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Municipio de Marvão

Ficha técnica   
Obra de remodelação a cargo da Câmara Municipal de Marvão, 

sob a presidência de Victor Frutuoso, terminada em 2015.
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Por entre as atas da Câmara de Marvão da década de 40 do século XX já encontramos 

referências a várias intenções de criação dum museu municipal a instalar no castelo des

ta vila. Esta intenção estará seguramente relacionada com as visitas que alguns notáveis 

tarde Eugénio Jallhay e Afonso do Paço evidenciaram a riqueza arqueológica do concelho 

de Marvão sugerindo a necessidade de se recolherem em local seguro epígrafes e outros 

testemunhos que andavam dispersos pelas freguesias. Pela mão destes arqueólogos foram 

entregues, nos meados do séc. XX, à câmara municipal alguns materiais que se guardaram 

inicialmente nos antigos paços do concelho e posteriormente no Castelo de Marvão. Epí

grafes da Ammaia, peças pré-históricas de Vidais, cerâmicas alto medievais do Monte Ve-

lho, onde se incluía a célebre telha com a inscrição cristã, hoje desaparecida, e cabeceiras 

de sepultura medievais juntaram-se às armas das últimas guarnições da praça de Marvão, 

constituindo-se como um primitivo núcleo em exposição numa das casas junto à torre de 

menagem do castelo. 

Os antecedentes

Museu Municipal de Marvão (Igreja de Sta Maria de Marvão)


