios, 

transparecendo um calvário. Segundo a cronologia do “SIPA” (Sistema de Informação 

para o Património Arquitetónico) a Igreja matriz de Santa Maria é fundada no séc. XIV 

e a igreja de São Tiago, construída no séc. XIV-XV. (Gordalina, 2005)  

 

A falta de espaço e a irregularidade do terreno incitou a que os adros das igrejas da 

Praça de Marvão não fossem de grande dimensão. Mais atentamente se verifica que 

das quatro igrejas intramuros, três localizam-se na parte alta da vila, isto é, em áreas 

encrespadas onde construir habitações seria penoso e dispendioso. Assim se reserva 

esta zona a edifícios públicos, religiosos, jardins, estacionamentos ou seja a entidades 

com recursos monetários para a eclosão destas obras.  

 

Ilustração 1081 - Cartografia antiga. Planta da Praça de Marvão. 1755. O burgo até onde os afloramentos rochosos deixam-no expandir 
e a Igreja de Santa Maria isolada no meio de rocha ao seu entorno. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.2) 
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A Igreja de Santa Maria foi a promotora 

do vocábulo atribuído à travessa. Na 

imagem observa-se a mudança de 

pavimento de morfologia medieval para 

calçada de pedra irregular da região, 

sem alinhamentos transversais ou 

longitudinais. 

 

No flanco sul, no exterior da igreja, se deteta a 

presença de um Passo Processional. (Bucho, 

2017, p.180) 

 

Ilustração 1082 - Contornos da perspetiva sul do edifício religioso 
iluminado e contornos da calçada medieval com os seus “grumos” tão 
característicos. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1083 - Passo do Senhor. Circuito de via-sacra. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1084 - Igreja 
de Santa Maria, fronte 
norte. (Ilustração nossa, 
2017) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        701 
 

 

 

  

Em matéria de interior, possui uma nave principal e 

duas laterais divididas por 3 arcos de volta perfeita.  

O pavimento adquiriu várias alterações quanto ao 

material. Primariamente de sobrado de madeira com 

caixilhos para sepulturas, pois os enterramentos na 

igreja constituíam uma fonte de rendimento, depois 

foi de tijoleira e por último de madeira devido ao 

Museu Municipal ter sido inserido neste espaço 

religioso. (Bucho, 2017, p.174-175) 

O teto é em madeira  com a configuração em 

“masseira”298. O telhado é de telha mourisca.  

 

É de planta longitudinal, marcada por dependências 

contíguas ao corpo principal. A fronte primordial está 

integrada a poente. O portal, para além do seu 

habitual guarnecimento em granito mantém um 

frontão interrompido por uma Cruz de Malta em 

mármore.  

 

298  Designação de um teto concheado, em madeira. (Costa, 1955b) 

Ilustração 1085 - Portal retangular granítico 
encimado por “arquitrave” e frontão interrompido. 
Rematada ao centro está uma forma octogonal com 
a Cruz de Malta. Porta de madeira almofadada. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1086 - Espaço interior da igreja com 3 naves e cabeceira ao fundo no centro. Teto de madeira 
em masseira com uma esteira central plana e por esteiras inclinadas para as paredes. Masseira de forro de 
macho e fêmea. No presente, funciona o Museu Municipal. (Bucho, 2017, p. 175) 
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O Largo de Santa Maria surge renovado nos anos 60 do séc. XX, devido ao restauro da 

Igreja de Santa Maria e da transferência dos serviços da Câmara Municipal para um 

novo edifício que estava a ser produzido desde 1948 do qual o programa de projeto era 

uma pousada, de que não foi avante. (Bucho, 2017, p. 193) 

O ambíguo assunto foi explanado no eixo estruturante da Rua do Relógio – Embique do 

qual o tardoz da Pousada de “Santa Maria” está direcionado para esta rua primitiva. 

Ilustrações 1087 e 1088 - Planta da primeira década do séc. XXI. O que era um espaço bravio, grosseiro e isolado tornou-se num espaço passível de 
usos, coerente, lógico. (CMM, 2004, folha nº 15) Na vista aérea está evidenciado o largo e parte da Rua da Corredoura e o Largo de Camões com uma 
forma mais regular e não cinzelado como o de Santa Maria. (Oliveira, 2014, p. 136 e 137) 
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Nas plantas militares de 1765 e 1814 boa parte do que é hoje o Largo de Santa Maria, 

esteve ocupado por habitações. O passeio ajardinado, dianteiro ao imóvel da câmara 

municipal de Marvão atual, data dos anos de 1960/ 1970, na continuação da construção 

do jardim de Santa Maria. (Bucho, 2017, p. 193, 195) 

Foi projetada uma pousada cujas obras iniciaram em julho de 1948, porém houveram 

entraves vários à continuação do processo. A noção de que o projeto era magnânimo 

para as necessidades locais; a compra de casas já destruídas no terreno onde se iria 

construir a pousada; o facto de não ter sido previsto no projeto o local da sua 

implantação; o tempo de espera que a câmara se subjugou por este facto; a prioridade 

da câmara dar preferência a obras de cariz popular; a discordância da realização 

daquele estabelecimento hoteleiro pelo Secretariado Nacional de Informação, Cultura 

Popular e Turismo. (Bucho, 2017, p. 187-191) 

 
O estilo arquitetónico e decorativo seria o que se entende de “Casa Portuguesa”299, 

implementado pelo regime do Estado Novo. Os elementos, como mostra a imagem 

seguinte, eram a pedra rusticada no embasamento a representar alguns pormenores das 

casas neoclássicas do século XVIII, pináculo, torreão de origem medieval, a cobertura 

em telha de várias águas e beirais. (Bucho, 2017, p. 192) 

 

Ilustração 1089 - As casas que estavam erguidas no final da Rua da Corredoura e que foram demolidas para a construção de um 
novo Largo de Santa Maria. A fotografia é anterior a 1922. A neve fomenta os veios das coisas. (Bucho, 2017, p. 193) 

299  A “Casa Portuguesa” foi um movimento cultural nacionalista implementado como reação ao Ultimato 
de 1890. Diversos foram os arquitetos e intelectuais, nos finais do século XIX, que se revoltaram contra as 
fortes influências culturais de outros países, invocando à valorização da identidade nacional. Este 
movimento, defendia uma arquitetura de cariz nacional centrada na ruralidade e em cada realidade 
regional, respeitando hábitos, tradições de técnicas construtivas e decorativas. O conceito prolongou-se 
pelo século XX e a partir dos anos 30 ganhou maior destaque com a arquitetura do Estado Novo. O grande 
mentor foi o arquiteto Raul Lino. (Ferreira, 2016 / Ramos, 2013) 
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Com a oposição decretada pelo Secretariado Nacional de Informação, o ministro das 

obras públicas decide reaproveitar o existente da obra para serem os novos Paços do 

Concelho (Câmara Municipal de Marvão). A fachada apesar de ter menos detalhes 

revivalistas (projeto de 1948), ainda mantém certo comprometimento com o Regime, o 

alpendre com dois arcos, o rusticado, a dupla verga (1954). (Bucho, 2017, p. 189) 

Ilustração 1090 - Imagem exterior da pousada. (Bucho, 2017, p. 188) 

Ilustração 1091 - As plantas do projeto de adaptação do programa de pousada para o de câmara municipal (1954), da autoria 
do engenheiro Pedro Bandeira. (Bucho, 2017, p. 188) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        705 
 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 1092 - O edifício em 1951. Panorama do que fora construído até à data para ser uma pousada e 
que depois foi aproveitado interiormente para o programa de Paços do Concelho. (Bucho, 2017, p. 187) 

Ilustração 1093 - No edifício que era para ser uma pousada é a câmara municipal, que antigamente cumpria funções no edifício da 
Câmara Velha na Praça do Pelourinho. O novo Largo de Santa Maria (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1094 - Perspetiva do edifício da Câmara Municipal de Marvão. Denota-se que é um imóvel público dado a dimensão, por 
estar isolado e num espaço alto do burgo, face aos outros imóveis, contudo a Câmara Velha apesar de estar inserida no centro nevrálgico 
do aglomerado, era pelos pormenores briosos, símbolos, materiais, disposição dos materiais, cor, decoração, silhueta que a identificava 
como sendo um edifício de colossal importância ou para o Estado ou para o Concelho. (Ilustração nossa, 2017) 
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O Jardim de Santa Maria, principiou a ser alterado em meados dos anos 60, no mesmo 

período em que decorriam as obras de restauro da igreja e da transformação do Largo 

de Santa Maria em passeio público. Adotou o mesmo nome da igreja confinante a si. 

Um tanque central e pouca vegetação marca o seu começo. (Bucho, 2017, p. 195) 

 

Ilustração 1095 - O jardim geométrico de buxos foi um descampado só com uma fonte que remata os rochedos ao 
fundo. Esta fonte ainda existe hoje com a mesma forma. Imagem tirada antes de 1922. (Bucho, 2017, p. 195) 

Ilustração 1096 - A fotografia é da década de 60 do séc. XX. Verifica-se já os dois acessos principais ao jardim, o troço 
mais largo desde o adro da igreja até à curva que permite entrar no interior do jardim e o caminho esguio axial que vai 
desde o largo (requalificado) até à entrada para o lago ao centro. (Bucho, 2017, p. 195) 
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Esta área antecipou desde cedo a inclinação evidente e o jardim desenvolveu em 

socalcos, com canteiros geométricos formados por buxos, do qual não passa 

despercebido, igualando os jardins de Marvão ao património em termos de 

autenticidade. (Bucho, 2017, p. 195-196) 

 

Ilustração 1097 - O Jardim de Santa Maria no presente. A mudança é evidente. O que ressalta é a ortogonalidade dos 
canteiros que contrasta com a liberdade do quartzito. O que os separa é um “cabo de tirolesa”, que com o movimento 
continuo num sentido vai vincando com o tempo, a diferença entre as partes. (Ilustração nossa, 2017)  

Ilustração 1098 - Noutro ângulo de visão, o labirinto, que não atordoa porque a altura dos buxos é pequena. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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A manutenção rigorosa ligada à sabedoria atende à individualidade do conjunto 

incrustado no alto da montanha. A própria organização, a escala, a geometria dos 

jardins foram especificamente pensados para aqueles espaços onde estão criados na 

vila. Outrora esta área que circunda a igreja matriz era o “campo-santo” ou cemitério.  

    

Ilustração 1099 - Civismo e repetição, com o tempo se torna natural. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1100 - Desenho de Guilherme 
Farinha da EBI da Ammaia – Portagem. Veja-se 
como o autor pode estar a identificar que o 
castelo é altaneiro no cimo do monte, como pode 
estar a referir-se também ao declive côncavo 
que o jardim de Santa Maria confere, desde o 
plano da porta principal do castelo até ao largo 
de Santa Maria. As espécies de aves que 
diariamente fazem a sua caminhada perto da 
Praça fortificada de Marvão. 

A forma como o autor representou os caminhos 
perpendiculares a induzir um jogo, um labirinto, 
onde se pode brincar, parar para ver a paisagem 
em cada ponto, imaginar.  

É desde pequeno que se deve começar a ter 
algumas normas de conduta civilizada, de 
empatia pelos os outros seres, por isso ficou 
marcado as frases “Não pisar a relva”, “Não 
colher flores”, frases que repetiu enquanto 
estava a aprender a ler, para ilustrar.  

Não podemos deixar de referir algo muito 
engraçado, que está na parte inferior do 
desenho. Apresenta um retângulo com um verde 
mais carregado, que ilustra a barreira gigante de 
buxo que separa o jardim do largo de Santa 
Maria e que de facto é um elemento tão discreto, 
mas que inconsciente, fica na memória.  

Depara-se como é vital para o Ser a hierarquia, 
a organização e como se processa a transição 
dos espaços. Se é prático e funcional as ligações 
e as funções das áreas próximas, estimulam-se 
os sentidos. (Agrupamento de Escolas de 
Marvão, 2017) 
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O desenho do autor Guilherme Farinha, retém alguns apanágios que identificam logo 

Marvão, a junção do conjunto do jardim labiríntico, os recados e as aves a rodopiar o 

castelo.  

Estreitamentos – Para além da aproximação dos muros que já por si só constrangem, 

ainda há as cristas quartzíticas do qual não foram retiradas por serem demasiado duras.  

Mas como o Ser é mais teimoso e persistente que a pedra, não deixou de fazer uma 

travessa que ligasse o Largo das Palmeiras (está a uma cota superior face ao Largo do 

Espírito Santo, já falado) ao Largo de Santa Maria com o intuito principal de alcançar a 

igreja sem ter que ir pelas ruas circunvagantes, onde normalmente era para a passagem 

dos gados e afins.  

Construiu-se portanto o muro por cima do afloramento com um aspeto desfraldado no 

presente e um caminho pedonal portanto exiguíssimo que só dá para um caminhante 

de cada vez. É um espaço esconso e receoso para o Sujeito por aparentar que a 

qualquer momento vai ficar sobre escombros. (Cullen, 2018, p.47) 

Como cria pressão, o caminhante só se concentra em sair dali por isso alcança os 

pormenores que estão mais além no final do caminho, neste caso específico há uma luz 

celestial ao fundo que ilumina a calçada tumultuosa típico das calçadas medievais e a 

superfície da igreja. O afunilamento de um espaço são sinais de proximidade de um 

centro urbano ou elemento marcante. (Lynch, 2017, p.100) 

Ilustração 1101 - Travessa de Santa Maria no sopé. (Ilustração nossa, 2018) 
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Na imagem 1102, o fim da travessa está no lado esquerdo (o cunhal não deixa ver) e 

praticamente o que se tem à frente quando se sai deste troço medieval é a cerca que 

encobre um abismo e uns desfiladeiros.  

Quer a escala, quer a imagem e as sensações são claramente diferenciadas.   

Na mesma figura ainda se pode identificar um estreitamento antes de mergulhar no 

largo. O curto adro da igreja e num nível abaixo os degraus que dão acesso ao jardim 

“pombalino”.  

Quando o Homem tem oportunidade de encontrar terreno desafogado sem entraves 

geológicos, constrói geralmente na base de uma malha reticulada. De facto, a grelha 

do jardim não compromete a unidade da vila de génese medieval, porque está 

compelida pelo Castelo, pela muralha e pelo burgo. Esta variedade morfológica é 

benéfica para o Homem.  

 

Quando se chega ao Largo de Santa Maria revela-se uma mudança radical. O beco 

que no seu percurso provocara repulsa por ser confinante demais, quando se atinge o 

largo, apercebemo-nos que afinal a Travessa era um porto de abrigo.   

Ilustração 1102 - O observador no adro da igreja a ser puxado pela veemência da fiada de lajes, do muro e do caminho no interior do 
jardim, que vão firmes até a um largo semelhante as estes três elementos. Primitivamente foi o jardim de Sª Maria amplo, sem muito 
movimento, agora é o largo. Na verdade esta zona alta procede ter como destino alguns pontos que precisam de não estar acompanhados 
por outros focos de distração, são somente uma pausa da vida humana para ouvir só a natureza. (Ilustração nossa, 2018) 
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Espaço Intangível e Entrelaçamento – O espaço encontra-se diluído, há uma 

interposição de barreiras ou formas iguais cuja sensação é que quanto mais se avança 

mais o espaço recua como se não saíssemos do mesmo ponto. Interligam o espaço 

próximo ao espaço afastado. Insere no Aqui um cenário longínquo. O objetivo é criar 

um todo integrado com um protótipo. 

Estão entrelaçadas porque 

há semelhança morfológica.  

Por trás do castelo o manto 

branco esfumado transmite a 

ideia de que este elemento 

militar está mais próximo e 

vem para embater 

velozmente. (Cullen, 2018, p. 

33,41) 

O entrelaçamento é 

observado na calçada 

medieval devido à 

repetição de travamentos. 

Quando as águas pluviais 

descem repetem os 

mesmos movimentos, as 

mesmas dobras. 

No exemplo ao lado, apesar de terem funções diferentes, demonstram a mesma forma. 

São duas torres, uma sineira outra defensiva. 

Na imagem da página seguinte as colunas romanas paralelas ao passadiço e à sebe 

saíram do museu municipal, evoluíram para poder ver o que está para lá da muralha. 

estilização vs massa.   

 

Ilustração 1103 - 2 torres de secção quadrangular. O sino serve de aviso para a oração, para uma anunciação, evento ou ameaça. A 
guarita serve de aviso, defesa, vigia. Uma tem uma cruz outra tem um para-raios. As suas formas e elementos avisam para as diferenças 
de uso. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1104 - A Trv. de Santa Maria no topo, desimpedida. Perfil da cabeceira com botaréu. (Ilustração nossa, 2017) 
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Em baixo, as várias lentes que abstratamente 

representam os postes de média dimensão que 

protegem a câmara municipal e a regularidade 

das fachadas aproximam como uma lupa a 

Rua da Corredoura ao Largo de Santa Maria. 

 

 

Ao mesmo tempo interage com os 

elementos locais como a guarita, os 

veículos estanques, à espera que os 

proprietários regressem da câmara, 

a sinuosidade da cerca urbana que 

contraria a apropriação demorada 

do espaço pelas pessoas que 

nestes dias de festa se aninham 

para observar, comprar, tocar, 

esquecendo um pouco o tempo. 

(Cullen, 2018, p. 26) 

 

Viscosidade – As estruturas temporárias 

de madeira que introduzem na vila, 

anunciadoras da proximidade da Festa do 

Castanheiro. Garantem a ocupação estática 

das pessoas. Este equipamento não é 

perene ao lugar, é uma estrutura de apoio a 

um evento, o que causa curiosidade. 

Ilustração 1105 - A letra V, lugar de verdade. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 1106 - Uniformidade e organicismo.(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1107 - As cristas quartzíticas alinhadas no toldo. (Ilustração nossa, 
2017) 
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Na imagem de baixo, mostra a viscosidade entre o passado e o presente. O passado 

simbolizado pela Igreja e pelo Passo Processional e o presente pelo painel descritivo da 

origem e história do dito monumento religioso, a rampa e guardas para portadores de 

dificuldade de locomoção e um carrinho de criança estacionado junto ao cunhal da igreja.  

Há fé, há inclusão e há a origem das coisas nesta figura, o que poderia descrever 

indiretamente Marvão. Todavia a mensagem que também passa é a descontração de 

deixar um objeto pessoal num espaço público.  

 

O espaço exterior sendo da comunidade, o que é invasivo é tocar ou roubar algo que 

não nos está a desrespeitar ou afetar os movimentos ou emoções. É habitual nos meios 

urbanos mais pequenos ainda se verificar as boas condutas cívicas. As pessoas 

conhecem-se, os turistas respeitam como se tivessem entrado num local sagrado, mas 

é o lugar que incute o bem-estar, a leveza de espírito, a rotina ingénua, a identificação 

dos objetos a certos vizinhos pelos seus hábitos. Talvez por o lugar demonstrar ainda 

muito do seu percurso e essa característica transmite confiança aos Seres que habitam-

no.   

Compartimentos e Recintos Exteriores – A nossa sensação de posição neste 

exemplo que está na figura seguinte está relacionado com o castelo. (Cullen, 2018, 

p.31) 

 

Ilustração 1108 - Rodopio do edifício religioso. O carrinho de bebé a contornar a igreja, na Via-Sacra. Flutuação de espaços. Com uma 
luz branda o adro torna-se belo e acolhedor para visionar a fachada, tocar e imaginar em contraste com a fachada sul excessivamente 
luminosa e a norte mais fria e apenas direcional, ou para ir para o jardim, para o castelo ou para a Rua do Castelo. (Ilustração nossa, 
2017) 
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O sentimento de que se está escondido ao poder de captura da guarita que coroa um 

dos vértices da torre do Albacar do castelo ou mesmo o próprio rasgo a meio da mesma. 

Ou estando numa posição de submissão face ao castelo.  

Na imagem datada dos anos 60 da centúria XX observada atrás na parte introdutória 

deste fragmento urbano, indica que o jardim é desprovido de qualquer vegetação 

viçosa, ao passo que mais recentemente sucede o oposto.  

 

Desde a década de 60 que ainda se encontra o tanque em forma elíptica, o muro circular 

de alvenaria e a Fonte da Cisterna ao fundo. Apesar de se ter a perceção deste ponto, 

de que se está muito próximo da entrada principal do castelo, se olharmos para lá da 

espalda da fonte descobre-se um maciço de afloramentos rochosos que separa o Jardim 

de Santa Maria, do castelo. Onde por entre estes desvenda-se uma Porta da Traição300.  

 
300  O mesmo que poterna. Informação descrita no subcapítulo «Fatalidade/fechamento da cerca urbana e 
o castelo dissimulado» 

Ilustração 1109 - O circulo, o quadrado e o triângulo. A fonte que se observou na imagem captada antes da data de 1922, está aqui 
realçada novamente e está idêntica, mesmo com quase um século de diferença. O lago do jardim de Santa Maria. (Ilustração nossa, 
2017) 
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O desenho do menino Dinis Semedo pode-se afirmar que é um quadro completo. É uma 

síntese fidedigna do que é a realidade, graças à excelente memória visual de que o 

acomete.  

O círculo azul ilustra o tanque da imagem anterior; a meia lua evoca o muro semicircular 

que circunscreve o tanque de água, representado da mesma cor da vegetação envolta, 

devido o próprio muro conter em cima ao longo da sua extensão vasos de flores; os 

avisos de conservação do jardim que também já estavam presentes no outro desenho, 

aqui revelados; a mesa com o banco, que na realidade são vestígios arqueológicos que 

pertenciam ao designado “campo-santo” da igreja de Santa Maria e que se localizava 

precisamente no que é hoje o jardim. Estes elementos de sepulturas foram 

transformados num conjunto de mesa e seis bancos.  

De seguida, no castelo, o menino desenha a entrada com o arco de volta perfeita, 

precisamente. Este castelo de facto não possui merlões e o autor e muito bem teve isso 

em conta. Apenas existe uma ameia, na torre do primeiro recinto ou Albacar, de resto 

todas as fortificações do castelo não possuem merlões e o autor evidenciou só essa 

particularidade na “Torre da Bandeira” do 1º recinto; as guaritas e também se verifica 

uma curvatura nomeadamente no flanco este que corresponde aos cubelos301.  

