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PATRIMÓNIO DA UNESCO EM PORTUGAL 
 

Portugal adotou a convenção em 30 de Setembro de 1980, fazendo os seus sítios históricos 

disponíveis para inclusão na lista. Em 1983, em Florença, Itália, foram anunciados os 

primeiros sítios incluídos na lista da 7ª Sessão do Comité do Património Mundial. 

Atualmente Portugal tem 15 locais classificados como Património Cultural e Material 

Mundial pela Unesco, dos quais 14 são culturais e um natural. Para além disso, conta 

ainda com sete elementos culturais imateriais e cinco cidades portuguesas inscritas na 

Rede de Cidades Criativas da UNESCO. 

 

1. PATRIMÓNIO CULTURAL E MATERIAL 

Zona Central da Cidade de Angra do Heroísmo nos Açores (1983) 
 

Situada numa das ilhas do arquipélago dos Açores, Angra do Heroísmo é uma cidade da 

ilha Terceira. Com uma área de 239,00 km² e 35.402 de população, em 2011. Forma a 

metade sul da Terceira, com o norte pertencente à Praia da Vitória. 

Esta cidade, situada na ilha Terceira, foi um porto de escala obrigatório desde o século 

XV até ao aparecimento dos barcos a vapor, no século XIX. As suas imponentes 

fortificações de São Sebastião e de São João Baptista, construídas há cerca de 400 anos, 

são exemplares únicos de arquitetura militar. Excelente exemplo de um tipo de 

construção ou um conjunto arquitetónico, tecnológico ou paisagístico que ilustra um ou 

mais períodos 

significativos da história 

da humanidade. 

Desenvolveu-se a partir 

de seu porto, que se 

revestiu de grande 

importância estratégica 

entre os séculos XV e 

XIX, ilustrando a 

passagem dos modos de 
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viver e de construir da Idade Média para a modernidade proporcionada pelos 

Descobrimentos e pela Renascença. Ao longo dos séculos esteve ligada à manutenção 

do Império Português, como escala obrigatória das frotas do Brasil, da África e das 

Índias. A cidade foi abalada por um forte terramoto em 1 de Janeiro de 1980, sendo então 

iniciados estudos para a sua restauração e proteção. A classificação pela UNESCO da 

zona central de Angra do Heroísmo como Património da Humanidade já em 7 de 

Dezembro de 1983 - a primeira cidade no país a ser inscrita na lista -, reflete a sua 

importância histórica e cultural.  

Convento de Cristo em Tomar (1983) 
 

O Convento de Cristo (século XII – século XVIII) é um conjunto de edificações 

históricas situado na cidade de Tomar. O início da sua construção remonta a 1160 e está 

ligado aos primórdios do reino de Portugal e ao papel então desempenhado pela Ordem 

dos templários, tendo sido reconfigurado e expandido nos séculos subsequentes, quando 

aí estava sedeada a Ordem de Cristo. Construído ao longo de centenas de anos por alguns 

dos mais importantes mestres e arquitetos a trabalhar em território português (Diogo de 

Arruda, João de Castilho e Diogo de Torralva entre tantos outros), este conjunto 

arquitetónico inclui edificações diversificadas, destacando-se o castelo medieval e a 

Charola templária, os claustros quatrocentistas, a igreja manuelina e o convento 

renascentista. 

 

 



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

 
 

PORTUGAL GUIDEBOOK 
5 

 

 

 

 

Mosteiro da Batalha (1983) 
 

 É um mosteiro situado na vila de Batalha, na região do Centro, província da Beira Litoral, 

em Portugal, que foi mandado edificar em 1386 pelo rei D. João I de Portugal como 

agradecimento à Virgem Maria pela vitória contra os rivais castelhanos na batalha de 

Aljubarrota. É considerado património mundial pela UNESCO desde 1983. 

 

 

Mosteiro do Jerónimos e Torre de Belém em Lisboa (1983) 

 

O Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém 

encontram-se classificados como Património 

Mundial pela UNESCO desde 1983.   

O Mosteiro dos Jerónimos é um dos exemplos 

mais proeminentes do estilo manuelino gótico 

tardio português em Lisboa. É um antigo mosteiro 

da Ordem de São Jerónimo junto ao rio Tejo, na 

freguesia de Belém, no concelho de Lisboa. 



