
(Re)centrar Borba é um projecto a duas velocidades/alcances: 
- uma urbanística abrangendo a área do Centro Histórico de 
Borba;
- outra arquitectónica de (re)abertura da porta da Torre do sino nas 
muralhas do Castelo.

Porque indissociáveis apresentam-se integrados, ainda que o 
enfoque do presente trabalho seja a Porta.

A Torre (sineira, relógio) que foi construída sobre a porta-muralha 
obturou a comunicação entre o interior e o exterior do Castelo. 
Pretende-se como objectivo primordial restabelecer a 
comunicação assim como funcionar como uma alavanca de 
reabilitação e revitalização do conjunto.
A área intramuros apresenta-se hoje, sobretudo devido a esta e 
outras situação de enclausuramento, segregada da vida urbana 
ainda que seja o seu 'centro' (tendencialmente só geométrico). 
Consequentemente todo o corpo físico e social apresenta sinais 
de profunda degradação e desentendimento do seu significado e 
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1. introdução 
a. exposição do projecto global 

 
(Re)centrar Borba é um projecto a duas velocidades/alcances:  
- uma urbanística abrangendo a área do Centro Histórico de Borba; 
- outra arquitectónica de (re)abertura da porta da Torre do sino nas muralhas do Castelo. 
 
Porque indissociáveis apresentam-se integrados, ainda que o enfoque do presente trabalho seja a Porta. 
 
A Torre (sineira, relógio) que foi construída sobre a porta-muralha obturou a comunicação entre o interior e o exterior 
do Castelo.  
Pretende-se como objectivo primordial restabelecer a comunicação assim como funcionar como uma alavanca de 
reabilitação e revitalização do conjunto. 
A área intramuros apresenta-se hoje, sobretudo devido a esta e outras situação de enclausuramento, segregada da 
vida urbana ainda que seja o seu ‘centro’ (tendencialmente só geométrico). Consequentemente todo o corpo físico e 
social apresenta sinais de profunda degradação e desentendimento do seu significado e valor sócio-cultural e 
económico. 
 
A envolvente próxima reflecte também esta tendência ainda que seja sobretudo afectada pela nova lógica errática de 
funcionamento urbano (já verificada no inicio do séc. XIX e agora mais acelerada) induzida pela atracção das 
expansões urbanas periféricas dominadas pelos novos equipamentos públicos e comerciais e as novas 
acessibilidades. 
   
A intervenção na Torre reveste-se de particular delicadeza, tendo sobretudo em conta o seu aspecto construtivo. 
Entendemos assim que o processo construtivo é em si mesmo um factor de identidade patrimonial determinante. 
A abertura será pois determinada pela sua natureza construtiva1, pela contiguidade da porta preexistente, pela lógica 
urbana e por razões de natureza estilística e tipológica. 

                                                 
1 na ausência de sondagens especificas, podemos considerar a partir da compilação dos elementos recolhidos, que a Torre será constituída por taipa e alvenaria de pedra 
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As sondagens arqueológica confirmaram algumas pistas de trabalho, em particular a existência da porta medieval revelando 
elementos construtivos originais, assim como as cotas originais dos pavimentos.  
 
 
 

b. estratégia, filosofia e metodologia 
 
Pretende-se fazer a intervenção faseada, isto é, em primeiro lugar (I fase) a restituição funcional retomando a comunicação 
entre o interior e o exterior do Castelo, num segundo momento (II fase) a demolição das construções exteriores anexas à 
muralha, e a abertura transversal da Torre, e por último podendo ocorrer em simultâneo (III fase) a intervenção no espaço 
público, o restauro e a reabilitação do Castelo, tendo em conta todas as vertentes em causa, desde as infra-estruturas, aos 
usos – dando particular atenção à habitação e ao comércio, até à funcionalidade em particular ao nível da mobilidade 
(pessoas e automóveis). 
 
Consideramos assim que mais importante que a intervenção em si mesma, o que está em causa nesta fase é a metodologia 
de abordagem, como garante da validação de um processo onde as diferentes intervenções (fases) se integram e se 
complementam reflectindo sempre o resultado da anterior, perseguindo a clareza do conhecimento da reflexão e dos 
objectivos. 

