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CIDADE – Cidadãos pela Defesa do Património de Estremoz 

 

De um grupo de cidadãos a uma organização de defesa 
do Património 

Em Abril de 2016 recebemos com espanto a notícia de que a Casa do Alcaide-
Mor do castelo de Estremoz (século XV), em adiantado estado de ruina mas, no 
entanto, mantendo a sua interessante fachada pela profusão de estilos 
(Mudéjar, Gótico Final e Manuelino, Renascimento, Neoclássico), classificada 
como Monumento Nacional desde 1924 e propriedade da Câmara Municipal de 
Estremoz, iria ser vendida em asta pública. 

A venda chegou a realizar-se mas foi posteriormente anulada devido a diversas 
irregularidades. Contudo, a Câmara não desistiu de alienar o imóvel, pelo que 
iria proceder a novo processo de venda.  

Como reacção a toda esta situação, um grupo de cidadãos lançou uma petição 
pública (Maio de 2016) (Fig.1) em que se propunha: “1- A anulação da venda do 
imóvel em causa; 2- A elaboração e implementação de um projecto de 
recuperação e reutilização do mesmo de forma a contribuir para a preservação 
da memória histórica da vila medieval de Estremoz, elevada a cidade em 1926”. 
(Fig. 2) 

Simultaneamente, promoveu a realização de uma sessão pública em que 
intervieram investigadores, bem como alguns deputados da Assembleia da 
República que responderam às nossas exposições (Fig. 3). Também se realizou 
uma visita guiada à cidadela – o núcleo medieval de Estremoz. 

Um dos aspectos que constatámos neste processo pela defesa da Casa do 
Alcaide-Mor foi o quase total desconhecimento sobre o património da cidade e, 
deste caso concreto, em particular.  

Este facto despertou-nos para a necessidade de divulgarmos e darmos a 
conhecer o património que possuíamos, partindo do princípio que só se 
defende aquilo que se conhece.  

Foi neste sentido que programámos para o ano de 2017 um ciclo de 
conferências intitulado “Diálogos com História e Património”, com sessões 
mensais que se iniciaram em Fevereiro e encerraram em Novembro, com 
interrupção em Agosto (Fig.4).  

Para estas conferências foram convidados investigadores/as abordando temas 
de algum modo relacionados com Estremoz, mas também comuns às questões 
da defesa e preservação do património (Fig. 5). 
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Uma das características destas conferências é que eram itinerantes – de acordo 
com o tema assim eram escolhidos os locais em que as mesmas iriam decorrer, 
permitindo assim a abertura de espaços normalmente encerrados e inacessíveis 
ao público (Fig. 6). 

Uma outra modalidade de intervenção que desenvolvemos, mas com 
características mais informais e assumindo assuntos mais próximos da memória 
e do quotidiano das pessoas, foi várias tertúlias (Fig. 7).  O local era o café “Águias 
d’ Ouro”, um estabelecimento emblemático de Estremoz, que data de 1909. 

Por fim, organizámos uma acção de formação para professores do Ensino Básico 
e Secundário – “Património e Memória Oral” – em colaboração com a Escola 
secundária/3 Rainha Santa Isabel (Estremoz), que decorreu em três sessões, 
entre 2017 e 2018.  

A realização destas actividades impôs-nos a necessidade de estabelecer alguma 
organização formal. Inicialmente pôs-se a hipótese de nos constituirmos como 
núcleo local do CECHAP – Centro de Estudos de Cultura, História, Arte e 
Património, sediado em Vila Viçosa, com quem já tínhamos contactos. No 
entanto, esta possibilidade não se veio a concretizar por razões que nos foram 
alheias. 

Dado o interesse despertado e o sucesso obtido pelo ciclo de conferências 
“Diálogos com História e Património” achou-se por bem dar-lhe continuidade 
em 2018.  

Ainda no ano de 2017 realizou-se uma visita guiada, “De Santa Catarina a Santo 
António, um percurso militar”, centrado no espaço urbano entre aquelas duas 
portas da cidade e a sua organização a partir do século XVII. 