 
301 O significado mencionado no subcapítulo «Fatalidade/fechamento da cerca urbana e o castelo 
dissimulado» 

Ilustração 1110 - Desenho de Dinis Semedo, aluno de 3º ano da EBI da Ammaia – Portagem. (Agrupamento de Escolas de Marvão, 
2017) 
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Outros pormenores de cariz mais abstrato é a imensidão de céu. O céu tem um poder 

inegável onde está ancorada a vila. Mais atentamente nas imagens expostas no 

decorrer do estudo vai-se notar que o céu ocupa mais espaço na tela do que a 

paisagem humanizada.  

Outro pormenor curioso é forma de desenhar o céu, de forma violenta. Está a destacar 

o vento, que é um fator climatérico que visita com muita regularidade o alto daquele 

morro. Pormenor igualmente interessante é no monte. O objetivo era mostrar que 

Marvão situa-se no cimo de um cerro, contudo o autor ainda foi mais longe. Na ala 

oeste, o menino representa-o de forma hirta, vertical. Ele está a indicar que as cristas 

quartzíticas promovem esse aspeto enganchado, firme. Já no lado oposto, nascente, a 

vila desce em plataformas, por isso ter representado o monte, mais ondulado.   

Vista para o exterior de um recinto / Além – Em algumas partes do aglomerado há 

uma perceção de posicionamento, de enraizamento e noutras uma maior exposição. 

Há algo que não é atingível de imediato. (Cullen, 2018, p.35-36) 

Em baixo, se visualiza o Largo de Santa Maria no seu todo. Porém parece dividido em 

duas partes. Esta divisão já tem centúrias. Há clareza da figura de fundo, evidência de 

limites e cessar abrupto do desenvolvimento urbano. Tem um lado isolado e inóspito 

em que só se vê a geometria do lancil, os caminhos para peões (lajes) e dos veículos 

(empedrado), o adarve e os cabeços que pertencem à Serra de São Mamede.  

 

Ilustração 1111 - O Largo de Santa Maria. Deste ponto a Serra Fria parece um planalto porém quando se sobe ao caminho de ronda, nada do que se 
disse ou pensou é garantido. Tal como a natureza tem variedade os Seres que provém dela também a experimentam. A intemporalidade resulta num certo 
bom-senso, equilíbrio da forma como se dá uso à variedade. E essa conjugação fruto do conhecimento, torna os Seres completos. (Ilustração nossa, 2018) 
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Na figura de baixo, a ilusão de que o arruamento 

nos leva ao maciço montanhoso e cujos 

afloramentos quartzíticos já pertencem a este. A 

cidade organizada, uniforme com um cenário 

desconcertante. Repare-se que metros separa 

duas igrejas tal é grosseria desta parte alta.  

O outro lado é o início do casario e a cortina de árvores faz essa gradação de que se está 

a entrar noutra dimensão. Aquela nostalgia que o Além provoca no Ser deixa de se verificar. 

Não é por acaso que a igreja matriz se localiza nesta parte mais adversa, porque obriga o 

Ser a debater-se com a sua vida ou a refletir sobre questões superiores, que não acontece 

quando está embrenhado no casario onde a rotina tem mais força.  

A ondulação das formas também é mais passível de acontecer neste espaço amplo porque 

está mais em comunhão com a natureza do que na zona urbana, porque o Ser precisa de 

praticidade e não o caos ou a complexidade do natural.  

 
Achados arqueológicos são reutilizados para mesa 

e assentos. Estão ligados ao sepultamento. A 

geometria mais uma vez em destaque pela 

disposição das mesas e das parcelas delimitadas 

de buxos. 

O Além inexplorado, primitivo, caótico. Reside o 

dramatismo nesta relação de um Aqui 

racionalizado, humanizado portanto e uma zona 

distante, difícil de amanhar.    

 

Ilustração 1112 - A mesa e o banco que estavam no 
desenho de Dinis são os que estão na imagem. São 
elementos que pertenciam ao campo-santo da igreja e 
que foram reutilizados para mesa de merendar. 
Tipicamente português estas passagens programáticas, 
porque o português sabe imaginar e reutilizar. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 1113 - As duas igrejas mais 
antigas da vila de Marvão. No presente, uma 
detém uma vertente cultural, a outra a 
religiosa. Infinito e expetativa no caminho 
tardoz das casas da Rua de São Tiago, o que 
se desenrolará, quando se chegar lá, depois 
da corredoura? Será que há ligação há 
montanha?...(Ilustração nossa, 2017) 
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Na imagem do lado, o murete que 

acompanha paralelamente as lajes de 

granito do pavimento serve de 

permanência temporária para sentar em 

frente à porta da igreja matriz. Já não se 

vai à missa mas ao museu.  

É uma linha que capta o olhar pela sua 

clareza de remate que impede que mais 

antecâmaras ladeadas ao corpo principal 

da igreja, distendam.  

Privilégio – Linhas de atração geralmente na forma de guardas, que sugam pela vista 

soberba viciante e pelo entroncamento da massa construída sobre a rocha. (Cullen, 

2018, p.26) 

 

Ilustração 1114 - Comboio a circular e entrar dentro de um túnel. Árvore tombada, raiz, ramificando para a encosta. Em cima está o 
Baluarte da Porta do Castelo. A porta de entrada de acesso ao castelo em arco de volta perfeita. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1115 - Colisões. (Ilustração nossa, 2018) 
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Expetativa – A luz que intensifica as pequenas ondas que vão descendo, que servem 

de travamento em prol do declive, mas donde virão? Se a luz trespassa até à calçada 

é porque o monumento que se vê (igreja) não se estende para sul. (Cullen, 2018, p.51) 

 

Na imagem seguinte, está banhado de mistério o que estará para lá da aresta do imóvel 

religioso, ou ainda mais próximo o desvio que sai da reta (caminho para o jardim, já 

visível nos anos 60). Curioso que o Além (paisagem extramuros) é primeiramente 

conhecido e o que está mais próximo da posição do observador ainda é místico. A luz 

a incidir na muralha depreende um espaço sem construção fronteiro a ela. A igreja 

promove uma pontuação no percurso.   

 
Repare-se na imagem que o muro 

dianteiro à igreja tem um remate bem 

talhado e pintado em relação ao muro 

mais próximo do espetador em granito 

compacto. Os recuos e avanços dos 

corpos da igreja são verdadeiros 

esconderijos característicos da estrutura 

urbana mourisca.  

 

Ilustração 1116 - Trv. de Santa Maria. Arco quebrado floral. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 1117 - Ligação antiga entre o adro e a fonte que está 
no jardim. Hoje consolidada urbanisticamente. Veja-se como o 
pano de muralha ao fundo está em linha reta, não permitindo ver 
“além” e depois desce abruptamente e o horizonte continua esse 
fio construído plano que fora deixado para trás. (Ilustração nossa, 
2018) 
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Na página seguinte, o troço misterioso à esquerda iluminado agarra o Sujeito, que 

mesmo com aquela veemência das lajes que se dirigem até ao núcleo urbano, deixa-se 

consumir pelo infinito daquela luz intensa a nascente, ofuscando-o e não admitindo ver 

o assombro de paisagem apregoada.  

Por esta direção secreta que mais à frente, inicia a Travessa de Santa Maria.  

Na ilustração abaixo verificam-se dois momentos de expetativa. Um é o que o Ser se 

deparará a nascente quando contornar o cunhal da igreja.  

O outro momento é favorecido pela sebe, criando um anteparo para preparar o Ser do 

que o espera a seguir. Isto é válido tanto de um lado como do outro, oposto. Ambos os 

lados com morfologias urbanas distintas, de um lado um jardim profuso, a borbulhar de 

vivacidade e de recantos íntimos e quando se passa o “biombo” um largo desértico, 

longitudinal, onde se quer ir para todas as direções.  

 

O limite comum entre duas regiões contrastantes é a sebe. As direções opostas são 

diferenciadas jardim vs largo. Há um sentimento de progressão. (Lynch, 2017, p. 100) 

O próprio enredo da muralha também é imprevisível e lá está a aresta firmada, onde 

inconscientemente todas as pessoas param. É como se fosse o cabo mais ocidental da 

costa de Marvão! 

 

Ilustração 1118 - Jardim e Igreja de Santa Maria. (Ilustração nossa, 2017) 
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Mistério – A lente que focou aquele objeto controlado de linhas bem fincadas numa 

envolvente espontânea e revolta, despoleta a estranheza e o mistério. Depois volta a 

lente a focar o rochedo e os galhos da árvore que nidificam o observador ainda 

perplexo com o mistério que aquela fonte está a incutir-lhe. (Cullen, 2018, p.53) 

Ilustração 1119 - As lajes neste largo não tem poder, tal é a dimensão do espaço. A fiada é uma forma de recordar a Rua da 
Corredoura, que se estendia até ao adro da igreja. Paisagem imensa intramuros. De um lado há uma extensão do olhar, do outro uma 
limitação. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 1120 - Doçura e rudeza. Lugar complexo. (Ilustração nossa, 2017) 
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Na imagem do lado esquerdo, a folhagem 

eteriza a igreja de Santa Maria, ocultando 

as fundações. A entrada para a igreja nesta 

figura, poderia ser idealizada, talvez pela 

cobertura já que o portal também foi 

escondido.  (Cullen, 2018, p.43-44) 

Perspetiva velada – Um elemento 

marcante é vedado. O que torna a 

sensação de “Aqui” mais forte, 

mais castradora. A vegetação 

transbordante, que empolga o 

Sujeito por se saber que há mais 

para lá desta cortina de folhagem.  

O caminho misterioso em túnel, dá 

para os calabouços do Castelo no 

imaginário do Observador. 

 

Ilustração 1121 - “A Ilha dos Mortos”, de Arnold Böcklin. 1886. Relação com a imagem anterior. Toda a estrutura pétrea está iluminada tenuemente  
e no centro está um espaço escurecido com alguns pontos geométricos e com vegetação densa, assim como na imagem que se observou.   
(http://www.stmoroky.com) 

Ilustração 1122 - Cavidade. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 1123 - Quinto alçado. (Ilustração nossa, 2017) 
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Na próxima figura, o aparelho de buxos que precisa de manutenção corrente ilude o 

visitante que considera que por ali, seguindo aquela direção entrará no castelo. O 

máximo que poderá acontecer é desabar para o tanque de água que finaliza este arranjo 

geométrico.  

Porém na verdade o término desta perspetiva é a Fonte da Cisterna no ponto de fuga, 

que se consegue detetar face à força geométrica da sua configuração.  

Este jogo de desníveis permite que o olhar não se aproprie só no mesmo nível deste, 

como ocorre nas perspetivas grandiosas francesas, mas que instigue outras direções.  

Nota-se também o contraste entre a ortogonalidade do jardim e o sistema laminar do 

Castelo de acessos desfasados.  

Perspetiva Grandiosa / Geometria – Os meios aqui presentes para ligar o primeiro 

plano ao longínquo (“Além” esse não tão distante assim), são mais trabalhados, 

detalhados e manipulados pelo Homem. Há uma “sensação de domínio e de 

omnipresença” (Cullen, 1961, p. 43) O portal da igreja com o frontão interrompido 

juntamente com a perspetiva em dois níveis transmite um caráter sinistro, austero, 

sólido, rude e vigoroso.  

 

Ilustração 1124 - Linhas de força. Barroco francês. (Ilustração nossa, 2018) 
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Acidentes – A importância de acidentes ou elementos com efeito silhueta ou com uma 

cor ou pormenor distinto acabam por despertar a atenção do Ser para a arquitetura do 

edificado.  

Na ala oeste, a linha privilegiada da cerca muralhada, os rochedos, os jardins, o largo 

da Parada disparam o interesse por esta ala superior do casco histórico. As duas igrejas 

próximas dão um alerta de que o casario não está apenas localizado na parte baixa da 

vila. Ainda há muito para desvendar na paisagem da Rua da Corredoura – Largo de 

Santa Maria. (Cullen, 2018, p.46) 

 

Ilustração 1125 - Adição e subtração de matéria. (Ilustração nossa, 2017) 
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 Ao descer a trv. de Santa Maria deparamo-nos com a Torre do Relógio dos antigos 

Paços dos Concelho, na Praça do Pelourinho. Indica-nos que ali é a zona central do 

burgo, a confluência das ruas estruturantes. Similarmente se descobre a cobertura em 

passadiço do arco em volta perfeita da Rua do Castelo, como pode comprovar a porta 

de cor verde esbatida. (Lynch, 2017, p.105, 109, 112-118) 

 

Repare-se que este muro continua por um troço 

sem designação que liga a travessa a meio, à 

Rua do Castelo. Talvez para esta pequena 

artéria não ficar descartada pelos visitantes e 

locais, visto que a travessa segue em frente e 

não desemboca na Rua do Castelo. O muro 

continua com a mesma animação. 

 

O muro que ladeia a travessa ser animado pela alvenaria de pedra seca em que há partes 

que não foram pintadas.  

 

Ilustração 1126 - A trv. de Santa Maria liga dois largos, o de Espírito Santo / Palmeiras e o de Santa Maria. Acidentes ajudam a situar o 
Sujeito. Onde está a torre sineira é o cerne do concelho. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1127 - Ligação sem denominação entre a travessa e a Rua do 
Castelo. O murete mantém a mesma imagem no entanto ocorre uma 
mudança no pavimento que deixa de ser em calçada “medieval” para 
calçada em pedra irregular da região. (Ilustração nossa, 2018) 
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De perfil aéreo a figura em baixo, permite encontrar vários acidentes, a Torre do Relógio 

evidentemente, consegue-se visualizar em praticamente todos os flancos; a Igreja de 

Santa Maria; o recortado das várias coberturas dos corpos contíguos da Igreja de São 

Tiago que combina com a silhueta dos montes e com o bico saliente da cerca urbana, 

junto à sebe que quebra a axialidade e oculta o jardim ao Largo. E por fim, a guarita que 

esclarece que a muralha não é obra da natureza.   

Ilustração 1128 - As superfícies brancas fecham esta área. Jardim botânico. (Ilustração nossa, 2017) 
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Flutuação – Sequência de espaços criada pelos próprios edifícios. (Cullen, 2018, p.48) 

Delimitação – A diferença entre recinto e delimitação reside que na primeira o Homem 

está completamente limitado, cercado. O cenário é o mesmo quando entramos e 

aproximamo-nos do fim. Já a delimitação obriga o olhar a deter-se em pontuações ou 

interceções, pormenores, letterings sem afetar a progressão, a variedade, a mudança. A 

delimitação cria expetativa, há um desejo de prosseguir a viagem.  (Cullen, 2018, p.49)  

Animismo – A fila de 

espera para mirar. A coluna 

contemporânea e as suas 

antecessoras. A evolução 

do Ser Humano. (Cullen, 

2018, p.74) 

Ilustração 1129 - A formar um triângulo 
escaleno. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1130 - Com o símbolo “+” estão espaços de maior largura e a “-“ o contrário. (Oliveira, 2014, p.136 e 137) 
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Imediaticidade – Repare-se no confronto direto entre os Sujeitos e o precipício. O 

desnível entre o adro e o jardim, marcado por o muro bem encaixado, do qual os 

caminhantes passaram e consideraram tolerável. (Cullen, 2018, p.63) 

 

No outro grupo de pessoas a linguagem corporal não engana, principalmente, claro está 

o individuo que está encostado à muralha. A disfarçar com uma postura relaxada de 

quem está a conhecer, mas com as mãos nos bolsos e pernas cruzadas que depreende 

o tal nervosismo e falta de confiança perante aquelas fragas.  

 

Ilustração 1131 - A cortina avantajada a dividir o largo do jardim que Guilherme Farinha expõe no seu desenho. Tabuleiro de 
jogos. (Ilustração nossa, 2017) 
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Recapitulando o que de essencial se reteve, realça-se os conceitos de paisagem urbana 

dos teóricos Gordon Cullen e Kevin Lynch aplicados no contexto do aglomerado urbano 

de Marvão e são repetidos inúmeras vezes em cada arruamento seja estruturante ou 

circunvagante, visto se tratar de uma malha medieval. Por deter frequentemente os 

mesmos conceitos, confere numa imagem urbana íntegra, sem transformações muito 

significativas como operam nos grandes centros urbanos.  

Em Marvão não há a preocupação de avisar previamente com letterings de “Perigo 

Iminente” ou “Cuidado”, é um dos requisitos, experimentar o contacto frontal com a 

paisagem. Os únicos avisos que há são não pisar ou colher as flores.  

Nesta ilustração em baixo, através deste desfecho tem-se a oportunidade de examinar 

de perto o relacionamento entre Marvão e a povoação de Castelo de Vide no outro 

cabeço distante. A contemplarem-se os castros, Marvão mais roqueiro e possessivo, 

porque não deixa o seu casario libertar-se, Castelo de Vide fecunda e expansiva com o 

burgo branco que acena.  

Marvão é austero e misterioso, só deixa ver o seu poder através de um feixe de luz que 

sobe até à silhueta da fortificação.    

Ilustração 1132 - Véu. (Ilustração nossa, 2017) 
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Por se ter mantido intramuros, permite que não haja uma completude de todos os 

conceitos de paisagem urbana investigados pelos dois autores teóricos. 

Ressalta a relação dramática entre o burgo e a envolvente extramuros. A necessidade 

de absorver o que está para “lá” e no mesmo turno de proteger do desconhecido, este 

dramatismo é muito reforçado pelo céu. Esta perceção é observada pela permanente 

colocação dos conceitos do «Aqui e Além» ou «Exposição e Isolamento» na análise da 

paisagem urbana do povoado de Marvão.  

As ruas que mais disfarçam o facto de se tratar de um lugar altaneiro e que exibem uma 

atmosfera de recinto são as que estão na base dos filamentos quartzíticos, a Rua de 

Baixo – Terreiro – Rua do Terreiro – Rua do Corro e também o eixo estruturante mais 

antigo Rua da Porta da Vila – Rua do Espírito Santo – Rua do Castelo, que apresentam 

escassos eixos visuais para o exterior ou pouca profundidade do olhar para o horizonte.  

Uma curiosidade nas ruas circunvagantes é que só em dois casos é que o caminho não 

se desenvolve adossado à cerca urbana, é na Rua de Baixo e na Rua de São Tiago. Só 

que a primeira é de cariz público e a segunda, intima.  

Repara-se nas imagens recolhidas para a interpretação, o impacto que o tempo “físico” 

interfere na paisagem construída e no que isso acarreta em termos percecionais. Os 

fenómenos são muito fugazes no mesmo dia. O que um edifício pode transparecer de 

manhã, não vai ter o mesmo significado à tarde. Há várias faces do mesmo “ser”. A 

pesquisa de imagens, usadas neste estudo, não são mais que “momentos” recolhidos 

e o nosso entendimento sobre eles. O céu intensifica a silhueta do casario, porque 

habita-o. Reforça os limites da paisagem construída. Há uma supremacia do céu pela 

sua extensão, não só no interior reconfortante do burgo como próximo das estruturas 

defensivas.  

O brio, o rigor dos pormenores construtivos e decorativos baseados no detalhe é 

característico de Marvão. Hierarquia e ordem dos elementos marcantes, das artérias; 

diversidade de incidentes e texturas; há uma renovação e adaptação programática dos 

espaços interiores e um reconhecimento dos elementos àquele lugar.  

Os próprios movimentos do corpo a percorrer os caminhos, são rotineiros, pontuados 

de propósitos enraizadores que fortalecem um continuo uso.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO G 
Guia de imagens das fortificações da Fortaleza de Marvão 
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A porta principal de entrada do 

castelo de Marvão está inserida 

num muro, com um caminho de 

ronda, uma guarita, e um vão 

redondo para fuzilaria. No lado 

direito existe uma escada que dá 

acesso à cisterna grande, que 

remonta ao final da Idade Média. 

(Bucho, 2017, p. 137) 

 

Mas para atingir este reservatório, é necessário descer um lanço de escadas em tiro, 

estreitas e tenebrosas com duas portas, uma de arco quebrado e a segunda com um 

lintel reto apoiado sobre ombreiras com impostas302 de recorte côncavo de gênese 

românica. Quando se chega ao patim de descanso, a contemplação e o som esbate de 

surpresa por aquele grande depósito de planta retangular, cuja a cobertura é de 

abóbada de canhão303, suportada por tramos de cantaria em arco redondo. 

 

 

302  “A moldura que separa o arranque de um arco, das paredes ou pilares de suporte.” (De La Plaza 
Escudero, 2014)  
303  Abóbada semicilíndrica gerada por uma geratriz semicircular e uma geratriz reta. Ideal para cobrir 
espaços longitudinais como as naves, transeptos das igrejas, algibes… Frequentemente utilizada na 
arquitetura romana, no período Românico e no Gótico Inicial. (De La Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 1133 - Marvão reacende o seu espírito 
enigmático no outono contrapondo à sua 
envolvente que energiza nas estações mais 
luminosas. Vista do baluarte da entrada do castelo. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustrações 1134 e 1135 - Entrada sugadora. Entra-se por aqui para a Cisterna. Na imagem da direita, Cisterna Grande e as respetivas claraboias. 
(Ilustração nossa, 2017). 
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É prática e eficaz a sua localização, porque no interior do castelo o solo é muito rochoso, 

que dificultaria a tarefa de escavação para instalação de um algibe. Estando junto à 

entrada do castelo e a uma altura mais baixa em relação ao primeiro recinto, consegue 

captar facilmente as águas pluviais provenientes deste e ainda hoje isso ocorre. Antes 

mesmo do inicio do primeiro recinto do castelo, há um intermédio entre este e o da 

entrada principal. Neste espaço intermediário verifica-se uma plataforma, que no piso 

tem três claraboias e oito bueiros304 para recolha das águas das chuvas, estando 

interligados à cisterna. O sistema de recolha de águas contava com várias caleiras, que 

aproveitavam até as águas que provinham dos telhados. Para NE já na muralha que dá 

para o exterior, existe um cubelo305 sobre um torreão que aloja o atual depósito de água 

da vila. (Bucho, 2017, p. 137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304  Pequena vala para o escoamento das águas pluviais. O mesmo que canal, desaguadouro, sangradouro. 
(portuguesaletra.com/duvidas/bueiro-ou-boeiro/)  
305  Torreão adossado à muralha. Frequentemente é de planta circular ou semicircular. A função é flanquear 
e reforçar a defesa da cortina da muralha servindo em alguns casos de contraforte. Vantagens: com a forma 
circular permitia uma multiplicidade de ângulos de disparo por parte dos defensores; mais económicos 
porque necessitavam de menos pedra para a construção. (De La Plaza Escudero, 2014)  

Ilustrações 1136 e 1137 - Um bueiro que direciona as águas para a Cisterna Grande. Vão de entrada para o 1º recinto. Na imagem da direita escadas 
de acesso ao patim onde está a porta de recorte côncavo que direciona até à Cisterna. A cobertura da Cisterna (em tom rosado) com as claraboias 
(em tom esverdeado). (Ilustração nossa, 2017). 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        735 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As intervenções imediatas 

prenderam-se com o reforço das 

portas de acesso aos castelos. É a 

partir de meados da centúria XIII, 

que passam a estar flanqueadas 

por um ou dois torreões. O número 

de torres adossadas à muralha foi 

aumentado, possibilitando a defesa 

natural dos alicerces dos muros. 

