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MOȘTENIREA MONDIALĂ UNESCO ÎN PORTUGALIA 
 

Portugalia a adoptat convenția la 30 septembrie 1980, făcând ca siturile sale 

istorice să fie incluse în listă. În 1983, în Fiorenza, Italia, au fost anunțate primele locuri 

incluse în cea de-a șaptea sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial. Portugalia are 

15 situri clasificate drept patrimoniu mondial de către UNESCO: 14 culturale și 1 

natural. În plus, acesta are și 7 elemente culturale imateriale, iar 5 orașe portugheze 

sunt înscrise în Rețeaua de Orașe Creative UNESCO. 

 

1. MOȘTENIREA CULTURALĂ ȘI MATERIALĂ 
 

Zona central a orașului Angra do Heroismo în arhipelagul Azores (1983) 
 

Situat pe una dintre insulele din arhipelagul Azore, Angra do Heroísmo este un 

oraș de pe insula Terceira, cu o suprafață de 239,00 km² și 35,402 de locuitori în 2011, 

formează jumătatea sudică a Terceira, iar nordul aparține lui Praia da Vitória. Acest 

oraș a fost un port de escală din secolul al XV-lea până la apariția vapoarelor în secolul 

al XIX-lea. Impresiile sale impunatoare din São Sebastião și São João Baptista, 

construite acum 400 de ani, sunt exemple unice ale arhitecturii militare. Un exemplu 

excelent al unui tip de construcție sau al unui ansamblu arhitectural, tehnologic sau 

peisaj care ilustrează una sau mai multe perioade semnificative din istoria omenirii. 

S-a dezvoltat din portul 

de altădată, care a avut o 

mare importanță 

strategică între secolele 

al XV-lea și al XIX-lea, 

ilustrând trecerea de la 

mijloacele de trai și a 

construcțiilor de la 
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Evul Mediu până la modernitatea oferită de descoperirile făcute mai apoi  

 și Renaștere. De-a lungul secolelor, ea a fost în conexiune direct cu menținerea imperiului 

portughez, ca un indice obligatoriu a flotelor din Brazilia, Africa și Indiia. Orașul a fost afectat 

de un cutremur puternic la 1 ianuarie 1980 și au fost inițiate studii pentru restaurarea și 

protecția acestuia. Clasificarea UNESCO a zonei centrale Angra do Heroísmo ca sit al 

Patrimoniului Mondial pe data de 7 decembrie 1983 - primul oraș al țării care va fi înscris pe 

listă - reflectă importanța sa istorică și culturală. 

 

Mânăstirea lui Hristos din Tomar (1983) 
 

Mănăstirea lui Hristos este o mănăstire romano-catolică din Tomar, Portugalia. Inițial 
o cetate templierilor din secolul al XII-lea, când ordinul a fost dizolvat în secolul al 
XIV-lea, sucursala portugheză a fost transformată în Cavalerii ordinii lui Hristos, care 
a susținut mai târziu descoperirile maritime ale Portugaliei din secolul al XV-lea. 
Castelul și mănăstirea lui Hristos au exemple de stiluri arhitecturale romanești, 
gotice, Manueline și renascentiste. 
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Mânăstirea Batalha (1983) 
 

Este o mănăstire situată în orașul Batalha, în regiunea centrală, în provincia 

Beira Litoral, Portugalia, construită în 1386 de către regelui João I al Portugaliei 

ca recunoștință față de Fecioara Maria pentru victoria împotriva rivalilor castilieni 

în bătălia de la Aljubarrota. Majoritatea complexului monumental datează din 

timpul domniei lui João I (1385-1433), când au fost construite biserica (terminată 

în 1416), mănăstirea regală, capitala și capelă funerară a fondatorului.  

Este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din 1983. 

 

Mânăstirea Jerónimos și Turnul Belém din Lisabona (1983) 
 

Mănăstirea Jerónimos și Turnul 

Belém au fost clasificate în 

Patrimoniul Mondial UNESCO în 1983.  

