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A Casa do Alcaide-Mor – ou o que dela resta – situa-se dentro perímetro da Cidadela de
Estremoz, junto à Porta de Santarém.
A construção da casa, a mando de D. Sancho de Noronha, Alcaide-Mor de Estremoz,
remonta a meados do século XV. Nos finais do século seguinte terá pertencido a uma filha
de Febo Moniz, fidalgo da corte de D. Sebastião.
…
Saltando quatro séculos, e já no século XX, a Casa do Alcaide-Mor, ou Casa da Câmara,
então propriedade da Câmara Municipal de Estremoz (CME), foi classificada como
Monumento Nacional pelo Decreto n.º 9.842, DG, 1.ª série, n.º 137 de 20 de junho 1924. A
imagem mostra, a Vermelho, o limite aproximado das construções classificadas.
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No final do século XX, apesar da classificação, e mais de vinte anos depois da inauguração
da pousada Rainha Santa Isabel, a casa do Alcaide-Mor, encontrava-se no estado que
documenta a imagem do canto superior direito.
A imagem do canto inferior esquerdo é a mais recente. As duas fotos a preto e branco são
as mais antigas.
No final da década de 90 a CME consultou o IPPAR sobre a adaptação do edifício a espaço
de exposições, para albergar a Galeria Municipal de Desenho. O IPPAR considerou de todo
o interesse a intenção, desde que fossem rigorosamente respeitadas as suas características
construtivas e arquitetónicas e toda a escavação prevista no local fosse precedida de
sondagens arqueológicas devidamente autorizadas.
Em agosto de 2018 a antiga casa do Alcaide-Mor foi vendida em hasta pública pela CME ao
atual proprietário e promotor do empreendimento em curso.
Em julho de 2019 a câmara apresenta à Direção Regional de Cultura do Alentejo,
(DRCALEN), um requerimento que propõe a remoção dos escombros, a remoção dos
elementos que ameaçam colapso e a contenção da fachada. A arqueologia dá parecer
desfavorável e, tratando-se de um monumento nacional, pede o relatório prévio e o
projeto de demolição, saneamento e contenção.
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Em setembro de 2019 é apresentado pelos autores do projeto de arquitetura, um relatório
elaborado por um docente da universidade do Minho, com base numa simples observação
visual, sem meios de acesso adequados, sem remover os detritos acumulados e a
vegetação infestante, sem remoção pontual dos revestimentos para observação direta da
constituição das paredes e sem a realização de quaisquer sondagens ou ensaios de
caraterização dos materiais em presença. Partindo do pressuposto de que a fachada é
construída em alvenaria de pedra e tijolo, este relatório recomenda o seu “desmonte” e a
sua posterior reconstrução “usando técnicas tradicionais e materiais compatíveis,
nomeadamente tijolo cerâmico e argamassa de assentamento à base de cal” e a
preferência, na recuperação da edificação, pela “utilização de materiais e técnicas
construtivas tradicionais da região”.
O relatório invoca, também, as “recomendações de conservação, reconhecidas
internacionalmente (Carta de Veneza, 1964; Recomendações ICOMOS, 2001, entre
outros)”, nomeadamente, o respeito pela autenticidade estrutural, a intervenção mínima, a
compatibilidade, a reversibilidade e a removabilidade das alterações efetuadas.
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Em março de 2020 a Direção Geral do Património Cultural (DGPC), concede despacho
favorável a um primeiro aditamento ao projeto de arquitetura, submetido pelo promotor.
com as condicionantes do último parecer existente à data, ou seja, do que foi objeto de
despachos de 18-11-2019 e 21-10-2019. Tais condicionantes, as mesmas do parecer
favorável à aprovação do projeto de licenciamento, determinavam:

“No que se refere à Casa do Alcaide, imóvel classificado, e onde se requer particular
atenção, devem ser desmontados apenas os elementos em risco iminente de queda…
devendo a reconstrução ser precedida do rigoroso levantamento do existente… de forma a
se reporem as estruturas e os elementos decorativos existentes, utilizado para o efeito os
mesmos métodos e tipo de materiais usados à data da construção.”

