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Relatório de Actividades de 2019
Eventos anuais e bienais de âmbito nacional/Prémios e outras distinções
Celebração do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses e
Atribuição do Prémio Nacional “Memória e Identidade”

A celebração do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses decorreu, como é
tradição, no dia 28 de Março, coincidindo com o 209º Aniversário do nascimento de
Alexandre Herculano, Patrono dos Centros Históricos Portugueses. As celebrações oficiais
realizaram-se em Castelo de Vide, durante as quais foi atribuído o Prémio Nacional
“Memória e Identidade” ao Dr. Jorge Sampaio. Na cerimónia o Secretário-Geral fez a
apresentação do evento da Efeméride dos 250 Anos do Abandono da Praça de Mazagão,
na altura em preparação. Após o almoço seguiu-se uma visita ao centro histórico de Castelo
de Vide.
A celebração decorreu também em várias iniciativas de âmbito municipal um pouco por
todo o País.

Organização de eventos
Efeméride dos 250 Anos do Abandono da Praça de Mazagão
Em 2019 assinalaram-se os 250 anos do abandono de Mazagão, última Praça-forte
portuguesa em Marrocos. Este acontecimento abriu caminho à assinatura do primeiro
1

Relatório de Actividades e Contas. Ano 2019

Tratado de Paz entre Portugal e Marrocos. Com a assinatura do Tratado de Paz iniciou-se
uma nova era no relacionamento entre os dois Países, com base na amizade e na
cooperação, que teve como resultado o estabelecimento de relações diplomáticas e
comerciais com evidentes benefícios para ambas as partes.

A Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, em colaboração com a
Embaixada de Portugal em Marrocos, o Ministério da Cultura do Reino de Marrocos, o
CHAM - Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e a Commune de Ksar El
Kebir, e o apoio de diversas entidades (Direcção Geral do Património Cultural, Centro de
Estudos de Arquitectura Militar de Almeida, Associação de Turismo Militar Português e
Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves), assinalou esta data com a realização de um
evento que afirmou a figura dos centros históricos luso-marroquinos como um património
comum de valor significativo.
No evento, que decorreu nos dias 7, 8 e 9 de Novembro, participaram 59 pessoas, entre
representantes de municípios associados, entidades apoiantes e participantes em nome
individual. Dos municípios associados estiveram representados Almeida, Braga, Guarda,
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Lagoa, Lagos, Lisboa, Pedrógão Grande, Vila do Conde, Torres Novas, Tavira e Torres
Vedras.

O evento decorreu em Rabat no dia 7, onde se realizou uma sessão solene com
conferências e a entrega da Medalha de Honra da APMCH a Sua Excelência a Embaixadora
de Portugal no Reino de Marrocos, seguida de um jantar na residência oficial; no dia 8 foi
visitado o centro histórico de Arzila, o campo da Batalha de Alcácer Quibir, após o que a
Autarquia local ofereceu um almoço, sendo o programa foi complementado com uma visita
à antiga casa do alcaide Ibrahim Soufiani, onde o corpo do Rei D. Sebastião esteve
sepultado, e finalmente foi inaugurada a Avenida de Lagos nessa cidade; no dia 9 a visita
foi realizada à Cidadela Portuguesa de Mazagão e ao centro histórico de Azamor.

Representação dos Associados em eventos
Bienal Ibérica de Património Cultural
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A APMCH esteve presente na Bienal de Património Cultural, que decorreu em Loulé nos
dias 11, 12 e 13 de Outubro, desenvolvendo as seguintes acções, todas a cargo do
Secretário-Geral:
Montagem de um stand, cujo funcionamento foi assegurado por duas funcionárias cedidas
para o efeito pela Câmara Municipal de Loulé, no qual foram expostos dois “rollups”
elaborados para o efeito, e que teve como objectivo expor publicações de municípios
associados, as quais foram por estes oferecidas à biblioteca da APMCH.
Foram recepcionados para exposição no stand 37 edições da Associação e dos municípios
de Cabeceiras de Basto, Chaves, Faro, Lagoa, Lagos, Ourém e Silves.
Para além destes, foram colocados na Loja da Bienal 23 livros da Associação para
comercialização. Foram também colocadas no stand, para distribuição gratuita, 150 cópias
da Newsletter de Setembro.
O Secretário-Geral realizou uma conferência no dia 11 às 9.40 horas no “Guest Country
Talks”, a convite da organização, com o título “Património Português em Marrocos”, na
qual estiveram presentes o Embaixador do Reino de Marrocos em Lisboa, o Ministro
Conselheiro da Embaixada, o Cônsul Honorário de Marrocos no Algarve e o Presidente da
Câmara Municipal de Loulé, entre outras personalidades, e outra no dia 12 às 12.30 horas
no “Innovation Point” com o título “Efeméride dos 250 Anos do Abandono da Praça de
Mazagão”.

