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Introdução
Comopresenteartigopretende-secaracterizaralguns
dos temas que marcam a diversidade e transformação da
arquiteturadomésticadonúcleointramurosdeMértolaentre
ofimdoAntigoRegimeeoprimeiroquarteldoséculopassado.Estepropósitoenquadra-senoprojeto“ArquiteturatradicionaldavilaedotermodeMértola",atravésdoqualse
estendeàarquiteturadahabitaçãoeaopatrimóniourbanoa
investigação que o CampoArqueológico de Mértola tem
desenvolvido,emdiversasparcerias,aolongodemaisde
trintaanos(GomézMartínez,2014).Énestequadroquese
pretendeconferiraopresenteestudoumadimensãometodológicaintegradoracompreendendoorecursoadiferentes
instrumentos,desdeapesquisadocumentalatéaolevantamento dos conjuntos edificados e a reconstituição da sua
organizaçãoemdiferentesperíodos.
O desenho da planta integral da vila intramuros e dos
arrabaldes consiste, assim, num instrumento fundamental
paraainterpretaçãodosmodosdohabitaredatransformação desta arquitetura no tempo2. Constituindo ainda uma
abordagempreliminardainvestigação,esteartigopartede
umaleiturasobreascircunstânciasquemarcamolugarda
vilaaváriasescalas,paradepoisretomaradescriçãodas
tipologiasdelimitadasapartirdaarticulaçãoentredocumento
elevantamento(morada de casas térreas,morada de casas
altas e morada de casas nobres), e concluir interpretando
algumasdascondiçõesquemarcaramatransformaçãodesta
arquitetura (consolidação do quarteirão de uma só frente,
reconfiguraçãodaestruturapredialepermanênciaoudemoliçãodasmoradasdecasas).

1. A circunstância e a forma urbana
Aculturadeinterpretaçãoeconstruçãodolugaradquire,
emMértola,diferentesmatizesaolongodahistória,remetendoparadiversasexpressõesdecontinuidadeededescontinuidade.Comotemsidonotadoemdiferentesmomentos,constituiumterritórioquemarcouprofundamenteaforma
urbanaadiferentesescalas,considerando,entreoutrascondições: a importância do rio e da afluência da ribeira de
Oeiras na proximidade à zona limite de navegabilidade; o
porto e a transposição de rotas marítimas e terrestres; o
níveldascheiaseosperíodosderetorno;ouaorografiae
asáreasbemdelimitadasdeaptidãoagrícola.
Aocupaçãodesteesporãoéconformadahistoricamente
peloconjuntodasmuralhasqueretomaalinhadetransição
entreasvertentesdedeclivesmaispronunciadoseaplataformasuperior.Aindaassim,mesmonoespaçointramuros,
adiferençadecotasrevelar-se-ásignificativa,resultandoem
pendentespronunciadas,quernasruasdetraçadolongitudinal,querespecialmentenastravessasquenalgunscasos
integram lances de escada de articulação dos diferentes

Fig. 1 - Vista da área meridional do núcleo intramuros
de Mértola

planos.Seconsiderarmos,porexemplo,odesenhodeum
corte transversal pela praça da vila, passaremos, numa
distânciadecercade100metrosemplanta,dacota26para
a cota 64. Esta circunstância acabará por redundar numa
significativaproximidadeentreasviaslongitudinaiscorrespondente a uma distância de oito a 16 metros em planta
(quevencecomfrequênciaumadiferençadecotasentreos
cincoeos10metros),nãoresultandoassimnadisposição
corrente do quarteirão de duas frentes, mas conformando
quasesempreumasóbandadehabitações(Fig.1).
OnúcleointramurosdeMértolacompreendealgunsdos
temascaracterísticosdourbanismomedievaldoperíodosubsequenteàReconquistajáenunciados,porexemplo,para
asvilasdefundaçãodefronteira.Noentanto,aadoçãodesse
programaapareceráaquiprofundamentemarcadopelascircunstânciasparticularesdavila,nãoapenasemrelaçãoao
lugar de implantação, como também pela importância que
adquiremasestruturasconstruídasdeperíodosanteriores,
considerando: a consolidação e transformação do sistema
defensivopreexistente(emdiferentesciclosdesdeoinício
daromanização);aorganizaçãodotecidourbanoemruase
travessas,compreponderânciadaruaDireita,alcandorada
sobreoGuadiana,naligaçãodasportasdeBeja,aNorte,e
daRibeira,asul;apersistênciadamesquitaalmóada,convertida na igreja de Santa Maria (num primeiro momento
comumreduzidoprogramadeobras),emposiçãoapartada
dotecidourbanocomoabandonodaantigazonapalatinae
dobairrodaalcáçovaaPoente.
Apreponderânciaqueasviaslongitudinaisadquiremna
organizaçãodotecidourbanodeMértolaéenfatizadapela
descontinuidade do alinhamento das travessas na ligação
dasdiversasplataformas.Otraçadodaquelasviasmarcará
tambémodesenhodapraçaabertasobreoGuadiana,entre
aruaDireita,aNascente,earuadaMisericórdia,aPoente,
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Fig. 2 - Vista de Mértola a partir de nascente

