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Castelo de Marvão
Het kasteel van Marvão ligt op 843 meter hoogte, op één van de hoogste punten van het gebergte Serra de São
Mamede, op de zogenaamde Serra do Sapoio. Het gebergte is behoorlijk steil, waardoor er een natuurlijke
verdediging aanwezig is. Het is slechts toegankelijk vanaf de westkant en hierdoor heeft de bevolking zich aan die
zijde binnen de muren gevestigd. Vanaf hier kon men de grens met het buurland zien en de Spaanse plaats Valencia
de Alcántara, waar diverse malen de vijandelijke legers het land binnen kwamen.
Het geheel is heel goed behouden en bestaat uit een opeenhoping van forten, die overeenkomen met verschillende
bouwperioden die goed gedocumenteerd zijn.
Uit de tijd van de christelijke verovering door D. Afonso II (12e eeuw) dateren nog delen van de kasteelmuren, het
romaanse portaal van de donjon, de poorten Portas da Traição en de kleine cisterne. Aan het eind van de 13e eeuw
gaf koning D. Dinis opdracht tot bouwwerkzaamheden ter verbetering en versterking van het kasteel. Deze
werkzaamheden worden vermeld in de poorten met een verbroken boog en de afzetting van het woongebied. In de
15e en 16e eeuw werden de toegangspoorten versterkt, de donjon veranderd en de grote cisterne gebouwd.
De bastions van de poorten Porta de Rodão, Porta da Vila, Porta do Fortim en Porta da Rua Nova zijn later gebouwd
in de 17e eeuw toen er opnieuw werkzaamheden werden verricht in het kader van het versterken van de verdediging
tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tussen Portugal en Spanje (1640-68). Aan het einde van de eeuw werden de
uitkijktorens gewijzigd en de ingangen tot het kasteelplein veranderd. Toen werden ook de Forno do Assento en de
werkplaatsen van de citadel, die er nu niet meer zijn, gebouwd.
Behalve om zijn militaire bijzonderheden wordt het kasteel van Marvão voornamelijk gewaardeerd vanwege het
omringende landschap. Het is dan ook de moeite waard om over de kasteelmuren te lopen en te eindigen bij de
donjon, waar men, volgens een volksgezegde, “de vogels van boven kan bekijken”.
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