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XVIII ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COM CENTRO HISTÓRICO

A Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico e a Câmara
Municipal de Almada organizam entre os dias10 e 12 de Novembro de 2022 o
XVIII Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico.
Subordinado ao tema “Turismo e Centros Históricos”, o Encontro visa reflectir sobre o Turismo e suas
implicações nos centros históricos, seja como inegável factor de desenvolvimento e de regeneração, mas
também de ameaça ao património edificado, às actividades tradicionais e à permanência da população
residente.
Serão discutidas as várias realidades dos centros históricos portugueses, seus problemas e desafios, e as
estratégias e os instrumentos para lhes fazer face, no quadro da compatibilização entre as necessidades de
revitalização e modernização das áreas centrais, com a salvaguarda dos seus valores identitários,
patrimoniais e tecido social, bem como o papel que um turismo sustentável pode ter neste processo.
Serão incontornáveis abordagens a questões como a compatibilização entre habitação e lazer, a
disponibilização de habitação para arrendamento permanente, a transformação de usos do edificado, o
alojamento local, a mobilidade e a limpeza urbana, os instrumentos de financiamento e legislativos.
O primeiro Encontro Nacional de Municípios com
Centro Histórico realizou-se em Lamego no ano de
1987, a que se seguiram Tomar, em 1990, Viana do
Castelo, Ponte de Lima, Valença e Caminha, em
1995, Oeiras, em 1996, Serpa, em 1997, Ouro Preto
(Minas Gerais), em 1999, Lisboa, em 2001, Porto, em
2003, Mértola, em 2004, Nazaré, em 2005, Lamego,
em 2006, Portalegre, em 2007, Viana do Castelo, em
2008, Beja, em 2009, Lagos, em 2014, Angra do
Heroísmo em 2016 e Guimarães em 2018.
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PRÉMIO NACIONAL
“MEMÓRIA E IDENTIDADE” 2022
A Direcção da APMCH deliberou, por unanimidade
Setembro 2021
e aclamação, atribuir o Prémio Nacional “Memória e
Identidade” 2022, a título póstumo, a José
Saramago, único escritor de Língua Portuguesa
galardoado com o Prémio Nobel da Literatura
(1998). O texto da deliberação salienta que, na vasta
obra de Saramago, existem importantes textos
sobre os centros históricos, inclusivamente
integrados em candidaturas a classificações a
Património Mundial, e recorda que o insigne
escritor publicou um texto na revista da APMCH, já
depois de vencer o Prémio Nobel da Literatura.
O Prémio Memória e Identidade foi instituído em Angra do Heroísmo, no ano de 2012, e visa distinguir as
personalidades que mais se destacaram nas áreas da salvaguarda e da valorização do património cultural,
sob o lema “Transformar sem destruir, crescer sem devorar as raízes”.
Pretende enaltecer a carreira de quem se destacou ao longo da vida nas áreas da arquitetura, da
engenharia, da história e das artes, pugnando sempre pela defesa e pela divulgação dos centros históricos,
enquanto conjuntos representativos de valores culturais e artísticos, cuja memória importa preservar e
cuja vida se impõe dinamizar.

REUNIÃO DA DIRECÇÃO DA APMCH
Realizou-se no dia 27 de Maio a primeira reunião da
nova Direcção da APMCH, saída da sessão electiva
da Assembleia Geral de 28 de Março de 2022.
A nova Direcção é constituída pelos municípios de
Lagos, que detém a Presidência, Almeida, Palmela e
Ponte de Lima, na qualidade de Vice-presidentes,
Guimarães, no cargo de Secretário, Torres Novas,
enquanto Tesoureiro, e Braga, Castelo de Vide,
Loulé, Reguengos de Monsaraz e Tomar, como
Vogais.
Um assunto que mereceu especial importância foi o da campanha de angariação de associados que se
encontra em curso, com o objectivo fundamental de se ultrapassar e manter o número de 100 membros,
situação que conferirá à Associação o estatuto de Associação Nacional e de Parceiro do Estado.
A APMCH conta actualmente com 97 associados efectivos, tendo manifestado a intenção de aderir outros
12 municípios.
CONTACTOS
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