conformadapormurodesuportequeorganizaoespaçoa
cotasdistintas.Aaberturaeestruturaçãodesteespaço,ainda
porestudar,inscreve-senoprocessodecriaçãoeformalização da praça com expressão num número significativo de
aglomerados em Portugal a partir do início do período
Moderno.Tambémaquiresultaránoespaçodeconcentração
dasestruturaspúblicaseconcelhias,comacasadaCâmara,
construídaemarcariasobreopanoexteriordamuralha,a
encerrarparcialmentearelaçãocomoGuadiana(ondese
manterá até à construção do novo edifício dos Paços do
ConcelhoemfinaisdoséculoXIX).Énarelaçãocomolargo
daMisericórdia,aPortadaRibeiraeasáreasprivilegiadas
paraoportoqueapraçadavilamarcaráoespaçocomercial
fundamental da vila organizado ao longo da rua Direita.A
transformação do tecido edificado desta artéria intramuros
adquirirá,deresto,algumasanalogiascomasdosedifícios
dosarrabaldesebairrosribeirinhosforadeportasdeoutros
aglomerados,queaqui,emfunçãodaforçadorionarelação
comatopografiadolugarjuntoaoporto,nãopoderiamadquiriramesmarelevância.
ApartirdoiníciodoséculoXVII,Mértolaacentuaráasua
condiçãodevilanapaisagem,retomandoatopologiadoterritório,nãoapenasàescalaintramurosdeassunçãodosdeclivesnamorfologiaurbana(Fig.2),mastambémdaexpansão
nosarrabaldesaNortee“AlémdoRio”,dafundaçãodoconventodeSãoFrancisco“AlémdeOeiras”oudareleiturada
orografiacomaedificaçãodacapeladeNossaSenhoradas
NevesedasigrejasdeSantoAntóniodosPescadoresede
SãoLuísdedicadadepoistambémaNossaSenhoradoCarmo
(edificadajuntoaolocaldaantigabasílicapaleocristã).
A “planta da praça de Mértola” (1755), da autoria do
engenheiromilitarMiguelLuísJacob,constituiumelucidativo
registodaconsolidaçãodestaorganizaçãodavilaatémeados
desetecentos(Fig.3).

Fig. 3 - Planta da praça de Mértola, 1755 (Miguel luís Jacob)
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Privilegiando, por razões militares, a representação a
aguadados“contornos”dotecidointramuros,estacartaacabará por enfatizar a importância da morfologia dos cerros
característicosdoMaciçoAntigonodesenhodavilaenos
sistemas de vistas e da espacialização de poderes.Ainda
queretomandoumconjuntodecondiçõesedisposiçõesem
muitoanterioresàpróprianacionalidade,aorganizaçãoda
viladeMértola,noseuconjunto,inscreve-seassimnoque
foidelimitadocomocondiçãofundamentaldourbanismoportuguês: “[...] inteligência do lugar, da escolha ao desenho,
numacompatibilizaçãoúnicadeorganicidadeederacionalidade, do entendimento da paisagem e da funcionalidade
urbana”(Costa,1995:48).

2. As moradas de casas em Mértola
Ainterpretaçãodosprocessosdetransformaçãodaarquiteturatradicionalestátambém,comonãopoderiadeixarde
ser,muitocondicionadapelascaracterísticasdolugarepela
morfologiaurbana.Nessecontexto,foramconsultadasalgumasfontesdocumentaisquepermitemestabelecerosdiversosestágiosdesseprocessodetransformaçãoemdeterminados momentos. Entre os documentos que interessou
retomarnoâmbitodapresenteinvestigaçãoimportaconsideraragoraoslivrosdenotasdostabeliãesdoCartórioNotarialdeMértolaquepermitemtraçarumquadrogenéricoda
habitaçãodavilacomoaproximardofimdoAntigoRegime,
não apenas a partir da leitura das escrituras de finais de
setecentoseiníciosdeoitocentos,mastambémdasescrituras posteriores mais detalhadas a nível da descrição dos
prédiosesuasconfrontações.
Aleituradestesdocumentoséenquadradapelasualocalizaçãonodesenhonotecidoatual,permitindo,paraalguns
casos,identificaroselementosdepermanênciaetransformação desta arquitetura. Os livros registam, até finais do
século XIX, a contraposição convencional entre a morada
de casas térreas,amorada de casas altas eamorada de
casas nobres.

