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EFEMERIDE DOS 250 ANOS
DO ABANDONO DA PRAÇA DE MAZAGÃO
No trimestre que agora se encerra prosseguiram os
contactos com diversas personalidades e entidades em
Portugal e em Marrocos, com vista à organização da
necessária logística e apoios para as conferências e visitas
de estudo para a realização do evento da Efeméride dos
250 Anos do Abandono da Praça de Mazagão. Foi atingido o número limite de participantes (60) e encerradas as
inscrições.
O Programa, já definido, mas ainda sujeito a pequenos
ajustamentos, é o seguinte:
Dia 7 de Novembro
Sessão no Centro Cultural Português de Rabat (Intervenções institucionais, entrega da Medalha de Honra da APMCH a Sua Excelência a
Embaixadora de Portugal no Reino de Marrocos, conferências e
apresentação do livro “Histórias de Portugal em Marrocos”.
Jantar na residência oficial da Senhora Embaixadora.
Dia 8 de Novembro
Visita ao centro histórico de Arzila (Asilah), visita ao Campo da Batalha
de Alcácer Quibir e à antiga Casa do Alcaide Ibrahim Soufiani, onde, reza
a História, o corpo de D. Sebastião esteve sepultado cinco semanas.
Almoço oferecido pela Commune de Ksar El Kebir.
Dia 9 de Novembro
Visita à Cidadela Portuguesa de Mazagão em El Jadida e ao centro
histórico de Azamor (Azemmour).
As conferências e as visitas de estudo contarão com a colaboração de
especialistas de Marrocos, de investigadores do CHAM (Centro de
Humanidades) e de membros da delegação da APMCH.

PARTICIPAÇÃO NA BIENAL IBERICA
DE PATRIMONIO CULTURAL
A APMCH estará presente da Bienal Ibérica de Património
Cultural, que decorre entre 11 e 13 de Outubro em Loulé,
e cujo tema desta edição é Património Sustentável e o
país convidado é Marrocos.
A Associação terá um stand para promoção e divulgação
das suas actividades, e para exposição de publicações
dos Associados sobre o tema do Património.
De acordo com as regras do evento, as publicações só poderão ser
comercializadas na loja da Bienal, mediante um relacionamento directo
entre os municípios e a organização, e que no stand as publicações
apenas poderão ser expostas. Assim, a APMCH convidou os Associados
interessados em participar no stand, a oferecerem à nossa biblioteca as
publicações a expor, enriquecendo-a e divulgando as suas edições,
inclusivamente porque são materiais que serão manuseados pelo
público, não se podendo garantir a sua devolução e perfeitas
condições.

Para além da presença com um stand, a APMCH participará no Guest Country Talks que decorre no Solar da Música
Nova na 6ª feira dia 11 entre as 9.00 e as 12.00 h, com uma comunicação apresentada pelo Secretário-geral, Frederico
Mendes Paula sobre o tema “Património Português em Marrocos”. No dia 12 pelas 12.30 h, a APMCH participará no
Innovation Point com outra conferência a cargo do Presidente do Conselho de Curadores, José Miguel Noras e do
Secretário-geral sobre o historial da Associação e a apresentação do evento dos 250 do Abandono de Mazagão.
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ASSINATURA DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO
No dia 13, em Lagos, no âmbito do Workshop Internacional sobre Riscos em Praias e em Zonas Costeiras, foi assinado
um protocolo com o Centro Europeu de Riscos Urbanos (CERU), ao abrigo do qual se pretende que mais municípios
portugueses tomem consciência da necessidade de saber viver com o Risco, contribuindo assim para a existência de
comunidades mais resilientes e mais seguras.
No dia 26, em Tomar, no âmbito do Encontro Nacional de Turismo Militar, foi assinado um protocolo com a Associação
de Turismo Militar Português (ATMPT), potenciando uma colaboração no âmbito da salvaguarda, dinamização e
promoção turística do Património Militar, presente na génese, estrutura e imagem da maioria dos centros históricos
portugueses, e que constitui um nicho do Turismo Cultural em franca expansão.

REUNIÃO DA DIRECÇÃO EM ALPIARÇA
Realizou-se no dia 25 de Julho mais uma reunião da
Direcção da APMCH, na qual foram aprovados os aspectos operacionais da organização do evento de Novembro
em Marrocos. A Direcção deliberou a participação na
Bienal de Património Cultural em Loulé. Dos assuntos
discutidos, merecem também uma referência especial o
resultado positivo que a campanha de angariação de
novos Associados está a ter, a necessidade de revisão
estatutária e o voto de regozijo pela classificação do Bom
Jesus de Braga e do Convento de Mafra a Património
Mundial.
INQUERITO SOBRE INSTALAÇÕES DE SUPORTE DE ANTENAS DE RADIOCOMUNICAÇÕES
A APMCH e o Município de Palmela colaboraram na disseminação pelos municípios portugueses de um inquérito
sobre o problema das instalações de suporte de antenas de radiocomunicações em centros históricos, em que
participaram 45 Câmaras Municipais. Como conclusão foi elaborado pelo Município de Palmela um relatório
referente ao tratamento das respostas recebidas, que a APMCH divulgou por todos os municípios portugueses e
entidades públicas ligadas aos problemas dos centros históricos.
Salientamos a importância desta iniciativa, reiterando o propósito da Associação em participar noutras acções idênticas, que debatam os grandes problemas que afectam a generalidade dos centros históricos portugueses, promovendo o diálogo e a colaboração entre todos os municípios.

PARTICIPE NA VIDA DA SUA ASSOCIAÇÃO. COLABORE NAS INICIATIVAS DA APMCH
SE NÃO É ASSOCIADO, ADIRA À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICÍPIOS COM CENTRO HISTÓRICO
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