Simultaneamente, e porque a necessidade de nos institucionalizarmos era cada 
vez mais urgente, optámos por nos constituirmos como secção da “Casa da 
Cultura de Estremoz” (Fig. 8), associação criada em 1979, detentora do título da 
imprensa local “Brados do Alentejo” (Fig. 9). 

Assim, e na sequência do trabalho que vínhamos desenvolvendo, no princípio 
de 2018, foram explicitados os objectivos e a estrutura organizativa.  

Como objectivos do CIDADE foram definidos:       

a) Contribuir para o levantamento e estudo do património de Estremoz.  

b) Concorrer para a preservação daquele património, seja dos objectos e 
obras materiais, seja de conhecimentos, técnicas e práticas que as 
pessoas desenvolveram / desenvolvem ao longo do tempo, através de 
investigação, registo, divulgação e ensino. 
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§ Único: No que respeita ao património material esta acção implicará, 
dentro das possibilidades e competências do CIDADE, intervir para evitar 
a sua degradação. 

c) Identificar e incentivar a preservação do edificado, público e privado, 
através do seu uso e da melhoria das suas condições de habitabilidade 
e/ou utilização, assim como a requalificação e valorização dos espaços 
públicos, e o reconhecimento de edifícios, ou conjuntos edificados, 
referenciais da identidade urbana.  

d) Divulgação do património de Estremoz através de acções e 
intervenções, como por exemplo: 

i. Sensibilização e consciencialização das populações locais sobre os sítios 
onde residem e do seu significado histórico e social.  

ii. Participação em iniciativas centradas nas problemáticas do património.  

iii. Promoção de iniciativas que dêem a conhecer o património de 
Estremoz ou com ele relacionado.  

iv. Produção e edição de estudos monográficos e outros materiais que se 
revelem necessários e adequados.  

e) A cooperação com outros organismos oficiais e particulares, nacionais 
e estrangeiros, que prossigam objectivos afins.  

A estrutura organizativa integra: a Assembleia de Colaboradores, um Conselho 
Coordenador e um Conselho Científico, este composto por investigadores que 
tivessem colaborado connosco e que estavam ligados a diferentes organismos, a 
saber: Instituto de História Contemporânea, CHAM – Centro de Humanidades, 
Instituto de Estudos Medievais, ARTIS – Instituto de História da Arte, CIDEHUS – 
Centro Interdisciplinar de História Culturas e Sociedades, APH - Associação dos 
Professores de História. 

Durante o ano de 2018, como referimos anteriormente, prossegue o ciclo de 
conferências nos mesmos moldes do ano anterior (Fig. 10), com uma excepção 
em relação ao mês de Outubro, em que é realizada uma jornada sobre a I 
Guerra Mundial, comemorativa do centenário do Armistício, a qual também foi 
creditada pelo Centro de Formação da APH como acção de formação para 
professores de história (Fig. 11). 

Esta jornada teve a duração de um dia e resultou de uma parceria entre o 
CIDADE e outras instituições locais: o Regimento de Cavalaria 3 – Dragões de 
Olivença, o Núcleo de Estremoz da Liga dos Combatentes, a Delegação de 
Estremoz da Cruz Vermelha Portuguesa, o Centro de Ciência Viva de Estremoz.  
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Em 2018 é realizada a terceira visita guiada. Desta vez o destino foi Olivença, 
localidade com uma enorme ligação a Estremoz. Tanto para esta visita como 
para a do ano anterior foram elaborados guiões específicos.  

É também neste ano que se inicia a publicação dos “Cadernos – CIDADE” (Fig. 12) 
com algumas das conferências realizadas.  

O ano de 2019 inicia-se com uma jornada sobre o património, “A Arte e História 
de Estremoz: novos saberes e linhas de investigação” (Fig. 13), realizada em 
Janeiro em parceria com o ARTIS, a que se seguiu, nos meses posteriores, o ciclo 
de conferências “Diálogos com História e Património”.  