2.1 A morada de casas térreas
Amoradadeduascasasconstituiatipologiadebase
daarquiteturadavilaintramuroscujapersistênciaéconfirmada pelas fontes documentais e pelos levantamentos
arquitetónicosjárealizados.Talcomoocorrenoutrasáreas
urbanas e rurais do Sul do país, a morada formada por
casa dianteira e câmara (ou casa de dentro ou celeiro),
constituirá,apartirdoperíodoTardo-medieval,asolução
debasedeorganizaçãodoespaçodomésticodeMértola
(cf.PavãodosSantos,1977:10).Estasoluçãocorresponde
aumcortetipológicorelativamenteàcaracterísticaorganizaçãodahabitaçãoemredordeumpátioquepoderíamos
encontrarnobairroalmóadadaAlcáçovadeMértolacomo
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em inúmeros centros do al Andaluz (Torres, 1995: 109;
Macias,2006:391).
Adiversidadequecaracterizaapequenahabitaçãode
MértolanoiníciodoperíodoModernonãodecorreapenas
dainconstânciadasdimensõesdosespaçosinterioresreferidos, mas também do desenvolvimento de variantes que
poderãoresultar,porexemplo,daadjunçãodeumasegunda
câmara,contíguaouemsobrado,comosepoderáconcluira
partirdadescriçãodealgumascasasnasVisitaçõeseTombosdaOrdemdeSantiagodoséculoXVI(Barros,Boiçae
Gabriel,1996).
De entre as edificações térreas escrituradas nos livros
dostabeliãesapartirdefinaisdoséculoXVIIIadquire,mais
umavez,relevânciaamoradadeduascasas,queparaalém
demarcarpresençano“arrabaldedaVila”eno“arrabalde
deAlém do Rio”, é particularmente relevante nas áreas a
cotamaisaltadavilaintramurosentrearuadoEspíritoSanto
earuadaAfreita(atuaisruasManuelFranciscoGomese
EliasGarcia).Apresençamaisdespicientedestatipologiaà
cota mais baixa está relacionada com a transformação e
valorizaçãodosconjuntosedificadosadjacentesepróximos
daruaDireita,ondesetenderãoalocalizarasedificações
maisricasdavila,configurandoumaespacializaçãosocial
jáporinúmerasvezesnotada.

2.2 As casas da travessa do Roncanito
Umdosexemplosquepoderemosconsiderarapropósito
daimportânciadamoradadeduascasasnapartealtada
vilaéoquarteirãolocalizadoaPoenteeNortedaruaLatino
Coelho,aNascentedaruaEliasGarciaeaSuldatravessa
doRoncanito(Fig.4),jánaproximidadedaantigaPortado
Postigo.Aestepropósito,importariaconsiderarumaescritura
datada de 1853 em que Constantino Gonçalves Lampreia
compra“oitopequenasmoradasdecasastérreas”(ADB,2.o
Cartório,livro13,fls17-20V),sendoquesetedelassãoconformadaspelacombinaçãodeduascasas(aexceçãoéuma
habitaçãodeumsócompartimento)ecincodelaslocalizam-sejustamentenoquarteirãoaqueantesfizemosreferência.
Paraalémdasconfrontações,quepermitemlocalizarestas
moradasnaplantadereconstituiçãodoconjuntonoterceiro
quarteldoséculopassado(Fig.6),aescrituranãoacrescenta
grande informação para a sua caraterização, distinguindo
apenasumadascasasporterumajanelinha(dispondoas
restantes,comoécorrente,apenasdeumaportacompostigo
nacasadeentrada).
A comparação desta escritura com a planta referida
permite ainda reconhecer alguns dos temas da posterior
transformaçãodestesconjuntosquepoderãopassarpela
alteração predial associada à recombinação de casas
(medianteaaberturaouoencerramentodeportasemparedesmeeiras)oupelamaiorespecializaçãoecompartimentaçãodoespaçointerno(atravésdaconstruçãodeparedes
deadobesoutabiques)(Fig.6).Refira-seaestepropósito