Mănăstirea Jerónimos este unul dintre 

cele mai proeminente exemple ale 

stilului arhitectural portughez târziu 
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gotic Manueline din Lisabona. Aceasta era o fostă mănăstire a Ordinului Sfântului 

Ieron, lângă râul Tagus, în parohia Belém, în 

municipiul Lisabona. Turnul Belém este un turn 

fortificat situat în parohia civilă din Santa Maria 

de Belém din municipalitatea Lisabona. A jucat un 

rol semnificativ în descoperirile maritime 

portugheze în epoca descoperirilor. Turnul a fost 

comandat de către regele Ioan al II-lea să facă 

parte dintr-un sistem de apărare la gura râului 

Tagus și o poartă de ceremonie la Lisabona. 

Turnul a fost construit la începutul secolului al 

XVI-lea și este un exemplu proeminent al stilului 

portughez Manueline, dar include, de asemenea, 

indicii ale altor stiluri arhitecturale. 

 

Centrul Istoric Évora (1986) 

 

Centrul istoric din Évora este un spațiu urban intramural, clasificat ca un sit al 

Patrimoniului Mondial UNESCO din 1986, situat în orașul Évora. 

Orașul-muzeu din Évora are rădăcini care se întorc în perioada Imperiului Roman. 

Centrul Istoric din Évora este format din străzi înguste și transversale, curți și largi, 

are o suprafață de 107 hectare și este marcat în mod clar de zidurile medievale, care 

se întind pe o distanță de peste 3 km. Orașul-muzeu din Évora are rădăcini care se 

întorc în perioada Imperiului Roman. Orașul mai păstrează, mai ales în centrul său, 

rămășițe de civilizații și culturi variate: celți, romani, arabi, evrei și creștini care au 

influențat cultura eborense. A ajuns la originea sa de aur în secolul al XV-lea, când sa 

format reședința regilor din Portugalia. Calitatea sa unică provine de la casele de 

culoare albă, decorate cu azulei și balcoane din fier forjat, datând din secolele XVI-

XVIII. 
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Mânăstirea din Alcobaça  (1989) 
 

Recunoscută de UNESCO din 1989, Mănăstirea Alcobaça este un complex 

monahal romano-catolic situat în orașul Alcobaça, în centrul Portugaliei, la 120 km nord 

de Lisabona. Biserica și mănăstirea au fost primele clădiri gotice din Portugalia și, 

împreună cu mănăstirea Augustiniană veche de la Santa Cruz din Coimbra, a fost una 

dintre cele mai importante mănăstiri medievale din Portugalia. 
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Mănăstirea Alcobaça este una dintre primele clădiri asociate ordinului cistercian din 

Portugalia. A fost înființată în 1153 ca un dar al primului rege portughez, Afonso 

Henriques (1112-1185) lui Bernard de Clairvaux, în urma cuceririi regelui de către orașul 

Santarém de la mauri în martie 1147. Mănăstirea Alcobaça este strâns legată de 

afirmarea Portugaliei ca regat independent (1139-1179). Mănăstirea Alcobaça 

găzduiește mormintele lui D. Pedro I și D. Inês de Castro, care datează din al 16-lea 

secol. Cu un program decorativ bogat, ele se remarcă ca reprezentări ale Judecății de 

Apoi, asupra mormântului lui D. Inês și a Roții Vieții, asupra mormântului lui D. Pedro. 

Peisajul cultural al orașului Sintra (1995) 
 

Peisajul cultural al orașului Sintra, cu sierra / munte, este un complex extraordinar și 

unic de parcuri, grădini, palate, case de țară, mănăstiri și castele, care creează o 

arhitectură populară și culturală, care armonizează cu vegetația exotică și înverzită, 

creând micro-peisaje de frumusete exotice si luxuriante. Whc.unesco.org 

 

Centrul Istoric din Porto, Podul Luiz I și Mănăstirea din Serra do Pilar (1996) 
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Centrul Istoric al orașului Porto a fost înscris pe lista patrimoniului mondial 

UNESCO în 1996. Bogățiile sale monumentale și peisagistice capturează diversitatea 

soluțiilor de urbanism care se găsesc și în alte orașe din vestul Europei și Atlantic-

Mediteraneene datează din epoca medievală. Aceasta corespunde țesăturii urbane 

marcate de originea medievală a orașului și include teritorii situate în vechile parohii 

Sé, São Nicolau, Vitória și Miragaia. Zona clasificată de UNESCO drept patrimoniu 

cultural mondial include o parte din orașul interior, cu aspectul vechii ziduri 

Fernandina, din secolul al XIV-lea și a unor suprafețe de aproximativ 49 de hectare, 

precum și întreaga zonă râului Vila Nova de Gaia, unde Pivnițele de vinuri portuare 

sunt situate. 

