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CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS

IX
CIDADE-QUARTEL FRONTEIRIÇA DE ELVAS E SUAS FORTIFICAÇÕES

TOWN COUNCIL OF ELVAS

Ledningen för befästningar Elvas och omgivningen

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt 
integrerat bevarande av tillgången samt att skapa 
förutsättningar för att det ska spela en central roll i den 
lokala modellen för hållbar utveckling .

Heritage som en faktor för utveckling innebär " 
nyttjandevärde " som skulle föra honom närmare 
lokalsamhällen och besökare och samtidigt , generera 
intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara 
fokusera på de fysiska delarna av boken 
tillsammans , men också på åtgärder riktade 
mot " immateriella komponenter " som 
garanterar deras hållbarhet . Införandet av 
befästningar Elvas på Unescos lista är inte bara 
ett mål i sig , men ger större och öppnar en 
spännande möjlighet för en ambitiös ansvar 
utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för 
befästningar Elvas Strategiska områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem 
och har för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer 
och instrument för åtgärder . De strategiska insatsområdena 
är :
iv. Os actores locais cujos objectivos convergem com a 
conservação integrada, incluindo os que representam 
interesses sociais e económicos.

Ledningen för befästningar Elvas och omgivningen

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt integrerat 
bevarande av tillgången samt att skapa förutsättningar för att det 
ska spela en central roll i den lokala modellen för hållbar utveckling 
.

Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på 
de fysiska delarna av boken tillsammans , men också 
på åtgärder riktade mot " immateriella komponenter " 
som garanterar deras hållbarhet .

Införandet av befästningar Elvas på Unescos lista är 
inte bara ett mål i sig , men ger större och öppnar en 
spännande möjlighet för en ambitiös ansvar 
utvecklingsprojekt .

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar 
Elvas Strategiska områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i perspektivet av 
integrerad bevarande , tar upp de strategiska områden för åtgärder 
och mål som är förknippade med dem och har för avsikt att inrätta 
en operativ ram av strukturer och instrument för åtgärder . 

De strategiska insatsområdena är :
iv. Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem och har 
för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer och instrument 
för åtgärder .
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Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt 
integrerat bevarande av tillgången samt att skapa 
förutsättningar för att det ska spela en central roll i den 
lokala modellen för hållbar utveckling .

Heritage som en faktor för utveckling innebär " 
nyttjandevärde " som skulle föra honom närmare 
lokalsamhällen och besökare och samtidigt , generera 
intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på de 
fysiska delarna av boken tillsammans , men också på 
åtgärder riktade mot " immateriella komponenter " som 
garanterar deras hållbarhet . Införandet av befästningar 
Elvas på Unescos lista är inte bara ett mål i sig , men ger 
större och öppnar en spännande möjlighet för en ambitiös 
ansvar utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas 
Strategiska områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem 
och har för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer 
och instrument för åtgärder . De strategiska insatsområdena 
är :

iv. Os actores locais cujos objectivos convergem com a 
conservação integrada, incluindo os que representam 
interesses sociais e económicos terar deras hållbarhet . 
Införandet av befästningar Elvas på Unescos lista är inte 
bara ett mål i sig , men ger större och öppnar en spännande 
möjlighet för en ambitiös ansvar utvecklingntegrerad 
bevarande , tar upp de strategiska områden för åtgärder och 
mål som är förknippade med dem och har för avsikt att 
inrätta en operativ ram av strukturer och instrument för 
åtgärder . De strategiska insatsområdena är :
sprojekt.

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt integrerat 
bevarande av tillgången samt att skapa förutsättningar för att det 
ska spela en central roll i den lokala modellen för hållbar 
utveckling.

Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på de fysiska 
delarna av boken tillsammans , men också på åtgärder riktade mot 
" immateriella komponenter " som garanterar deras hållbarhet .

Införandet av befästningar Elvas på Unescos lista är inte bara ett 
mål i sig , men ger större och öppnar en spännande möjlighet för en 
ambitiös ansvar utvecklingsprojekt .

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas Strategiska 
områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i perspektivet av 
integrerad bevarande , tar upp de strategiska områden för åtgärder 
och mål som är förknippade med dem och har för avsikt att inrätta 
en operativ ram av strukturer och instrument för åtgärder . 