Fig. 4 - Vista de sul da travessa do roncanito

quedestasmoradasdecasas,emmeadosdoséculoXIX,
apenasnumcaso,adivisãodosdoisespaçoseraconformadaporparedesnãoestruturais.
Aocontráriodoqueocorrenasecçãomeridionaldeste
quarteirão(quenãocabeagoratratar),apartenorterecorda
os conjuntos edificados dos montes do termo de Mértola
ou dos territórios vizinhos das serras doAlgarve, onde a
moradadeduascasasadquiriatambémuma importância
decisiva(Costa,2014).Talcomonestasáreasrurais,tambémaquiaorganizaçãodebasedaarquiteturadoméstica
resultouemsoluçõesmaiscomplexasporaglutinaçãode
novascélulas(numprocessodeadaptaçãoaodecliveatravésdainclusãodelancesdeescadasentreosdiferentes
espaços)e,maisraramente,porintegraçãodeumsobrado
comescadademadeiranoaproveitamentododesvãodo
telhado.Masaocontráriodoqueocorrenasáreasrurais,
ondeaestahabitaçãosejuntavafrequentementeoconjunto
do palheiro e da ramada, muitas das habitações da vila
restringir-se-ãoapenasaosdoiscompartimentoshabitacionais.
2.3 A morada de casas altas
Outracondiçãoquedistinguiráatransformaçãodahabitaçãonaviladasáreasruraisdoseutermoestárelacionada
comapreponderânciadamorada de casas altas,correspondendoaumprocessodedensificaçãomaiscaracterísticodas
áreasurbanasqueaquimarcará,comovimos,osconjuntos
edificadosacotasmaisbaixas.Olevantamentodaarquitetura
davilaintramurosrevelaaimportânciadaescadadeacesso
aopisosuperior,emposiçãotransversalemrelaçãoaoquarteirão,quasesempreencostadaàempenae,sómaisraramente,aparecendoaocentrodacomposição.Emqualquer
caso,atopografiadasáreasintramuros(como,deresto,dos
arrabaldesaquémealémdorio)permitiuaintegraçãofrequente,emquadrantesopostos,deacessosautónomospara
osdiferentespisos,comoéregistadoemalgumasdasescriturasemanálise.
Seestacondiçãoacabarátambémporconfigurar,como
adianteseverá,aimportânciadaorganizaçãodashabitações
empropriedadehorizontal,umapartesignificativadasescriturasremeteparaumasómoradaemdoispisosemqueo
átriodaentradaprincipalassociadoàescadapoderiaounão
permitiroacessoaopisoinferior.Apropósitodestamorfologia,
oslivrosdostabeliãesregistam,duranteoséculoXIX,uma
diversidadesignificativadonúmerodecasas.Nalgunscasos,
as escrituras acabarão por descriminar, entre os cómodos
térreos,oarmazémeoceleiro,acasadeentrada,acozinha
(apesardetudoquasesemprelocalizadanotardozdopiso
superior)eopalheiroouacavalariça.Umaleituradescontextualizadadestesdocumentospoderia,portanto,fazersupor
apresençadoconjuntodacavalariçaedopalheironosbaixos
dahabitação,quandooquenarealidadeocorreéatendência
de autonomização deste conjunto em relação às restantes
casas da habitação, localizando-se em posição contígua à
mesmaouconstituindomesmoumblocoafastado.

2.4 A morada de casas nobres
No século de setecentos, grande parte dos membros
daeliteedagovernançalocaisresidiamnasherdadesque
possuíamdispersaspelotermo,cabendoàvilaumaquota
parte, apesar de tudo, menos expressiva (Santos, 1993:
363-364).NoslivrosdoCartórioNotarialdeMértola,areferência à “morada de casas nobres” aparece fundamentalmenteemescriturasdatadasdoterceiroquarteldoséculo
XIX reportando-se, por vezes, a imóveis não distinguidos
comesseepítetoemescriturasanteriores.Adescriçãodestasmoradasremete,emqualquercaso,paraacontinuidade
dealgumasdascaracterísticasdahabitaçãodaseliteslocais
doséculoXVIIIedofinaldoAntigoRegime.Correspondem
àsmaioreshabitaçõesqueasescriturasdistinguementre
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Fig. 5 - localização dos
quarteirões na planta de Mértola

Figs. 6, 7, 8 - Plantas dos quarteirões 2, 7 e 5 (composição/piso principal da habitação)