São semicirculares, herdados da 

tradição muçulmana. As torres que 

se elevam acima da cota do adarve 

apresentam gola306. (Barroca, 

1998, p.812-813 / Patrimonia, nº3, 

p.41)  

 

306  Do latim gula «garganta» é uma moldura com um perfil em forma de S. Forma uma concavidade na 
parte superior e uma convexidade na parte inferior. É a entrada para o baluarte. (De La Plaza Escudero, 
2014)  

FONTE DO CONCELHO 

Ilustração 1138 - Planta da rede de abastecimento de águas. Escala 1/2000. Pano de muralha que reveste o depósito é mais recente. 
(Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 27 ). 

Ilustração 1139 - O tom laranja identifica os cubelos; a amarelo esverdeado acentua o 
desfasamento essencial da entrada principal para a entrada da área com o nome de “Levada 
para a Cisterna” onde se pode verificar no piso a caleira de escoamento das águas. A uma altura 
mais abaixo está a cobertura da Cisterna realçada a rosa. (Ilustração nossa, 2017). 
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Os princípios de «defesa ativa» conceptualizaram as fortificações existentes em 

castelos góticos. Procurou-se reduzir os perímetros dos castelos de forma a concentrar 

a defesa nevralgicamente nas torres e nas muralhas. Foram igualmente criados terraços 

para utilizar armas de arremesso. (Barroca, 1998, p.812 / Patrimonia, nº3, p.41) 

Ao nível das plantas os castelos de defesa ativa tinham como modelo a planta retangular 

ou quadrangular. No entanto a orografia nem sempre possibilitava a aplicação desses 

princípios pelo que nos castelos de montanha, houve a necessidade de adaptar às 

características geomorfológicas, conduzindo a plantas poligonais mas também 

alongadas, de forma prismática ou circular. A fortaleza de Marvão tem uma estrutura 

defensiva com a forma de um trapézio. (Patrimonia, nº3, p.41-42) 

Para norte, alcança-se de seguida o Albacar307 ou primeiro recinto. A sua plenitude é 

marcante, usado para funções militares, como espaço colossal que é, servia de refúgio 

da população e animais no caso da zona baixa da vila ficasse submetida ao adversário. 

Não obstante, todo o recinto não é de piso fácil, com afloramentos rochosos à superfície 

e uma inclinação acentuada a oeste e sudoeste. (Bucho, 2017, p. 138) 

 

 

 

 

 

 

307  1. Recinto murado onde se guardava o gado. 2. Porta nas antigas fortificações mouriscas por onde o 
gado entrava e saía. 3. Torreão que sobressai das antigas fortificações muçulmanas. (De La Plaza 
Escudero, 2014)      

Ilustrações 1140 e 1141 - 3ª porta do castelo para entrar no 1º recinto. Escada de tiro que dá acesso à Torre da Bandeira ou Torreão ou Albacar. A 2ª 
imagem traduz um caráter de intimidade, de acolhimento perante a infinidade. 1º recinto preenchido por afloramentos quartzíticos, elementos vegetais, 
mobiliário urbano com bancos de assento em xisto, que aquecem a pele e acalmam a alma e o espírito que fica a meditar e a olhar para longe. (Ilustração 
nossa, 2017). 
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Consta de uma planta retangular, com um ângulo destacado que representa o tal declive 

a NO. Verificam-se duas guaritas (vigias), canhoneiras308 e uma retrete militar. Na 

direção da guarita mais distante, cravada num canto afiado da fortificação, está muito 

bem disfarçada uma poterna (P) 309. É isenta de qualquer adorno pois tinha de passar 

despercebida na muralha. O estado de conservação que exibe, supõem-se que deverá 

ter sido construída a partir do período da restauração. (Bucho, 2017, p. 138-139) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308  Canhoneiras ou bombardeiras são os vãos vazados entre os merlões de uma fortaleza abaluartada. 
Nestes espaços eram colocados os canhões, bombardas e outras armas de fogo. Eram também chamadas 
de canhoneiras, as troneiras do período de transição das fortificações medievais para as renascentistas. 
309   Porta traseira e secreta. É menor que as portas principais da fortaleza e maior do que um postigo (porta 
pequena inscrita numa porta maior para a passagem de peões; qualquer uma das portas secundárias de 
uma cidade). Era usada a poterna para entrar ou sair em caso de cerco. Porta de emergência.(Escudero)  

Ilustração 1142 - Vista mais completa do 1º recinto. As cristas quartzíticas em destaque. Relação da vila face ao castelo. As serras de 
São Mamede. Marvão em alto mar. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1143 - Ponto mais ocidental do 1º recinto com duas guaritas. A vontade de tocar Castelo de Vide. O vão da Poterna / Porta 
da Traição acentuado a vermelho. (Ilustração nossa, 2017). 
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O caminho de ronda em sua extensão apresenta uma 

largura de 1m e a espessura da muralha é de 0,53m. No 

lado oposto (NE) o parapeito também tem a medida de 

0,53m e o adarve 1,30m de largura. Entende-se este 

aumento de largura, porque no lado nordeste, este e 

sudeste, as fortificações e o burgo não estavam 

protegidos pelas escarpas quartzíticas enlevadas que se 

verificam no lado oposto. Neste lado o pano de muralha 

não tem defesa natural, porque está na parte inferior do 

declive efetuado pelas cristas quartzíticas, logo numa 

cota mais baixa, mais atingível pelo invasor. Tem uma 

guarita, uma porta para a barbacã NE do castelo (nº8 da ilustração nº 230), com lintel 

reto mas as impostas são de abertura côncava. (Bucho, 2017, p. 139) 

 

 

Ilustração 1144 - Retrete Militar erguida no pano de muralha, mas escondida pelos rochedos na imagem anterior. A povoação da 
Portagem mais próxima e a de S. Salvador da Aramenha mais afastada. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1145 - Interior da Retrete Militar. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1146 - Porta para a barbacã NE, no 1º recinto. No lado de fora o vão tem lintel reto e impostas com recorte côncavo. (Ilustração 
nossa, 2017). 
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O segundo recinto corresponde ao castelo propriamente dito. É de planta 

grosseiramente retangular tal como a do 1º recinto, porém este espaço é mais pequeno 

e está no extremo oposto à povoação. Ao entrar no interior do pátio, existe uma casa do 

lado direito, que era um antigo paiol310 que contém frestas para disparo de fuzis 

defendendo o corredor de entrada para este recinto. (Bucho, 2017, p. 139) 

 

310  Local onde se guardam os explosivos e munições. (Porto Editora, 2011) 

Ilustração 1147 - Caminho de ronda ou adarve lado oeste 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1148 - Caminho de ronda ou adarve lado este. Adarve mais largo e mais 
desníveis para aumentar a visibilidade em pontos sensíveis. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1149 - Há vida no cimo do monte. No «Aqui» estão as copas no «além» estão pontilhadas. Vista que se alcança a 
NO. (Ilustração nossa, 2017). 
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BALUARTE DA ENTRADA DA 
CIDADELA 

TORRE DE MENAGEM 

Ilustração 1150 - Fim do 1º recinto. Será que há continuidade?! (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1151 - Transição do 1º recinto para a cidadela. Mudança de pavimento. Lajeado 
irregular de xisto. Surpresa. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1152 - Cubelo semicircular. Porta de acesso à cidadela. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1153 - Arco ogival. Reinado D. Dinis. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1154 - A mesma entrada que se vê na 1153 mas com ar hostil. Os 
humores do edificado. Frestas para disparo de fuzis. (Ilustração nossa, 2017). 
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Este vestíbulo do castelo era recheado de paióis à superfície, onde se armazenavam 

explosivos e munições. Chegaram aos dias de hoje três. Reabilitados para a função de 

espaços de artesanato ou exposição, como é o caso do Núcleo Museológico Militar, aqui 

instalado. O regime do Estado Novo empreendeu algumas transformações, por forma a 

que o castelo, regressasse à sua versão medieval. Demolindo alguns paióis, que foram 

erguidos a partir da guerra da restauração. (Bucho, 2017, p. 139-141)  

Ilustração 1155 - «Paiol do Cartuxame» que flanqueia a entrada para o 2º recinto com as frestas para disparo na face 
lateral. A torre de menagem implantada num ponto estratégico, junto à entrada e encostada ao flanco oeste. Vislumbra-se 
o 1º recinto atrás. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1156 - 2 armazéns de Petrechos que são hoje uma loja de artesanato e um atelier. Os Sujeitos estão a entrar para o túnel que 
vai dar à Porta da Traição onde se entra para a barbacã. Na imagem vê-se o baluarte NO ligado à antiga barbacã. (Ilustração nossa, 2017). 
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No pátio há a presença de uma cisterna pequena, cujo o seu orifício está gradeado. Em 

lados opostos em diagonal no segundo recinto, há duas torres. Uma delas designa-se 

por “Torre da Tenalha do Castelo” na planta de 1814 ou “Torre do Bolo”, que se encontra 

na planta de 1765, de planta retangular com uma guarita, três bombardeiras, e peitoris 

inclinados para o disparo de armas ligeiras. (Bucho, 2017, p. 140) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1157 - Cartografia antiga de 1644, de Nicolau de Langres. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.1). 

Ilustrações 1158 e 1159 - Cartografia antiga de 1755. As novidades a vermelho. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha 
nº 06.2). Na planta de baixo, cartografia de 1812. A vermelho os acessos. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha nº 06.4) 
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A torre oposta, é a principal, a de Menagem. Defende diretamente a entrada para o 

recinto (cidadela), um aspeto marcadamente gótico, de defesa ativa. Também lhe 

admitiram o nome de “Paiol Grande” em planta de 1812 e “Torre do Poluro”, em 1765. 

A forma é praticamente um quadrado de 10,60mx11,50m. Representa frestas e na sua 

abertura alça um arco semicircular, sustentado por impostas de recorte côncavo, e 

tímpano311 liso. (Bucho, 2017, p. 140) 

 

 

 

 

311  Nas portas, é o espaço que está localizado entre o lintel ou verga e as arquivoltas. (Escudero, 2014) 

Ilustração 1161 - Cidadela erigida na zona mais rochosa da Serra do Sapoio. (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 1160 - Vão da porta da Torre de Menagem. Arquivoltas em arco de volta perfeita; 
tímpano liso; lintel reto e impostas côncavas. Seteira. Não há caminho construído em consola 
adossado à fachada da Torre que liga esta porta ao adarve poente. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1162 - “Bolbo” da Torre de Menagem. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1163 - Prisma. Poucas aberturas. Há uma seteira 
discreta na fachada da torre voltada para a entrada deste 
recinto e não um balcão de matacães vistoso. (Ilustração 
nossa, 2017). 
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Os Templários introduziram algumas novidades, o aparecimento da hurdício312, a torre 

de menagem e o alambor313 no terceiro quartel do séc. XII. (Barroca, 1998, p.802) 

As novidades dionisinas314, no que compete às «Torres de Menagem» foram duas. 

Primeiro o aparecimento das primeiras Torres de Menagem de planta poligonal em 

Portugal. Revela-se um salto qualitativo no conhecimento dos sistemas de cobertura, 

cada vez mais complexos por forma a desorientar o inimigo. A segunda inovação, foi o 

deslocamento das Torres de Menagem para junto da cerca muralhada, concretamente 

em pontos-chave onde a defesa era mais difícil e delicada, com tiro direto a partir do 

seu nível superior. No conceito de «defesa passiva», as Torres de Menagem estavam 

localizadas no centro do recinto ou «cidadela», portanto longe da muralha, tendo um 

papel autónomo face ao resto da fortificação funcionando como último reduto que 

resistia caso todo o castelo já tivesse sido conquistado. (Barroca, 1998, p.814-815 / 

Patrimonia, nº3, p.41) Contudo existem casos mais drásticos, reflexo da confiança da 

unidade de guerra que se transformou o castelo. Foi estabelecer a Torre de Menagem 

fora do perímetro muralhado, ligada ao paramento mas no exterior. (Barroca, 1998, 

p.815) 

Ainda no quesito das Torres de 

Menagem se atesta um 

alargamento da torre, o que 

confere uma ampliação da área 

residencial onde habitava o 

Alcaide. (Barroca,1998, p.816) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312  Uma galeria em madeira que protegia superiormente a estrutura da torre de menagem e permitia do 
mesmo modo o ataque vertical sobre os inimigos. (Rodrigues, 2005) 
313   Enxalço na zona inferior da parede da torre e da muralha que servia para reforçar a base das paredes, 
manter a distância as cortinas de muralha das máquinas de artilharia do invasor, provocar o ricochete ou o 
reflexo dos projéteis defensivos e reduzir os ângulos mortos da esquadria da muralha. (De La Plaza 
Escudero, 2014 / Rodrigues, 2005)  
314   Diz respeito a el-rei D. Dinis. (Porto Editora, 2011) 

Ilustração 1164 - Os dois baluartes norte e 
noroeste que defendem a cidadela a norte e torre 
de menagem a ilustrar o novo principio de «defesa 
ativa». (Ilustração nossa, 2019). 
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As muralhas são equipadas com bons 

aparelhos, quadrado ou isódomo315, já 

utilizado nas pontes e nas construções 

religiosas, de outrora. A espessura das 

muralhas aumentou, em resultado das 

escadas de acesso ao adarve 

passarem a ser construídas num 

maciço pétreo incrustadas à cerca muralhada. Ao contrário de tempos mais recuados 

em que estavam integradas na espessura da muralha ou em sistema de pedras 

fincadas. Estas soluções construtivas possibilitaram o alargamento do adarve para uma 

fácil e rápida movimentação dos soldados e a instalação se necessário de máquinas de 

guerra. (Barroca, 1998, p.813-814) 

As torres podiam ser quadrangulares ou circulares, mas no século XIV a preferência ia 

para os cubelos prismáticos que aumentavam a frente de tiro dos sitiados. No séc. XV 

surgiu a preferência pelos cubelos semicirculares, eliminadores das fragilidades 

representadas pelas cunhas dos ângulos, frente aos impactos dos projeteis e do uso do 

aríete316. (Patrimonia, nº3, p. 41) 

 

315  O aparelho é a forma e o modo de dispor, cortar e ligar os materiais construtivos de qualquer elemento 
de alvenaria de pedra e tijolo. O aparelho segundo o tipo de cantaria, é isódomo ou regular, quando é 
constituído por cantarias iguais aparelhadas e com fiadas de altura igual. (De La Plaza Escudero, 2014) 
316 Consistia numa antiga máquina de guerra amovível do qual um tronco de madeira resistente em que era 
colocado uma cabeça de carneiro no final e o objetivo era balanceá-lo contra as portas e panos de muralha 
e desmoroná-las, arrombar. (https://www.meudicionario.org/aríete) 

Ilustração 1165 - Pormenor da torre de menagem 
endentada na rocha quartzítica. (Ilustração nossa, 
2019). 

Ilustração 1166 - Retrete militar e guarita num dos 
extremos do Albacar ou 1º recinto do castelo, em que 
a torre de menagem desenvolve-se acima, 
defendendo este canto esconso. (Ilustração nossa, 
2019). 
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Para além das duas torres, assoma-se nos outros vértices do recinto uma guarita a NO 

e um cubelo semicircular a SE que protege a entrada para este recinto pelo lado exterior. 

O adarve têm em toda a sua envolvência, 1,26m de largura e parapeito inclinado de 

0,53m de espessura. Mas na planta de 1765, o adarve poente que atualmente possibilita 

a ligação à Torre de Menagem, nem sequer existia. (Bucho, 2017, p. 141) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1168 - O recorte do vão acompanha a silhueta esvoaçante 
da guarita NO. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1167 - Fresta na urze. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1169 - Diversas texturas. Cubelo semicircular. (Ilustração nossa, 2017). 
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A Torre de Menagem provavelmente 

estava isolada, pois era corrente na época 

da Reconquista Cristã, o acesso se fazer 

por escada retrátil. Colocando a 

possibilidade de que existiu um adarve, 

este não comunicava diretamente com a 

torre, por questões de segurança. Na 

mesma planta(1765), repara-se que a abertura da Torre de Menagem comunicava com 

o pátio através de lanços de escadas. (Bucho, 2017, p. 144-146) 

No Estado Novo, depois do evidenciado abatimento não somente dos armazéns 

militares que estavam unidos à muralha poente, mas também das escadas (faladas no 

paragrafo anterior) agregadas à Torre de Menagem, construiu-se o caminho de ronda 

poente, em 1945, visível no presente. 

Entre os dois antigos «armazéns de 

petrechos» que existem no lado norte do segundo recinto (cidadela), há uma passagem 

secreta, com um arco redondo que liga estes dois corpos. (Bucho, 2017, p. 141) 

PAIOL DO CARTUXAME 

Ilustração 1170 - Poço gradeado que corresponde à Cisterna 
Pequena. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1171 - Cisterna Pequena. Pavimento da cidadela 
ornado com peças em xisto sobre calçada em pedra irregular de 
granito. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1172 - Imagem de 1916, onde no baluarte N está um muro 
frestado para descarga de fuzis (espingardas) que já não existe. Observa-se 
os paióis a oeste que foram demolidos no Estado novo, construindo-se o 
adarve poente. (Bucho, 2017, p. 143). 

Ilustração 1173 - Lanço de escada que ligava a porta da torre ao recinto. Os 
merlões só existiram no Estado Novo, para dar um aspeto medieval ao castelo. 
(Bucho, 2017, p. 146). 
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Tal como na entrada principal para a cidadela, marcada por um corredor estreito, 

obscuro com frestas para disparo de fuzilaria, aqui também ocorre o mesmo arranjo. 

Esta mencionada passagem finaliza na Porta da Traição, de lintel reto e impostas de 

recorte côncavo e por aqui se sai do segundo recinto. (Bucho, 2017, p. 141) 

 

A antiga barbacã avista-se desta porta. Generalizou-se no séc. XV a construção de 

barbacãs nos pontos mais vulneráveis das estruturas defensivas. A toda a volta dos 

muros e nos principais acessos, nas portas dos castelos, torres, na ligação de pontes, 

Ilustração 1174 - No intervalo dos 2 armazéns de Petrechos está a passagem para a Barbacã. Vão gradeado do 
poço da Cisterna Pequena. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1175 - A mesma disposição que a entrada 
para o 2º recinto. Ao fundo a porta da traição. (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 1176 - Vista oposta. Visualiza-se o cubelo semicircular e o paiol. A 
entrada principal não está em sentido axial a esta passagem para a barbacã. 
(Ilustração nossa, 2017). 
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bem como o surgimento dos «fossos» intermédios entre as muralhas. As barbacãs eram 

muros avançados face à estrutura principal de defesa. Os muros tinham menos altura 

que a primogénita muralha. O objetivo era presentear um primeiro impedimento aos 

assaltantes e aos projéteis. As barbacãs surgem concretamente na segunda metade do 

século XIV. (Bucho, 2017, p. 141) 

 

 

 

 

 

 

 

Também a ligação com o exterior da antiga 

barbacã sucede por túnel com uma troneira 

defensiva e uma porta de arco redondo. Não 

parece surpreendente a localização das portas 

de traição nesta ala norte/noroeste, devido ao 

solo ser altamente pedregoso com penhascos 

profundos. (Bucho, 2017, p. 141) 

No mesmo nível do caminho de ronda da 

barbacã, assistimos a um conjunto de 

cachorros317 que ajudavam a aumentar a 

largura do adarve e que facilitava os 

movimentos dos militares no ato de defesa.  

 

 

 

317   Peça de pedra, cerâmica ou madeira encravada no muro e saliente em relação ao paramento da parede. 
Uma repetição de cachorros igualmente espaçados designa-se por “cachorrada”. A origem do termo advém 
dos motivos pelo qual eram decorados. Um dos temas era cabeças de animais, particularmente de cães. 
(De La Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 1177 - Em pormenor a porta da traição. Denota-se as 
argolas de pedra para encaixe das dobradiças da porta ou 
grades. Buracos de ambos os lados para o uso de tranca. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1178 - Vista da barbacã. Bloco de pedra a servir de verga. 
No eixo visual vê-se a porta do paiol e não a da entrada da cidadela. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1179 - Vista completa da barbacã. Muro da barbacã com adarve e 
cachorros. Canhoneira na Torre da Tenalha do Castelo. (Ilustração nossa, 2017). 
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A comunicação dentro da antiga barbacã é realizada por meio de piso rampeado. Há 

um baluarte de faces irregulares a O/NO, com nove canhoneiras e três vigias. No outro 

lado acontece a mesma disposição, com um ângulo mais saliente a N. Este baluarte em 

1916 dispunha de um muro com frestas para descarga de espingardas, na direção da 

crista rochosa. Depois seguia para SE através de fortificação com redente318, uma 

guarita e quatro canhoneiras, duas das quais defendia a barbacã nascente ou NE do 1º 

recinto. Os muros abaluartados são ligeiramente íngremes e com cordão319. (Bucho, 

2017, p. 142) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318  “1. Obra militar com a forma de um ângulo agudo saliente. 2. Ressalto na construção de muros em 
terreno inclinado, destinado a deixá-los nivelados. 3. Recorte ornamental com a forma de bico ou dente 
usado na arquitetura medieval.” (Rodrigues, 2005) 
319  “Uma pequena moldura que pode ser redonda, lisa ou com caneluras que orna as arestas dos muros, 
arquivoltas, cornijas…” (Rodrigues, 2005) 

Ilustração 1180 - Baluarte a NO com 3 guaritas e 9 canhoneiras e no paramento está um cordão. A guarita pertencente à cidadela revolve 
o céu (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1181 - Tenalha a norte com as vigias; canhoneiras; cordão continuo e redente (paramento inclinado). (Ilustração nossa, 2017).  
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Ilustração 1182 - Baluarte norte, visto da torre da tenalha do castelo. Aura de luz a caminhar o olhar para a povoação da Beirã. A 
relação entre a natureza encrespada e a geometria da paisagem humanizada. O planeta terra visto de Marvão. (Ilustração nossa, 2017).  