 
2. análise de situação 
 

a. servidão administrativa de âmbito cultural1 
 

i. imóveis classificados 
 
Castelo de Borba, classificado como Imóvel de Interesse Público 
Decreto 41191, DG 162 de 18-07-1957 
 
Pelourinho de Borba, classificado como Imóvel de Interesse Público 

                                                 
1 fonte IPPAR 



 
ii. em vias de classificação 

 
Igreja e Hospital da Santa Casa da Misericórdia / Santa Casa da Misericórdia de Borba 
Igreja da Misericórdia, Hospital do Espírito Santo 
 
Palácio Silveira Meneses / Palácio dos fidalgos Silveira Menezes 
Palácio Silveira Fernandes 
 
Edifício dos Paços do Concelho / Paços do Concelho de Borba 
 
 

b. histórica 
 
A área em análise abrange o núcleo original da vila que, por facilidade de explanação, subdividimos em três zonas 
complementares, a saber: 

– núcleo intramuros; 
– artérias extramuros (traçado medieval) 
– zona oriental da vila. 

 
Núcleo intramuros 
O núcleo original é certamente muito antigo, sendo que a conquista cristã ocorreu no reinado de D. Afonso II, em 1217, e a 
construção da cerca defensiva foi iniciativa do rei D. Dinis no início do século XIV. Esta estrutura militar – como nos refere 
Túlio Espanca – «dispõe-se em planta quadrilateral e a sua construção obedeceu ao sistema corrente das fortificações 
similares da região, de grossa alvenaria – opus incertum – com amuramento espesso em altura normal, coroado por merlões 
góticos e de largo adarve que corria por toda a muralha»1 
 
Ainda hoje é possível seguir à vista o traçado da cerca em três dos seus quatro lados, uma vez que «cinta do lado oriental, 
correndo na linha dos adros das igrejas Matriz e de S. Sebastião, naturalmente englobando intramuros as actuais ruas da  

                                                 
1 Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Évora, vol. I, p. 69, 1978. 
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Cruz e das Flores, começou a ser sacrificada em períodos antigos, mas no ano de 1750 ainda subsistia na sua maior 
parte, embora sofresse alguns estragos no megassismo que arrasou Lisboa. Todavia, a urbanização da Praça Nova e 
do Rossio de Baixo, mas sobretudo o levantamento dos Paços do Concelho, feitos a expensas da Casa Real na 
década de 1790, determinaram o sacrifício deste lanço, onde, julgamos, haveria uma porta de serviço do arrabalde das 
CASAS NOVAS, talvez denominada do Sol (...)»1 
 
O facto da cerca ter sido erguida em local pouco acidentado, no que é excepção à prática medieval, levanta 
dificuldades acrescidas na indagação, quer das motivações da eleição do lugar, quer do hipotético percurso no troço 
em falta no lado oriental. Na verdade, não se verifica aqui a prática imanente de seguir as curvas de nível que, quase 
invariavelmente, remetia para um traçado elíptico da cercas defensivas e, consequentemente, para o carácter 
centrípeto da estrutura urbana, quer dentro, quer fora de portas. 
As portas que todavia subsistem, ainda que desfiguradas porque destituídas dos arcos góticos que as encimavam e 
dos respectivos passadiços, respeitam, de norte para sul, à Porta do Celeiro (a Nordeste) que se apresenta munida de 
um só torreão, a Porta de Estremoz (a Oeste) que apresenta os dois torreões e, por último, a Porta do Sino (a Sul), 
obstruída de há muito com a Torre do Relógio, que é a única que presumivelmente se encontra próxima do seu estado 
original. Há a salientar, de permeio, a primitiva Torre de Homenagem, posteriormente Cadeia Comarcã, que é o 
elemento de mais forte presença, pese embora se encontre truncada da parte significativa da sua estrutura superior. 
 
No interior da cerca, observa-se uma estrutura urbana de matriz medieval, com as edificações dispostas “em 
correnteza” perfilando arruamentos alinhados por portas, sem obviar a que no interior dos lotes surjam espaços vazios, 
hoje por hoje, muito ocupados com construções não qualificadas. Esta matriz de apropriação ainda hoje é 
particularmente visível no lado poente, sendo que a nascente só parcialmente isso se verifica, uma vez que, como 
acima se referiu, o reformular de arruamento – a actual Avenida 25 de Abril – nos finais de Setecentos2, em direcção 
ao Rossio de Baixo terá implicado parcialmente o sacrifício da cerca e a transfiguração da malha urbana adjacente, 
criando situações de impasse particularmente lesivas do ponto de vista urbano.  
 