ascasasaltasdavilaintramuros,comacessoadiferentes
cotaseumelevadonúmerodecompartimentosorganizados
em “altos” e “baixos”. Por vezes é registada ainda a presençadaságuasfurtadas(quealgunshabitantesmaisidososrecordamteremservido,aindanaprimeirametadedo
século XX, de cómodos dos serviçais). Pontualmente, as
escriturasassociamaindaaestasmoradasapresençado
corredoroudavaranda.Contíguoaoconjuntoedificadoé
quase sempre delimitado um quintal, arborizado ou não,
paraondesepoderãovoltaralgumasoutrasdependências,
entreasquaisacavalariçaquerenunciaàintegraçãonos
baixos dosedifíciosdedoispisos.
Olevantamentodealgumasdestasmoradas de casas
nobres emMértolaacabaráporrevelarapreponderânciade
umasoluçãoformaleconstrutivamuitopróximadahabitação
corrente,compreendendoumprocessodeaglutinaçãoque
seestendenotempoeserevelapelaconfiguraçãoprópriae
irregulardecadaumadascasasdahabitação.Paraalémda
tendênciaparaumprocessodeampliaçãogradual,algumas
destas edificações resultaram da composição de moradas
demenordimensão,queareconfiguraçãodasfachadasprocurarádissimularatravésdeumatendênciaparaadistribuiçãocadenciadadevãosdesacada,porvezescomdesenho
em massa de expressão classicizante que, em qualquer
caso,serevelarámodestonacomparaçãocomoutroscentrosurbanosdaregião.
2.5 As casas da Figueira
Poderemos considerar, a propósito das casas maiores
davila,umaescrituradatadade1867relativaapartedas
entãodesignadascasasdaFigueira(compresençanumdos
quintaisdacasa),localizadasnolimitesuldeumquarteirão
sobrearuadaCadeiaVelha(atualruaD.SanchoII).Aum
dadomomentopodeler-sequedoedifício,quehaviapertencidoaPedroFelicianoNobre,constavam“[...]vinteeuma
casas,altasebaixas,entrandonestacontaacavalariçae
palheiro com uma varanda, e dois quintais, sendo um em
baixo,eoutroemcima[...]”(ADB,1810/1920,1o Ofício,livro
15,fl48V)correspondendoaumnúmeroque,comligeiros
ajustesnaorganização,éconsonantecomaedificaçãopresente(Fig.7).Apesardeintegradanoconjuntodascasas
térreas,acavalariçajácorresponderiaentãoàsualocalização
atual, implantada à cota do piso nobre mas com acesso
diretoapartirdacasadeentradadeserviço(voltadaàtravessadaMisericórdia)quearticulavaaqueladependênciae
opalheirocomascasassobradadas,opátioe,apartirdeste,
a cozinha (que confirma assim a tendência de localização
notardoz).
AscasasdaFigueiraconstituemumexemploclaroda
integraçãocorrentedahabitaçãodaseliteslocaisnaszonas
intramurosdedeclivemaispronunciado:umpisoinferior,de
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menor superfície, frequentemente marcado pela presença
devãodearestachanfrada(cantariaoutijolo)epelaincerta
permanênciadaconfiguraçãodealgunsespaçosapartirdo
início do período Moderno (a confirmar ou não através da
arqueologiadaarquitetura);umpisonobrecaracterizado,a
partir da posição da escada, pelo encadeamento de duas
alasdeespaçosintercomunicantesquemarcamafachada
principal,comumaimageminteriorquepoderáremeterpara
diferentesperíodos(entreoséculoXVIIIeoiníciodoséculo
XX);eumterceiropisodegeometriainconstantedeterminada
pelaadaptaçãoaosdeclivesepelamorfologiadascoberturas,considerandofrequentementeoprolongamentoposterior
davertentedotelhadosobreafachadaprincipal.

2.6 As casas da Praça
Umdosexemplosmaisrelevantesdaviladesetecentos
éamoradaqueocapitãoFranciscoLuísBeltrão,provedor
daMisericórdia,possuíanaruaDireita,justamenteentrea
praçadaVilaeolargodaMisericórdia,constituídaporcasas
térreasesobradadasepelacapeladeSantoAntónio.Esta
capela,referidanasMemóriasParoquiaisde1758(Boiçae
Barros,1995:65)eemescrituradevendadestamoradade
casasqueasherdeirasdeSebastiãoRodriguesJunqueiro
fazemem1797aocapitãoAntónioRodriguesBrabo(ADB,
1793/1955,livro1,fls57V-60),deveráterdesaparecidoainda
naprimeirametadedoséculoXIX.Defacto,numasegunda
escriturade1842,bemmaisdetalhadaqueaprimeira,onde
este conjunto é designado por “casas da praça”, já não é
feita qualquer menção à capela de SantoAntónio (ADB,
1810/1920,livro3,fls123V-128V).
Noseuconjunto,asduasescriturasremetemparaum
imóveldedimensõesconsideráveisqueseráobjetodedefinitivoparcelamentoem1842(Fig.8)quandojáseencontrava
divididoemdois“quarteirões”(eonde,deresto,emfinaisdo
século XVIII, residiam o juiz de fora Francisco Coelho da
SilvaeoreverendoHerculanodaCostaLiberato).Aexpressãodesteparcelamentoébemevidentenasatuaisedificações,nãoapenasnafachadaprincipal(Fig.11),masespecialmentenosespaçosinternosdopisosuperior,marcados
nahabitaçãonorteporumaarquiteturadaescaiola(Fig.9)
ausentedahabitaçãosul(Fig.10).
Aleituracombinadadasplantas(Fig.8)eareconstituição
doquepoderiaseracasadesetecentosremetemparauma
geometriaaindamarcadapelasparedesmestrasdasparcelasanterioreseporumanovaorganizaçãoassociadaàpresençadeumaescadacentraleàsugestãodeumacomposiçãosimétricadafachadacomtrêsvãosdesacadadecada
umdosladosdaportadeacesso.
Esta hipótese, ainda por confirmar na relação com a
capelaanteriormentereferida,édissimuladapelaalteração
doslimitesdoconjuntoaNorte,sejalogoemfinaisdoséculo
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Fig. 9 - Vista do interior da habitação norte das casas da praça