Também em Outubro é realizada uma jornada sobre a I Guerra Mundial, desta 
vez comemorativa do Tratado de Versailles (Fig.14), que constou de uma 
conferência, “A Guerra que Mudou o Mundo”, e uma exposição, “A I Grande 
Guerra e Memórias de Estremoz”, a qual integrava duas componentes: uma 
elaborada pelo Exército Português a que se juntou algum espólio da Cruz 
Vermelha Portuguesa (Fig. 15); uma segunda componente que resultou de um 
trabalho de recolha de memórias de/sobre antigos combatentes naturais de 
Estremoz. Como na jornada do ano anterior, manteve-se a parceria com as 
mesmas instituições. 

É ainda em 2019 que é produzida a edição de uma colecção de dez postais, com 
fotografias de várias vertentes do património de Estremoz: azulejaria, cantaria, 
paisagem urbana, artesanato / barrística. 

Para o ano de 2020 estava previsto mais um ciclo de conferências mas, após a 
realização da primeira, em Fevereiro (Fig. 16) passámos a estar condicionados 
pela pandemia do Covid 19, pelo que fomos obrigados a suspender toda a 
programação. A excepção foi a conferência de Setembro, realizada online e 
integrada nas Jornadas Europeias de Cultura, que neste caso correspondia em 
Estremoz ao quinquagenário da inauguração da Pousada Rainha Santa Isabel, 
que resultou da recuperação da antiga Armaria de D. João V, um edifício da 
primeira metade do século XVIII, que ao longo do tempo tinha tido diversas 
utilizações (Fig. 17).   

Mas se é certo que a pandemia condicionou grandemente o nosso trabalho, 
também motivou outras formas de intervenção, como por exemplo a criação, a 
partir de Abril, de uma secção no jornal “Brados do Alentejo”, com o título 
genérico “Sabia que …”. 

A título de exemplo, a referência a alguns dos artigos publicados: (Fig. 18) 
“Participação do Regimento de Cavalaria nº 3 no 25 de Abril”, “Convenção de 
Evoramonte”, “Corcundas e Malhados – a matança de Estremoz”, “O Convento 
de São João da Penitência”, “O Anarco-Sindicalismo teve expressão em 
Estremoz”, “A S. C. da Misericórdia fez 518 anos”, “A luta pela igualdade das 
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mulheres teve expressão em Estremoz”. Um dos aspectos interessantes destes 
artigos é a diversidade de autores, o que constitui uma abertura a diferentes 
colaborações e perspectivas de abordagem dos temas. 

Além destas acções que o CIDADE tem prosseguido, desenvolve três projectos: 
o inventário da azulejaria de Estremoz, sobre qual prevemos a publicação de 
três livros já em 2021 – aliás, foi na sequência deste projecto, em particular da 
investigação sobre a Igreja de Nossa Senhora da Consolação / Convento dos 
Agostinhos Descalços, que a mesma foi classificada como Imóvel de Interesse 
Municipal; o Bairro de Santiago, antigo arrabal do Castelo de Estremoz; a 
reabilitação do Paiol de Santa Bárbara para aí instalar um Núcleo Museológico / 
Centro Interpretativo da Arquitectura Militar, projecto este a ser desenvolvido 
em parceria com a Câmara Municipal, a Universidade de Évora e o ARTIS.  

Procurámos dar um breve apontamento do que o CIDADE tem feito. Sabemos 
que ainda temos um longo caminho a percorrer. Também temos consciência 
das nossas fragilidades. Mas é uma realidade que temos dado algum contributo 
para a defesa do património de Estremoz que começa a ter reconhecimento.  

Plantando uma árvore de cada vez criamos uma floresta. 

CIDADE – Cidadãos pela Defesa do Património de Estremoz 

Dezembro de 2020     
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Fig. 2 
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Fig. 3 
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Fig. 4 
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Fig. 5 

 

Fig. 6 
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Fig. 7 

 

 

 

 

Fig. 8 
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Fig.9 

 

 

 

Fig. 10 
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Fig.11 
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Fig. 12 
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Fig. 14 
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Fig. 15 
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Fig. 17 
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Fig. 18 