Política de edição digital e outras publicações
Site, Redes Sociais e Newsletter
Biblioteca da APMCH

Foi dada continuidade à dinamização do Site da Associação (www.apmch.pt) com
introdução de informação sobre as actividades da APMCH, dos seus associados e dos
assuntos e eventos mais significativos no âmbito da salvaguarda dos centros históricos e
reabilitação do Património, bem como à dinamização das páginas da APMCH nas Redes
sociais (Facebook e tweeter). No caso do site, foi alterada a sua imagem gráfica e estrutura,
procurando torná-lo mais atractivo e de mais fácil utilização.
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Foi enviado um ofício a todos os associados, no sentido de participarem nas edições digitais
da Associação através do envio de informação sobre os seus eventos e realizações.

Foi dada continuidade à edição da Newsletter trimestral da APMCH, enviada digitalmente
para todos os associados, restantes municípios portugueses e entidades oficiais. Para além
do envio via e-mail, a Newsletter é também publicada no site da Associação.
Conforme já referido, a biblioteca da APMCH beneficiou com a oferta de livros de
associados por ocasião da participação na Bienal Ibérica de Património Cultural.

Protocolos de Colaboração
Centro Europeu de Riscos Urbanos e Associação de Turismo Militar Português

Foi assinado em Lagos no dia 13 de Setembro, durante a realização de um seminário
internacional sobre sismos e tsunamis, um protocolo de colaboração com o Centro Europeu
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de Riscos Urbanos (CERU) e no dia 26 de Setembro em Tomar foi assinado um protocolo
de colaboração com a Associação de Turismo Militar Português (ATMPT).

Colaboração com Municípios Associados
Colaboração com o Município de Palmela
A APMCH colaborou com o Município de Palmela na disseminação de um inquérito aos
municípios portugueses sobre o problema das instalações de suporte de antenas de
radiocomunicações em centros históricos. O inquérito teve a participação de 45 municípios
e a APMCH divulgou no final o relatório do tratamento das respostas ao questionário,
elaborado pelo Município de Palmela. Esta colaboração entre a APMCH e o Município de
Palmela é um excelente exemplo da forma como a nossa Associação poderá contribuir para
o debate dos grandes dos problemas que preocupam todos aqueles que trabalham na
salvaguarda dos centros históricos e de sensibilização das entidades oficias para a
necessidade de procura de soluções conjuntas.

Delegações Regionais
Com a eleição de Lagos para a Presidência da Direcção da APMCH, ficou inevitavelmente
adiada a dinamização da Delegação Regional do Algarve, mas algumas das iniciativas
propostas foram retomadas a nível Nacional, como foi exemplo a realização do evento
Centros Históricos Luso-Marroquinos, que se integrou no espírito da criação de uma Rede
de Fortificações da Fronteira Marítima, projecto já aprovado em sede de reunião de
Direcção.