Ilustração 1183 - Rastilho. (Ilustração nossa, 2017).  
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A cerca urbana espraia-se em configuração trapezoidal, com uma orientação 

longitudinal NO/SE, semelhante aos dois recintos do castelo. Todo o caminho 

amuralhado têm um adarve em toda a sua extensão, com um parapeito inclinado. É de 

aludir que durante o troço da muralha que reveste e conforta o burgo medieval, se 

depreendem elementos e técnicas de defesa que modificam conforme a orientação. 

Existem áreas mais sensíveis e expostas à investida do inimigo, com o terreno a 

produzir a inclinação dos caminhos de ronda escarpados, de alturas variadas e que 

mudam em termos de largura, como também ostentam um traçado sinuoso e vigoroso 

que acaba por confundir e atordoar os atacantes. (Bucho, 2017, p. 146) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1184 - Escarpa de urze. Torre e baluarte da Tenalha do Castelo. (Ilustração nossa, 2017).  

Ilustração 1185 - Cartografia antiga da Praça de Marvão de 1644. (Câmara Municipal de Marvão, 2004, folha 06.1).  

MEIO 
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Ilustrações 1186 e 1187 - Cartografias antigas da praça de Marvão. Em cima a planta do ano de 1755 e em baixo a planta de 1814. 
(Câmara Municipal de Marvão, 2004, folhas 06.2 e 06.5).  
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Ilustração 1188 - Troço da entrada do castelo até à Porta de Ródão. É o adarve mais difícil de percorrer de toda a 
cerca muralhada. Os moradores de Marvão não estão sós, até o adarve encavalitado deseja rapidamente apanhar 
a carreira. (Ilustração nossa, 2018).  

Do castelo até à Porta de Ródão (troço direcionado para Castelo de Vide) o traçado 

têm uma pendente pujante e só com 1,05 a 1,10m de largura para transitar no adarve. 

(Bucho, 2017, p. 147)  

Ilustração 1189 - Visão geral da ala nordeste e este do castelo. Da esq. para a direita: a Torre dos Clérigos; a guarita do 1º recinto; a Torre de Menagem e 
o Cubelo na entrada do 2º recinto, a Torre da Tenalha do Castelo e o baluarte da “Tenalha do Castelo”. As fragas pintalgadas de tons terra em novembro.  
(Ilustração nossa, 2017).  
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Na Porta de Ródão, as duas portas que compõem-na, foram restauradas durante a 

empreitada de intervenções acompanhadas pela DGEMN320. Alargou-se a porta da 

barbacã para 2,90m e a porta da cerca, para 3,30m de largura. (Bucho, 2017, p. 148) 

No seu conjunto a Porta de Ródão, observando a imagem de baixo, da direita para a 

esquerda, apresenta um meio baluarte, composto por um cubelo com duas frestas, uma 

canhoneira e um segmento da barbacã. De seguida (para a esq.) a fortificação 

abaluartada está inserida numa área íngreme, provocando um cordão a alturas 

diferentes na face NO. Acima do cordão, há três canhoneiras, um depósito de 

guarnições e há diversas frestas na parte superior que revestem a frente da porta e seu 

tardoz. (Bucho, 2017, p. 147) 

 
 

  

Ilustração 1190 - Perfil da Porta de Ródão do ano de 1811. Face 
NO. (Bucho, 2017, p.148).  

320 Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 
 

Ilustração 1191 - Desenho de Bernardo Alexandre da Paz Diogo. Aluno do 
3º ano da EBI da Ammaia – Portagem. A Porta de Ródão. Consegue-se 
saber que é a Porta de Ródão e não outra, porque a EN. 359-6 finaliza na 
porta da cerca urbana do conjunto das Portas de Ródão tal como demonstra 
o autor. Repare-se também que a face NO representa uma barreira maciça 
que trava qualquer movimento.  É um espigão na encosta! Além de que 
apresenta um caráter vincadamente horizontal como comprova também a 
imagem de cima e neste seguimento repara-se que o autor notou a 
monumentalidade da porta face aos outros vãos de pequena dimensão e à 
própria extensão do paramento NO. (Agrupamento de Escolas de Marvão, 
2017) 
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Ilustração 1193 - Porta da barbacã e porta da cerca. 
Cubelo com canhoneira. Tramo da barbacã. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 1192 - Seteira do cubelo posicionada para a 1ª porta. (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustrações 1195 e 1196 - Imagem da esq. Frestas de um lado e outro para disparo de fuzis. Interior 
do piso superior do meio baluarte NO. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1194 - Seteira para o descampado junto à Torre 
dos Clérigos. (Ilustração nossa, 2017) 
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A face oposta voltada para NE, possui o equipamento habitual com quatro canhoneiras, 

duas guaritas uma num ângulo flanqueado e outra num ângulo de volta ou de espalda321. 

O meio baluarte de dois pisos interligados desta face, detém uma “Casa da Guarda”, 

que foi reabilitada para instalações elétricas. 

(Bucho, 2017, p. 148) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321  É um ângulo interno de um baluarte, formado pela união de uma “face” com um “flanco”.  
(http://www.cifae.uevora.pt/5.html) 

Ilustração 1198 - Planta do meio-baluarte da Porta de Ródão, de 1811. (Bucho, 
2017, p.147) 

Ilustrações 1200 e 1201 - Imagem da esq. Corredor com os muros frestados para disparos e guarita no 
ângulo flanqueado. Imagem da direita, piso inferior do meio baluarte voltado a NE. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1199 -Frente NO do meio-baluarte com 3 canhoneiras, muros 
com frestas e a vigia ao canto. Cordão a alturas diferentes. (Ilustração nossa, 
2017) 

Ilustração 1197 - Na imagem, em cima está o corredor 
de muros frestados, em baixo as 2 canhoneiras 
“acasamatadas” e entre elas está um depósito para 
munições .  (Ilustração nossa, 2017) 
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Há um muro intermédio por cima da Casa da Guarda com cinco frestas, que protege a 

entrada proveniente da barbacã nascente. (Bucho, 2017, p. 148) 

 

 

 

 

 

 

 

Na direção da Porta de Ródão até à Porta da Vila, passando pelo «Terreiro», o caminho 

de ronda efetua-se entre a muralha e o tardoz das residências da Rua de Baixo, com 

um aspeto estrangulado e húmido, que alivia quando se chega ao Largo do Terreiro, 

voltando a ser gritante o adarve que corre paralelamente à Rua do Terreiro, 

desconfortável somente pela sonoridade dos automóveis que se afunilam por esta rua 

e tão próximo da fronte das casas. A espessura do parapeito aqui aumenta, em vez de 

ser 0,53m como é conhecida, é de 0,70m porque há a aproximação de um ponto 

delicado de defesa devido o relevo ser mais baixo e aplanado a E e sudeste. A barbacã 

acompanha paralelamente este troço da Porta de Ródão até à Porta da Vila, fora da 

Ilustração 1202 - Muro Intermédio entre os pisos superior e inferior do meio-baluarte NO, com 5 frestas que cobrem a 
entrada que provém da barbacã a E. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1203 - Piso inferior do meio baluarte NO com as 3 canhoneiras, a guarita no ângulo de espalda. Horizonte embaciado pela 
chuva de novembro. (Ilustração nossa, 2017) 
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cerca muralhada, a uma cota inferior. O parapeito da barbacã revela um embasamento. 

Têm uma retrete de apoio do serviço militar. (Bucho, 2017, p. 150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1204 - Muralha da cerca e barbacã este em evidência. Tardoz das casas da Rua de Baixo; a albergaria Dom Manuel e a 
guarita do Largo do Terreiro. EN. 359-6 demarcada por Teixos; troço paralelo e estacionamento de veículos. Ao fundo, Convento de Nª 
Srª da Estrela e Porta da Vila. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1205 - Retrete militar. Obstrução de Oliveiras. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1206 - Interior da barbacã E. (Ilustração nossa, 2017) 
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A fração da fortaleza que corresponde à Porta da Vila e seguindo uma linha de 

orientação de fora para dentro do burgo, o piso é rampeado na entrada. A primeira porta 

é ligada ao meio baluarte. A segunda porta surge no seguimento da barbacã, flanqueada 

por dois cubelos. E a terceira entrada é a que verdadeiramente alcança a vila, no 

prosseguimento da cerca urbana. Todas as portas possuem uma decoração em arco de 

volta inteira e largura de 2,53m, que não foram alteradas pela intervenção da DGEMN. 

Ilustração 1207 - Interligação da Barbacã E com a Porta da Vila. Guarita a esboçar as colinas de Porto Roque.  (Ilustração 
nossa, 2017) 

Ilustração 1208 - Conjunto da Porta da Vila. Do exterior para o interior: entrada com cancela construída depois do levantamento da 
fortificação abaluartada e 2 lanços de rampa; porta que liga ao meio baluarte; porta que está no seguimento da barbacã e porta da 
cerca urbana. (Ilustração nossa, 2017) 
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O meio baluarte, está orientado a este. O piso é em rampa e quatro canhoneiras no 

lugar das ameias, onde o vértice mais afincado deste recinto, é rematado por uma 

guarita. Os paramentos voltados para a estrada contigua ao Convento de Nossa 

Senhora da Estrela, (via essa, que vai desembocar na povoação da Portagem e cujo o 

destino é Portalegre), são de grande espessura, por razões de segurança.  

No período da Restauração da Independência, a principal zona de incursão dos 

exércitos espanhóis tornou-se o Alentejo. Não é por acaso que a estrutura defensiva de 

Marvão foi fortemente reforçada na Guerra da Restauração. (Bucho, 2017, p. 150-151) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1209 - Imagem ao lado: Porta de acesso ao meio baluarte. 
Com um arco diafragma e arco em volta inteira.  (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1210 - Espreita-se a porta de acesso à barbacã segura por 2 
cubelos (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1211 - Piso rampeado na direção do Convento. Face exterior do 
meio baluarte com redente. (Ilustração nossa, 2017) 
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Ilustração 1212 - A canhoneira apontada para a barbacã e para 
a 1ª barreira da Porta da Vila. Vão executado em tijolo burro, 
assim como nos vãos das casas da vila. (Ilustração nossa, 2017) Ilustração 1213 - Dados os anos de vigília, o Castelo precisa agora de mais lentes. Casas 

fantasmagóricas a vaguear. Esperança. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1214 - Linhas. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1215 - Interior do meio baluarte. (Ilustração nossa, 2017) 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        763 
 

 

 

 

 

 

 

 

Da Porta da Vila até ao Postigo do Torrejão, este trajeto possui uma guarita e uma 

barbacã, que no século XVIII era dupla. Destaca-se a presença de um cubelo perto das 

fortificações das Portas da Vila, que mantém a mesma orientação que o troço que se 

está a descrever. (Bucho, 2017, p. 153) 

Ilustração 1216 - Cubelo a proteger o meio baluarte a 
SE. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1217 - Natureza inspiradora. Deixar o inimigo na expetativa.(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1218 - Rotação. Porta da barbacã. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1219 – Esporão (a verde) que descontinua o muro da barbacã por forma a defender não só a entrada mais exterior como o 
meio baluarte caso fosse invadido. (Ilustração nossa, 2017) 
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Em relação às fortificações do 

Postigo do “Torrejão” que detém 

esta nomenclatura na planta de 

1755 e o nome “Tenalha do 

Cobelo” visível nas cartografias 

de 1814. De facto na planta mais 

antiga que se teve acesso, a de 

1661, está evidenciado um 

cubelo de secção circular. Foi 

acrescentado posteriormente na 

parte exterior a estas duas torres 

(uma delas é o cubelo) do 

primeiro tramo, um «Fortim». 

Este assinalado por ter dois 

torreões de feição retangular e um fosso322 que se estende para a direção poente.  

 
322  Vala larga e profunda que está à volta de uma fortaleza. É um elemento da poliorcética mais recorrente, 
omnipresente e antigo de defesa. Melhor barreira contra minas, aproximação de infantaria e das máquinas 
bélicas como os aríetes, bastidas…Pode ser seco ou inundável. Num local rochoso, o fosso deve ser mais 
fundo do que largo enquanto que num terreno argiloso a água será mais benéfica para a defesa. (De La 
Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 1220 - Adarve da cerca urbana; parapeito com guarita; barbacã com adarve; cubelo em baixo adossado à barbacã e lado SE 
do meio-baluarte da Porta da Vila. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 1221 - O troço militar da Porta da Vila até à Porta do Postigo do Torrejão e a relação 
com a envolvente. A rua do Corro paralela à cerca. A Beirã no Além. Véus no horizonte. (Ilustração 
nossa, 2017). 
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Com a refortificação que se seguiu à guerra da 

Restauração, esta área adquiriu um baluarte e um 

meio baluarte, se alterando esta composição no 

exterior da cerca, permanecendo apenas o fosso. 

Esta reforma militar já se visualiza na cartografia 

de 1814. (Bucho, 2017, p. 153) 

A fortificação abaluartada do conjunto do Postigo 

do Torrejão na direção nordeste para sudoeste, 

obtém-se um «meio baluarte» assimétrico sem cordão, três canhoneiras, 

Ilustração 1222 - Torreão da 
Esquerda e Porta falsa do 
cubelo. (Ilustração nossa, 
2017). 

Ilustração 1223 - Extrato de Planta Militar de 1814. (Bucho, 2017, p. 153). 

Ilustração 1224 - O «Torrejão» que outrora já fora um cubelo na planta 
de 1661; metade de um pentágono na planta de 1755 e um retângulo na 
planta de 1814. Atualmente ainda tem uma meia face arredondada vinda 
do cubelo de antigamente. (Bucho, 2017, p. 154). 
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uma cortina323 com adarve. Segue-se o baluarte com escarpa e cordão de cantaria, com 

quatro canhoneiras e o fosso para oeste, muro não escarpado. (Bucho, 2017, p. 154) 

 

 

 

 

 

 

 

323  “Parte de uma muralha entre duas torres ou baluartes. Lanço.” (De La Plaza Escudero, 2014) 

Ilustração 1225 - Dir. para a esq. - Cerca urbana; fosso; adarve 
e parapeito. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1226 - Baluarte SO. (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 1227 - Transição entre o baluarte SO e o fosso. 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1228 - Torreão da Esquerda, visto do Torrejão. (Ilustração nossa, 2017). 
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Como se pode comprovar, esta ala sul em 

toda a sua dimensão, que inclui as duas 

portas (da Vila e do Torrejão), estavam  

mais expostas ao perigo, direcionada para 

Espanha. O próprio relevo nesta 

perspetiva não ser tão rigoroso, como as 

vertentes oeste e noroeste, assim sendo 

retinha esta constituição, apetrechada de 

elementos bélicos, de espessura 

aumentada como é o caso dos 

parapeitos, várias divisões que 

confundiria e desorientaria o inimigo se tivesse coragem de se aproximar, facilmente 

detetado pelas forças militares, o invasor enfrentaria diversas barreiras.(Bucho, p. 155) 

Ilustração 1230 - “Frente abaluartada”. À esq. O baluarte SO; ao centro a Tenalha 
do Cubelo; à direita o meio baluarte NE. (Bucho, 2017, p. 154). 

Ilustração 1229 - “Interior do Torrejão. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1231 - “Interior do meio baluarte NE”. (Bucho, 2017, p. 154). 

Ilustração 1232 - “Interior do Baluarte SO com mais 
precisão. (Ilustração nossa, 2017). 
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Referindo o troço da cerca urbana da frente oeste, que se desenvolve do Postigo do 

Torrejão até ao Castelo, reconhece-se duas guaritas e duas canhoneiras, uma no Largo 

de Camões / Largo da Parada e outra no Largo de Santa Maria, ambas direcionadas 

para noroeste. (Bucho, 2017, p. 155) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1233 - Prosseguimento da cerca urbana a oeste. O Torreão do Torrejão e o baluarte SO. O adarve neste setor SO é 
duplo. Zona débil defensivamente. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1234 - «Romantismo» em pleno cenário bélico. Na verdade, a fortificação do Postigo do Torrejão 
foi abaluartada no séc. XVIII! Torrejão ao fundo. Pormenor do adarve. (Ilustração nossa, 2017). 
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Durante o percurso e atentamente, perto do «chafurdão» 

entranhado na vegetação do jardim do parque infantil em 

frente à Igreja de Santiago, se expõem uma saída para 

extramuros através de uma poterna. (Bucho, 2017, p. 155)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1235 - Rochas a tentar galgar o caminho de ronda criado pelo Homem. 
Prosseguimento para norte. De soslaio, a torre sineira a transparecer. Maré alta. (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 1236 - Visualiza-se o destino, o castelo. Líquenes 
a bronzear o parapeito da muralha da cerca.  (Ilustração 
nossa, 2017). 

Ilustração 1237 - Coberturas. No exterior do pano de muralha, se vê umas escadas e uma poterna. Na 
imagem está resguardado o jardim em frente à igreja de Santiago. (Ilustração nossa, 2017). 
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Ilustração 1240 - A guarita e a canhoneira do Largo de Santa Maria. Diretrizes reta e curva para contornar os montes. Povoação da 
Portagem em baixo. (Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1239 - Visão geral da cerca urbana desde a guarita do “Jardim de Santiago” – Largo da Parada – Inicio do Largo de Santa Maria 
(Ilustração nossa, 2017). 

Ilustração 1238 - Contração da muralha para gerar a guarita do “jardim de 
Santiago”. Marvão nasceu para vigiar. (Ilustração nossa, 2017). 
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Ilustração 1241 - Vestido de folhos do Castelo. Raízes da Igreja Matriz de Santa Maria de Marvão que foi vitima de uma perspetiva 
velada. A outra canhoneira ainda não falada localiza-se no jardim de Santa Maria. (Ilustração nossa, 2017). 
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ANEXO H 
Potencialidades e fragilidades: a permanência 
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Potencialidades e fragilidades: a permanência 

Far-se-á uma análise esquemática sobre as forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças do município de Marvão e como esta identificação se relaciona diretamente 

ao tempo ou mais estreitamente à intemporalidade.  

As forças identificam a identidade de Marvão, as oportunidades representam a  

intemporalidade ou a continuidade de uso e de estima pelo lugar. Enquanto que as 

fraquezas estão relacionadas à sociedade, às assimetrias do território português, ao 

poder local. As ameaças é um visionamento a longo prazo do que poderá enfraquecer 

ou adiar a renovação ou a evolução do lugar.  

O talento ou as forças simbolizam o passado. O que é inato ao lugar e o que ele oferece 

de forma espontânea. Já as fraquezas é os defeitos físicos e não físicos que vem desde 

trás. O que há a fazer no presente, é minimizar esses efeitos malignos através da 

modernização, gestão e politicas imparciais e continuar a potenciar a sua 

individualidade. As oportunidades e as ameaças são conducentes do futuro. Qual a 

predisposição ou para que vai tender, com base na história.  

A análise estratégica de hoje, não coincidirá com todos os pontos de uma futura 

investigação. O que prevalecerá, se o respeito e a sensibilidade durar, será o que 

corresponde às aptidões (forças).   

O território intocável que detém um ramal de intemporalidade, terá mais fraquezas e 

ameaças do que as outras duas premissas, porque não possui valor de uso. Só tem 

salvaguarda e conservação. Se esta análise “swot”324(sigla inglesa) é completa, é 

porque o território cria provocações, é comunicativo, logo um espaço vivo. Para ser 

perdurável um dado território deve-se estabelecer uma permanência de indivíduos 

através do trabalho, porque é o único fator que cria vinculo corporal ao lugar, à terra, 

apesar de o português ser exímio em viver nas memórias e ter afeto pela sua origem.   

O conceito para expor o conteúdo desta análise foi com base numa “linha cronológica”, 

só que a diferença é que esta não data acontecimentos históricos sucessivos. Foi numa 

correspondência à temática do tempo. 

 

 

324  É uma ferramenta que admite o diagnóstico estratégico de um território; empresa; sujeito. O significado 
de cada letra é «Strenghts» pontos fortes, «Weaknesses» pontos fracos, «Opportunities» oportunidades e 
«Threats» ameaças. As forças e fraquezas são reconhecidas num prisma interno. Enquanto que as 
oportunidades e as ameaças são analisadas de acordo com o que é exterior ao objeto ou Sujeito que se 
está a diagnosticar. Neste caso específico avalia-se o Município de Marvão por forma a atrair população ao 
concelho e este ganhar mais visibilidade no panorama nacional e internacional. (7 Graus, 2017)
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Valor paisagístico e cénico: 
- Túnel dos Freixos, na E.N. 246-1 
- Termas da Fadagosa (o conjunto 
construído e os jardins) 
- As Cristas Quartzíticas de Porto 
Roque 

 

Valor paisagístico e cénico: 
- Azenhas ao longo do rio Sever 
- Albufeira da Apartadura 
-Fornos de Cal da povoação de 
Escusa 
- Muros de compartimentação 

 

Valor paisagístico e cénico: 
- Vale da Aramenha e sua envolvência 
- A Ponte Romana da Portagem 
- Castelo de Marvão (situação 
fisiográfica privilegiada e é o ponto 
mais elevado do concelho) 
 

 Clima mediterrânico + atlântico 

O designado “Abrigo Marvão”, acolhe 
espécies diferentes ameaçadas. 

É das áreas mais ricas a sul do rio 
Tejo em termos de avifauna, pela 
quantidade de população e pela 
raridade das espécies.  

