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31º ANIVERSARIO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS
MUNICÍPIOS COM CENTRO HISTÓRICO
Assinala-se no próximo dia 22 de Julho mais um
aniversário da APMCH, fundada na cidade de Lamego no
dia 22 de Julho de 1988 por iniciativa de uma dezena e
meia de municípios de todo o País. Conta actualmente
com quase uma centena de autarquias associadas,
empenhadas na salvaguarda, valorização e revitalização
dos seus núcleos históricos. A Sede Nacional situa-se em
Lamego, e estão instituídas duas Delegações Regionais,
em Lagos e em Almeida.
Das iniciativas que a APMCH promove regularmente
destacam-se a organização do Encontro Nacional de
Municípios com Centro Histórico, da Convenção Nacional
do Património Cultural, realizados em anos alternados, a
comemoração oficial do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses e a promoção do Prémio Nacional de
Arquitectura “Alexandre Herculano” e do Prémio Nacional
“Memória e Identidade”.
São desenvolvidas outras acções, algumas em conjunto
com com entidades com quem a APMCH tem Protocolos
de Colaboração celebrados, com especial atenção para as
iniciativas que procurem resolver problemas transversais
aos vários municípios portugueses, através do contacto
com os vários organismos do Estado e com as empresas
que interferem na vida dos centros históricos. A APMCH
apoia e promove a edição de publicações e mantém
presença online através do seu site e nas redes sociais.
A APMCH está empenhada em adquirir maior protagonismo na definição das estratégias e produção de legislação
para a salvaguarda e revitalização dos centros históricos,
no papel regulador do Estado com base promoção directa, na fiscalidade, no financiamento e no estabelecimento
de regras, nas políticas de habitação, de fixação de populações e de apoio aos residentes mais desfavorecidos, de
gestão do turismo, na resolução dos problemas da mobilidade, da revitalização do comércio local e das actividades económicas, da promoção da cultura e da identidade local.
Para tal, será fundamental reforçar a APMCH, angariando
mais associados para garantir o estatuto de associação de
utilidade pública, condição essencial para assumir plenamente o seu papel de parceiro do Estado.
A APMCH pretende também alargar o âmbito da sua actuação, participando em eventos e iniciativas de caracter
internacional, sobretudo com os PALOP e com os Países de presença histórica portuguesa. A iniciativa que organizamos em Marrocos no próximo mês de Novembro, assinalando os 250 Anos do Abandono da Cidadela Portuguesa de
Mazagão e a identidade partilhada que constituem os Centros Históricos Luso-Marroquinos, é uma acção nesse
âmbito, que se pretende prosseguir noutras iniciativas futuras.
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ASSINATURA DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO
No trimestre que agora se inicia a APMCH assinará dois
Protocolos de Colaboração, já aprovados em sede de
Assembleia Geral, que têm como objectivo contribuir
para um maior envolvimento dos associados em duas
áreas de importância relevante.
Será assinado em Lagos no dia 13 de Setembro um Protocolo de Colaboração com o Centro Europeu de Riscos
Urbanos que abre portas a uma colaboração efectiva na
prevenção do risco e mitigação dos seus efeitos, alargando o âmbito da acção que vários municípios associados
vêm desenvolvendo, sobretudo na prevenção do risco
sísmico e de tsunami.
No dia 26 de Setembro será assinado em Tomar um Protocolo de colaboração com a Associação de Turismo Militar
Português, da qual a APMCH foi constituída Associado Honorário, e que pretende contribuir para a promoção do
Património Militar e dinamização do Turismo a ele associado. A ATMPT é parceira da APMCH no evento de Marrocos
que de seguida se refere.
CENTROS HISTORICOS LUSO-MARROQUINOS
A iniciativa organizada pela APMCH para o mês de
Novembro em Marrocos tem já as parcerias definidas,
concretamente da Embaixada de Portugal em Marrocos/Instituto Camões, da Direcção-Geral do Património
Cultural, do Centro de História de Além-Mar, da
Associação de Turismo Militar Português, do Centro de
Estudos de Arquitectura Militar de Almeida e do Centro
de Estudos Luso-Árabes de Silves.
O evento, realiza-se nos dias 7, 8 e 9. No dia 7 teremos
uma sessão no Centro Cultural Português de Rabat, onde
decorrerão uma série de intervenções de caracter
institucional e tecnico, e durante a qual será entregue à
Senhora Embaixadora Maria Rita Ferro a Medalha de
Honra da APMCH. No dia 8 será realizada uma visita a
Arzila e ao Campo de Batalha de Alcácer-Quibir e lugares
a ele associados. No dia 9 visitaremos a Cidadela Portuguesa de Mazagão e o centro histórico de Azamor.
Contamos para já com cerca de 40 participantes inscritos,
entre associados e pessoas singulares, podendo os
interessados consultar o programa e inscrever-se provisoriamente no nosso site www.apmch.pt

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
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