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

 
 

PORTUGAL GUIDEBOOK 
6 

 

A Torre de Belém é uma torre fortificada localizada na 

freguesia de Santa Maria de Belém, no concelho de 

Lisboa. Desempenhou um papel significativo nas 

descobertas marítimas portuguesas da era dos 

Descobrimentos. A torre foi encomendada pelo rei João 

II para fazer parte de um sistema de defesa na foz do 

rio Tejo e uma porta cerimonial para Lisboa. A torre foi 

construída no início do século XVI e é um exemplo 

proeminente do estilo manuelino português, mas 

também incorpora sugestões de outros estilos 

arquitetónicos. 

 

 

 

 

Centro Histórico de Évora (1986) 

O Centro Histórico de Évora é um espaço urbano intramuros, classificado como 

Património Mundial da UNESCO desde 1986, localizado na cidade de Évora. 

A cidade-museu de Évora tem raízes que remontam ao tempo do Império Romano. O 

Centro Histórico de Évora, formado por ruas estreitas e travessas, pátios e largos, tem 

uma área de 107 hectares e é claramente demarcado pelas muralhas medievais, com 

extensão de mais de 3 km. A cidade-museu de Évora tem raízes que remontam ao tempo 

do Império Romano. A cidade ainda conserva, em grande parte no seu núcleo central, 

vestígios de diversas civilizações e culturas: Celtas, Romanos, Árabes, Judeus e Cristãos 

influenciaram a cultura eborense. Atingiu a sua época dourada no século XV, quando se 

tornou residência dos reis de Portugal. A sua qualidade única decorre das casas caiadas 

de branco decoradas com azulejos e varandas de ferro forjado que datam do século XVI 

ao século XVIII.  
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Mosteiro de Alcobaça (1989) 
 

Reconhecido pela UNESCO desde 1989, o Mosteiro de Alcobaça é um complexo 

monástico católico romano localizado na cidade de Alcobaça, no centro de Portugal, a 

cerca de 120 km ao norte de Lisboa. A igreja e o mosteiro foram os primeiros edifícios 

góticos em Portugal e, juntamente com o mais antigo Mosteiro Agostiniano de Santa 

Cruz, em Coimbra, foi um dos mais importantes mosteiros medievais em Portugal.  
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O Mosteiro de Alcobaça é um dos primeiros edifícios associados à Ordem Cisterciense 

em Portugal. Foi fundada em 1153 como um presente do primeiro rei português, Afonso 

Henriques (1112-1185) para Bernard de Clairvaux, após a conquista do rei da cidade de 

Santarém dos mouros em Março de 1147. O Mosteiro de Alcobaça está intimamente 

ligado à afirmação de Portugal como reino independente (1139-1179). Este Mosteiro  

alberga os túmulos de D. Pedro I e D. Inês de Castro, que remontam ao século XVI. São 

obras-primas da escultura europeia tumultuada. Com um programa decorativo muito 

rico, destacam-se as representações do Juízo Final, no túmulo de D. Inês, e a Roda da 

Vida, no túmulo de D. Pedro. 

 

Paisagem Cultural de Sintra (1995) 
Segundo o relatório da UNESCO, "a paisagem cultural de Sintra, com sua serra, é um 

extraordinário e singular complexo de parques, jardins, quintas, mosteiros e castelos que 

criam uma arquitetura popular e culta harmonizada com a abundante e exótica vegetação, 

criando macropaisagens de beleza exótica e luxuriante." Na Antiguidade a região era 

conhecida como o Monte da Lua, estando então associada a um local de culto Pré-

Histórico, comprovado pelos vários vestígios encontrados. Sintra foi, no século XIX, o 

primeiro foco da arquitetura romântica europeia. Datam dessa época o Palácio da Pena, o 

Palácio de Monserrate, a Quinta da Regaleira, a Quinta do Relógio, entre outros. 
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Centro Histórico do Porto, Ponte D. Luís I e Mosteiro da Serra do Pilar (1996) 
 

Corresponde ao tecido urbano marcado pelas origens medievais da cidade e inclui 

territórios situados nas antigas freguesias da Sé, de São Nicolau, da Vitória e de 

Miragaia. A área classificada pela UNESCO, 1996, como Património Cultural da 

Humanidade inclui a parte da cidade interior ao traçado da antiga Muralha Fernandina, 

do século XIV e algumas áreas num total de cerca de 49 hectares e ainda toda a zona 

ribeirinha de Vila Nova de Gaia, onde se encontram as caves de Vinho do Porto.  