De strategiska insatsområdena är :
iv. Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem och har 
för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer och instrument 
för åtgärder mmateriella komponenter " som 
garanterar deras hållbarhet . Införandet av befästningar Elvas på 
Unescos lista är inte bara ett mål i sig , men ger större och öppnar 
en spännande möjlighet för en ambitiös ansvar utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas Strategiska 
områden för åtgärder .

rder riktade mot " i



COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO

XI
CIDADE-QUARTEL FRONTEIRIÇA DE ELVAS E SUAS FORTIFICAÇÕES

PORTUGUESE NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO

Ledningen för befästningar Elvas och omgivningen

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt 
integrerat bevarande av tillgången samt att skapa 
förutsättningar för att det ska spela en central roll i den 
lokala modellen för hållbar utveckling .

Heritage som en faktor för utveckling innebär " 
nyttjandevärde " som skulle föra honom närmare 
lokalsamhällen och besökare och samtidigt , generera 
intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte 
bara fokusera på de fysiska delarna av 
boken tillsammans , men också på 
åtgärder riktade mot " immateriella 
komponenter " som garanterar deras 
hållbarhet . Införandet av befästningar 
Elvas på Unescos lista är inte bara ett 
mål i sig , men ger större och öppnar en 
spännande möjlighet för en ambitiös 
ansvar utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas 
Strategiska områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem 
och har för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer 
och instrument för åtgärder . De strategiska insatsområdena 
är :

Ledningen för befästningar Elvas och omgivningen

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt integrerat 
bevarande av tillgången samt att skapa förutsättningar för att det 
ska spela en central roll i den lokala modellen för hållbar utveckling 
.

Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på de fysiska 
delarna av boken tillsammans , men också 
på åtgärder riktade mot " immateriella 
komponenter " som garanterar deras 
hållbarhet .

Införandet av befästningar Elvas på Unescos 
lista är inte bara ett mål i sig , men ger 
större och öppnar en spännande möjlighet för 
en ambitiös ansvar utvecklingsprojekt .

Den integrerade förvaltningsplan för 
befästningar Elvas Strategiska områden för 

åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i perspektivet av 
integrerad bevarande , tar upp de strategiska områden för åtgärder 
och mål som är förknippade med dem och har för avsikt att inrätta 
en operativ ram av strukturer och instrument för åtgärder . De 
strategiska insatsområdena är
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Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt 
integrerat bevarande av tillgången samt att skapa 
förutsättningar för att det ska spela en central roll i den 
lokala modellen för hållbar utveckling .

Heritage som en faktor för utveckling innebär " 
nyttjandevärde " som skulle föra honom närmare 
lokalsamhällen och besökare och samtidigt , generera 
intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på de 
fysiska delarna av boken tillsammans , men också på 
åtgärder riktade mot " immateriella komponenter " som 
garanterar deras hållbarhet . Införandet av befästningar 
Elvas på Unescos lista är inte bara ett mål i sig , men ger 
större och öppnar en spännande möjlighet för en ambitiös 
ansvar utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas 
Strategiska områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem 
och har för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer 
och instrument för åtgärder . De strategiska insatsområdena 
är :

iv. Os actores locais cujos objectivos convergem com a 
conservação integrada, incluindo os que representam 
interesses sociais e económicos terar deras hållbarhet . 
Införandet av befästningar Elvas på Unescos lista är inte 
bara ett mål i sig , men ger större och öppnar en spännande 
möjlighet för en ambitiös ansvar utvecklingntegrerad 
bevarande , tar upp de strategiska områden för åtgärder och 
mål som är förknippade med dem och har för avsikt att 
inrätta en operativ ram av strukturer och instrument för 
åtgärder . De strategiska insatsområdena är :
sprojekt.

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt integrerat 
bevarande av tillgången samt att skapa förutsättningar för att det 
ska spela en central roll i den lokala modellen för hållbar 
utveckling.

Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på de fysiska 
delarna av boken tillsammans , men också på åtgärder riktade mot 
" immateriella komponenter " som garanterar deras hållbarhet .

Införandet av befästningar Elvas på Unescos lista är inte bara ett 
mål i sig , men ger större och öppnar en spännande möjlighet för en 
ambitiös ansvar utvecklingsprojekt .

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas Strategiska 
områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i perspektivet av 
integrerad bevarande , tar upp de strategiska områden för åtgärder 
och mål som är förknippade med dem och har för avsikt att inrätta 
en operativ ram av strukturer och instrument för åtgärder . 