                                                 
1 Idem, vol. I, p. 69 
2 onde corria a antiga Rua dos Açougues, depois Av. Dr. Oliveira Salazar. 
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O facto do núcleo intramuros ter vindo a perder importância desde muito cedo, quer pelo paulatino esvaziar de funções 
político-administrativas1, quer pela interrupção forçada de algumas das ligações com o exterior (a nascente e sul, aqui 
por obstrução da Porta do Sino) levou ao seu paulatino alheamento das vivências e decisões do organismo urbano. 
Esta terá sido, certamente, uma das principais razões pelas quais ainda hoje nos é dado observar muitas das 
características ancestrais do núcleo tardo medieval, nomeadamente a impressiva diversidade, quer das tipologias 
edificadas, quer dos diferentes graus de riqueza e aparato das habitações. 
Neste particular, há a destacar o interessante conjunto urbano formado pela Igreja da Santa Casa da Misericórdia, de 
volume e fachada singela mas altiva, cujos panos resultam da reconstrução de meados do século XVI (que foi 
posteriormente alvo de sucessivas campanhas, nomeadamente em finais do século XVII e meados do século XVIII), a 
Torre Sineira (que é resultado de grande campanha de finais do século XVII), o edifício do Consistório (e respectivo 
portal de traço barroco tardio) e, por fim, o Hospital que se desenvolve em redor de interessante pátio com galerias e 
arcadas em três das suas faces. 
Entre o casario, interessa ressalvar alguns interessantes exemplares de arquitectura seiscentista e setecentista – como 
a antiga Casa do Governador da Vila na rua Direita2 – pelo porte distinto, pelos trabalhos em cantaria de mármore, 
vãos de sacada (por vezes de peito) guarnecidos de varandas em ferro forjado e cornijas proeminentes que rematam 
coberturas a duas ou quatro águas. 
 
Artérias extramuros 
Com o definhar do núcleo original, foram as artérias circundantes que assumiram o controlo funcional e simbólico do 
povoado. A sua importância encontra-se plasmada no dédalo de ruas que aí desembocam, num traçado centrípeto e 
radial de génese medieval, que é testemunho da sua remota centralidade. 
O Alto da Praça ou Praça Velha3, lugar situado grosso modo entre a Porta de Estremoz e a Porta do Sino, tornou-se 
naturalmente o epicentro da estrutura urbana por longo período. É aí que funciona o Senado até finais do século XVIII 
e se situa o Pelourinho4. 

                                                 
1 O edifício original dos Paços do Conselho foi, segundo alguns autores, incendiado em 1662, pelas tropas espanholas de D. João de Áustria, na sequência dos trágicos 

acontecimentos da conquista da praça de Borba. 
2 actual rua Rodrigo da Cunha Ferreira. 
3 local que abrange a confluência entre a Rua Humberto Silveira Fernandes e a actual Avenida do Povo e que a toponímia sucessivamente designou por Praça D. Carlos, 

Marechal Carmona e Praça do Povo). 
4 Túlio Espanca refere a propósito do Pelourinho: «o qual, vandalicamente se apeou nos primeiros anos da presente centúria, peça de mármore branco da terra, de que existem 

restos em poder da Câmara Municipal.», In Inventário Artístico de Portugal, Distrito de Évora, I volume, pág. 100. 
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No que respeita à valia arquitectónica do edificado há a destacar alguns edifícios, pese embora as transformações a que foi 
sujeita ao longo dos tempos.1 Merece realce a Estação da Via Sacra dos Passos do Senhor, interessante exemplar de 
desenho barroco tardio. Túlio Espanca refere que «foi construído em 1755, com sacrifício ou simples adaptação da primitiva 
Ermida de N.ª S.ª da Nazareth, que os borbenses haviam fundado com licença de D. João V (...) segundo alvará de 20 de 
Fevereiro de 1722.»2 Esta, como as restantes estações da Via Sacra, destaca-se pela excepcional presença do trabalho em 
cantaria de mármore da região, num interessante efeito de contraste para com os paramentos de caiação, rudes e texturados, 
do casario que a envolve. 
No que respeita à arquitectura civil, há que destacar o Palácio dos Fidalgos Silveiras Menezes, situado em frente da Torre do 
Relógio, na actual Rua Humberto da Silveira Fernandes. Vemos na sua arquitectura os traços marcantes da arquitectura civil 
erudita de Setecentos e Oitocentos do Sul de Portugal, como refere na descrição que dela faz Túlio Espanca: «dispõe-se o 
imóvel num bloco austero e simples de arquitectura regional, de planta quadrangular, cunhado de aparelho marmóreo, aberto 
por teoria de janelas de sacada e de peitoril, dispostas em dois andares e rés-do-chão, de mármore branco, umas de 
aberturas rectilíneas e outras de vergas recurvas, em notória simplicidade concepcional. Ampla portada de lintel e cornijas 
bem demarcadas, dá acesso ao vasto pátio central.»3 
Outros edifícios haveria a destacar, como os Antigos Paços do Concelho ou a Casa nobre dos fidalgos Valadares de Castelo 
Branco, não fosse o carácter sumário do presente texto. Merecem igualmente destaque alguns dos arruamentos envolventes 
que, face à sua antiguidade, preservam um conjunto de edifícios de grande valor patrimonial, emprestando um ambiente de 
grande qualidade ambiental – que é vital assegurar – como sejam a Rua Marquês de Marialva4 e a antiga Rua de Évora.5 
 