 

  

Laurissilva of Madeira (1999) 
 

Pădurea de pădure, numită și laurisilva, este un tip de pădure subtropicală aflată în zone cu 

umiditate ridicată și temperaturi ușoare relativ stabile. Pădurea este caracterizată de specii 

de copaci largi, cu frunze veșnic verzi, lucioase și alungite, cunoscute sub numele de 

"laurophyll" sau "lauroid". Laurisilva din Madeira, în cadrul Parque Natural da Madeira 

(Parcul Natural Madeira), conservă cea mai mare suprafață supraviețuitoare din pădurea de 
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laur primar sau "laurisilva", un tip de vegetație care este acum limitată la insulele Azore, 

Madeira și Insulele Canare. Aceste păduri afișează o mulțime de nișe ecologice, procese 

ecosistemice intacte și joacă un rol predominant în menținerea echilibrului hidrologic pe 

insula Madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiunea vinicolă Alto Douro (2001) 
 

 
O lume renumită datorită calității sale, vinul Port este produs din struguri din regiunea 

delimitată Douro, la nord de Portugalia, la aproximativ 100 km est de orașul Porto. Începând 

cu secolul al XVIII-lea, această băutură alcoolică este depozitată și exportată în întreaga lume 

din pivnițele situate în orașul Vila Nova de Gaia. Tradiția viticolă din Douro oferă un peisaj 

unic în lume, terasele, vița de vie și râul sunt elementele care îi conferă o frumusețe unică. 

Acesta a fost unul dintre motivele pentru care Unesco a acordat titlul de Patrimoniului Mondial 

în 2001. 
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Centrul istoric Guimarães (2001) 
 

Centrul Istoric din Guimarães este un spațiu urban al orașului Guimarães, în 

Portugalia, urmărind din epoca medievală o suprafață de 16 hectare și păstrând multe 

clădiri din epoca medievală până în secolul al XIX-lea. Din 2001, este declarat ca un 

sit al Patrimoniului Mondial al UNESCO. Centrul Istoric excepțional de bine 
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conservat din Guimarães, situat în Braga, în nordul Portugaliei, este strâns legat de 

formarea identității naționale și a limbii portugheze în secolul al XII-lea. Este orașul 

natal al lui Afonso Henriques, primul rege al Portugaliei, care în 1139 a declarat 

independența țării. 

  

Cultura viticolă din insula Pico (2004) 

 

 Cultura viticolă din insula Pico a început la sfârșitul secolului al XV-lea, când a început 

așezarea insulei. Datorită solului său vulcanic, bogat în nutrienți, climatului mic și cald 

uscat al pantelor protejate de piatră dur și încălzit de pereții soarelui de vânt. Aceste 

terenuri, peisajul culturii viticole din Insula Pico, un amestec de natură și practici 

culturale antice, au fost clasificate în 2004 ca situri patrimoniului mondial UNESCO, 

cuprinzând o suprafață de 987 de hectare pe insula Pico, a doua ca mărime din 

arhipelagul Azore. 
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Situri preistorice de artă rock din Valea Côa și Siega Verde (1998,2010) 
 

 

Site-ul preistoric de artă rock-art din Valea Côa este un sit arheologic paleolitic în aer 

liber situat într-o regiune din nord-estul Portugaliei, în apropiere de granița cu 

Spania. Cuprinde mii de desene rocilor gravate de cai, bovine și alte animale, cifre 

umane și abstracte, datând de la 22.000 la 10.000 de ani î.Cr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orașul de graniță din Elvas și fortificațiile sale (2012) 
 

 
Orașul de graniță al orașului Elvas și fortificațiile sale este un sit al Patrimoniului 

Mondial UNESCO înscris pe lista Patrimoniului Mondial din 2012. Elvas este un oraș 

portughez din Alentejo, lângă granița portugheză-spaniolă. Site-ul, puternic fortificat 

din secolele XVII-XIX, reprezintă cel mai mare sistem de canalizare uscată din lume. 

