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DIA NACIONAL DOS CENTROS HISTÓRICOS PORTUGUESES

Realizaram-se no dia 22 de Julho as comemorações o�ciais do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses, que 
tiveram lugar no Município de Tavira, marcando o regresso da APMCH aos eventos presenciais.

Na sessão solene comemorativa, usaram da palavra a Presidente da Câmara Municipal de Tavira e Vice-Presidente da 
Direcção, Ana Paula Martins, o Presidente da Direcção e da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Miguel Henrique Perei-
ra, o Presidente do Conselho de Curadores, José Miguel Noras, e o Secretário-Geral, Frederico Mendes Paula, que leu 
uma mensagem do Presidente da Assembleia Geral e da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Mendes Moura. 
Marcou presença na sessão a Directora Regional de Cultura do Algarve, Adriana Nogueira. 
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A Newsletter da APMCH regressa após um interregno de um ano, marcando um novo ciclo 
que se pretende de retoma da normalidade da vida associativa e de realização das suas 
actividades de forma presencial, permitindo o contacto pessoal entre os representantes dos 
municípios associados, que muito caracteriza o espírito da nossa associação.

Em 2021 foi possível comemorar o Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses, se bem 
que dentro das necessárias limitações, e participar noutras iniciativas. Fica a esperança de 
um 2022 de recuperação do tempo perdido.

Em ano de eleições locais, uma saudação muito especial a todos os autarcas. Aos que 
terminaram os seus mandatos, o reconhecimento do trabalho realizado. Aos que iniciam os 
seus mandatos, os desejos das maiores felicidades no seu desempenho.

Hugo Miguel Henrique Pereira,  Presidente da Direcção da APMCH

Durante a cerimónia foi entregue ao Município de Tavira 
a Medalha de Ouro da APMCH, assinalando os 500 anos 
da elevação de Tavira a Cidade, efeméride que se come-
memorou no ano de 2020.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA DIRECÇÃO
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SIGA-NOSCONTACTOS

PRÉMIO NACIONAL “MEMÓRIA E IDENTIDADE”

No decurso da celebração do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses, foi entregue a Cláudio Torres o Prémio 
Nacional “Memória e Identidade”, considerando o seu contributo inexcedível para a divulgação da arqueologia e sua 
importância no processo de conhecimento e salvaguarda dos centros históricos. Cláudio Torres foi e -é, sem dúvida, 
uma das personalidades mais marcantes da vida nacional neste domínio, a ponto de ter sido recon-hecido com o 
Prémio Fernando Pessoa, em 1991, e a Medalha de Mérito Cultural da República Portuguesa, no ano de 2020.

Durante a tarde realizou-se uma visita ao Núcleo Museológico Islâmico do Museu de Tavira, com um interessante 
debate em torno da exposição permanente “Tavira Islâmica”.

PARTICIPAÇÃO NO PRÉMIO “VIANA PRAXIS”
A APMCH participou na edição do Prémio de 
Reabilitação Urabana de Viana do Castelo com a 
presença do Secretário-geral, Frederico Mendes Paula, 
no juri do prémio, na categoria de Reabilitação de 
Edifícios, e com a participação do Vereador da Câmara 
Municipal de Guimarães, Fernando Seara de Sá, na 
tertúlia "À Conversa Sobre a Reabilitação Urbana".

SEMINÁRIO INTERNACIONAL
“ARQUITECTURA ABALUARTADA E PATRIMÓNIO UNESCO” 
EM ALMEIDA

A APMCH marcou presença mais uma vez no Seminário 
Internacional do Centro de Estudos de Arquitectura 
Militar de Almeida, dedicado ao processo de classi�cação 
das Fortalezas Abaluartadas da Raia a Património 
Mundial da UNESCO.