 

Sítio de especial interesse para a 
conservação da natureza – Biótopo 
CORINE. 

Sítio de interesse ornitológico de São 
Mamede e de Caia. 

Sítio – São Mamede (código 
PTCON0007) – Rede Natura 2000. 

 

Património Natural e Paisagístico 

Parque Natural da Serra de São 
Mamede 

- Afloramentos Rochosos (graníticos e 
quartzíticos): vegetação rupícola e 
herbáceas anuais e vivazes. 

 - Meios Húmidos: vegetação ripícola 

- Matos Arborescentes; Leguminosas; 
Brejos; Estivais; Afilas 

 

  

 

O concelho é um dos principais 
produtores de castanha em Portugal.. 

- sul: sobreiro e azinheira 
- Extremo norte/+ altitude: Carvalho 
Negral e Castanheiros (dão um aspeto 
maduro à paisagem) 
- Baixas altitudes: oliveiras 
- Maciço Central da Serra: pinhal, 
eucaliptal (áreas pequenas e 
dispersas) 

 
Zonas Cultivadas:   

Encosta norte (+ altitude)= cerejeira; 
castanheiro; aveleira;  nogueira 

Encosta sul= olival; vinha; figueiral 

 

O Sítio de São Mamede detém áreas 
onde o carvalho-negral está sob o 
regime de montado (considerado uma 
formação raríssima a nível nacional) 

A floresta do concelho é dominada 
pela família das Quercíneas em que 
se destacam as áreas de montado, o 
Castanheiro e o Carvalho.  

 

O Sítio de São Mamede é o limite sul 
de muitas comunidades de 
distribuição mais atlântica devido às 
características climáticas e 
geomorfológicas da Serra de S. 
Mamede. 

As unidades de paisagem a que 
pertence o concelho possuem  
condições edafoclimáticas distintas   
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Aproveitar a biomassa florestal para 
produzir energia. 

 

Reabertura das Termas da Fadagosa, 
para o tratamento de maleitas de pele 
e reumatismos. Com as instalações 
dignas de um local termal (balneário, 
piscinas, hotel, restaurante).  

 

 

Águas minerais na Fadagosa. “Trata-
se de uma água fria, hipossalina, 
bicarbonatada sódica, sulfídrica e 
férrea, que foi aplicada no tratamento 
da Gota e Ulceras.” (SGP, 1973).  

 

As caleiras ou fornos para o fabrico da 
cal na povoação Escusa deveriam 
estar na rota cultural nacional, para 
alunos/visitantes experimentarem 
fazer todo o processo de produção de 
cal desde a extração, (pequenas 
quantidades), cozedura e as misturas 
até dar o resultado pretendido. 

 

 

Existência de calcários dolomíticos no 
Vale da Aramenha, que permitiram a 
produção de cal desde o império 
romano até aos meados do século XX.  

 

 

Recursos ecológicos no concelho: 
Fosforite e Tungsténio. 

 

 

Substituição da floresta original e 
matos autóctones por monoculturas 
de eucalipto e pinheiro-bravo – risco 
de incêndio.  

 

 

O turismo é um instrumento que 
colabora para o desenvolvimento e 
valorização de um lugar, porém não 
pode ser o único. Tem de existir outras 
valências naturais e culturais que 
deem lucro e emprego. Ter o território 
os três setores da economia bem 
representados (setor primário, 
secundário e terciário).    
 

 

 

 

Segundo o PROTA, o concelho de 
Marvão não identifica risco sísmico.   

Empreendedorismo: conhecimento 
profundo da região do Alto Alentejo e 
do município de Marvão.  

E desta análise qual poderá ser um 
negócio estável a longo prazo que 
consiga vingar no concelho sem ser 
somente no setor do turismo ou lares 
de idosos. 

 

 

Musealização da vila de Marvão. 

 

Adaptar as habitações do casco 
histórico às exigências e sofisticação 
do modo de habitar dos sucessivos 
“presentes”, pode despoletar o 
desaparecimento dos turistas.  

Aliciados pelo aspeto vernáculo e 
pitoresco dos centros históricos.  
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Ressalva do que se deve preservar. 
Pode-se mudar as canalizações, o 
isolamento, algum mobiliário e não 
alterar a estrutura, a decoração. Não 
há necessidade de viver num museu, 
mas continuar a viver. 

 

Solucionarem alternativas para o uso 
da cal antiga para a promoção de 
emprego.  

 

O património é uma herança, que vai 
evoluindo, com novos inputs. Se é 
uma herança, induz logo à palavra 
transmissão. Há que intervencionar 
sobre o património para este estar 
apto à sociedade da “próxima” 
geração, num dado lugar. Não se pode 
ficar apenas pela sensibilidade de 
manter intacto. 

Os marvanenses vão ao mercado de 
Valência, comprar os enchidos, 
colocar combustível, têm familiares 
em Espanha. Os espanhóis vem 
usufruir do lazer que Marvão oferece, 
rio, piscinas, restaurantes, natureza, 
monumentos. O que uma terra não 
tem, a outra terra fronteira preenche.   

 

 

Viver na fronteira traz muitos 
benefícios. As comunidades 
fronteiriças quer a de Marvão quer as 
espanholas como Valência de 
Alcântara aproveitam o que de melhor 
têm cada lado. 

Os habitantes da vila apesar de 
viverem rodeados de elementos que 
repercutem ao séc. XIII, não podem se 
transformar em figurantes a viver como 
na Idade Média, só para agradar os 
turistas. É intemporal, mas não na sua 
transcendência. 

     

 

 

Pode-se inclusive fazer reproduções 
animadas e viver a experiência do 
contrabando através de sons ao longo 
dos caminhos, caça-tesouros, 
representações, orientação.  

 

 Avaliar os índices de carga e de stress 
provocados pelo turismo na vila e 
como isso poderia afetar a 
conservação do património natural e 
construído, o bem-estar da população 
residente e também a qualidade da 
fruição cultural.    

 

Potenciar as rotas do contrabando, 
uma atividade tipicamente fronteiriça e 
identitária do interior de Portugal. Teve 
um papel inquestionável na economia 
do concelho. Através do marketing dar 
visibilidade a estes caminhos 
pedestres. 

Os serviços ou as atividades terciárias 
podem igualizar os centros históricos.  

Provocam o aumento dos preços dos 
imóveis, do valor do solo, dos 
equipamentos de lazer. Produz o 
despovoamento e diminui o bem-estar 
dos moradores da vila.      

 

Exposição interativa que ilustre a 
origem toponímica de cada povoação 
do concelho, as diferentes atividades 
profissionais, associadas às 
características biofísicas variadas que 
afetam o concelho. 

Criação de uma agenda cultural online 
do município e impressa em vários 
pontos do concelho. Ex: Na Praça do 
Pelourinho, colocar a programação 
num pequeno mostruário num local 
visível e não somente no posto de 
turismo, porque as festas são 
destinadas essencialmente para os 
locais. 
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Espaço público da Beirã: mobiliário 
urbano inclusivo, ergonómico e 
flexível a várias posições de sentar, 
deitar e apto a disfrutar de atividades 
de lazer como ler, computador. 

Desenvolver um centro de atividades 
desportivas que promova as 
modalidade de: orientação; 
parapente; escalada; rapel; paintball; 
birthwatching; btt. 

 

Uso de várias materialidades e cor nos 
pavimentos, superfícies, deixando à 
vista os carris.  

Espaço de diversões, de churrasco, de 
merendas. Colocar mini-hortas de 
cheiros típicos da região do Alto 
Alentejo. 

Para além das piscinas públicas que 
já existem no concelho: piscina ao ar 
livre na Portagem e Piscina coberta 
em St. António das Areias deveria 
haver um polidesportivo para 
modalidades coletivas. 

Recuperação e funcionamento do 
campo de golfe e do aldeamento 
turístico “Aldeia d’Azenha” adjacente 
ao campo.  

Área que iria proporcionar oferta de 
trabalho em vários campos receção, 
hotelaria, treinadores da 
modalidade…. 

 

O ramal ferroviário de Cáceres, se não 
voltar a entrar em funcionamento, o 
espaço em frente à estação ferroviária 
da Beirã ocupado pelas linhas férreas 
poderia ser transformado em espaço 
público. 

 

Disponibilidade da Albufeira da 
Apartadura para atividades de recreio 
em conjunto com a preservação da 
natureza e da rega e abastecimento 
público. 

 

 

A associação da floresta com a 
pastagem complementa e aumenta os 
rendimentos familiares, sendo um 
fator de fixação de população junto às 
áreas florestais com pouca apetência 
para a produção de madeira.   

 

 

 

Criar federação na área do golfe para 
juniores e seniores.  

 

 

O regime em minifúndio é o que vigora 
no concelho, do qual se podia apostar 
nos pequenos negócios ou pequenas 
indústrias.   

 

 

“RESART Marvão” – residência 
artística de duração de sete dias, em 
meados do mês de Julho e reúne 
artistas visuais com o intuito de 
registar e captar a fotogenia de 
Marvão para promulgar a identidade e 
o património de tão sublime território. 

 

Disponibilizar habitações temporárias 
a artistas de diferentes áreas, 
nomeadamente pintores, escultores, 
arquitetos para efetuarem projetos 
sociais, exposições, workshops. 
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As janelas em madeira foram sendo 
substituídas por janelas em pvc desde 
que Marvão não ganhou a candidatura 
a Património da Humanidade. No 
inverno havia dificuldade em abri-las, 
inchavam. No verão ocorria o oposto, 
contraiam deixando grandes fendas.  

 As “Rapas” como se diz no Alto 
Alentejo e cujo o nome cientifico se 
designa de «forficula auriculária» 
invadem a vila de Marvão (e não o 
resto do município) duas vezes por 
ano, maio e novembro geralmente. 
Chegam a molestar, levando ao 
encerramento de museus.  

 

O mesmo sucede com as portas 
exteriores, em que se faz um esforço 
titânico e figuras animadas para tentar 
abrir a única porta exterior de acesso 
a casa. 

 

Conseguiu-se a permissão para 
colocar janelas PVC, que reduziram 
drasticamente este problema. Imitam 
a madeira e protegem eficazmente do 
frio e do vento no inverno.   

 

Não é só no espaço público que fazem 
“mossa”. As gretas de que se falou em 
relação às janelas, entram por aí, para 
dentro das casas. Quando não se abre 
as janelas diariamente, as rapas são 
aos milhares escondidas nas fendas. 

A vila sofre de fortes amplitudes 
térmicas. A  827 metros de altitude 
ocorrem mudanças drásticas quanto 
ao clima. No inverno o vento levanta as 
telhas mouriscas dos telhados. 

 

 

 

Estes insetos (rapas) não podem ser 
desinfestados, porque de acordo com 
o Parque Natural, “alteraria o equilíbrio 
ecológico.”(Bucho, p. 14, 2005)     

 

Recuperar tabernas típicas muito 
conhecidas na povoação da Escusa, 
para vários fins. 

Tirar proveito da inclusão do Município 
em zona de produtos certificados, para 
qualificar os produtos (DOP, IGP, 
ETG) e incentivar a agricultura 
biológica (MPB). 

 

 

 

 

 

Cada vez há menos técnicos 
qualificados para saber consertar sem 
adulterar estes elementos antigos. 
Quando há, os custos são avultados.       

 

Voltar a existir uma padaria na vila de 
Marvão, no mesmo local da anterior e 
recuperar o saber-fazer ou a receita 
da feitura do pão. Criar uma parceria 
efetiva entre a padaria e as pousadas 
/ restaurantes da vila.  

Uma minimercearia ligada a outro 
ramo de atividade como taberna / 
livraria para satisfazer os habitantes 
de terras mais remotas para fazerem 
compras rápidas.  

Porque as compras do mês, a maioria 
fazem-nas ou em Portalegre ou 
Castelo de vide. 

 

 

Mais comércio diversificado e 
modernizado. 
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Peças de teatro na Ammaia com pano 
de fundo o monte e a vila alcandorada. 

 

Projeção de filmes ao ar livre / espaço 
fechado nas quatro freguesias que 
formam o concelho de Marvão. 

Fomento da participação dos locais 
como atores ou figurantes das curtas-
metragens do festival internacional de 
cinema de Marvão.  

Como também fazerem parte da 
organização, na escolha dos lugares, 
produção de imagem…. 

 As paredes que outrora ouviam os 
sons temerosos dos canhões, 
escutam agora o som de outros 
instrumentos, estes mais 
coordenados e intencionais, 
intervalados por percussão de palmas 
que no seu todo aclamam a sua 
eternidade em tão majestosa 
cumeeira. 
 

 

Festival Internacional de Música de 
Marvão, de gênero musical clássico, 
realiza-se no segundo recinto do 
castelo. A música neste cenário 
transporta para um retiro acolhedor, 
dando largas à imaginação e à 
meditação num lugar longínquo e 
plácido.  

 

Promover a música ou bailado nas 
Igrejas da vila e do concelho.  

Através da divulgação, atrair artistas 
nacionais e estrangeiros a fazerem 
lançamentos de álbuns neste contexto 
religioso ou agreste do castelo. 

 

Deveria haver formações 
multidisciplinares para os idosos que 
não fosse só os bordados, mas 
também educação física; artes 
manuais; informática (nível básico); 
internet; aprender um instrumento 
musical; inglês.  

 

 Estimular jovens do Alto Alentejo ou 
de outros pontos de Portugal a 
apostarem numa carreira voltada para 
área agroflorestal.. Ex: Engenharia de 
Horticultura; Engenharia Ambiental; 
Engenharia Florestal; Engenharia 
Agrícola; Engenharia Agrimensura; 
Técnicos de Limpeza das matas, 
Vigilância.  

 

 

 

 

Especialização em fotografia e pintura 
tendo como melhor mestre a 
paisagem e a fotogenia de Marvão. 

Formação de empreendedorismo com 
noções avançadas de cada passo 
para formar um negócio. 

As empresas criarem parcerias com 
estabelecimentos de ensino superior 
e IEFP, para oferecer formações 
regulares, lançar desafios.    

 

Estas engenharias deveriam estar 
integradas no plano de estudos do 
Politécnico de Portalegre  e/ou de 
Castelo Branco.  

 

Regalias e publicidade de que estas 
áreas dão garantias absolutas de 
empregabilidade e num local de 
trabalho e de habitação com excelente 
qualidade de vida e bem-estar.  

Com o desenvolvimento gradual do 
concelho ao nível de emprego, é certo 
que vai ter mais áreas de lazer e 
culturais. 
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No agrupamento de escolas da 
Portagem e Santo António das Areias, 
poderiam incorporar o ensino 
secundário. Dando oportunidade a 
jovens licenciados em cada 
especialidade de educação (do 
município ou não), terem trabalho.  

  

Apostar numa agricultura de regadio 
na zona de aproveitamento 
hidroagrícola de Marvão com novas 
culturas como os produtos 
hortofrutícolas, a vinha. 

No setor da saúde, criar uma urgência 
básica no concelho, que poderia ser 
na freguesia da Beirã, nos Galegos / 
Porto Roque (fronteira), na Escusa.  

Santo António das Areias já concentra 
muitos serviços. 

 

Segundo a REN, a vila de Marvão está 
cercada por áreas com risco de 
erosão e devido ao declive e 
características do solo estão sujeitas à 
perda de culturas por ação do 
escoamento superficial.   

 

 

Expansão de espécies exóticas nas 
orlas dos cursos de água e nas 
bermas dos caminhos.  

Desmatações não seletivas nas 
atividades silvícolas.  

 

 

Criação de um parque tecnológico 
junto à fronteira. 

Segundo o Fórum Marvão de 2005 
referia que na vila de Marvão, havia 22 
edifícios de habitação arrendados cujo 
o valor das rendas (entre 35 e os 111 
euros). Residem 28 moradores, a 
maioria trabalhadores no município de 
Marvão. O valor baixo das rendas é 
um chamariz para atrair inquilinos e 
estabilizar demograficamente.  

 

 

 

Um espaço museológico dedicado a 
arquitetura militar, inserido no interior 
dos paióis de um dos recintos do 
castelo de Marvão. 

Que explique o sistema defensivo de 
Marvão e que desperte a reflexão 
sobre cada período bélico, com as 
perguntas mais pertinentes.   
 

 

 

 

Mais eventos e debates como o Fórum 
Marvão, que incita a novas ideias para 
o concelho, melhoramentos, abertura 
ao diálogo. 

A fortificação, é o primeiro elemento 
identitário de Marvão. Está em 
perfeito estado de conservação e 
preserva no interior até ao presente, 
um espaço urbano medieval vivido.  

A ligação de toda as fortificações 
(castelo + cerca medieval) é completa 
e contínua, através dos adarves.   

 
Algumas questões a desenvolver: 

Como era efetuada a defesa de uma 
fortaleza medieval?; O que é e para 
que serve os cubelos, barbacã, 
poternas…?; Porque perde a 
importância a primeira pele da 
muralha e se reforça esta com um 
sistema defensivo abaluartado, com a 
evolução das armas? 

 

 

 

Especialidade ou pós-graduação em 
restauro militar. 
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Como a castanha é um fruto rico em 
hidratos de carbono, substituía os 
cereais e até a batata, nos locais onde 
estas culturas não eram favorecidas, 
que é o caso de Marvão.  

 

Pinta a paisagem com soutos e 
castinçais, a folha é caduca, a sua 
forma é alta, frondosa, direita e 
regular.  

É uma árvore cultural (castanheiro) ao 
longo dos milénios pelos seus 
variados usos e amplias proporções. 

 

Publicação de livros animados para os 
mais pequenos sobre receitas simples 
de culinária cujo o ingrediente principal 
é um alimento da região, p.e a 
castanha. Ao experimentarem, vão 
adquirindo afeto pelos produtos 
autóctones. 

 
Criação de emprego na área da 
carpintaria, confecionando peças de 
design de interiores de madeira de 
castanho, pinho… e exportando ao 
nível nacional e exterior, bem como 
trabalho nas áreas de marketing e 
design de produto, industrial e gráfico 
para dar a conhecer estas mais valias 
do município. 

A madeira de castanho é durável, 
elegante e sóbria e resiste muito bem 
à humidade.  

Na arquitetura é usada na parte 
estrutural e decorativa do interior das 
casas pela seu caráter nobre e 
austero.  

 

A origem da plantação do Castanheiro 
neste lugar é muito remota, não se 
sabendo exatamente quando teve 
início, apesar de se suspeitar dos 
Romanos. Preferem locais frescos e 
montanhosos e solos siliciosos e 
soltos.  

 

A partir destes percursos que se 
descobre vestígios arqueológicos e 
etnográficos, eixos visuais onde se 
desvenda uma guarita, uma cúpula ou 
os telhados por entre os fetos, 
oliveiras, soutos, desencadeando uma 
atmosfera silenciosa, de secretismo, 
de curiosidade sobre a misteriosa 
fortaleza. 

 

 

Organização de burricadas pelo 
campo, que concede uma outra 
experiência ao percorrer os caminhos 
de cariz medieval. Observa-se outros 
pontos de vista. 

O burro está em vias de extinção e 
estes passeios seriam uma maneira 
de valorizá-lo e cuidar do animal. 

 

 

Os Percursos Pedestres são 
estruturantes na formação das ruas da 
vila de Marvão. Estabelecendo a 
comunicação entre a vila e outros 
aglomerados. 

 

O decurso das estações do ano 
também proporciona  a componente 
de surpresa ao percorrer estes 
caminhos, pelas tonalidades, 
sombreamento, texturas, que vão 
mudando ciclicamente. 

 

Requalificação das calçadas antigas e 
sinalizá-las adequadamente. 

O Parque Natural da Serra de S. 
Mamede, já identificou os caminhos 
antigos do “Sítio de Marvão”, a par do 
ecoturismo.  

Contudo estes traçados poderiam 
estender-se para fora dos limites do 
“Sítio de Marvão”, facultando uma 

rede mais condensada e não tão 
vocacionada só para o turismo. 

Revitalizava assim povoações 
escondidas e escassas por entre a 
vegetação. 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 
 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                                        784 
 

 

Demasiada dependência do 
transporte próprio pela população 
ativa do concelho. 

 

Amostra de como opera a logística 
desde o início da extração do fruto da 
castanha nos soutos até aos seus 
múltiplos fins, tal como sucede com a 
extração da madeira através dos 
castinçais. 

 

Uma casa ou um conjunto limitado de 
casas com as diferentes tipologias 
populares obterem uma conservação 
total para visitas turísticas.   

 

 

Travar a invasão terciária através de 
cotas para habitação; o interior da 
habitação deve coincidir com os 
padrões atuais de conforto (p.e. os 
hostels); se o arrendamento ou 
compra de uma casa comportar um 
preço acessível e algum 
desenvolvimento local e regional que 
dê possibilidades de continuação de 
uma estadia permanente.  

 Como o governo português não 
consegue abarcar todos os assuntos 
e já “chega atrasado” quando há 

tragédias, o poder regional e 
municipal deveria ter mais autoridade, 
mais flexibilidade, mais fundos de 
investimento, uma melhor gestão das 
prioridades e maior competência / 
formação dos indivíduos que estão 
em cargos de direção.   

 

 

 

 

  

 

Exposição permanente que explicite o 
processo construtivo de uma casa 
típica da vila, por imagens ou vídeos, 
e morfologias das habitações nas 
encostas (Sítio de Marvão). 

 

 

As casas de segunda habitação 
deviam ser colocadas à venda ou 
aluguer, porque não resolvem o 
problema do despovoamento.  

 

 

Muitas casas na vila são de segunda 
habitação e algumas transformadas 
em alojamento local do qual o 
automóvel favoreceu e impulsionou. 
Permanecem vazias a maior parte do 
ano. 

 
Para combater o despovoamento do 
casco histórico de Marvão as casas 
em estado ruinoso ou devoluto não 
podem estar nesta situação durante 
anos sem qualquer intervenção. Deve-
se alertar e multar os proprietários que 
deixam chegar as propriedades a este 
ponto.  

 

 

 

Politicas nacionais que apostam 
sempre em construções novas e 
modernas na faixa costeira para 
“mostrar” aos outros países que 
Portugal está na vanguarda e 
esquecem da manutenção e 
conservação do existente e no tempo 
devido. 