Fig. 10 - Vista do interior da habitação sul das casas da Praça

XVIII,quandoSebastiãoRodriguesJunqueirocompra,não
apenasestamorada,mastambémasrestantesedificações
doquarteirãoatéàpraçadaVila,seja,jáemfinaisdeoitocentos,quandoumaimportantecampanhadeobrasnahabitação norte compreende a integração e transformação da
construção de um piso situada entre esta e o que será o
novoedifíciodosPaçosdoConcelho.
Dereferiraindaque,noseuconjunto,asduashabitaçõesbeneficiavamdeacessodiretoapartir,querdarua
Direita(comaduplicaçãodelancedeescadas),querda
fachadaposteriorque,emfunçãododeclivedaatualrua
D. Sancho II, comportava o acesso de serviço, não só
paraopisonobre(habitaçãoaNorte),mastambémpara
as águas furtadas (que se encontravam apenas sobre a
habitaçãoaSul).Olevantamentodestashabitações,para
alémdecomprovaraimportânciadosarmazénsnopiso
térreo (como vimos, em zona marcada pela importância
dasatividadescomerciaisqueseacentuaránasegunda
metade do século XIX no contexto da exploração das
minasdeSãoDomingos),reiterouaimportânciadoestudo,
aindaporrealizar,sobreaeventualligaçãodestaáreaao
complexodecaptaçãodeáguadoGuadianareveladoem
campanhadelimpezade1989(Cf.Lopes,2012:46-47)

Esta organização remete portanto para o arquétipo de
umquarteirãodeumasóbandadelotes,comedificaçãoda
frentevoltadaaonascerdosoleintegraçãodologradouro
emvertentenaparteposterior(Fig.1).
Oprocessodedensificaçãogradualdonúcleointramuros
resultaránamaiorvolumetriadestasedificaçõesqueajustam
assuasdiversascasasadiferentescotaseretomamageometriadeparedesmestrasnopisosuperior.Nalgunscasos,
esteprocessopoderáresultartambémnoaparecimentode
umanovabandaedificadadescontínuanoquadrantepoente,
comportandoumalógicadistintadeconstruir(seaedificação
doladonascentepassavapelonivelamentodoafloramento
comremoçãodematerial,noladopoenteobrigavaàintegraçãodeumterraçocomadjunçãodematerial).
Algunsdestesaspetosserãoretomadosnasdescrições
da vila na relação com o lugar, como poderemos concluir,
porexemplo,daleituradasMemóriasParoquiaisdopós-terramoto,de1758,emquesealudeaum“[...]sitiofortenas
costasdorioGuadiana,esitaavillaemhumeminentemonte,
dequemuitasruassammaislevantadasqueostelhados,e
sobradosdeoutras”(BoiçaeBarros,1995:68).Comovimos
anteriormente,aedificaçãoacabarácomalgumafrequência
porseestendertransversalmenteentreruasparalelascom
acessoadiferentescotas.
Estasoluçãotantopoderáocorrerporampliaçãogradual
dasedificaçõeslocalizadasaNascente(oqueémaisevidentenosquarteirõesmaisestreitospróximosdaantigarua
Direita),comoporaglutinação,comprolongamentodacoberturadasduasbandasedificadasnosquarteirõesmaislargos
(emgeralsituadosacotasmaisaltas).Senoprimeirocaso
oespaçodologradourotenderáadesaparecer,nosegundo
poderápassarparaumaposiçãolateralemrelaçãoaoconjuntoedificado.
Aocupaçãoetransformaçãodafaixaoestedavilaintramuros, coincidente com a linha de festo (Fig. 13), ou do
seulimitesul,correspondeàpresençadevariantesdasoluçãomaiscorrentedescrita,tantopodendoresultarnoquarteirãodeduasfrentes(comonoquarteirãodatravessado
Roncanitoanteriormentecaracterizado)ounaorientaçãoa
PoenteouNortedasfachadasprincipaisdasedificaçõesaí
localizadas.

3. Temas para a transformação desta arquitetura
A caracterização da arquitetura tradicional de Mértola
evocaumconjuntodeprocessosdetransformaçãocomuma
expressão espacial e morfológica que são, em grande
medida,idênticosaosquemarcamoutrosaglomeradospróximos mas que resultam simultaneamente do conjunto de
circunstânciasparticularesaqueantesfizemosreferência.
Consideremos, a este propósito, a tendência para conformação de um quarteirão de uma só frente, a modificação
gradualdosistemaparcelarouapreponderânciadaorganizaçãodahabitaçãoporadiçãooupordivisão(quepoderiam
aindaserenquadradosporoutrostemas,quenãocabetratar
agora,comoosprocessosconstrutivostradicionaiseadiversidadedossistemasdecobertura).
3.1 Consolidação do quarteirão de uma só frente
Os declives que caracterizam o espaço intramuros da
vilaeapreponderânciaqueasviaslongitudinaisadquirem
nodesenhourbanoterãocorrespondênciaaníveldaconformaçãodeumconjuntoedificadoqueescapaàcaracterística
organizaçãodoquarteirãodeduasfrentesdacidadetradicional.A reocupação dos espaços entre ruas e travessas
tenderáaquiaprivilegiaraimplantaçãoàcotamaisbaixa,a
Nascente,deixandofrequentementeaoquadranteopostoa
delimitação em muro alto que se abre pontualmente num
vãodeacessoaumlogradouro(muitasvezes,localizadoa
umnívelinferior).