 

 

 

Laurissilva da Madeira (1999) 
 

Laurissilva é o nome dado a um tipo de floresta húmida subtropical, composta 

maioritariamente por árvores da família das lauráceas e endémico da Macaronésia.  

A Laurissilva remonta aos períodos Miocénico e Pliocénico da Época Terciária, há 20 

milhões de anos. Nessa altura a floresta ocupava toda a área da agora bacia do 

Mediterrâneo, Sul da Europa e Norte de África. 

A floresta Laurissilva, é um tipo de floresta subtropical encontrada em áreas com alta 

humidade e temperaturas relativamente estáveis e amenas. A floresta é caracterizada por 

espécies de folhas largas com folhas sempre-verdes, brilhantes e alongadas, conhecidas 

como "laurophyll" ou "lauroide". A Laurissilva da Madeira, dentro do Parque Natural da  
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Madeira, conserva a maior área sobrevivente de floresta primária de loureiro ou 

"laurisilva", um tipo de vegetação que agora está confinada aos Açores, Madeira e Ilhas 

Canárias. Estas florestas exibem uma riqueza de nichos ecológicos, processos 

ecossistémicos intactos e desempenham um papel predominante na manutenção do 

equilíbrio hidrológico na Ilha da Madeira. 

 

 

 

Alto Douro Vinhateiro (2001) 
 

Mundialmente famoso devido à sua qualidade, o Vinho do Porto, é produzido a partir de 

uvas provenientes da Região Demarcada do Douro, Norte de Portugal a cerca de 100 Km 

a leste da cidade do Porto. Desde o século XVIII que esta bebida alcoólica é armazenada 

e exportada para todo o mundo a partir das caves localizadas na cidade de Vila Nova de 

Gaia. A tradição de vinicultura no Douro oferece uma paisagem única no mundo, os 

socalcos, as videiras e o rio são os elementos que lhe dão uma beleza ímpar. Esta foi uma 

das razões para a atribuição, pela Unesco, do título de Património da Humanidade, em 

2001. 
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Centro Histórico de Guimarães (2001) 
 

Classificada pela UNESCO em 13 de dezembro de 2001 de acordo com os seguintes 

critérios: é nesta cidade que se desenvolveram técnicas especializadas de construção de 

edifícios durante a Idade Média que depois foram exportadas para as colónias 

portuguesas, na África e no Novo Mundo. A cidade histórica de Guimarães encontra-se 

associada à emergência da identidade nacional portuguesa no século XII. Guimarães, uma 
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cidade excecionalmente bem preservada, reflete a evolução de alguns edifícios 

particulares desde os tempos medievais até ao presente, com particular incidência entre 

os séculos XV e XIX. 

 

Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico (2004) 

 
A cultura da vinha na Ilha do Pico começou no final do séc. XV, quando se iniciou o 

povoamento da ilha. Graças ao solo vulcânico, rico em nutrientes, ao micro clima seco e 

quente das encostas protegidas do vento por muros de pedra áspera e escura e aquecidas 

pelo sol. Estes terrenos, Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, misto de natureza 

lávica e práticas culturais ancestrais foram em 2004 classificados como Património da 

Humanidade pela UNESCO, compreendendo uma área de 987 hectares na ilha do Pico, 

a segunda maior do arquipélago dos Açores.  
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Sítios Pré-Históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Coa e de 

Siega Verde (1998,2010) 

 
Os sítios de arte rupestre do Vale do Côa situam-se ao longo das margens do rio Côa, 

sobretudo no município de Vila Nova de Foz Côa. Forma uma rara concentração de arte 

rupestre composta por gravuras em pedra datadas do Paleolítico Superior (22 000–10 

000 a.C.), constituindo o mais antigo registo de atividade humana de gravação existente 

no mundo. As gravuras representam essencialmente figuras animalistas, embora se 

conheça uma representação humana e outra abstrata. Os animais mais representados são 

os cavalos e os bovídeos (auroques, extintos). 

. 