Artérias orientais 
A zona oriental da vila apresenta uma estrutura urbana mais racional, no sentido da sua ortogonalidade e malha de trama 
larga. Atrevemo-nos a afirmar que há uma mudança de paradigma; abandonada a trama medieval, surge o modelo 
oitocentista, de espaços amplos esquadrados em torno de algum edifício significante. Esta dualidade não mais abandonou a 
estruturação e vivência da vila. 

                                                 
1  A D.G.E.M.N., por exemplo, procedeu em meados do século XX a vigorosa campanha de aformoseamento das muralhas, tendo demolido parte significativa do casario adossado à face 

exterior da muralha na actual Avenida do Povo. 
2 Op. Cit. pág. 90 
3 Op. Cit., pp. 107 e 108. 
4 antiga Rua do Príncipe Real. 
5 actual Rua 1.º de Maio. 
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Para entender a evolução, torna-se necessário recuar até ao momento da reestruturação do troço norte da antiga Rua 
do Príncipe Real, actual Avenida 25 de Abril, em finais de Setecentos, em que se procedeu à criação da Praça Nova,1 
com a construção do edifício dos Paços do Concelho, a Fonte das Bicas e respectivo parque, bem como a 
reestruturação das saídas para Elvas e Vila Viçosa.2 Esta realidade é reforçada, em meados do século XX, quando o 
regime do Estado Novo, por iniciativa do Ministério das Obras Públicas, ao pretender dotar a vila de uma artéria 
estruturante que fizesse comunicar antigas e novas centralidades, procedeu ao esventrar do casario que todavia 
subsistia, no que significou mais um rude golpe no sistema urbano medieval.  
 
No entanto, a nova realidade urbana ancorou-se a alguns elementos preexistentes, seja pelo retomar de antigos 
arruamentos, como a Rua de São Sebastião (que retoma a antiga Rua das Flores) ou a Rua de São Francisco, seja 
pela existência desde tempos remotos (1.ª metade do século XV) da Igreja Matriz de N.ª S.ª do Soveral ou de N.ª S.ª 
das Neves, construída à época em local fora de portas.3 
 
Fundamental na estruturação do antigo Rossio de Baixo, vai ser a construção, quase em simultâneo, da monumental 
Fonte das Bicas e, muito especialmente, do novo edifício dos Paços do Concelho. 
A fonte deve-se à iniciativa da Rainha D. Maria I, tendo sido erguida entre 1781-85 e «sucedeu à primitiva, do mesmo 
nome, que ficava sensivelmente no local onde se encontram plantados os copados plátanos da praça D. Amélia e 
portanto mais vizinha do adro da Matriz.»4  
Os Paços do Concelho foram erguidos entre 1789 (data da deliberação) e 1797 (data da conclusão), com traço da 
responsabilidade do sargento-mor de engenharia José Álvares de Barros que é igualmente o autor da Fonte das Bicas. 
É um edifício que se destaca pela sua implantação isolada, imponente volume monolítico (na realidade um U invertido), 
porte sólido (de acordo a matriz pombalina) e escala pública, que se oferece como peça chave na articulação e 
configuração dos vários espaços que a envolvem: Avenida 25 de Abril, Praça da República e Largo da Igreja Matriz. 

                                                 
1 antigo Rossio de Baixo, posteriormente Praça Rainha D. Amélia, actual Praça da República. 
2 Como refere Túlio Espanca «a empreitada teve efeito entre 1778-82 (...) e compreendeu a pavimentação da primeira calçada da estrada real de Vila Viçosa (...) que nascia na 

Porta da Trincheira, junto do desaparecido fortim que protegia a Igreja Matriz de N.ª S.ª do Soveral e terminava na Porta do Nó da vila ducal.» Op. Cit. p. 101. 

