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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS
MUNICÍPIOS COM CENTRO HISTÓRICO
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2022
Realizaram-se no dia 6 de Dezembro de 2021, por videoconferência, a reunião da Direcção e a sessão da Assembleia Geral da APMCH com o objectivo principal de
apresentar, discutir e aprovar o Plano de Actividades e o
Orçamento para o ano de 2022. Estes documentos foram
aprovados por unanimidade pelos 31 representantes dos
municípios presentes, no universo dos actuais 96 associados.
As reuniões, presididas pelo Presidente da Direcção e da
Câmara Municipal de Lagos, Hugo Miguel Henrique
Pereira, e pelo Presidente da Assembleia Geral e da
Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, ficaram
marcadas por uma mensagem de esperança no sentido
de que no ano de 2022 se possa retomar a normalidade
da vida associativa e realizar os eventos e acções previstas de forma presencial.
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Foram abordados os eventos de carácter anual e bienal,
como a celebração do Dia Nacional dos Centro Históricos
Portugueses e o Encontro Nacional de Municípios com
Centro Histórico, os prémios, concretamente o Prémio
Nacional “Memória e Identidade”, os protocolos, política
de edições digital e publicações e a representação dos
associados.
Foi aprovada a realização de um evento de dinamização
das duas Delegações Regionais, do Algarve e do Distrito
da Guarda, denominado “Fronteira Terrestre e Fronteira
Marítima”, a participação oficial da associação na 2.ª
Conferência Internacional de Riscos Urbanos e o apoio e
a participação em iniciativas no âmbito da efeméride dos
200 anos da Independência do Brasil.
DIA NACIONAL DOS
CENTROS HISTÓRICOS PORTUGUESES
Ao instituir o Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses no dia 28 de Março, data do aniversário do nascimento de Alexandre Herculano, o Governo e a APMCH
quiseram homenagear o espírito e a obra do escritor,
patrono dos centros históricos portugueses.
Simultaneamente, visaram criar uma oportunidade para
a divulgação das acções realizadas pelos municípios na
salvaguarda, reabilitação e promoção dos seus centros
históricos.
https://www.apmch.pt/dia-dos-centros-histricos
Sem prejuízo das iniciativas promovidas em cada município, é, anualmente, designada uma autarquia para centralizar
as comemorações oficiais.
Neste ano de 2022, as comemorações decorrerão no Município de Torres Novas,

NEWSLETTER n.º 11

Dezembro 2021

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS
MUNICÍPIOS COM CENTRO HISTÓRICO
PRÉMIO NACIONAL “MEMÓRIA E IDENTIDADE” 2021
O Prémio Nacional “Memória e Identidade” foi instituído
no ano de 2012 e visa distinguir personalidades que se
destacaram nas áreas da salvaguarda, da valorização e da
promoção do património e dos centros históricos, sob o
lema “transformar sem destruir, crescer sem devorar as
raízes”.
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https://www.apmch.pt/memoria-e-identidade
Na edição de 2021, o Prémio Nacional “Memória e Identidade” será atribuido à Arquitecta Helena Roseta, e será
entregue no dia 28 de Março de 2022, em cerimónia a
decorrer durante a celebração do Dia Nacional dos
Centros Históricos Portugueses.
XVIII ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COM CENTRO HISTÓRICO
O Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico, de realização bienal, constitui o grande espaço de debate
promovido pela APMCH, que reúne dezenas de especialistas, técnicos mucicipais e autarcas.
https://www.apmch.pt/encontro-nacional-c1025
A realização do XVIII Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico tem vindo a ser sucessivamente adiada
desde 2020, por motivo da pandemia, prevendo-se que este ano se possa concretizar, conforme previsto, no
Município de Almada. O tema do encontro será “Turismo e Centros Históricos”, matéria de grande pertinência para a
vida dos centros históricos portugueses e da maior importância para as várias realidades dos diferentes municípios.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A APMCH E A UAL
Foi aprovada a celebração de um protocolo de colaboração entre a Associação Portuguesa dos Municípios com
Centro Histórico e a Universidade Autónoma de Lisboa, no âmbito do Curso pós-Graduação em Museologia, com
evidentes benefícios para ambas as partes.
CONTACTOS
Rua do Castelinho 17, 5100-127 LAMEGO
serviços administrativos: apmch.geral@gmail.com
secretário-geral: apmch.secretario@gmail.com
(+351) 254 655 335
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