 

 

Cidade-Quartel Fronteiriça de Elvas (2012) 

 
Designa-se por Cidade-Quartel Fronteiriça de Elvas e as suas Fortificações o conjunto 

histórico-cultural classificado como Património Mundial da UNESCO em 2012, 

localizado na cidade de Elvas, em Portugal. O sítio classificado foi fortificado de forma 
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extensiva entre os séculos XVII e XIX, e representa o maior sistema de fortificações 

abaluartadas do mundo. No interior das muralhas, a cidade inclui grandes casernas e 

outras construções militares bem como igrejas e mosteiros. Enquanto Elvas conserva 

vestígios que remontam ao século X, as suas fortificações datam da época da restauração 

da independência de Portugal em 1640. As fortificações projetadas pelo jesuíta padre 

holandês representam o melhor exemplo sobrevivente da escola holandesa de 

fortificações. O local também contém o aqueduto da Amoreira, construído para permitir 

que a fortaleza resistisse a longos cercos. 

 

 

 

 

Univeridade de Coimbra – Alta e Sofia (2013) 
 

Designa-se por Universidade de Coimbra - Alta e Sofia, o conjunto histórico-cultural 

classificado como Património Mundial da UNESCO em 2013. Este Bem inclui 31 

edifícios de grande relevância, numa área de 81,5 ha. Salientam-se 4 grupos identitários: 

o grupo dos colégios da Rua da Sofia, o grupo dos colégios da Alta, o grupo de edifícios 

resultante da reforma pombalina e, finalmente, o grupo edificado durante o período do 

Estado Novo. 
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2. PATRIMÓNIO IMATERIAL 

Fado (2011) 
É um gênero musical que pode ser rastreado até a década de 1820 em Lisboa, Portugal, 

mas provavelmente tem muitas origens. Hoje o fado é comumente considerado como uma 

forma de música que pode ser sobre qualquer coisa, mas deve seguir uma certa estrutura 

tradicional. Na opinião popular, o fado é uma forma de música caracterizada por melodias 

e letras tristes, muitas vezes sobre o mar ou a vida dos pobres, e impregnada de um 

sentimento de resignação, fatalidade e melancolia. Isto é fracamente capturado pela 

palavra portuguesa saudade, simbolizando o sentimento de perda (uma perda permanente 

e irreparável e seus consequentes danos ao longo da vida). 
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Dieta Mediterrânica (2013)  
 

A dieta mediterrânea é uma dieta inspirada nos hábitos alimentares da Grécia, do sul da 

Itália e da Espanha nas décadas de 1940 e 1950. Os principais aspetos dessa dieta incluem 

o consumo proporcionalmente alto de azeite, leguminosas, cereais não refinados, frutas e 

vegetais, consumo moderado a alto de peixe, consumo moderado de laticínios 

(principalmente como queijo e iogurte), consumo moderado de vinho e baixo consumo 

de leite e consumo de produtos de carne não-pescados. Existem algumas evidências de 

que a dieta mediterrânea reduz o risco de doença cardíaca e morte prematura. O azeite de 

oliva pode ser o principal componente promotor de saúde da Dieta Mediterrânica envolve 

um conjunto de saberes-fazer, conhecimentos, rituais, símbolos e tradições sobre técnicas 

agrícolas, pesca, criação de gado, conservação, processamento, preparação e, 

especialmente, partilha e consumo de alimentos. A convivialidade à mesa constitui 

elemento vital da identidade cultural e da continuidade das comunidades em toda a bacia 

do mediterrâneo, sendo um momento de troca social e de comunicação, uma afirmação e 

renovação da identidade da família, do grupo ou da comunidade. 

 

 

 

Cante Alentejano (2014)  

 
Cante Alentejano é um gênero musical Português baseado na música vocal sem 

instrumentação da região do Alentejo. . O cante alentejano é um canto coral com duas 

vozes solistas (ponto e alto) que alternam com um coro, no qual também participam. As 

estrofes repetem-se num ciclo, repetido o número de vezes que os cantores desejarem. 

Esta repetição, bem como o andamento lento e a existência de muitas pausas fazem com 
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que o cante tenha uma certa monotonia bastante bela. Os temas das canções, cantadas por 

grupos de homens ou mulheres, são normalmente tristes. No cante alentejano dá-se a 

conhecer o que vai na alma, a melancolia, as saudades, o amor, as vontades e as 

recordações da terra onde se nasceu. 