3.2 Reconfiguração da estrutura predial
Aconsolidaçãodoprincípiodebasedecomposiçãodo
espaçodomésticoconformadopelajustaposiçãodevárias
casas (cadaumadasquaisdelimitadasporparedesmestras)
constituiuosistemafundamentaldetransformaçãodaarquiteturadeMértoladuranteoAntigoRegime.Éapartirdeste
princípio, compreendendo a gradual agregação de novos
espaços,emprofundidade,eatransposiçãodasuaorganização,emaltura,paraosobrado,queresultaráaadaptação
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Fig. 11 - Vista das casas da Praça e da casa rosa
a partir de nascente

Fig. 12 - Vista da casa dos Azulejos a partir de nascente

eficazaumatopografiadedeclivesacentuados.Poroutro
lado,atransformaçãodestaarquiteturaresultoutambémde
encadeados processos de parcelamento e associação de
prédiosurbanoscontíguos,comoresultaevidentedaconsulta
dos livros dos tabeliães referidos.Algumas escrituras dão
contadosprocessosdeparcelamentodosedifíciospreexistentesquetantopoderãoresultarempropriedadehorizontal
(porvezesaproveitandoaduplicaçãodeacessosadiferentes
cotas,porexemplo,emedifícioescrituradoem1885constituído por duas moradas de casas sobrepostas na rua da
Cadeia Velha) como em duas moradas lado a lado (como
ocorreu,porexemplo,comascasasdaPraçaqueanteriormentedescrevemos).Oslevantamentosarquitetónicosconfirmamtambémesteprocesso,registandoumnúmerosignificativo de vãos encerrados nas paredes meeiras entre
habitaçõesdistintas.
Em sentido inverso, um dos dados mais expressivos
queresultamdaleituradoslivrosdostabeliãesestárelacionado com o elevado número de escrituras em que o
compradorésimultaneamenteproprietáriodeumoumais
prédiosconfrontantes.Nalgunscasos,aleituradoconjunto
deescrituraspermiteconfirmarapossedeumnúmerosignificativodeimóveisnasmãosdealgunsmembrosdaelite
local, ainda na primeira metade do século XVIII, como
ocorre com José António Carlos Torres e Antónia Rita
MadeiradeTorres,proprietários,entreoutras,dotodoou
departedascasasnatravessadoRoncanito(aqueanteriormentefizemosreferência),dascasasdaFigueiraedas
casasdaPraça.Operíodosubsequenteàimplantaçãodo
regimeliberalé,dequalquermodo,marcadoporumprocessodesignificativaconcentraçãodepropriedadeurbana.
Nalguns casos este processo esteve relacionado, por
exemplo,comaaquisiçãodealgumasdasmaioresmoradas de casas da zona meridional da vila intramuros por
um mesmo proprietário (o que acabaria por ser invertido
com os processos de partilha nas gerações seguintes).
Noutroscasoscomportouaaquisiçãodeváriasedificações
demenordimensãoqueseriamposteriormentedemolidas
paradarlugaraum“palácio”dedimensõesconsideráveis
datransiçãodoúltimoquarteldoséculoXIXparaoprimeiro
quarteldoséculoXX,comoocorreucomacasadosAzulejos(Fig. 12)oucomacasaRosa(Fig. 11).

umanovavolumetriadeelevadopé-direitoeaumaorganização espacial assente fundamentalmente em paredes de
tabique que se procura autonomizar da função estrutural
(comintegraçãodenovassoluçõesaníveldossistemasde
cobertura),compreendendoumageometriamenoscircunstancial e conferindo, nalguns casos, à escada de lances
simétricosumpapelfundamentalnosistemaderepresentações.Énestecontextoqueseinscreve,justamente,ademoliçãodoconjuntodasedificaçõespreexistentesquederam
origemàsnovasparcelasdacasadosAzulejosedacasa
Rosa,servindoàintroduçãodeumanovaordemquerenunciavaàcaracterísticaorganizaçãodamoradadecasasseiscentistaesetecentista,ondeasparedesdetabiqueadquiriam
umapresençamaisepisódica.
Estanovamorfologianãoserestringiu,noentanto,àvila
intramurosadquirindoinclusivamentemaiorimportânciano
“arrabaldedaVila”e,emespecial,nonovotroçodaestrada
paraBeja.Apreponderânciaqueasáreasurbanasforade
portas adquirirão, a partir deste período, enquanto novos
espaços de centralidade serão também decisivas para as
mudançasurbanísticasdaáreadasportasdeBeja(Palma,
2009:33-34)queassinalarãoassimaperdadeimportância
doportoeagradualreformulaçãodosistemaviário(coma
construçãodapontesobrearibeiradeOeiras,emfinaisdo
séculoXIX,edapontesobreoGuadiana,noiníciodadécada
de60doséculopassado).