“Recomenda-se a recuperação de todos os elementos arquitetónicos interiores (ex.
alvenarias, elementos decorativos, etc.) que contribuam para a valorização patrimonial do
conjunto.”
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Logo no mês seguinte, em abril de 2020, é apresentado pelo projetista da estrutura, um
segundo aditamento ao projeto, sob o título “Desmonte, Reconstrução e Travamento da
Fachada da Casa do Alcaide-Mor”. Nesse aditamento prevê-se a demolição:
a) Da totalidade das paredes acima do 1.º piso, na ala situada a poente e adossado à
muralha;
b) Da totalidade das paredes e outras estruturas da ala situado a nascente, incluindo as
fundações, exceto a parede da fachada, a manter até ao nível do primeiro piso.
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Demolições da fundação até ao rés-do-chão (Piso 0) (dezembro de 2021)

Estruturas demolidas

Esta imagem e as três seguintes mostram as demolições efetuadas. 
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Demolições do rés-do-chão até ao 1.º andar (Piso 1) (dezembro de 2021)

Estruturas demolidas
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Demolições do 1.º andar (Piso 1), para cima (dezembro de 2021)

Estruturas demolidas
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A “nova” Casa do Alcaide-Mor
20220122

20211027

O aditamento previa, ainda:
c) A construção de uma estrutura constituída por lajes, vigas e pilares de betão armado
assente sobre as partes da estrutura de alvenaria remanescente da ala poente;
d) A construção de uma estrutura idêntica na ala nascente, mas apoiada em sapatas de
betão armado no local de paredes de alvenaria demolidas;
e) A inclusão dos pilares e vigas da fiada sul da nova estrutura de betão armado na
espessura da parede da fachada principal do edifício e a inclusão de parte dos painéis norte
da mesma estrutura num troço de parede de alvenaria a reconstruir.

Em maio de 2020 este aditamento é objeto de parecer favorável, sem condicionantes,
por parte de um engenheiro da DRCALEN, que recebe a concordância do Diretor de
Serviços de Bens Culturais da mesma entidade, e do então Subdiretor-geral da DGPC.
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O que sobrou da intervenção Anos 90

Esta imagem (finais da década de 90), mostra o terreno devoluto situado a norte das 
construções classificadas.
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O que sobrou da intervenção de 2021 

Esta imagem (janeiro de 2022), mostra a pilha de entulho resultante das demolições da
Casa do Alcaide-Mor, monumento nacional.

Em 20/01/2022 foi apresentada pela Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos
(APAC), uma participação criminal contra as entidades envolvidas, que se encontra
presentemente (outubro de 2022), em investigação.

A empreitada foi, entretanto, dada por concluída e o estaleiro levantado, encontrando-se a
construção ao abandono seguramente desde fevereiro do ano corrente. Presentemente
encontram-se expostas à intempérie -- não se sabe por quanto tempo -- as estruturas que
escaparam à campanha de demolições, além da própria fachada reconstruída, criando
condições para uma novo ciclo de degradação do que resta do monumento nacional. Em
10/08/2022 e, novamente, em 20/09/2022, a APAC alertou a DGPC para a necessidade de
serem tomadas medidas que previnam tal risco, nomeadamente através da montagem de
uma estrutura provisória de proteção.
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Seis atentados contra o Património:

1. Décadas de falta de manutenção, abandono e incúria
2. Alocação a uso inacessível à população local. Exclusão/Elitização
3. Parecer externo sobre o estado da construção, sumário e sem o 

devido fundamento
4. Péssima solução construtiva e estrutural, ao arrepio do mesmo

parecer. Demolições. Betonização do monumento
5. Aprovação pela DGPC contra os pareceres técnicos dos serviços, 

suportada por um simples “termo de responsabilidade” 
6. Nova exposição à intempérie, agora também da própria obra

realizada. 
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