 

https://youtu.be/6rgOv9nc_qc 

Arte Chocalheira (2015) 
 

Arte chocalheira é uma arte portuguesa que compreende a arte e ofício do fabrico e 

manutenção dos chocalhos artesanais. Os chocalhos são instrumentos que pendurados ao 

pescoço dos animais, servem para os localizar. É uma arte singular que existe na região 

do Alentejo há mais de dois mil anos, esta arte preserva-se ainda sobretudo nos concelhos 

de Estremoz, Reguengos de Monsaraz e Viana do Alentejo, tendo sido passada de geração 

em geração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6rgOv9nc_qc
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Falcoaria (2016) 
 

A falcoaria ou cetraria é a arte de criar, treinar e cuidar de falcões e outras aves de rapina 

para a caça. Em geral pode-se dizer que é uma caça de aves e pequenos quadrúpedes, 

praticada desde há mais de 6000 anos com falcões, açores, francelhos e outros rapaces, 

que têm a capacidade de perseguir uma presa no ar ou no solo até derrubá-la ou matá-la. 

Os vestígios e documentos sobre a falcoaria 

mostram que se tratava de um desporto 

aristocrático, do qual participavam reis e 

outros membros poderosos das cortes. O 

costume possui forte tradição em Portugal, 

introduzido no território do Al-Andalus 

pelos berberes durante o domínio 

muçulmano, antes da fundação da 

nacionalidade, mas surgiu na Mongólia onde 

até hoje é praticada por tribos nativas. 

 

Olaria Negra de Bisalhães (2016) 
 

A louça preta de Bisalhães é uma técnica tradicional de olaria em que as peças produzidas 

apresentam uma 

característica cor preta. Esta 

técnica é característica da 

aldeia de Bisalhães, no 

concelho de Vila Real, em 

Portugal e em 2016 foi 

declarada Património 

Imaterial da Humanidade 

pela UNESCO. 
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Bonecos de Estremoz (2017) 
 

Os Bonecos de Estremoz foram classificados em 2004 como Património da Humanidade 

pela UNESCO. Estremoz é uma cidade portuguesa no Distrito de Évora, na região do 

Alentejo. Um boneco de Estremoz é uma peça de cerâmica modelada segundo tipologias 

de trabalho secularmente repetidas e iniciadas em Estremoz, desde pelo menos o século 

XVII. Estão inventariadas mais de cem figuras diferentes, as temáticas são sempre 

relacionadas com o quotidiano das gentes alentejanas, na sua vivência rural e urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REDE DE CIDADES CRIATIVAS 
 

Entre as diferentes iniciativas da UNESCO destaca-se o Fundo Internacional para a 

Promoção da Cultura (IFPC), criado em 1974, com os objetivos de promover as culturas 

como fontes de conhecimento, significados, valores e identidade; potenciar o papel da 

Cultura para alcançar o Desenvolvimento Sustentável; promover a criatividade artística, 

respeitando a liberdade de expressão e fomentar a cooperação internacional. A Rede de 

Cidades Criativas UNESCO foi criada em 2004 para promover a cooperação entre 

cidades que têm a criatividade como fator estratégico para o seu Desenvolvimento 

Sustentável. Esta rede está dividida em sete categorias: literatura, cinema, música, 

artesanato e arte popular, design, artes e média, e gastronomia 
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(https://www.unescoportugal.mne.pt/). Há cinco cidades portuguesas inscritas: Amarante 

(Cidade Criativa da Música), Barcelos (Cidade Criativa do Artesanato), Braga (Cidade 

Criativa das Artes e Media), Idanha-a-Nova (Cidade Criativa da Música) e Óbidos 

(Cidade Criativa da Literatura).  

 

AMARANTE - Cidade Criativa da Música 
Amarante é um município e sede municipal no distrito norte do Porto. Amarante faz parte 

da UNESCO Cidade Criativa da Música. Ao longo da história, a música tem sido um 

elemento chave na construção da identidade da 

cidade, os espaços vividos pela comunidade e sua 

expressão cultural. Entre os grandes eventos 

acolhidos por este concelho destaca-se o Festival 

Mimo, Band'arte, Há Fest, Palcos de Verão e 

Mercado. 