Cu zidurile sale, orașul conține barăci și alte clădiri militare, precum și biserici și 

mănăstiri. În timp ce Elvas conține resturi care datează din secolul al X-lea, fortificația 

sa a început atunci când Portugalia și-a recâștigat independența în 1640. Ionii 

fortificați, proiectați de preotul iezuit olandez, reprezintă cel mai bun exemplu de 
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școală olandeză de fortificații de oriunde. Site-ul conține, de asemenea, apeductul 

Amoreira, construit pentru a permite fortificației să reziste asediilor lungi . 

Universitatea din Coimbra - Alta și Sofia (2013) 
 

 
Acesta este numit de către Universitatea din Coimbra - Alta și Sofia, complexul 

istoric și cultural clasificat ca un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO în 2013. 

Acest activ include 31 de clădiri de mare relevanță, pe o suprafață de 81,5 ha. 

Există patru grupuri de identități: grupul școlilor din Rua da Sofia, grupul de licee, 

grupul de clădiri care rezultă din reforma pombalină și, în final, grupul construit 

în perioada Estado Novo.  
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2. PATRIMONIUL NATURAL 
Fado (2011) 

Este un gen de muzică care poate fi urmărit până în anii 1820, la Lisabona, Portugalia, 

dar probabil are origini mult mai vechi. Deși originile sunt greu de urmărit, fado-ul de 

astăzi este în mod obișnuit privit pur și simplu ca o formă de cântec care poate fi 

despre orice, dar trebuie să urmeze o anumită structură tradițională. În convingerea 

populară, fado este o formă de muzică caracterizată de melodii și versuri pline de 

jalnic, adesea despre mare sau despre viața celor săraci, cu un sentiment de demisie, 

nenorocire și melancolie. Cuvântul portughez "saudade", sau "dorința", simbolizează 

un sentiment de pierdere (o pierdere permanentă, ireparabilă și daunele sale 

consecutive de-a lungul vieții). 

 

 

 

 

 

 

Dieta mediteraneeană (2013) 
 

 
Această dietă este o dietă inspirată de obiceiurile alimentare din Grecia, Italia de Sud 

și Spania în anii 1940 și 1950. Principalele beneficii ale acestei diete includ consumul 
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ridicat de ulei de măsline, legume, cereale nerafinate, fructe și legume, consum 

moderat de pește, consum moderat de produse lactate și de vin și consum scăzut de 

lapte și consum de produse din carne . Există câteva tipuri de dietă care reduc riscul 

bolilor de inimă și al deceselor premature. Uleiul de măsline poate constitui 

principalul element de promovare a sănătății al dietei mediteraneene, care include un 

set de know-how, ritualuri, simboluri și tradiții privind producția vegetală, pescuitul, 

creșterea animalelor, conservarea, prelucrarea, prepararea și, în special, alimente. 

Socializarea la masă este un element vital al identității culturale și al recepționării 

comunităților din bazinul mediteranean. Este un moment de schimb social și de 

comunicare, afirmare și reînnoire a identității familiei, grupului sau comunității.  

 

 
 
 
 

Cante Alentejano (2014) 
 

Cante Alentejano este un gen muzical portughez bazat doar pe muzică vocală fără nici un 

fel de instrument din regiunea Alentejo. Cante alentejano este un cântec coral cu două 

voci solo (punct și stop) care alternează cu un cor, în care participă și ele. Stanzas se 

repetă într-un ciclu, repetând de câte ori cântăreții doresc. Această repetare, precum și 

ritmul lent și existența multor pauze, fac ca canta să aibă o anumită monotonă destulă. 