 

 

 

 

O problema do despovoamento no 
concelho de Marvão, da vila de 
Marvão e de outras vilas fortificadas 
do interior é a persistência de politicas 
nacionais que aumentam as 
assimetrias no território português. 

 

 

 

O crédito à habitação abarcar a 
compra de casas usadas face às 
novas. 
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Mentalidade Portuguesa explicada 
pela localização geográfica de 
Portugal. Uma localização contida, 
comprimida (retângulo), constrangida 
por Espanha e só de boas relações 
com o mar, que entende em grande 
medida o preconceito que os 
portugueses tem pelo interior.  

 

 

 

 

  

Há muitas restrições às intervenções 
nas casas dos privados.  

Contudo as obras públicas como os 
mercados, escolas, centros de lazer 
são as que ferem mais a paisagem. 
Motivo de revolta da população. 

 

O que salvou o aglomerado de 
Marvão, de um revés temporal. Com 
um equilíbrio ainda visível entre o 
setor terciário e o programa de 
habitação.  

 

O despovoamento intramuros não se 
efetivou por completo e ainda no 
presente moram pessoas e com 
atividades quotidianas tradicionais 
devido às características orográficas 
do monte que enleva a vila que não 
permite uma periferia (uma expansão 
urbana para fora da muralha). 

 Há um aspeto profundo sobre 
“herança de um património”. Se não 

for utilizada ou habitada, desmorona. 
Quem poderia combater este flagelo 
era a população que está enraizada 
no território e que trabalha nesse 
território em atividade profissional 
duradoura e estável.  

 

 

A própria aquisição e construção de 
casas para arrendar é uma politica que 
está a dar frutos e que combate 
eficazmente a desertificação 
intramuros. 

 

Limitações e complexidade a 
“intervenções no património 
classificado e nas suas áreas de 
proteção” pelo IPPAR.  

 

 

Pressão urbanística, turística e 
cinegética 

 

 

Sendo o setor terciário, o que emprega 
mais de metade da população ativa do 
concelho de Marvão, deve-se 
modernizar e reforçar os serviços 
públicos. 

 

 

 

Os jovens do concelho tem contratos 
de trabalho precários e sazonais no 
campo da hotelaria e restauração.  

 

 

O concelho de Marvão não apresenta 
uma população envelhecida, 58% é 
ativa, segundo os dados de 2005. 

 

 

Deste fatalismo advém as obras 
faraónicas que os portugueses 
gostam de construir para “receber 
bem” e um desleixo pelo interior, 
talvez muito inconsciente pela 
simbologia de estar próximo de 
Espanha.    
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Para além de que são em número 
elevado os imóveis a intervencionar 
que despende muito da câmara ao 
nível económico, parte técnica e 
administração. O recurso ao crédito às 
vezes é a única solução. 

 

A vila de Marvão conseguiu ser 
cristalizado no tempo e ser vivido, 
mesmo sem ter uma periferia. 

A herança pode ser usada para 
enaltecer o património mas não deve 
ser preservado sem usarmos, pois é 
muito provável que vá ficar 
desvalorizado.  

 

A estima advém da manutenção 
continua, quer dos espaços públicos e 
privados, das fachadas originais e dos 
elementos decorativos primitivos, da 
projeção que Marvão alui.  

 

O património é como um Ser, 
necessita de ser cuidado, se a casa 
fica muitas jornadas fechada, não 
resplandecerá o seu valor de uso, de 
estima, só é intemporal pela 
intocabilidade. Não é um Ser 
realizado. 

A falta de espaço nos centros 
históricos, leva a que intervenções no 
casco histórico sejam operações 
complexas e mais onerosas. 

A maioria dos marvanenses afirmam 
gostar de viver na vila e no concelho. 

 

 

Hoje o aglomerado urbano tem um 
semblante semelhante ao final da 
Idade Média. 

Mais de 68% dos edifícios na vila de 
Marvão apresentam elementos 
estruturais e decorativos datáveis. Os 
mais antigos remontam ao séc. XIII. 

 
 

 

É a vivência que dá valor e Marvão é 
intemporal porque detém valor de uso, 
valor de estimação e valor de 
identidade.  
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Análise dos desenhos do Agrupamento de Escolas de Marvão. 

Na continuidade das entrevistas aos mais graúdos, se considerou que os petizes 

deveriam ter uma palavra ou melhor uma “imagem” a dizer, sobre o que para eles é 

Marvão. Neste seguimento, a escola da EBI da Ammaia - Portagem e a EBI Dr. Manuel 

Magro Machado - Santo António das Areias, colaboraram igualmente e atenciosamente 

nesta exposição. Consultou-se os meninos do 3º e 4º ano do 1º ciclo do ensino básico 

das respetivas escolas para que desenhassem o que mais os surpreendia na sua terra. 

Da observação aos 23 desenhos (total de desenhos do 3º e 4º anos) só em 6 desenhos 

é que não está esboçado, o Castelo. A fortaleza tem um impacto na memória visual dos 

mais pequenos. Os instrumentos bélicos são elementos fundadores e identificativos da 

dominação do Homem perante a natureza. Sendo o castelo um componente marcante 

nos desenhos, o enquadramento visual da silhueta do conjunto da alcáçova + alcaria 

varia conforme o posicionamento do observador no município sendo este princípio, 

fulcral para examinar os registos gráficos de cada escola individualmente.  

 

 

 

  

Ilustração 1242 – Isto é só uma das muitas metamorfoses de Marvão. Hoje está de ventas! Vista a partir de um dos 
pontos pertencente à freguesia de São Salvador da Aramenha. (Bucho, 2002, p. 25) 
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Ilustração 1244 - Desenho de Ana Silva, aluna do 4º ano da EBI Dr. Manuel Magro Machado – Stº António das 
Areias. O castelo no alto, porém não representado apenas num monte muito elevado como se verifica nos 
desenhos dos alunos da outra ala do concelho, em São Salvador da Aramenha. Isto é explicado porque a vista 
que se obtém para a fortaleza na parte norte do município é diferente.  

A cerca muralhada esbate-se pela encosta a nordeste e este e o casario já está visível, visto que as cristas 
quartzíticas alongam em sentido descendente em patamares espaçados que permitiram a construção. Enquanto 
que o que tem mais impacto no lado oposto é o morro escarpado com a coroa espinhosa no topo e uma estrutura 
militar sem qualquer indício de haver permanência de gentes, neste lado o que confere mais impacto e é ilustrado 
pela a autora Ana é o contraste entre o ondulado do relevo e a geometria clara do castelo e da cerca urbana e o 
reforço dos baluartes e barbacãs. Um pormenor que se vê no desenho é um Sujeito a vigiar o horizonte, o que vai 
ao encontro da função de Marvão de uma fortaleza defensiva e de vigilância do que propriamente ser palco de 
batalhas. (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 

Ilustração 1243 - Vista a partir de um dos pontos pertencente à freguesia de Santo António das Areias. (Ilustração nossa, 2017) 
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Ilustração 1245 - Desenho de João Remédios, aluno do 4º ano da EBI da Ammaia – Portagem. Na 
cumeada há um castelo e muitas casas agrupadas. O vento gritante que faz inclinar as casas e voar as 
telhas mouriscas! (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 

Ilustração 1246 - Desenho de Inês Barradas, aluna do 3º ano da EBI Dr. Manuel Magro Machado – Stº 
António das Areias. “Eu gosto do Castelo porque é bonito”, frase da autora do desenho. O castelo e as 
fortificações da cerca urbana são os elementos que exibem um traçado mais direto, claro, preciso enquanto 
que o aglomerado urbano é observado como um emaranhado. Por isso ser o conjunto das fortificações de 
Marvão o  elemento que ocupa todo o suporte, porque o casario se fosse representado, seria em mancha.  
(Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 
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Os meninos referentes à escola da Ammaia – Portagem, captaram melhor o caráter do 

monte alcantilado com as penhas espinhosas no topo, implantado o castelo e a cerca 

urbana e a vegetação espontânea a meio e no sopé da escarpa, porque esta parte do 

serro está voltada para a povoação da Portagem e para São Salvador da Aramenha. A 

serra é mais altiva neste flanco e a ondulação do relevo parece fervilhar no cume, 

deixando ver uma nesga de telhados ou uma torre sineira somente.  

Ilustração 1248 - Desenho de Daniela Serra, aluna do 4º ano da EBI da 
Ammaia – Portagem. Inimigos a tentar conquistar Marvão através de 
ataque surpresa, contudo a meio da encosta são descobertos porque a 
vegetação espontânea fica para trás no sopé da encosta, tal e qual como 
a autora ilustra. Marvão ataca com armas de arremesso. A fortaleza se 
estende por toda a linha do monte. (Agrupamento de escolas de Marvão, 
2017) 

Ilustração 1249 - Desenho de António Baptista, aluno do 4º ano da EBI da 
Ammaia – Portagem. As fortificações guardam um tesouro. Vila escondida. 
Repare-se nos paramentos da cerca urbana ondulados que faz alusão à 
construção da cintura muralhada sobre a rocha quartzítica. (Agrupamento de 
escolas de Marvão, 2017) 

Ilustração 1247 - Desenho de Diana Carrilho, aluna do 3º ano da EBI da Ammaia – Portagem. Há aqui uma contradição. O desenho parece 
a representação “característica” da vista que se obtém na parte norte do concelho, contudo a autora é da escola da Ammaia – Portagem. Não 
se mete de parte a hipótese da autora morar na freguesia de Santo António ou Beirã ou ir inclusive frequentemente a estas localidades. Afirma-
se que parece um desenho dos meninos da escola oposta porque a fortaleza está na base do suporte, a intensificar a linha de força clara da 
cerca e barbacã E que marcam uma linha reta construída, vincada na encosta E.  

Repare-se também como a autora reforça que é possível entrar naquela misteriosa fortaleza inóspita, demonstrado pela porta em tom 
amarelado vivaço. Outro pormenor curioso é a extensão indireta da estrutura militar num dos lados do castelo desenhado, isto significa que 
num dos lados continua a haver fortificações (a cerca, portas abaluartadas, barbacãs…) e ao mesmo tempo natureza. No entanto a autora 
ilustra esta distinção eficazmente, o castelo desenha-o solidamente e a cerca, desenha-a apenas com linhas. Ou então segundo a imagem 
1142 averigua-se que o 1º e 2º recinto do castelo estão a uma cota mais elevada e isso é captado por Diana por isso desenhou o terreno a 
maior altura no canto inferior direito e a própria estrutura também mais alta, depois a estrutura (cerca) segue para E e SE assim como a autora 
ilustrou e a uma cota menor face ao castelo. Pode-se ver as semelhanças com a figura 1142. (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 
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Igualmente é de notar nos desenhos dos pequenos da Portagem uma componente 

natural mais forte do que sucede nos de Stº António e por extensão os desenhos são 

mais coloridos e vivos do que os da outra ala. Não olvidaram também da integrante 

cultural. Focam o rio Sever com a Ponte Quinhentista e o Centro de Lazer da Portagem 

com as piscinas e a praia fluvial do rio Sever, ambas com aquele cenário enfeitiçado de 

fundo. 

 

   

 

 

 

 

Num dos desenhos, o aluno Filipe Dias Lopes distinguiu a cidade romana de Ammaia, 

porque para o autor pode ser um ícone na área onde reside e é perto da sua escola. 

Além de Filipe outros meninos tal como a Sofia Fé, identificaram outras valências 

culturais no concelho. 

Ilustração 1250 - Desenho de Sofia Fé, aluna do 4º ano da EBI da Ammaia 
– Portagem. A autora desenhou o pavimento em “calçada medieval” que 
está na ponte quinhentista, por cima do rio Sever. Os visitantes 
maravilhados e o calor abafante e seco do Alentejo no verão. (Agrupamento 
de escolas de Marvão, 2017) 

Ilustração 1251 - Desenho de Dinis Cruz, aluno do 3º ano da EBI da Ammaia – Portagem. O autor ilustra muitos elementos que identificam Marvão. 
Desenhou com a mesma cor as cristas quartzíticas e a fortaleza para dar a perceber que a arquitetura militar detém a mesma materialidade e 
tonalidade que a envolvente próxima. Outro aspeto, foi a necessidade de distinguir o que é o castelo em si e a cerca muralhada que envolve o casario. 
O castelo de Marvão, não possui merlões, contudo consegue-se entender porque desenhou deste modo, porque é uma forma universalmente 
inteligível para identificar um castelo.  

Outro aspeto pertinente foi representar as casas do aglomerado urbano da vila ocultas ou tapadas pela cerca muralhada, porque no flanco oeste não 
se vê o casario. A altura do monte que faz jus aos nomes que designam a serra do Sapoio, de monte alcandorado. O sol está junto à fortaleza e 
significa que o céu está muito próximo de Marvão, pertence a Marvão. A escala correta dos quais estão representadas as casas da Portagem em 
comparação com as da vila. As duas piscinas, as cabeças das pessoas com o corpo imerso dentro de água, as espreguiçadeiras e o corpo deitado. 
Olha-se para o desenho e sabemos que é Marvão que está representado. (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 
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A natureza em grande enfoque em todos os trabalhos da escola da Portagem, porque 

o território que abrange as freguesias de São Salvador da Aramenha e Santa Maria de 

Marvão tem um relevo mais acidentado fruto das muitas serranias que figuram e os 

vales são bordejados de riachos, ribeiras, vegetação ripícola, prados e quintas, um 

cenário que é ligeiramente diferenciado do que sucede no lado norte do município. Algo 

que também foi marcante para estes meninos é a questão de como chegar até àquele 

lugar hermético.  

 

 

 

 

 

 
  

Ilustração 1252 - Desenho de Filipe Dias Lopes, aluno do 3º ano da EBI da Ammaia – Portagem. Regularidade à romana. (Agrupamento 
de escolas de Marvão, 2017) 

Ilustração 1253 - Desenho de Tomás Gaio, aluno do 3º ano da EBI da Ammaia – Portagem. Repara-se que o terreno de cultivo é mais 
importante e maior que o céu! O que difere dos desenhos da outra escola. Nos desenhos da Portagem o céu é somente representado por 
uma “tira” enquanto que os desenhos de Stº António mostram o céu de forma monumental, inclusive em muitos desenhos a edificação 
está desenhada na base do suporte cuja a envolvência é um céu infinito.  

Observa-se um senhor a regar; o menino na escola ou em casa sentado numa cadeira de secretária; alguém a mirar numa casa; uns 
tanques para apoio da atividade agrícola ou será a praia fluvial e as piscinas!? O desenho representa as tarefas quotidianas que quer este 
menino quer muitos da escola de Stº António ilustraram como um tema marcante para eles e não a vertente natural e militar. Com este 
tipo de desenhos consegue-se perceber o que os munícipes fazem no dia-.a-dia. Pode-se referir aqui, as cambiantes do céu, muito 
frequente em Marvão. (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 
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Ilustração 1254 - Desenho de Bernardo Alexandre da Paz Diogo, aluno 
do 3º ano da EBI da Ammaia – Portagem. Porta de Ródão. A esquadria 
a representar a muralha e a sinuosidade com tudo o que está relacionado 
ao movimento. Os soldados a mexerem no caminho de ronda para 
vigiarem nas guaritas, a porta redonda, a única entrada que permite 
aceder com veículos ligeiros. O autor a informar que é possível chegar 
ao cimo da cumeada e ainda por cima de automóvel! Um feito que 
aparentava ser impossível a pé, quanto mais de veiculo. (Agrupamento 
de escolas de Marvão, 2017) 

Ilustração 1255 - Desenho de Guilherme Farinha, aluno do 3º ano da EBI 
da Ammaia – Portagem. Duplo significado, o castelo altaneiro e / ou o jardim 
de Santa Maria que está defronte à entrada do castelo. O jardim está 
rampeado em plataformas. O que realmente é a identidade do jardim é estar 
parcelado por inúmeros canteiros regulares delimitados por buxos e entre 
as parcelas há caminhos esguios o que perfaz a imagem de um labirinto, 
como ilustra e bem o autor.   

As placas de “Não pisar a relva” “Não colher flores” vigoram neste jardim e 
o autor sabe do dever cívico. A área retangular verde mais escura é uma 
enorme barreira de buxo que separa o jardim de Santa Maria do Largo de 
Santa Maria! A ave de rapina a rodopiar as fortificações é um clássico por 
estes lados. (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 

Ilustração 1256 - Desenho de Leonor Sobreira 
Garção, aluna do 3º ano da EBI da Ammaia – 
Portagem. Ziguezagues da EN 359-6 elaborados na 
encosta este da serra do Sapoio para aceder ao 
conjunto urbano. Pista de voo. As oliveiras estão 
efetivamente no Rossio de Marvão, tal como a autora 
mostra.  

O castelo desta vez em supremacia em relação a um 
relevo mais “aplanado” ao contrário da outra ladeira 
que a fortaleza está sorrateira. Estados de espírito 
flutuantes. A luta com o céu, com o relevo e com 
Espanha! O castelo é representado aqui como uma 
massa implacável. Impenetrável. As guaritas bem 
afinadas, dão um aspeto mais alegre e comunicativo 
ao castelo de Marvão. (Agrupamento de escolas de 
Marvão, 2017) 
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Os meninos da escola EBI Dr. Manuel Magro Machado – Santo António das Areias 

elucidaram mais os pormenores respeitantes à vila de Marvão, para exemplificar, as 

cantarias e os vãos das portas e janelas, os Paços do Concelho onde era o antigo 

tribunal, cadeia, câmara municipal com a sua torre sineira e o Pelourinho. É muito 

recorrente, fundirem a arquitetura militar com a civil. Na verdade, estamos perante uma 

unidade urbana e um concelho bastante integrado com uma união equilibrada entre 

paisagem natural e construída. É de grande sensibilidade os meninos transporem e 

relacionarem todos os elementos num só ou num só suporte de papel. Enquanto que os 

meninos da Portagem debruçam-se em desenhar de forma mais “visual”, os meninos 

de Santo António tem uma abordagem mais “abstrata”. Nestes últimos está contida a 

sobreposição de elementos, significados.  

 

 
  

Ilustração 1257 - Desenho de Janine, aluna do 3º ano da EBI Dr. Manuel 
Magro Machado – Santo António das Areias. “Eu gosto do Castelo.” A 
grande janela que é o castelo. É curioso ver que os autores de Santo 
António transportam para a arquitetura militar, elementos que pertencem 
à vila como os vãos de janela e as “belezuras” primorosas que os 
habitantes colocam nas suas janelas desde rendas, linho, cortinas 
dispostas “à maneira medieval” tal e qual como a autora demonstra. 
(Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 

Ilustração 1258 - Desenho de Andreia Lopes Mimoso, aluna do 4º ano da EBI 
Dr. Manuel Magro Machado – Santo António das Areias. Os merlões são os 
vãos da cadeia, que existem no piso térreo do edifício da Câmara velha ou 
paços do concelho de Marvão e estão gradeados. A autora desenhou também 
a forma das cantarias mais antigas que a vila detém em arco.  

As flores regularmente distribuídas nas ameias e a senhora florida à janela 
relembram que a maioria das casas da vila são bem cuidadas, apetrechadas 
de vasos ou trepadeiras bem aparadas e de vários formatos. Não é por acaso 
que em muitas casas há os cachorros que são lajes de xisto e estão 
adjacentes aos vãos das janelas, para colocar vasos de flores. A paisagem 
natural claro está, é a parte sudoeste e oeste do município com os serros, 
vales e quintas.  

Os merlões também podiam representar as garras adentadas das cristas cujo 
o pano da muralha está preso. Também as “janelas prisão” podem demonstrar 
um lugar que foi um presídio e que ainda paira no ar essa perceção no 
presente. Por isso é intemporal porque o uso de outrora continua sob a forma 
espiritual. (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 

Ilustração 1259 - Desenho de Sofia Sérvrilo, aluna do 3º ano da EBI Dr. 
Manuel Magro Machado – Santo António das Areias. “Eu gosto da igreja porque 
é muito linda.” A autora na sua frase refere “igreja”, o que depreende ser a 
igreja do convento de Nossa Senhora da Estrela. Gerou confusão, porque a 
primeira tendência para pensar quando se viu o desenho em linhas gerais foi 
os Paços do Concelho com a torre sineira e o pelourinho, mas minuciando o 
foco denota que se trata de um cruzeiro e não de um pelourinho que não tem 
nenhuma cruz a encimá-lo. (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 
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Ilustração 1260 - Desenho de Laura Sofia Pires 
Marques, aluna do 4º ano da EBI Dr. Manuel Magro 
Machado – Santo António das Areias. O desenho 
indiretamente indica que há um grupo de casas no 
interior da Praça Forte de Marvão.  

Além desta autora, mais 2 meninos da escola da 
Portagem representaram Marvão no sentido norte – sul. 
Isto quer dizer que não desenharam apenas uma 
encosta (ou a do lado oeste ou a do lado este) e não 
desenharam um pormenor ou tarefa. Desenharam sim, 
em eixo axial, o castelo a uma cota mais alta e de 
seguida a parte urbana que está defronte. Os outros 2 
meninos da Portagem, o Dinis Semedo e o Guilherme 
Farinha, ambos do 3º ano, desenharam o jardim de 
Santa Maria em frente ao castelo. (Agrupamento de 
escolas de Marvão, 2017) 

Ilustração 1261 - Desenho de Felícia Alexandra Owen 
Gomes, aluna do 4º ano da EBI Dr. Manuel Magro 
Machado – Santo António das Areias. A autora quis 
transmitir ao observador que as fortificações vão-se 
desenvolvendo para baixo, acompanhando a 
inclinação das camadas quartzíticas que deslizam 
suavemente pela encosta este - sudeste restando o 
lado oposto da cerca urbana desenhado mais acima 
(as curvas na parte superior do desenho). Isto significa 
que o povoado está no interior entre a parte alta e 
baixa.  