De strategiska insatsområdena är :
iv. Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem och har 
för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer och instrument 
för åtgärder mmateriella komponenter " som 
garanterar deras hållbarhet . Införandet av befästningar Elvas på 
Unescos lista är inte bara ett mål i sig , men ger större och öppnar 
en spännande möjlighet för en ambitiös ansvar utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas Strategiska 
områden för åtgärder .

rder riktade mot " i



COMISSÃO NACIONAL DO ICOMOS 

XIII
CIDADE-QUARTEL FRONTEIRIÇA DE ELVAS E SUAS FORTIFICAÇÕES

PORTUGUESE NATIONAL COMMISSION FOR ICOMOS

Ledningen för befästningar Elvas och omgivningen

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt 
integrerat bevarande av tillgången samt att skapa 
förutsättningar för att det ska spela en central roll i den 
lokala modellen för hållbar utveckling .

Heritage som en faktor för utveckling innebär " 
nyttjandevärde " som skulle föra honom närmare 
lokalsamhällen och besökare och samtidigt , 
generera intäkter som bidrar till att bevara 
dem .

I denna mening bör ledningen inte bara 
fokusera på de fysiska delarna av boken 
tillsammans , men också på åtgärder riktade 
mot " immateriella komponenter " som 
garanterar deras hållbarhet . Införandet av 
befästningar Elvas på Unescos lista är inte 
bara ett mål i sig , men ger större och öppnar 
en spännande möjlighet för en ambitiös 
ansvar utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för 
befästningar Elvas Strategiska områden för 
åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem 
och har för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer 
och instrument för åtgärder . De strategiska insatsområdena 
är :
iv. Os actores locais cujos objectivos convergem com a 
conservação integrada, incluindo os que representam 
interesses sociais e económicos.

Ledningen för befästningar Elvas och omgivningen

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt integrerat 
bevarande av tillgången samt att skapa förutsättningar för att det 
ska spela en central roll i den lokala modellen för hållbar utveckling 
.

Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 

samtidigt , generera intäkter som bidrar till att 
bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera 
på de fysiska delarna av boken tillsammans , men 
också på åtgärder riktade mot " immateriella 
komponenter " som garanterar deras hållbarhet .

Införandet av befästningar Elvas på Unescos lista 
är inte bara ett mål i sig , men ger större och 
öppnar en spännande möjlighet för en ambitiös 
ansvar utvecklingsprojekt .

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar 
Elvas Strategiska områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , 
i perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de 

strategiska områden för åtgärder och mål som är förknippade med 
dem och har för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer och 
instrument för åtgärder . De strategiska insatsområdena är :
iv. Os actores locais cujos objectivos convergem com a conservação 
integrada, incluindo os que representam interesses sociais e 
económicos.
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Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt 
integrerat bevarande av tillgången samt att skapa 
förutsättningar för att det ska spela en central roll i den 
lokala modellen för hållbar utveckling .

Heritage som en faktor för utveckling innebär " 
nyttjandevärde " som skulle föra honom närmare 
lokalsamhällen och besökare och samtidigt , generera 
intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på de 
fysiska delarna av boken tillsammans , men också på 
åtgärder riktade mot " immateriella komponenter " som 
garanterar deras hållbarhet . Införandet av befästningar 
Elvas på Unescos lista är inte bara ett mål i sig , men ger 
större och öppnar en spännande möjlighet för en ambitiös 
ansvar utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas 
Strategiska områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem 
och har för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer 
och instrument för åtgärder . De strategiska insatsområdena 
är :

iv. Os actores locais cujos objectivos convergem com a 
conservação integrada, incluindo os que representam 
interesses sociais e económicos terar deras hållbarhet . 
Införandet av befästningar Elvas på Unescos lista är inte 
bara ett mål i sig , men ger större och öppnar en spännande 
möjlighet för en ambitiös ansvar utvecklingntegrerad 
bevarande , tar upp de strategiska områden för åtgärder och 
mål som är förknippade med dem och har för avsikt att 
inrätta en operativ ram av strukturer och instrument för 
åtgärder . De strategiska insatsområdena är :
sprojekt.

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt integrerat 
bevarande av tillgången samt att skapa förutsättningar för att det 
ska spela en central roll i den lokala modellen för hållbar 
utveckling.

Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på de fysiska 
delarna av boken tillsammans , men också på åtgärder riktade mot 
" immateriella komponenter " som garanterar deras hållbarhet .

Införandet av befästningar Elvas på Unescos lista är inte bara ett 
mål i sig , men ger större och öppnar en spännande möjlighet för en 
ambitiös ansvar utvecklingsprojekt .