Campanha de angariação de novos associados
Na reunião da Direcção de 27 de Março, realizada em Castelo de Vide, foi relançada a ideia
de promover uma campanha para angariação de novos associados, com três objectivos
fundamentais _ contribuir para uma maior estabilidade financeira da Associação, alargar
o âmbito da sua representatividade e realizações, e garantir que o número de associados
ultrapasse os 100 municípios, conferindo à APMCH o estatuto de Associação Nacional ao
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abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 4º da Lei n.º 54/98, de 18 de
Agosto.
No início de 2019 eram associados efectivos 89 municípios, tendo um deles, Alter do Chão,
comunicado que abandonaria a APMCH em 2020, situação que se verificou.
Foram enviados convites a todos os municípios portugueses não associados, tendo como
resultado, para já, um aumento dos associados efectivos para 92, com as adesões de
Castelo Branco, Oeiras, Torres Novas e Vila Nova de Cerveira. Manifestaram a intenção de
aderir e encontram-se em processo de adesão 9 municípios, concretamente Albufeira,
Barcelos, Coruche, Cuba, Horta, Montalegre, Palmela, Portimão e Santa Cruz da Graciosa,
o que terá como resultado previsível um número de associados efectivos de 101.
Listagem dos 92 associados efectivos nesta data:
Abrantes, Alcobaça, Alcochete, Almada, Almeida, Alpiarça, Alvito, Angra do Heroísmo,
Arcos de Valdevez, Arronches, Beja, Belmonte, Braga, Bragança, Cabeceiras de Basto,
Caminha, Campo Maior, Cascais, Castelo Branco, Castelo de Vide, Castro Marim, Celorico
da Beira, Chaves, Coimbra, Constância, Crato, Elvas, Estremoz, Évora, Faro, Figueira da Foz,
Figueira de Castelo Rodrigo, Figueiró dos Vinhos, Funchal, Góis, Grândola, Guarda,
Guimarães, Lagoa, Lagos, Lamego, Lisboa, Loulé, Lousã, Machico (Madeira), Marinha
Grande, Marvão, Matosinhos, Melgaço, Mértola, Mesão Frio, Moimenta da Beira,
Montemor-o-Velho, Montijo, Moura, Mourão, Nazaré, Oeiras, Ourém, Ovar, Pedrógão
Grande, Penacova, Penamacor, Peso da Régua, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Porto,
Reguengos de Monsaraz, Resende, Sabugal, Salvaterra de Magos, Santarém, Santiago do
Cacém, São João da Pesqueira, Serpa, Setúbal, Silves, Tabuaço, Tarouca, Tavira, Tomar,
Torre de Moncorvo, Torres Novas, Torres Vedras, Trancoso, Valença, Viana do Castelo, Vila
do Conde, Vila Flor, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Gaia e Vila Real.

Representação dos Associados junto de instituições
Relativamente ao exercício dos direitos conferidos à APMCH enquanto detentora do
estatuto de Associação Nacional e de parceiro relativamente ao Estado, e apesar de esse
estatuto não se encontrar ainda reconhecido, foram mantidos contactos com várias
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entidades da esfera da reabilitação urbana e salvaguarda do Património, nomeadamente o
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, a Secretaria de Estado da Habitação e a
Direcção Geral do Património Cultural, considerando-se que as mesmas deverão ser
aprofundadas e ter um caracter mais regular.
Confirmando-se a situação de um número de associados acima dos 100, Governo e
Assembleia da República deverão ser informados dessa situação, para que a APMCH
assuma o seu papel em termos de “a) Consulta prévia, pelos órgãos de soberania, em todas
as iniciativas legislativas respeitantes a matéria da sua competência; b) Participação no
Conselho Económico e Social; c) Participação na gestão e direcção do Centro de Estudos e
Formação Autárquica e dos demais organismos especificamente vocacionados para as
matérias respeitantes às autarquias locais”.

Actividades regulares e de expediente
Sessões da Assembleia Geral e Reuniões da Direcção
Obrigações perante os associados e apoio a munícipes

Realizaram-se as seguintes Sessões da Assembleia Geral e Reuniões da Direcção de forma
descentralizada e algumas naturalmente coincidentes com eventos:
Sessões da Assembleia Geral no dia 27 de Março em Castelo de Vide e no dia 19 de
Novembro em Tomar.
Reuniões da Direcção no dia 27 de Março em Castelo de Vide, no dia 25 de Julho em
Alpiarça e no dia 19 de Novembro em Tomar.
A APMCH cumpriu a sua obrigação fiscal de Associação perante os seus associados, que
se materializa na elaboração de informações, pareceres, relatórios e declarações.
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