Repare-se como a autora para ilustrar que acontece 
algo no interior da fortaleza, rasga vãos nesta. Mais 
abaixo vê-se a representação do casario a acompanhar 
a inclinação da encosta E (as duas casas); as flores 
simbolizam o rossio e a igreja presume-se que seja a 
do convento de Nossa Senhora da Estrela que está 
extramuros. A menina desenha o banco da igreja e o 
sino. (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 

Ilustração 1262 - Desenho de Luana, aluna do 4º ano da 
EBI Dr. Manuel Magro Machado – Santo António das 
Areias. A maioria dos desenhos dos alunos de Santo 
António tem vários indicadores no mesmo suporte e 
inclusive, pode-se dividir o desenho em várias partes para 
falar de cada pormenor. Os desenhos da Portagem 
abordam o conjunto. Neste lado de Stº António há mais 
detalhes e exige que o observador conheça razoavelmente 
o concelho, porém os visitantes reconheceriam Marvão 
diretamente nos desenhos dos alunos da Portagem, 
porque é a imagem mais conhecida de Marvão, é aquele 
bolbo de raízes de quartzito a coroar uma montanha e a 
força do Homem para domar aquele terreno infalível, mas 
sem lhe tirar o prestígio. 

O desenho da autora mostra a edificação militar como o 
elemento marcante e no interior há arruamentos 
desnivelados em que a autora vai com a mãe e a irmã bebé 
e o carrinho e na rua acima outra senhora a caminhar. O 
curioso é que se olharmos o desenho de outra forma há o 
castelo e a vila ao lado, no contexto mais direto! O casario 
bem compacto em bloco, desenhado quase em mancha. 
No lado direito há outra perspetiva, o eixo noroeste – 
sudeste que nos extremos estão precisamente o castelo e 
no extremo oposto o convento com a igreja (a missa). Mas 
ainda se pode admitir o castelo (centro), as fortificações 
(que estão mais baixas) simboliza que há um grande 
elemento defensivo e os reforços (a cerca, as barbacãs, 
fossos, guaritas, portas abaluartadas) e a igreja 
extramuros. (Agrupamento de escolas de Marvão, 2017) 
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ENTREVISTAS EFETUADAS NAS 4 FREGUESIAS DO MUNICÍPIO DE MARVÃO* ABRIL / 2017 – QUADRO I – QUESTÕES GERAIS  

                      

                      

ENTREVISTADOS 

SEXO IDADE (ANOS) 
NIVEIS DE INTIMIDADE COM O LUGAR (MUNICÍPIO) DESLOCAÇÕES REGULARES FREGUESIA  

PROFISSÃO LAZER OBSERVAÇÕES NASCIMENTO / NASCIMENTO / 
PERMANÊNCIA 

ESTADIA CONCELHO DISTRITO REGIONAL 
RESIDENTE TRABALHO 

F M 18-25 26-64   65 +  PERMANÊNCIA 
ESTADIA 

TEMPORÁRIA TEMPORÁRIA (MARVÃO) (PORTALEGRE) 
(ALTO ALENTEJO / EST. 

ESPANHOLA) 

1 X 
    

X 
          X       

X 
  Sº SALVADOR STº ANTÓNIO 

FARMACÊUTICA … 
VIVE HÁ 8 ANOS 

              NASC. (AÇORES)         ARAMENHA DAS AREIAS  EM MARVÃO 

2 
  

X 
    

X 
X             

X 

    STº ANTÓNIO STª MARIA 
ADMINISTRATIVO SER AVÔ REFORMADO 

      
NASC. 

(RANGINHA)                 DAS AREIAS 
DE MARVÃO 

3 X   X             X         X 
Sº SALVADOR 

STª MARIA 
ESTUDANTE E 

TRABALHADORA NUM … CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

              NASC.(PORTALEGRE)         ARAMENHA DE MARVÃO BAR / CAFETARIA PÚBLICA NO IPP 

4 

  
X 

  

X 

  
X 

                
X 

STº ANTÓNIO 

ADMINISTRATIVO 

COOPERA ASSOCIAÇÕES 

  
  

                  DAS AREIAS 

EM 3 
ASSOCIAÇÕES NO CONCELHO * 

5 X 
    

X 
  

X 
                

X 
STº ANTÓNIO PROFESSORA DE ASSOC. 

… 
                      DAS AREIAS MAT. E CIÊNCIAS ÓRG. SOCIAIS 

6 
  

X 
    

X 
X             

X 
    

BEIRÃ GUARDA-FISCAL HORTA 

2 FILHOS ESTÃO EM 
LISBOA 

      
NASC. 

(S.A.AREIAS)                 ESPOSA NO LAR * 

7 X 
      

X 
X               

X 
  

BEIRÃ VÁRIAS 
LIMPEZA 

DOMÉSTICA 

FILHO TRABALHA NA 
C.M.M. E AS 

      
NASC. 

(BARRETOS)                 URBANA 
FILHAS ESTÃO EM 

ABRANTES 

8 X 
    

X 
  

X 
              

X 
  MORA NO BEIRÃ ASSISTENTE 

DESPORTO 
ESTUDOU EM 

                      CONCELHO (JUNTA DE FREG.) SOCIAL PORTALEGRE 

9 X 
    

X 
  

X 
                

X 
STº ANTÓNIO STª MARIA TÉC. SUPERIOR TRAB. MANUAIS TRABALHA NO 

                      DAS AREIAS DE MARVÃO DE TURISMO JARDINAGEM POSTO DE TURISMO 

10 X     X           X         X MORA NO STª MARIA EMPRESÁRIA … 
LICENCIATURA EM 

HISTÓRIA 

              NASC.(PORTALEGRE)         CONCELHO DE MARVÃO (ÁREA: ARQUIVO) * 

11 X     X           X       X   Sº SALVADOR ARAMENHA 

AJUDANTE DE 
COZINHA / 

PASSEAR 
… 

              NASC. (ALEGRETE)         COPA/ LIMPEZAS COM O FILHO 

12 
  

X 
  

X 
          X         

X 
STº ANTÓNIO Sº SALVADOR 

EMPRESÁRIO … … 
              NASC.(PORTALEGRE)         DAS AREIAS ARAMENHA 

13 
  

X 
  

X 
          X       

X 
  MORA NO Sº SALVADOR CURADOR DE  

CAÇAR … 
              NASC.(PORTALEGRE)         CONCELHO ARAMENHA MUSEU (AMMAIA) 

14 X 
      

X 

X               
X 

  Sº SALVADOR 

… 
COSTUREIRA E VOLUNTARIADO 

INFANTÁRIO EM CASTELO 
DE VIDE 

      NASC. (ESCUSA)                 ARAMENHA 
EDUCADORA DE 

INFÂNCIA  VOLUNTÁRIA NA IGREJA 

15 
  

X 
    

X X 
              

X 
  STº ANTÓNIO 

… CAFETARIA 
REFORMADO. 

                      DAS AREIAS 
ESTABELECIMENTO. DE 

CAFÉ (S.A.AREIAS)  

16 X 
    

X 
              X     

X … 
STª MARIA 

DIRETORA DO 
FESTIVAL 

TRABALHA NO 
CENTRO  SOCIÓLOGA / 

                  
NASC. 

(BOGOTÁ)     DE MARVÃO 
INTERNACIONAL DE 

CINEMA 

CULTURAL DE 
MARVÃO  ASSISTENTE SOCIAL  * 

                      

* AS QUATRO FREGUESIAS DO CONCELHO SÃO: BEIRÃ, SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS, SANTA MARIA DE MARVÃO, SÃO SALVADOR DA ARAMENHA. 
  

                    
  

                    
 
ENTREVISTADO 4  

 
* PERTENCE À ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS; MARVÃO MUSIC (PROMOVE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE MARVÃO); UJA ( UNIÃO DA JUVENTUDE ARENENSE). TRABALHA NUM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE SE  

  CHAMA «FORTIFICAR MARVÃO» E PERTENCE À CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS. 

 
   

                  
ENTREVISTADO 6   

* ESTEVE NO CARGO DE GUARDA FISCAL 23 ANOS; A SUA ESPOSA ESTÁ NUM LAR EM SÃO SALVADOR DA ARAMENHA; OS DOIS FILHOS ESTÃO EM LISBOA, NA ÁREA DE FINANÇAS E POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

 
   

                  
 
ENTREVISTADO 10  * TRABALHOU NA CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO, NO ARQUIVO HISTÓRICO. É EMPRESÁRIA E CONCILIA VÁRIOS RAMOS, COMÉRCIO (MERCEARIA DA VILA DE MARVÃO) E HOTELARIA. 

                      
 
ENTREVISTADO 16  * VIVE EM MARVÃO HÁ 5 ANOS, NO PERÍODO DE VERÃO/PRIMAVERA ENCONTRA-SE EM MARVÃO, NO INVERNO/OUTONO ESTÁ EM SEVILHA. O ESPOSO É PORTALEGRENSE. APRESENTOU O PROJETO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

  CINEMA À CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO, DO QUAL FOI ACEITE. É DIRETORA DO EVENTO. APRESENTA PELÍCULAS, NÃO SÓ EM VÁRIAS ÁREAS DO MUNICIPIO COMO TAMBÉM NA ESTREMADURA, ESPANHA. 
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APÊNDICE C 

Quadro II – Questões de desenvolvimento 
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ENTREVISTAS EFETUADAS NAS 4 FREGUESIAS DO MUNICÍPIO DE MARVÃO ABRIL / 2017 – QUADRO II – QUESTÕES DE DESENVOLVIMENTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ENTREVISTADO 1   (*1) ASSUME TAMBÉM QUE O SUPORTE OU APOIO FAMILIAR DOS AVÓS OU TIOS É MUITO GRANDE NA REGIÃO, MAS O CONCELHO CARECE DE UMA REDE DE APOIO PARA QUEM NÃO POSSUI ESTES ELEMENTOS DE PARENTESCO,  

  SENDO O SEU CASO, POIS NÃO NASCEU NO CONCELHO, VEIO TRABALHAR E TEM UMA FILHA E O HORÁRIO ESCOLAR NEM SEMPRE É COMPATÍVEL COM O DO SEU EXPEDIENTE. (*2) PESSOAS FOGEM DAS GRANDES CIDADES  

   PARA VIVEREM EM MARVÃO; ACHA QUE AS PESSOAS DEVEM-SE ADAPTAR AO LUGAR ONDE VÃO VIVER, RESPEITANDO AS TRADIÇÕES OU CULTURA. 
 
 
 
 
 
   

ENTREVISTADO 3  (*1) QUE DEVE ESTAR ABERTO INCLUINDO AO FIM DE SEMANA (O QUE NÃO SUCEDE) E HORÁRIOS MAIS ALARGADOS SOBRETUDO NA ESTAÇÃO DE INVERNO PARA URGÊNCIAS E CONSULTAS MÉDICAS, AS 

  DUAS ESPECIALIDADES FUNCIONANDO NO MESMO HORÁRIO.  
 
 
 
 

 
ENTREVISTADO 4   

  

(*1) A FARMÁCIA LIGADA À REDE NACIONAL E O CENTRO DE SAÚDE COM A EXTENSÃO COM MAIS HORAS É EM STº A. AREIAS; PARA PAGAMENTO DA ÁGUA, OS MORADORES DE Sº S. ARAMENHA TÊM DE IR À VILA (STª M. MARVÃO), 

JÁ OS DE STº ANTÓNIO BASTA IREM À SUA JUNTA. HISTORICAMENTE OS SERVIÇOS SEMPRE FORAM EM STº ANTÓNIO DAS AREIAS. O PODER LOCAL LEVA EM CONTA A OPINIÃO DOS HABITANTES E NENHUM PROJETO AVANÇA 

SE NÃO HOUVER ACORDO. (*2) PARA A OCORRÊNCIA DE VÁRIAS PROFISSÕES (SEM SER SÓ RESTAURAÇÃO OU HOTELARIA), TERIAM DE HAVER APOIOS QUE NÃO FOSSEM BUROCRÁTICOS. AS FÁBRICAS DE CONSERVAS E 

ENTREVISTADOS 
DIFERENÇAS ENTRE CADA FREGUESIA DO MUNICÍPIO NOVOS ESPAÇOS E REQUALIFICAÇÃO EVOLUÇÃO MARVÃO 

A SINGULARIDADE DE MARVÃO 
(ATIVIDADES COMERCIAIS, PROFISSIONAIS; SERVIÇOS PÚBLICOS; PODER LOCAL/JUNTA; ASPETOS BIOFÍSICOS) COMO SOLUÇÃO FUTURA NOS PRÓXIMOS 10 ANOS 

1 

HÁ TRANSPORTE PARA CRIANÇAS E IDOSOS, PORÉM A POPULAÇÃO ATIVA NÃO PRESCINDE DO TRANSPORTE 
PRÓPRIO. ASSUME QUE HÁ MUITAS ATIVIDADES,  MAIS EMPREGO É O QUE FALTA. É CALMO; NÃO TEM POLUIÇÃO;  

MUITAS ATIVIDADES DE LAZER COMO O COMPLEXO DESPORTIVO DE STº ANTÓNIO DAS AREIAS, FESTAS, FEIRAS 
E ATIVIDADES PARA AS CRIANÇAS. 

MESMO SENDO UM TERRITÓRIO 
PEQUENO. (*1) (*2)  A HISTÓRIA; NÃO HÁ BARULHO. 

2 
HÁ MAIS COMÉRCIO EM SANTO ANTÓNIO. EXISTIU FÁBRICAS DE CALÇADO, PRODUTOS ALIMENTARES, 

CONFEITARIAS. 
ZONAS VERDES E MAIS INDÚSTRIA NÃO VAI EVOLUIR A BELEZA DA PAISAGEM 

3 
MAIS EMPREGO EM SANTO ANTÓNIO DO QUE EM SÃO SALVADOR. NA FREGUESIA DE HAVER MAIS CARREIRAS, HIPERMERCADO, 

AS ASSOCIAÇÕES DE JOVENS 
ORGANIZAM "A VISTA"; " ESTEVE PERTO DE SER  

SANTA MARIA DE MARVÃO, OS TRABALHOS SÃO RELACIONADOS À CÂMARA MUNICIPAL. 
MINICENTRO COMERCIAL, E UM CENTRO 

DE SAÚDE  (*1) 
EVENTOS E ATIVIDADES PARA 

TODA A POPULAÇÃO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE". 

4 
EM STº ANTÓNIO EXISTEM OS SERVIÇOS TODOS, EM STª MARIA MARVÃO ESTÃO AS FINANÇAS E A CONSERVA 

… 
A CHAVE É O EMPREGO, PORQUE  

AÇÃO HUMANA  NO MEIO NATURAL TÊM 
SIDO 

TÓRIA (QUE SÃO OS ÚNICOS QUE STº AREIAS NÃO TEM) E AS RESTANTES FREGUESIAS É MAIS RESTAURAÇÃO E 
ALOJAMENTO.(*1) DE RESTO JÁ HÁ TUDO. (*2) 

HARMONIOSA, MUITO BEM ENQUADRADO. 
(*3) 

5 

STº ANTÓNIO DAS AREIAS É UMA FREGUESIA MAIS CONCENTRADA E A DE S. SALVADOR APESAR DE SER A 
MAIOR É MAIS 

PROBLEMA É MESMO A FALTA DE 
EMPREGO, 

O CONCELHO É MUITO 
PROCURADO POR ASPETO PAISAGISTICO E CULTURAL DO   

DISPERSA EM TERMOS DE POPULAÇÃO. EM STº AREIAS CONCENTRAM-SE MAIS JOVENS E HÁ MAIS CONVIVIO 
EX: BARES. (*1) 

PORQUE HÁ CENTROS LAZER E TEMPOS 
LIVRES ESTRANGEIROS. (*2) MUNICÍPIO; O CASTELO; VISTAS; AMMAIA; 

6 
O CLIMA É DIFERENTE ENTRE CADA FREGUESIA. NA BEIRÃ (ONDE RESIDE) É MUITO QUENTE NO VERÃO E DE  

REABILITAR A LINHA FÉRREA COM 
ESPAÇO 

ACREDITA QUE O FUTURO É MAIS 
EM A IMAGEM DO MONTE COM A MURALHA NO  

INVERNO MUITO FRIO. É MAIS SECO, AO CONTRÁRIO DE S. S. ARAMENHA, MAIS FRESCO E COM TEMPERATURAS 
MAIS AMENAS. PÚBLICO, HOSPEDARIAS, RESTAURANTES 

STº ANTÓNIO  DAS AREIAS (LOC. 
VIZINHA) ALTO E O VERDE DO RIO SEVER EM BAIXO. 

7 

PARA IR ÀS COMPRAS O MAIS RÁPIDO QUE HÁ PERTO DA BEIRÃ É A 2KM NOS BARRETOS. NA BEIRÃ NÃO HÁ 
TRABALHO. O 

UM MINIMERCADO NA BEIRÃ. (*2) 

HAVIA 2 ESCOLAS MAS 
DESLOCARAM OS MENINOS PARA 

A VILA DE MARVÃO.  
CENTRO DE SAÚDE ATENDE UMA VEZ POR SEMANA, 2 HORAS, MAS QUEM NÃO TEM TRANSPORTE E PARA UMA 

CONSULTA GERAL, BASTA.(*1) 
SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS; 

EMPREGOS 

8 DESENVOLVIMENTO DE COMÉRCIO  EM STº A. AREIAS E O RESTANTE NA ÁREA DE SERVIÇOS. 
POPULAÇÃO IDOSA NA MAIORIA, É  OS TURISTAS PROCURAM A  A HISTÓRIA, O PASSADO. 

RETICENTE À NOVIDADE E À MUDANÇA. PAISAGEM, O SOSSEGO. (*1) O MUNIC. MANTÉM AS TRADIÇÕES. 

9 

NÃO HÁ DIFERENÇAS MUITO SIGNIFICATIVAS ENTRE ELAS HOJE EM DIA, ANTIGAMENTE EXISTIAM POR CAUSA 
DA 

NÃO É NECESSÁRIO GRANDES PROJETOS, 
MAS SIM 

PESSOAS ESTÃO MAIS 
CONSCIENCIALIZADAS CONJUNTO DA SUA LOCALIZAÇÃO   

MORFOLOGIA DO TERRENO DE CADA FREGUESIA. O SETOR DOS SERVIÇOS QUE EMPREGA MAIS É OS LARES DE 
3ª IDADE 

MANTER O QUE SE TEM, CUIDAR, LIMPAR 
(*1) A MANTER O QUE É GENUINO (*2) 

(MONTE) MAIS O PATRIMÓNIO CONSTRUIDO 
(VILA FORTIFICADA). (*3) 

10 

NA ALA SUL HÁ RESTAURANTES E HOTELARIA PORQUE AS TERRAS SÃO MAIS CHAMATIVAS EM TERMOS DE 
TURISMO 

A JUNTA DE STª MARIA DE MARVÃO FAZ 
PEQUENOS ARRANJOS, 

DEPENDE DOS POLÍTICOS 
A QUALIDADE DE VIDA; É UMA TERRA MAIS  

NA PARTE NORTE HÁ A PEQUENA INDÚSTRIA, PEQUENOS SERVIÇOS. A JUNTA DE FREGUESIA DE STª MARIA 
ORGANIZA VÁRIAS (*1) 

RESTAURAM ALGUNS ELEMENTOS 
URBANOS. 

AUTÊNTICA COMPARANDO COM MONSARAZ 
(*2) 

11 

SIM. NA PORTAGEM HÁ MAIS RESTAURAÇÃO E A POPULAÇÃO DE STª MARIA É MAIS ENVELHECIDA; A JUNTA DE 
SÃO SALVADOR DA ARAMENHA   MAIS POSTOS DE TRABALHO. OS JOVENS NECESSITAM DE MAIS  O CASTELO; A CASA DA CULTURA;  

E STº ANTÓNIO LEVAM EM CONTA A OPINIÃO DOS MORADORES. NO VERÃO A PORTAGEM TEM MUITO 
MOVIMENTO. NO VERÃO HÁ, MAS SÃO TEMPORÁRIOS.  

APOIOS POR PARTE DA CÂMARA 
(*1) AS PANORÂMICAS; A PAISAGEM 

12 DIVERGÊNCIAS AO NIVEL DE OCUPAÇÕES PROFISSIONAIS.  

NA PORTAGEM VÃO FAZER UM PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO, 

AS PESSOAS SENTEM-SE É 
TRANQUILAS. A CIDADE DA AMMAIA; O ESPAÇO CIRCUNS 

UM PAV. MULTIUSOS E UM CENTRO DE 
SAÚDE (*1) 

OS TRABALHOS QUE HÁ SÃO MAIS 
(*2) 

CRITO DA ENVOLVENTE CONTRIBUI PARA 
(*3) 

13 

A FREGUESIA DE STº A. AREIAS É MAIS FABRIL; A FREGUESIA DE STª MARIA DE MARVÃO MAIS LIGADA AOS 
SERVIÇOS E TURISMO; É POSITIVO E AGRADÁVEL O QUE EXISTE, PARA VISITAR, É REALÇAR O QUE O PATRIMÓNIO QUER HISTÓRICO 

SÂO SALVADOR É MAIS AGRÍCOLA E TURÍSTICA; A FREGUESIA DA BEIRÃ DESENVOLVEU COM A CONSTRUÇÃO DO 
RAMAL DE CÁCERES. 

MAS PARA FIXAR, O TRABALHO É 
ESSENCIAL. (*1) DE MELHOR TEM O LUGAR E (*2) QUER NATURAL. (*3) 

14 

NA ESCUSA HÁ APENAS UM CAFÉ, É MAIS HABITACIONAL ESTA ALDEIA, DESLOCAÇÃO ATRAVÉS DE 
TRANSPORTE PARTICULAR UM POSTO MÉDICO, MAIS LIMPEZA 

HÁ MUITO TERRENO PARA 
DESBRAVAR “SE TIVESSE RECURSOS COMPRAVA  

(PERTENCE À FREGUESIA DE SÃO SALVADOR DA ARAMENHA). VIVIA-SE EM FUNÇÃO DAS CALEIRAS E DEIXARAM 
DE (*1) URBANA, PADARIA, EM ESCUSA. 

MAS NINGUÉM PEGA PORQUE O 
QUE (*2) UMA CASA NA VILA DE MARVÃO”.  