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas Strategiska 
områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i perspektivet av 
integrerad bevarande , tar upp de strategiska områden för åtgärder 
och mål som är förknippade med dem och har för avsikt att inrätta 
en operativ ram av strukturer och instrument för åtgärder . 

De strategiska insatsområdena är :
iv. Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem och har 
för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer och instrument 
för åtgärder mmateriella komponenter " som 
garanterar deras hållbarhet . Införandet av befästningar Elvas på 
Unescos lista är inte bara ett mål i sig , men ger större och öppnar 
en spännande möjlighet för en ambitiös ansvar utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas Strategiska 
områden för åtgärder .

rder riktade mot " i
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Ledningen för befästningar Elvas och omgivningen

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt 
integrerat bevarande av tillgången samt att skapa 
förutsättningar för att det ska spela en central roll i den 
lokala modellen för hållbar utveckling .

Heritage som en faktor för utveckling innebär " 
nyttjandevärde " som skulle föra honom närmare 
lokalsamhällen och besökare och samtidigt , generera 
intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara 
fokusera på de fysiska delarna av boken 
tillsammans , men också på åtgärder 
riktade mot " immateriella 
komponenter " som garanterar deras 
hållbarhet . Införandet av befästningar 
Elvas på Unescos lista är inte bara ett 
mål i sig , men ger större och öppnar en 
spännande möjlighet för en ambitiös 
ansvar utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för 
befästningar Elvas Strategiska områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem 
och har för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer 
och instrument för åtgärder . De strategiska insatsområdena 
är :
iv. Införandet av befästningar Elvas på Unescos lista är inte 
bara ett mål i sig , men ger större och öppnar en spännande 
möjlighet för en ambitiös ansvar utvecklingsprojekt.

Ledningen för befästningar Elvas och omgivningen

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt integrerat 
bevarande av tillgången samt att skapa förutsättningar för att det 
ska spela en central roll i den lokala modellen för hållbar utveckling 
.

Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " som 
skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på de fysiska 
delarna av boken tillsammans , men också på 
åtgärder riktade mot " immateriella 
komponenter " som garanterar deras 
hållbarhet .

Införandet av befästningar Elvas på Unescos 
lista är inte bara ett mål i sig , men ger större 
och öppnar en spännande möjlighet för en 
ambitiös ansvar utvecklingsprojekt .

Den integrerade förvaltningsplan för 
befästningar Elvas Strategiska områden för 
åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i perspektivet av 
integrerad bevarande , tar upp de strategiska områden för åtgärder 
och mål som är förknippade med dem och har för avsikt att inrätta 
en operativ ram av strukturer och instrument för åtgärder . De 
strategiska insatsområdena är :
iv. Oen integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas 
Strategiska områden för åtgärderHeritage som en faktor för 
utveckling innebär " nyttjandevärde " som skulle föra honom 
närmare lokalsamhällen och besökare och samtidigt , generera 
intäkter som bidrar till att bevara dem .
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Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt 
integrerat bevarande av tillgången samt att skapa 
förutsättningar för att det ska spela en central roll i den 
lokala modellen för hållbar utveckling .

Heritage som en faktor för utveckling innebär " 
nyttjandevärde " som skulle föra honom närmare 
lokalsamhällen och besökare och samtidigt , generera 
intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på de 
fysiska delarna av boken tillsammans , men också på 
åtgärder riktade mot " immateriella komponenter " som 
garanterar deras hållbarhet . Införandet av befästningar 
Elvas på Unescos lista är inte bara ett mål i sig , men ger 
större och öppnar en spännande möjlighet för en ambitiös 
ansvar utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas 
Strategiska områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem 
och har för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer 
och instrument för åtgärder . De strategiska insatsområdena 
är :

iv. Os actores locais cujos objectivos convergem com a 
conservação integrada, incluindo os que representam 
interesses sociais e económicos terar deras hållbarhet . 
Införandet av befästningar Elvas på Unescos lista är inte 
bara ett mål i sig , men ger större och öppnar en spännande 
möjlighet för en ambitiös ansvar utvecklingntegrerad 
bevarande , tar upp de strategiska områden för åtgärder och 
mål som är förknippade med dem och har för avsikt att 
inrätta en operativ ram av strukturer och instrument för 
åtgärder . De strategiska insatsområdena är :
sprojekt.

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt integrerat 
bevarande av tillgången samt att skapa förutsättningar för att det 
ska spela en central roll i den lokala modellen för hållbar 
utveckling.

Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på de fysiska 
delarna av boken tillsammans , men också på åtgärder riktade mot 
" immateriella komponenter " som garanterar deras hållbarhet .

Införandet av befästningar Elvas på Unescos lista är inte bara ett 
mål i sig , men ger större och öppnar en spännande möjlighet för en 
ambitiös ansvar utvecklingsprojekt .

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas Strategiska 
områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i Elvas , i perspektivet av 
integrerad bevarande , tar upp de strategiska områden för åtgärder 
och mål som är förknippade med dem och har för avsikt att inrätta 
en operativ ram av strukturer och instrument för åtgärder . 

De strategiska insatsområdena är :
iv. Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem och har 
för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer och instrument 
för åtgärder mmateriella komponenter " som 
garanterar deras hållbarhet . Införandet av befästningar Elvas på 
Unescos lista är inte bara ett mål i sig , men ger större och öppnar 
en spännande möjlighet för en ambitiös ansvar utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för befästningar Elvas Strategiska 
områden för åtgärder .
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PRESENTATION
APRESENTAÇÃO

XVII
THE GARRISON BORDER TOWN OF ELVAS AND ITS FORTIFICATIONS

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt 
integrerat bevarande av tillgången samt att skapa 
förutsättningar för att det ska spela en central roll i den 
lokala modellen för hållbar utveckling .

Heritage som en faktor för utveckling innebär " 
nyttjandevärde " som skulle föra honom närmare 
lokalsamhällen och besökare och samtidigt , generera 
intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på de 
fysiska delarna av boken tillsammans , men också på 
åtgärder riktade mot " immateriella 
komponenter " som garanterar deras 
hållbarhet . Införandet av befästningar 
Elvas på Unescos lista är inte bara ett 
mål i sig , men ger större och öppnar 
en spännande möjlighet för en 
ambitiös ansvar utvecklingsprojekt.

Den integrerade förvaltningsplan för 
befästningar Elvas Strategiska 
områden för åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto 
Befästningar i Elvas , i perspektivet av 
integrerad bevarande , tar upp de 
strategiska områden för åtgärder och mål som är 
förknippade med dem och har för avsikt att inrätta en 
operativ ram av strukturer och instrument för åtgärder . De 
strategiska insatsområdena är :

iv. Os actores locais cujos objectivos convergem com a 
conservação integrada, incluindo os que representam 
interesses sociais e económicos terar deras hållbarhet . 
Införandet av befästningar Elvas på Unescos lista är inte 
bara ett mål i sig , men ger större och öppnar en spännande 
möjlighet för en ambitiös ansvar utvecklingntegrerad 
bevarande , tar upp de strategiska områden för åtgärder och 

Förvaltningen av befästningar Elvas föreslås gemensamt integrerat 
bevarande av tillgången samt att skapa förutsättningar för att det 
ska spela en central roll i den lokala modellen för hållbar 
utveckling.

Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem .

I denna mening bör ledningen inte bara fokusera på de fysiska 
delarna av boken tillsammans , men också på åtgärder riktade mot 
" immateriella komponenter " som garanterar deras hållbarhet .

Införandet av befästningar Elvas på 
Unescos lista är inte bara ett mål i sig , 
men ger större och öppnar en spännande 
möjlighet för en ambitiös ansvar 
utvecklingsprojekt .

Den integrerade förvaltningsplan för 
befästningar Elvas Strategiska områden för 
åtgärder

Förvaltningsplanen conjuto Befästningar i 
Elvas , i perspektivet av integrerad 
bevarande , tar upp de strategiska områden 
för åtgärder och mål som är förknippade 
med dem och har för avsikt att inrätta en 

operativ ram av strukturer och instrument för åtgärder . 

De strategiska insatsområdena är :
iv. Heritage som en faktor för utveckling innebär " nyttjandevärde " 
som skulle föra honom närmare lokalsamhällen och besökare och 
samtidigt , generera intäkter som bidrar till att bevara dem 
perspektivet av integrerad bevarande , tar upp de strategiska 
områden för åtgärder och mål som är förknippade med dem och har 
för avsikt att inrätta en operativ ram av strukturer och instrument 
för åtgärder mmateriella komponenter " som 
garanterar deras hållbarhet . Införandet av befästningar Elvas på 
Unescos lista är inte bara ett mål i sig , men ger större och öppnar 
en spännande möjlighet för en ambitiös ansvar utvecklingsprojekt.
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Portas da Esquina, G. F. Sargent (1834 -1835)
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