3.3 Permanência ou demolição das moradas de casas
Osdoisedifíciosqueacabamosdereferircorrespondem,
de resto, a um novo modelo da habitação abastada que
adquirirápreponderânciaapartirdeentão,frequentemente
associadoaumaarquiteturadeexpressãooitocentista,mais
oumenostardia.Paraalémdonovofigurinoaníveldoselementosdefachadaedosrevestimentosexterioreseinteriores, as novas edificações, ao gosto da época, aspiram a
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Conclusão
Aposiçãoexcêntricaqueavila velha adquiriráapartir
deentãoéumadascondiçõesquemarcouatransformação
deMértolaapartirdadécadade60doséculopassado.
Num primeiro momento assistir-se-á ao crescimento
significativodonúmerodefogos,emresultadodaconversão
dosarmazénseoutrasdependênciasemnovashabitações
edoparcelamentodasmaioresmoradas,numaáreaurbana
que se tornará cada vez menos atrativa para as classes
privilegiadas.
Numsegundomomentocontribuiuparaoprocessode
gradual esvaziamento da vila intramuros e de envelhecimentodasuapopulaçãoquenãotemsidopossívelinverter,
apesardaimportânciagradualqueMértolatemassumido
enquantodestinodeturismocultural.Énestecontextoque
opresenteestudoseinscreve,procurandocontribuirpara
o projeto “Mértola Vila Museu” no âmbito da arquitetura
tradicional,estabelecendoalgumasbasesparaainterpretaçãodopatrimóniourbanodaáreaondeseintegramdiversosnúcleosdaquelemuseu.
A investigação sobre a transformação da arquitetura
doméstica da vila e dos montes do seu termo incide na
combinaçãodediferentesinstrumentos,desdeolevantamento arquitetónico à recolha de testemunhos orais e à

1.º congresso internacional ArquiteturA trAdicionAl no mediterrâneo ocidentAl

ciatmo_AF_Layout126-04-201523:26Page19

Fig. 13 - Vista de Mértola a partir do castelo

pesquisadocumental.Masestainvestigação,queculminará
com uma forte componente de divulgação (exposição
itinerante, edição do respetivo catálogo, documentário e
sítionainternet),procuraconferirespecialrelevoàperceçãoqueoshabitantestêmdosdiversosmodosdehabitar
estesespaços.
Olevantamentoarquitetónicotempermitidoidentificar
osconjuntosedificadosdemaiorvalor,cujaconservação
integradaassociadaaummodoparticulardehabitartem
expressãoaníveldosdiversosaspetosquevalorizameste
património (morfologia, organização tipológica, encadeamento dos espaços interiores, contraste luz e sombra,
revestimentosecarpintarias,etc.).Amaiorambiçãodeste
projeto seria, neste contexto, a de contribuir para a conservaçãodestepatrimónionoquadrodasprofundastransformaçõesdemográficasquemarcamaviladeMértolana
atualidade.
NOTAS
1
Projeto desenvolvido no Campo Arqueológico de Mértola/
CEAACP em colaboração com a Universidade do Algarve, a
CâmaraMunicipaldeMértola(CMM)eaFundaçãoSerrãoMartins,
comfinanciamentodoprogramaInAlentejo(eixo2valorizaçãodo
espaçoregional/patrimóniocultural)/ComissãodeCoordenação
eDesenvolvimentoRegionaldoAlentejo.
2
OdesenhodestaplantaétambémoresultadodointeressesignificativoemtornoaopatrimónioconstruídodeMértola,colhendoos
contributosdediversosautoresqueserãoidentificados,casaa
casa,emulteriorpublicação,asaber:projetosdelicenciamentode
1916a2005consultadosnoArquivodaCMM;levantamentosrealizadospelosalunosdeArquiteturadaESBALnoiníciodosanos
80,emcolaboraçãocomaCMM,coordenadospelosarquitetos
JoséManuelFernandes,ManuelTainha,RuiDuarteePardalMonteiroemarticulaçãocomoarquitetoFernandoVaranda;levantamentosrealizadospeloGTLcoordenadopelaarquitetaAnaPaula
Félix;levantamentosemformatodigitaldisponibilizadospelosserviçosdaCMMeporCarlosAlves.
Apesardoacessoatodaestainformação,foinecessárioproceder
ao levantamento de cerca de 40 edificações para completar a
planta(contandocomacolaboraçãodeAdrianoFernandeseAna
Costa Rosado), não incluindo ainda aqui os levantamentos por
fazernoarrabalde.
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