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COMEMORAÇÕES OFICIAIS DO DIA NACIONAL DOS 
CENTROS HISTORICOS PORTUGUESES 2019

As comemorações o�ciais realizaram-se no dia 28 de 
Março nos Paços do Concelho de Castelo de Vide, data 
em que se assinalaram os 209 anos do nascimento de 
Alexandre Herculano. Na Sessão Solene usaram da 
palavra o Presidente da Autarquia local, António Pita, a 
Presidente da Direcção da APMCH, Maria Joaquina Matos, 
e o Presidente do Conselho de Curadores dos Centros 
Históricos Portugueses, José Miguel Noras. O momento 
alto da comemoração foi a atribuição do Prémio 
“Memória e Identidade” ao ex-Deputado, Autarca e 
Presidente da República, Jorge Sampaio.

As intervenções abordaram todas elas o tema dos conceitos de “Memória” e de “Identidade”, enquanto elementos 
fundamentais da salvaguarda e valorização dos Centros Históricos e do Património. Na sua alocução, Jorge Sampaio  
não deixou de sublinhar a importância das próximas Eleições Europeias, num momento em que a Europa se debate 
com problemas complexos, como o Brexit e o recrudescimento dos nacionalismos e da xenofobia.  O Secretário-Geral 
da APMCH, Frederico Mendes Paula, apresentou o evento que a Associação está a organizar para o mês de Novembro 
em Marrocos para assinalar os 250 anos do abandono da Praça de Mazagão, apresentação que incluiu uma palestra 
sobre o tema da presença portuguesa naquele país. O Presidente da Assembleia Municipal de Castelo de Vide, André 
Ladeiro Barrigas, encerrou a Sessão Solene, ao que se seguiu um almoço oferecido pela Autarquia. Durante a tarde 
realizou-se uma visita ao Centro Histórico de Castelo de Vide conduzida por Carolino Tapadejo.
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PARTICIPE NA VIDA DA SUA ASSOCIAÇÃO. COLABORE NAS INICIATIVAS DA APMCH
SE NÃO É ASSOCIADO, ADIRA À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICÍPIOS COM CENTRO HISTÓRICO

CONSULTE O NOSSO SITE www.apmch.pt

REUNIÃO DA DIRECÇÃO E SESSÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EM CASTELO DE VIDE

A Reunião da Direcção e a Sessão da Assembleia Geral 
realizaram-se no dia 27 de Março.
Foram aprovados por unanimidade os vários pontos 
agendados para a ordem de trabalhos, nomeadamente o 
documento do Relatório e das Contas de 2018, apresen-
tado pelo Secretário-geral, Frederico Mendes Paula, e 
pelo Contabilista Certi�cado, António Simões Oliveira. 
Foram também aprovados dois protocolos de colabo-
ração, um com o Centro Europeu de Riscos Urbanos 
(CERU) e outro com a Associação de Turismo Militar 
Português (ATMPT). O Secretário-geral deu nota dos 
vários assuntos e do expediente que durante o primeiro 
ano das suas funções mereceram a sua atenção.

CENTROS HISTORICOS LUSO-MARROQUINOS

Completando-se em 2019 os 250 anos do abandono da 
última Praça portuguesa de Marrocos, Mazagão, a 
APMCH vai assinalar a efeméride nos dias 7, 8 e 9 de 
Novembro em Marrocos, com o apoio da Embaixada de 
Portugal em Rabat. Estão a ser desenvolvidos contactos 
com várias entidades o�ciais e privadas no sentido de 
angariar apoios e parceiros, estando já con�rmadas as 
parcerias com o Centro de Estudos de Arquitectura 
Militar de Almeida (CEAMA) e com o Centro de Estudos 
Luso-Árabes de Silves (CELAS), para além dos necessários 
contactos com as entidades o�ciais do Reino de Marro-
cos, através dos canais diplomáticos próprios.
O evento terá uma sessão com intervenções de carácter 
institucional e técnico no Centro Cultural Português de 
Rabat no dia 7, na qual será atribuída a Medalha de Honra 
da APMCH à Senhora Embaixadora Maria Rita Ferro, 
estando previstas visitas de estudo nos dias 8 e 9 às 
antigas Praças de Arzila, Mazagão e Azamor e ao campo 
da Batalha de Alcácer-Quibir.

Está já online o programa provisório e abertas inscrições 
provisórias no site da APMCH, em www.apmch.pt

Um tema particularmente discutido foi o da angariação de novos associados, fundamental para que a Associação 
aumente as suas receitas, alargue o âmbito da sua actuação e se assuma cada vez mais como Parceiro do Estado, 
contribuindo para a resolução dos principais problemas que afectam os Centros Históricos. Foi realçada a necessi-
dade de se promoverem contactos com outros municípios, sobretudo no quadro das associações inter-municipais.