Temele cântecelor, cântate de grupuri de bărbați sau femei, sunt de obicei tristă. Ceea ce 
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ce întâmplă în sufletul oamenilor, cum ar fi melancolia, somnul de domiciliu, dragostea, 

dorințele și amintirile țării în care sa născut sunt exprimate în canalul Alentejano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6rgOv9nc_qc 

 

Art Chocalheira/Rattle Art (2015) 
 

Rattle art este o artă portugheză care cuprinde arta și meseria de fabricare și întreținere a 

sunatoarelor lucrate manual. Zornelor sunt instrumente care atârnă în jurul gâtului 

animalelor, care servesc la localizarea lor. Este o artă unică care a existat în regiunea 

Alentejo de peste două mii de ani. Această artă este mai bine conservată în județele 

Estremoz, Reguengos de Monsaraz și Viana do Alentejo și a fost transferată din generație 

în generație. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/6rgOv9nc_qc


PORTUGAL GUIDEBOOK 

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences – EUROPE’S - FRIENDS  
2017-1-RO01-KA219-037409_1 

 

18 
 

 

 

Falconry (2016) 
 

 
Falconry este vânătoarea de animale sălbatice în starea lor naturală și habitat prin 

intermediul unei păsări instruite de pradă. Animale mici și animale mai mari au fost 

vânate, veverițe și iepuri adesea au fost victime ale acestor păsări. Sarcinile și 

documentarul cu privire la falcon 

arată că a fost legat de un sport 

aristocratic, implicând regii și alți 

membri puternici ai instanțelor. 

Această practică are o tradiție 

puternică în Portugalia, a fost 

introdusă pe teritoriul Al-Andalus 

de berbers în timpul domniei 

musulmane, înainte de 

întemeierea naționalității; a avut 

originea în Mongolia, unde este 

încă practicată de triburile native. 

 

Black Pottery of Bisalhães (2016) 
 

 Bisalhães olăria de vase negre este o tehnică tradițională de ceramică în care piesele produse 

au o culoare neagră caracteristică. Această tehnică este tipică pentru satul Bisalhães, în 

municipiul Vila Real, în 

Portugalia, iar în 2016 a fost 

declarat patrimoniu 

intangibil al umanității de 

către UNESCO. 
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Păpușile Estremoz (2017) 
 

Păpușile Estremoz au fost clasificate în 2004 ca situri patrimoniului mondial de către 

UNESCO. Estremoz este un oraș portughez în districtul Évora, în regiunea Alentejo. O 

marionetă Estremoz este o piesă de ceramică modelată în funcție de tipologiile de lucru 

repetate secular și inițiate în Estremoz cel puțin din secolul al XVII-lea. Sunt inventariate 

mai mult de 100 de figuri diferite, tematica este întotdeauna legată de viața de zi cu zi a 

oamenilor Alentejo, în viața lor rurală și urbană. 

 

 
 

 
 

 
 

3. CREATIVE CITY NETWORK 
 

 

Printre diferitele inițiative ale UNESCO se numără Fondul Internațional pentru 

Promovarea Culturii (IFPC), creat în 1974, cu obiectivele de promovare a culturilor ca 

surse de cunoaștere, sensuri, valori și identitate; sporirea rolului culturii în realizarea 

dezvoltării durabile; promovarea creativității artistice, respectarea libertății de exprimare 

și promovarea cooperării internaționale. Rețeaua UNESCO pentru orașele creative a fost 

creată în 2004 pentru a promova cooperarea între orașele care au creativitatea ca factor 

strategic pentru dezvoltarea lor durabilă. Această rețea este împărțită în șapte categorii: 

literatură, cinematografie, muzică, artizanat și artă populară, design, arte și media și 

gastronomie (https: //www.unescoportugal.mne.pt/). Sunt înregistrate cinci orașe 

portugheze: Amarante (Creative City of Music), Barcelos (Creative City of Crafts), Braga 

(Orasul Creativ al Artelor și Mass-media), Idanha-a-Nova (Orașul creativ al muzicii) și 

Óbidos (Creative City of Literature). 
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AMARANTE – creative city of music 
Amarante este un sediu municipal și municipal din nordul portughezului Porto. 