 
3 erguida «no cabeço das Casas Novas, sobranceiro ao castelo dionisiano e em local onde a tradição piedosa afirma que se deu o aparecimento da Virgem sobre um sobreiro, 

origem do nome primitivo, que ainda persistia no tempo do autor do Santuário Mariano, nos começos do século XVIII. (...) Daquele templo da época de D. João I nada nos chegou 

que assinalasse a sua importância arquitectónica e foi substituído pelo actual depois do terceiro quartel do século XVI (...).», In Inventário Artístico de Portugal, volume I, pág. 71. 
4 Op. Cit. pág. 104 
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Conclusão 
A reflexão sobre a evolução da estrutura urbana, permite-nos compreender que a passagem de testemunho entre o núcleo 
intramuros e o núcleo extramuros aconteceu de modo paulatino, sem sobressaltos, uma vez que dentro do mesmo paradigma 
de evolução urbana. A passagem para o modelo oitocentista, por seu turno, fez-se de modo mais abrupto, por iniciativas 
repentinas, que originaram uma estrutura binuclear que revela fragilidade, seja pela excentricidade do polo mais forte (Praça 
da República), seja pela falta de atractividade das velhas centralidades. 
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Relatório Final das Sondagens Arqueológicas Realizadas
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a. aspectos construtivos 

Ainda que por razões de carácter conceptual e funcional se considerem outros métodos de trabalho mais adequados deve 
ter-se presente que nas intervenções correntes de consolidação e reforço de construções antigas a utilização de materiais e 
técnicas actualmente vulgarizados (como o cimento, o aço e o betão armado), têm dado lugar a vários problemas de 
incompatibilidade. Torna-se, por isso, necessário recorrer a materiais e tecnologias que sejam compatíveis e duráveis e que 
respeitem o carácter original da construção.  

A subtracção de qualquer material construtivo de um edifício desta natureza requer sempre uma operação de sondagens, 
análise prévia e execução muito exigente. 
A introdução de elementos rígidos – lintel ou pórticos – poderá provocar uma descontinuidade do comportamento estrutural 
da torre, situação que importa acautelar. 
 
A própria introdução desses elementos novos irá certamente originar patologias estruturais – fendilhação ou rachas. 
Assim os vãos a criar deverão ser reduzidos, tanto quanto possível em dimensão e em número. Como alternativa aos lintéis, 
poderemos equacionar a execução de arcos, que poderão ser construídos de forma tradicional (por elementos). 
 
Metodologia possível para a abertura e construção dos arcos: 

1- introdução de perfis metálicos a atravessar as paredes, escorados, que suportarão chapas de sustentação do corpo da 
Torre; 

2- demolição da parede por fatias verticais intercalada com a construção do arco em tijolo burro (ou arcos paralelos); 
3- reforço dos paramentos ‘residuais’ por meio de ‘ligaduras’ de mantas de fibra de carbono 
4- eventual reforço da fundação 

 
Como alternativa e/ou metodologia complementar poderemos considerar a solução tipo ‘tuneladora’, método por acção 
simultânea de escavação e ‘encamisamento’, isto é, a colocação de elementos de revestimento e sustentação de âmbito 
provisório ou definitivo em progresso com a abertura do vão. Tal como a execução de pregagens, tirantes metálicos, injecção 
de produtos orgânicos e inorgânicos, podem constituir soluções importantes quanto aos trabalhos de reforço de estruturas de 
alvenarias antigas.  

Trata-se, assim, de um conjunto de opções especializadas, que recorrem quer aos materiais originais e aos métodos 
construtivos antigos, quer aos materiais mais avançados actualmente disponíveis. 
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Independentemente do processo construtivo qualquer intervenção deverá ser precedida de sondagens cirúrgicas 
(independentemente do prosseguimento do acompanhamento arqueológico) que no caso em concreto poderia passar 
pela carotagem, isto é por extracção de carotes em pontos representativos permitindo ensaios laboratoriais e a 
observação directa, caracterização dos materiais, mapeamento das anomalias e modelação analítica da estrutura. 
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PLANTA SÍNTESE 
1/1500                                                      

Área de Influência

Área de Intervenção Directa

Torre-Porta

Espaço Público

Construções anexas à muralha

Edifícios Demolidos nos anos 50

Edifícios Públicos

Edifícios com importância Patrimonial

Edifícios a Requalificar

Estacionamento

Troços de Muralha em estudo

Ligações funcionais de 
acessibilidade a peões

Ligações de acessibilidade 
de veículos / estacionamento 

Demolição

Construção

Troços de Muralha Medieval do séc XIV