15 
SÃO SALVADOR DA ARAMENHA E SANTA MARIA DE MARVÃO SÃO AS MAIS PROCURADAS PARA VISITAR E 

MAIS TRANSPORTE PÚBLICO, COMO AS 
CARREIRAS 

O 25 DE ABRIL NÃO FOI POSITIVO 
PARA  A VIDA TRANQUILA; A PAISAGEM; A 

HISTÓRIA 

 AS DUAS RESTANTES FORNECEM OS BENS DE CONSUMO  E O ALOJAMENTO. 
EXPRESSO PARA PORTALEGRE; MAIS 

TRABALHO. 
AS FÁBRICAS DE STº A. AREIAS, 

(*1) 

16  DISSONÂNCIAS DO PONTO DE VISTA ECONÓMICO E CULTURAL. 

AS DIFICULDADES DE DESENVOLVIMENTO 
DO MUNICÍPIO ESTÁ A OCORRER O FENÓMENO  

A SEGURANÇA; A SERENIDADE. 
PRENDEM-SE COM A POUCA INFORMAÇÃO 

(*1) DE "VOLTAR À TERRA" (*2) 
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ESPECIARIAS EXISTENTES ESTAVAM CORRELACIONADAS COM A AGRICULTURA PORQUE PERTENCIAM À MESMA FAMILIA, GERALMENTE. CULTIVAVAM E DEPOIS ERA O PROCESSO FABRIL DE ARMAZENAMENTO, EMBALAMENTO, 

E VENDA. AS ASSOCIAÇÕES PERMITEM ÀS PESSOAS LOCAIS INTERAGIR COM O PATRIMÓNIO DA SUA REGIÃO. O FESTIVAL DE MÚSICA TEM UM IMPACTO ECONÓMICO MUITO SIGNIFICATIVO. (*3) E ISSO É MUITO RARO DE 

ENCONTRAR E A IDEIA É QUE MARVÃO SEJA PATRIMÓNIO  MUNDIAL PELA SUA PAISAGEM CULTURAL. 

  
 

   

   

ENTREVISTADO 5  
(*1) AO NIVEL ESCOLAR O MUNICÍPIO DÁ RESPOSTA ATÉ AO 9º ANO E DEPOIS PARA CONTINUAÇÃO DOS ESTUDOS, OS JOVENS DESLOCAM-SE PARA FORA DO CONCELHO E HÁ UMA CARREIRA DE MANHÃ E OUTRA À TARDE. 

  
(*2) HÁ MUITA FACILIDADE DE DESLOCAÇÃO, VIVER NESTE LUGAR NÃO É LIMITATIVO, MARVÃO ESTÁ PROXIMO DE CASTELO BRANCO E PORTALGRE; HÁ BOA QUALIDADE DE VIDA; «O MERCADO DA TERRA» É O EVENTO QUE 

  
 SE REALIZA EM ABRIL E TEM UMA EXPRESSÃO MAIS LOCAL (CONCELHO), SERVE PARA PROMOVER OS ARTIGOS DAS EMPRESAS PRODUTORAS E OS ARTESÃOS, GARANTIR A SUA SUSTENTABILIDADE E CONFIANÇA. 

                      
E 
 

ENTREVISTADO 7  (*1) O MÉDICO É ESPANHOL MAS VIVE EM STº ANTÓNIO, TEM UMA QUINTA DE CAVALOS. (*2) HAVIA 3 COMÉRCIOS NA BEIRÃ, DE VESTUÁRIO, ALIMENTOS MAS FECHARAM. AS COMPRAS DO MÊS VAI A PORTALEGRE.  

                      

 ENTREVISTADO 8  

 

(*1) ACREDITA QUE OS JOVENS DO CONCELHO NO GERAL E SOBRETUDO OS QUE ESTUDARAM FORA DO DISTRITO NÃO QUEREM O SOSSEGO DO INTERIOR. REFERE QUE AS MUDANÇAS NÃO ACONTECEM, MUITO POR CAUSA 

DAS PESSOAS COM UM MODO DE PENSAR ANTIGO; AS ASSOCIAÇÕES QUE EXISTEM EM STº ANTÓNIO DAS AREIAS AJUDAM NA PARTE DO EMPREGO, A ENTRETER OS MAIS IDOSOS COM CONCURSOS, TUNAS, MAS TUDO O QUE 

FUJA MUITO AOS BORDADOS É PARA DESCONFIAR. O MÉTODO MAIS EFICAZ É O "PASSA-PALAVRA" POR EXEMPLO: CURSO DE COMPUTADORES VOCACIONADO PARA OS IDOSOS, UMA VIZINHA  MAIS IRREVERENTE FOI E GOSTOU. 

  
DE SEGUIDA,  MOTIVOU OS RESTANTES VIZINHOS A IR.  

                      

  
 ENTREVISTADO 9  

 

(*1) A QUESTÃO DAS JANELAS NAS CASAS DA VILA DE MARVÃO SÃO UM PROBLEMA, PORQUE OS MORADORES DESEJAM TER ALGUM CONFORTO, E ISSO NÃO É POSSIVEL FACE ÀS IMPOSIÇÕES POR SER PATRIMÓNIO NACIO 

  
NAL. AS CASAS DA VILA POR SI SÓ JÁ SÃO CUSTEOSAS, MAIS A REABILITAÇÃO EM QUE ALGUNS CASOS É COMPLETA E ACOMPANHADA DE MUITAS LIMITAÇÕES, QUANTO AOS MATERIAIS, CORES, DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA, 

  

SISTEMAS CONSTRUTIVOS, QUE OS LOCAIS PREFEREM CONSTRUIR UMA CASA DE RAÍZ NO CONCELHO E NÃO NA VILA. AS HABITAÇÕES QUE ESTÃO INSERIDAS NO PARQUE NATURAL DA SERRA DE SÃO MAMEDE ESTÃO 

ENQUADRADAS COM A PAISAGEM NATURAL DADO NÃO TEREM LIBERDADE PARA GRANDES ALTERAÇÕES. SÃO POR VEZES AS OBRAS PÚBLICAS COMO OS MERCADOS MUNICIPAIS, CASAS DE BANHO PÚBLICAS QUE FEREM MAIS 

O ESPAÇO ENVOLVENTE COM A SUA ESTRUTURA DO QUE AS OBRAS PARTICULARES. HÁ MUITAS RESTRIÇÕES PARA OS PRIVADOS. 

  
(*2) OS ESPANHÓIS USUFRUEM DO LAZER QUE A POVOAÇÃO DA PORTAGEM OFERECE E OS PORTUGUESES APROVEITAM O COMBÚSTIVEL MAIS BARATO EM TERRITÓRIO ESPANHOL. AS NACIONALIDADES QUE MAIS VISITAM 

  
A VILA DE MARVÃO NO GERAL SÃO PORTUGUESES, ESPANHÓIS E FRANCESES, MAS TAMBÉM SE ENCONTRAM EM MENOR NÚMERO SUIÇOS, ALEMÃES, BRASILEIROS, DINAMARQUESES, AMERICANOS, HOLANDESES. 

  

AS DIFERENÇAS ENTRE VERÃO E INVERNO NOTAVAM-SE MAIS ANTIGAMENTE EM TERMOS DE FLUXO DE VISITANTES MAS AGORA JÁ NÃO, OS PORTUGUESES COMEÇARAM A VIAJAR MAIS AO FIM DE SEMANA. OS 

ESTABELECIMENTOS TURÍSTICOS AQUI DA REGIÃO NÃO CONTÉM MUITOS FUNCIONÁRIOS E CONTRATAM TEMPORÁRIAMENTE JOVENS NOS PERÍODOS DE MAIOR PICO DE PESSOAS, O QUE LEVA À PRECARIDADE. 

  

HÁ MUITOS ESTRANGEIROS QUE VIVEM NO MUNICÍPIO E TEM A SENSIBILIDADE DE MANTER O QUE OS APAIXONOU, DO LUGAR. (*3)  NÃO SE PODE AFIRMAR QUE MARVÃO É MAIS BONITO POR UM PORMENOR OU OBJETO MAS 

POR UMA UNIDADE IDENTIFICÁVEL 

                      

EENTREVISTADO 10  

 

(*1) CAMINHADAS PARA FORA DO CONCELHO AO GRUPO MAIS IDOSO; COLABORAM NA SEMANA SANTA E FESTIVAL DE MÚSICA. EM RELAÇÃO À INFLUÊNCIA DE ESPANHA NESTE TERRITÓRIO AFIRMA QUE A VIDA SE FAZ NA 

FRONTEIRA, ATÉ EM TERMOS HISTÓRICOS, NUNCA FOI SÓ DE UM LADO. A MAIORIA DAS PESSOAS DE MARVÃO  VAI AO MERCADO DE VALÊNCIA DE ALCÂNTARA NA 2ª FEIRA, VÃO ÀS FESTAS ESPANHOLAS, VÃO PÔR COMBUSTIVEL. 

ATÉ NA ALTURA DO CONTRABANDO SE LEVAVA PRODUTOS PARA ESPANHA MAS IMPORTAVA-SE IGUALMENTE E ALGUMAS FAMILIAS TEM PARENTES EM ESPANHA E VICE-VERSA. ACHA QUE EM RELAÇÃO AO SUPORTE FAMILIAR, 

A COMUNIDADE SE IMPORTA, HÁ MAIS PRÓXIMIDADE ENTRE AS PESSOAS DO QUE POR EXEMPLO EM LISBOA. (*2) E ÓBIDOS E TEM MAIS POPULAÇÃO RESIDENTE DO QUE ESTAS DUAS. E ESSE FACTO TORNA A VILA MAIS VIVA, 

PORQUE ÓBIDOS É MUITO TURISTA, PARECENDO UM "CENTRO COMERCIAL MEDIEVAL". 

                      

EENTREVISTADO 11  

 
 
(*1) SE A CÂMARA ARRANJASSE UMAS CASAS COM RENDAS BARATAS PARA JOVENS E UM CONTRATO DE TRABALHO EM VEZ DOS PROGRAMAS DE OCUPAÇÕES TEMPORÁRIAS, JÁ ERA UMA SOLUÇÃO FIÁVEL. A EVOLUÇÃO DE 

MARVÃO ESTÁ RELACIONADA COM O PARTIDO POLÍTICO. 

                      

 ENTREVISTADO 12  

 

(*1) MAIOR COM TODAS AS CONDIÇÕES, FICA MAIS CENTRALIZADO E AGREGA AS ALDEIAS DE GALEGOS, ESCUSA, PORTO DA ESPADA, ALVARRÕES E A VILA DE MARVÃO. ESTES ESPAÇOS PÚBLICOS, CONSIDERA QUE VAI SER 

BENÉFICO PARA TODOS. (*2) JUNTAS, CÂMARA, LARES, CENTROS DE DIA, RESTAURANTES NÃO CHEGAM PARA EMPREGAR TODA A GENTE E A BOA PARTE TRABAHA EM CASTELO DE VIDE, PORTALEGRE… EM RELAÇÃO À CRIAÇÃO 

DO PRÓPRIO NEGÓCIO, CONHECER BEM O QUE MAIS CARECE NO MUNICÍPIO, POIS ESTE É MUITO PECULIAR. CONSIDERA O QUE HÁ DE MAIOR POTENCIAL SÃO EXPLORAR OS PRODUTOS NATURAIS DA TERRA, OS CASTANHEIROS,   

  
AS NOGUEIRAS E AS AMORAS. (*3) REFORÇAR A FORTIFICAÇÃO E O MONTE QUE A ERGUE. O QUE MAIS GOSTA DE MARVÃO É A PAISAGEM. 

 
 
 

EENTREVISTADO 13                      

    

(*1) TÊM OS SERVIÇOS BÁSICOS PARA UM CONCELHO DE MENOR DIMENSÃO. (*2) DIVULGÁ-LO DE FORMA EFICAZ. PARA RESIDIR TEM DE SE RESPEITAR O LUGAR E GOSTAR DESTE TIPO DE AMBIÊNCIA RURAL, LIGADO À 

NATUREZA. AO NIVEL CULTURAL, NA PORTAGEM NÃO HÁ SÓ A CIDADE ROMANA DA AMMAIA, MAS TAMBÉM A PONTE E A TORRE QUINHENTISTA JUNTO AO RIO SEVER E TODA A ZONA ABRANGIDA PELO PARQUE NATURAL DA 

SERRA DE SÃO MAMEDE, ONDE SE PODE FAZER PERCURSOS PEDESTRES, MIRADOUROS E ESPÉCIES ANIMAIS E DE FLORA. (*3) GOSTA DE VIVER PERTO DA NATUREZA. 

    

                      

EENTREVISTADO 14  

 

(*1) TER O SEU VALOR COM O APARECIMENTO DAS CIMENTEIRAS. ERAM 50 CRIANÇAS QUE ESCUSA TINHA NO SEU TEMPO DE MENINICE AGORA SÓ 5 CRIANÇAS É O QUE HÁ. PELO QUE DIZ. “A PORTAGEM ANTIGAMENTE ERA 

UMA ESTRADA”, AGORA ESTÁ MUITO DESENVOLVIDA COM O CENTRO DE LAZER. (*2) VIGORA NA REGIÃO É O REGIME DE MINIFÚNDIO 

                      

EENTREVISTADO 15  (*1) TIVERAM DE ENCERRAR. SUGERE QUE SE INVISTA EM NEGÓCIOS PRÓPRIOS DE PEQUENA ENVERGADURA, PEQUENA INDÚSTRIA. 

                      

EENTREVISTADO 16  
(*1) QUE NÃO CHEGA ÀS PESSOAS, NÃO SÓ RESIDENTES COMO DE FORA. (*2) NO SEU CASO AFIRMA QUE O ESPOSO TEVE DE HERANÇA UMA QUINTA NO DISTRITO DE PORTALEGRE E RESOLVERAM VOLTAR E CRIAR OS 

  
FILHOS NUM AMBIENTE TRANQUILO E SEM VIOLÊNCIA. ESTÁ A INTEGRAR NA SUA QUINTA ALGUNS JOVENS AGRICULTORES DO QUAL ACREDITA QUE PODE SER UMA DAS ÁREAS A APOSTAR PARA A EVOLUÇÃO DESTE TERRI 

  
TÓRIO. OS MAIS JOVENS PODEM E JÁ ESTÃO A MUDAR O CONCELHO COM “NOVAS FORMAS DE OLHAR A PAISAGEM, A VIDA E O CONFORTO”. ADMITE QUE GOSTA DE VIVER EM MARVÃO NA PRIMAVERA E NO VERÃO, DE INVERNO  

  
SENTE-SE MELHOR EM SEVILHA PORQUE DEIXA DE HAVER ATIVIDADE CULTURAL E DE ÓCIO EM MARVÃO. 
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Análise dos Quadros I e II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 



O Município de Marvão e sua intemporalidade 

 

Rita Alexandra Eufrásia Gomes                                                                                                                              813 

 

Análise dos Quadros I e II: 

 

A finalidade dos inquéritos era aliar o conhecimento científico ou académico proveniente 

dos vários meios de investigação com o que as pessoas de níveis de intimidade distintos 

sentiam e marcavam o lugar.  

Optou-se inicialmente por entrevistar 4 pessoas de cada freguesia do concelho de 

Marvão, porém dadas certas circunstâncias de oportunidade, na freguesia da Beirã 

foram entrevistadas 3 pessoas, na freguesia de Santo António das Areias 5 

entrevistados, na freguesia de Santa Maria de Marvão se indagou 4 pessoas e na de 

São Salvador da Aramenha, 4 indivíduos igualmente. O que perfaz um total de 16 

entrevistados, como era o suposto, excedendo o número na freguesia de Santo António.  

Estabeleceram-se dois quadros, cujo o primeiro trata de questões particulares gerais e 

o segundo com as perguntas mais substanciais relacionadas com o tema da 

dissertação. No campo pessoal, as conclusões que se averiguaram foi: 

 A maioria dos entrevistados se encontram na idade adulta ativa o que contradiz 

a opinião geral de que o interior do país só revela pessoas envelhecidas.  

 Reparou-se que os mais idosos com mais de 65 anos nasceram todos no 

concelho e permanecem hoje ainda, referindo curiosamente o local onde 

nasceram especificamente. 

 Os mais jovens nas idades dos 20 e 30 anos já nascem em Portalegre (cidade 

distrito) e residem no município de Marvão.  

 Não se verificou no universo das 16 pessoas, alguém que tenha nascido no 

concelho e vivesse atualmente apenas por uma temporada. Portanto existe uma 

permanência da maioria, mesmo na vida adulta. 

 Nas deslocações regulares, concretamente semanais e de fim de semana, as 

pessoas mais velhas não se aventuram fora do concelho. Os entrevistados com 

filhos pequenos deslocam-se a Castelo de Vide e Portalegre. Notou-se que os 

indivíduos, de conhecimento superior, ligados à cultura, ao turismo, empresários 

costumam ir a Espanha e a outras regiões do Alto Alentejo. 

 Dos 16 indagados, as freguesias com mais residentes a viver é Santo António 

das Areias e São Salvador da Aramenha e a menos habitada é a que emprega 

mais do universo das entrevistas, é a de Santa Maria de Marvão.  

 No aspeto da profissão, os que estão aposentados atualmente, assumem que 

não se mantiveram só num ou dois trabalhos, mas numa pluralidade de 

empregos. Deste grupo de reformados, se observou que alguns demonstraram 

certa relutância em dizer as suas ocupações profissionais. 
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 Nas atividades de tempos livres determinados entrevistados não responderam, 

ou porque não entenderam a questão, por achar que estávamos a perguntar se 

teriam mais alguma tarefa profissional ou porque preferem a reserva. Tal como 

as profissões, as atividades de ócio são diversificadas, mas refletem o lugar que 

está a ser investigado. 

 Dos 4 empresários entrevistados, 2 têm uma mercearia, 2 uma cafetaria, em que 

um dos cafés está inserido no Centro Cultural de Marvão. 

 Todos os averiguados com formação superior, estudaram em Portalegre. Os 

cursos são mais relacionados com a área de letras como Assistente Social, 

Línguas e Literatura, História, Administração. Âmbitos que interessam 

claramente ao município.  

No segundo quadro em que opera as questões pertinentes ao caso em estudo, 

objetivou-se: 

 Foi unânime, no que respeita à pergunta, se haveriam diferenças entre cada 

freguesia respeitante aos empregos, comércio e características biofísicas e de 

facto existem nas mais variadas vertentes. Somente a entrevistada 9, técnica 

superior de turismo, afirma que atualmente já não há diferenças consideráveis, 

nem por causa da morfologia do relevo.  

 Os mais positivos dos entrevistados são os de Santo António das Areias, que 

admitem ter uma boa qualidade de vida, com os serviços e equipamentos 

essenciais para a dimensão do concelho. Já os da Beirã, freguesia vizinha são 

os mais queixosos. Esta terra se tornou freguesia na década de 40 do século XX 

com a construção do ramal de Cáceres. Todavia, com a diminuição progressiva 

de passageiros e mercadorias encerrou esta estação de caminhos de ferro do 

qual a Beirã dependia a sua sobrevivência. 

 De um modo geral se constatou que a maioria concorda que é dispensável haver 

mais equipamentos de lazer, saúde, comércio, contudo deve essencialmente 

preservar os que já operam. Executar pequenos arranjos, reabilitar, limpar. Só 

os da Beirã é que atentam a estruturas como um minimercado ou transformar a 

estação num espaço polivalente de funções diferentes.  

 Para os indagados o que realmente é vital para o concelho é a criação de 

emprego. Mas em nenhum deles se perspetivou quais os tipos de trabalhos para 

além dos que subsistem, que seriam sustentáveis na região. Somente os 

Sujeitos 12, 14 e 16 que curiosamente estão relacionados à parte sul (freguesia 

de São Salvador da Aramenha) se aproximaram, afirmando que um dos 

potenciais seria a dedicação às culturas agrícolas que se adaptam facilmente 
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nestes solos, como exemplos o castanheiro, as amoras, as nogueiras. Criação 

de hortas de plantas aromáticas e medicinais.  

 Quanto à evolução do município de Marvão, as opiniões divergem. Destacam o 

papel das Associações de Jovens neste meio, que facilitam a procura de 

emprego ou de atividades recreativas, estão mais próximos da população do que 

concretamente a Câmara Municipal e os partidos políticos, que deveriam 

oferecer mais incentivos aos mais jovens quanto a oportunidades de trabalho, 

concursos, workshops, formações profissionais. 

 Também referente ao tema de como será o futuro do concelho, certos inquiridos 

mencionaram os estrangeiros que procuram muito este local para viver e já 

alguns portugueses provenientes de zonas urbanas, que começam a admirar a 

natureza e sem apreço pela confusão e grandes superfícies. 

 A última questão prendia-se com o que Marvão teria de diferente, especial e 

ímpar que o identificasse, a sua marca. O espanto foi que do total dos 16, só um 

é que indicou apenas um componente, a Vila de Marvão que considera ser o 

“ingrediente” que publicita aquele território. No entanto, os restantes 15 não 

conseguiram escolher só um elemento, mas vários que caracterizam aquele 

espaço, tais como, a serenidade; a paisagem; o castelo; as panorâmicas; a 

Ammaia; o passado; as tradições. Este resultado traduz que Marvão é um 

conjunto inigualável, porque cada elemento só por si não seria tão autêntico, 

nem contaria toda a história daquele lugar. Deixar-se-ia outras qualidades de 

fora que merecem ser ressalvadas identicamente. 

 O entrevistado 10 confirma que na vila de Marvão vive diariamente pessoas, 

indivíduos genuínos, não só habitantes temporários ou turistas, comparando 

com a vila de Monsaraz ou Óbidos que já são muito museológicas. A vila de 

Marvão revela uma naturalidade que se pensa provir da elevação a que este 

povoado está exposto. O que exige uma concentração histórica dos bens 

primários, sem que os moradores tenham que recorrer às aldeias vizinhas da 

envolvente que estão a cotas muito inferiores. O acesso até à vila, hoje em dia, 

está mais facilitado, mas antigamente os caminhos eram escalavrados e 

declivosos, o que desde sempre exigiu uma certa independência dos habitantes 

da vila. 

  Com exceção dos entrevistados da Associação de Santo António das Areias e 

a pessoa 16 que trabalha no Centro Cultural de Marvão e é a responsável do 

Festival de Cinema, ninguém abordou a criação de espaços culturais para o 

concelho, dedicados às artes, literatura, ciências (com exposições didáticas 

sobre a fauna e flora, geologia…do território em destaque).      
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