Amarante face parte din creativitatea muzicală a UNESCO. De-a lungul istoriei, muzica 

a constituit un element-cheie în construirea identității orașului, în spațiile locuite de 

comunitate și expresia sa culturală. Printre evenimentele majore găzduite de acest 

Consiliu se numără Festivalul Mimo, Band'arte, Há Fest, Stadiul de vară și piața 

muzicală, trupele filarmonice și Orchestra de Nord, cu sediul în Amarante. 

 

BARCELOS – creative city of crafts 
 

Barcelos este un oraș portughez și o 

municipalitate din districtul Braga din provincia 

Minho, în nordul Portugaliei. Cu 60 de parohii, 

este municipalitatea cu cel mai mare număr de 

parohii din țară. Este una dintre municipiile în creștere din țară. Barcelos face parte din 

Rețeaua UNESCO pentru orașele creative, fiind o artă populară și artă populară. 

Barcelos este un teritoriu marcat de meserii, activitate distribuită de diverse producții, cum 

ar fi ceramica, imaginea, ceramica, broderia și țeserea, lemn, fier și staniu, precum și multe 

alte arte și meșteșuguri, cum ar fi lucrările de piele și meșteșugul contemporan. Există 

multe zeci de creatori distribuite de diferite producții de mână, cu o prevalență naturală a 

olăritului și a imaginilor care fac acest teritoriu un adevărat Muzeu de Viu al Artei Populare 

portugheze și un factor de identitate al Barcelos și al Portugaliei în lume. Artele 

confecționate fac parte din cultura Barcelos și o formă de expresie inspirată de cele mai 

variate teme, nevoi și forme de zi cu zi. 

O adevărată oglindă a unui sentiment 

creativ unic al unei comunități de 

meserii foarte puternice care face acest 

județ - capitala artelor și meseriilor 

care susține un întreg sector creativ 

care este transversal în sectoarele 

academice, profesionale și asociative. 
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 (http://creativecity.barcelos.pt/) 

 

BRAGA – creative city of arts and media 
 

Braga este un oraș și o municipalitate din cartierul portughez nord-vestic Braga, în 

provincia istorică și culturală Minho. Braga este orașul creativ al UNESCO în domeniul 

artelor media. Braga este unul dintre cele mai vibrante hub-uri de tehnologie din nordul 

Portugaliei. La sfârșitul secolului XX, orașul a fost martorul unei noi generații de artiști 

și antreprenori care au transformat ecosistemul creativ local prin combinarea artei cu 

tehnologia și inovația. Încă de atunci, Braga găzduiește companii de înaltă tehnologie de 

vârf și internaționale și artele media este în prezent principalul motor al economiei 

creative locale reprezentând jumătate din ocuparea forței de muncă în acest sector și 40% 

din întreprinderi. Pentru Braga, arta media oferă, de asemenea, o oportunitate de a implica 

cetățenii săi în re-gândirea orașului prin consolidarea conexiunilor dintre artă, știință, 

tehnologie și sentimentul de comunitate. Centrul multidisciplinar al GNRation are 

a fost creat pentru a îmbunătăți accesul la noile mijloace media și la activitățile culturale, 

concentrându-se pe sensibilizarea publicului în legătură cu valoarea artistică a 

tehnologiilor digitale prin ateliere interactive  (https://en.unesco.org/creative-cities/braga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDANHA-A-NOVA - creative city of music 
 
Orașul muzicii rețelei de orașe creatoare din cadrul UNESCO din 2015. Idanha-a-

Nova este o municipalitate din districtul Castelo Branco din estul-centrul 

Portugaliei. Festivalul Boom - Festivalul Internațional al Muzicii Antice și Festivalul 

Eco salvează Pământul sunt unele dintre cele mai reprezentative dintre evenimentele 

dedicate muzicii care au loc în județ, unde reședințele artistice pot fi considerate un 

alt factor excepțional în intervenția culturală asociată cu muzica.   

 (http://cityofmusic.cm-idanhanova.pt/)   

http://creativecity.barcelos.pt/
https://en.unesco.org/creative-cities/braga
http://cityofmusic.cm-idanhanova.pt/
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https://youtu.be/V8yn8PA4Ukc 
 
 

ÓBIDOS – creative city of literature 
 
La 11 decembrie 2015, UNESCO a considerat orașul Óbidos drept un oraș literar ca parte 

a programului Creative Cities Network. Óbidos este un sat portughez, în districtul Leiria, 

în provincia Estremadura care integrează o comunitate intermunicipală a Occidentului în 

regiunea centrului, cu aproximativ 2 200 de locuitori. În 2015, orașul a lansat prima ediție 

a Festivalului Internațional de Literatură de la Obidos (FOLIO), care adună scriitori, 

editori și editori într-un mediu prietenos pentru crearea de rețele și schimbul de idei, 

precum și dezvoltarea cooperării profesionale. În plus, Fabrica Creativă se concentrează 

asupra creării unui număr de infrastructuri culturale, cum ar fi Centrul de Istorie Óbidos, 

care oferă programe și ateliere multidisciplinare, în special pentru a încuraja tinerii să 

urmeze o carieră în domeniul creativității. 

 

4.   INDICATIVE LIST 
 

Comisia Națională a UNESCO, entitatea responsabilă de monitorizarea în țara 

noastră a Convenției UNESCO pentru protecția lumii, a patrimoniului cultural și 

natural, a întocmit Lista orientativă de 21 de locuri, care constituie o condiție 

indispensabilă pentru aplicarea bunurilor în lume Heritage. Lista provizorie este un 

inventar al proprietăților pe care fiecare stat-parte intenționează să le ia în considerare 

pentru nominalizare. Site-uri pentru interogarea acestei liste: 

 

•      Historic Centre of Guimarães and Couros Zone (extension) (2017) 

•      Historical Lisbon, Global City (2017) 

•      Mértola (2017) 

•      Montado, Cultural Landscape (2017) 

•      Royal Building of Mafra –  Palace, Basilica, Convent, Cerco Garden and 

https://youtu.be/V8yn8PA4Ukc
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6207/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6208/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6209/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6210/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6211/
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Hunting Park (Tapada) (2017) 

•      Route of Magellan. First around the World (2017) 

•      Sanctuary of Bom Jesus do Monte in Braga (2017) 

•      Vila Viçosa, Renaissance ducal town (2017) 

•      Selvagens Islands (2017) 

•      Bulwarked Fortifications of the "Raia" (Border) (2017) 

•      Águas Livres Aqueduct (2017) 

•      Routes of Santiago de Compostela: Routes in Portugal (2017) 

•      Roman Production Centre of Fish Salting and Conservation in Tróia (2017) 

•      Ensemble of Álvaro Siza's Architecture Works in Portugal (2017) 

•      Southwest Coast (2017) 

•      Pombaline Lisbon (2017) 

•      Desert of the Discalced Carmelites and Built Ensemble of the Palace-Hotel in 

Bussaco (2017) 

•      Head Office and Garden of the Calouste Gulbenkian Foundat ion (2017) 

•      Levadas of Madeira Island (2017) 

•      Mid-Atlantic Ridge (2017) 

•      Sites of Globalization (2017) 

Websites: 

 

http://whc.unesco.org/en/statesparties/pt 

http://whc.unesco.org/en/statesparties/pt 

https://www.unescoportugal.mne.pt/ 

http://www.visitevora.net/cante-alentejano-

unesco/ https://www.visitportugal.com 

http://mvv.cm-vilareal.pt/index.php/olaria-de-bisalhaes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

 

Map of classified sites 
 

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6211/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6212/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6213/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6214/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6217/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6218/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6221/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6222/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6223/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6224/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6225/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6226/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6227/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6227/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6228/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6230/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6231/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6256/
http://whc.unesco.org/en/statesparties/pt
http://whc.unesco.org/en/statesparties/pt
https://www.unescoportugal.mne.pt/
http://www.visitevora.net/cante-alentejano-unesco/
http://www.visitevora.net/cante-alentejano-unesco/
https://www.visitportugal.com/
http://mvv.cm-vilareal.pt/index.php/olaria-de-bisalhaes
https://pt.wikipedia.org/wiki/
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