 

BARCELOS - Cidade Criativa do Artesanato 
Barcelos é uma cidade portuguesa no Distrito de Braga, região do Norte de Portugal. Com 

60 freguesias, é o concelho com o maior número de freguesias do país. Faz parte da Rede 

de Cidades Criativas da UNESCO como uma cidade de artesanato e arte popular. 

Barcelos é um território que se evidencia pela atividade artesanal distribuída por diversas 

produções como a olaria, o figurado, a cerâmica tradicional, os bordados, dentre os quais 

se destaca o de crivo, e a tecelagem, a madeira, o ferro e latoaria e ainda outras artes como 

o trabalho em couro e artesanato contemporâneo. Em termos brutos, são muitas dezenas 

de artistas e criadores em exercício distribuídos pelas várias produções artesanais, com 

preponderância natural para a 

olaria e figurado, que fazem 

deste território um verdadeiro 

Museu Vivo da arte popular 

portuguesa e um fator de 

identidade de Barcelos e do 

nosso país no Mundo. O 

artesanato como parte 

https://www.unescoportugal.mne.pt/
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integrante da cultura barcelense é uma forma de expressão inspirada nos mais variados 

temas, necessidades, formas do quotidiano e espelho de um sentido criativo ímpar de uma 

comunidade artesanal muito forte que faz deste concelho – Capital do Artesanato e que 

sustenta todo um setor criativo que é transversal aos setores académico, profissional e 

associativo (http://cidadecriativa.barcelos.pt/#!capital-das-artes-tradicionais/). 

 

BRAGA - Cidade Criativa das Artes e Media 
Braga é uma cidade e um município no distrito de Braga, na histórica e cultural Província 

do Minho. Braga é a cidade criativa da UNESCO no campo das artes de mídia. Braga é 

um dos centros de tecnologia mais vibrantes do Norte de Portugal. No final do século 

XX, a cidade testemunhou uma nova geração de artistas e empreendedores que 

transformou o ecossistema criativo local, combinando arte com tecnologia e inovação. 

Desde então, Braga abriga empresas de tecnologia de ponta e internacionais de última 

geração, e a arte da mídia é atualmente o principal impulsionador da economia criativa 

local, representando metade do emprego no setor e 40% das empresas. Para Braga, as 

artes da mídia também proporcionam uma oportunidade para envolver os seus cidadãos 

no repensamento da cidade, reforçando as ligações entre arte, ciência, tecnologia e sentido 

de comunidade. O centro multidisciplinar de GNRation foi criado para melhorar o acesso 

a novas mídias e atividades 

culturais, com foco na 

conscientização pública 

em torno do valor artístico 

das tecnologias digitais 

através de workshops 

interativos. 

(https://en.unesco.org/creative-

cities/braga). 

 

 

 

 

 

 

 

http://cidadecriativa.barcelos.pt/#!capital-das-artes-tradicionais/
https://en.unesco.org/creative-cities/braga
https://en.unesco.org/creative-cities/braga
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IDANHA-A-NOVA - Cidade Criativa da Música 
Rede Cidade de Música das Cidades Criativas da UNESCO desde 2015. Idanha-a-Nova é um 

concelho do distrito de Castelo Branco, no centro-leste de Portugal. 

O Festival Boom, Out of Place - Festival Internacional de Música Antiga e o Eco Festival Salva a 

Terra são alguns dos mais representativos, entre os eventos dedicados à música que acontecem 

no município, onde residências artísticas podem ser consideradas outro fator marcante da    

intervenção cultural associada à música. 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/V8yn8PA4Ukc 

 

ÓBIDOS - Cidade Criativa da Literatura 
 

A 11 de Dezembro de 2015 a UNESCO considerou Óbidos como cidade literária, como 

parte do programa Rede de Cidades Criativas. 

Óbidos é uma vila portuguesa, do distrito de Leiria, situada na província da Estremadura 

integrando uma Comunidade Intermunicipal do Oeste na região do Centro, com cerca de 

2 200 habitantes. Em 2015, a cidade lançou a primeira edição do Festival Literário 

Internacional de Óbidos (FOLIO), que reúne escritores, editores e editores num ambiente 

propício para o trabalho em rede e o intercâmbio de ideias, bem como para o 

desenvolvimento da cooperação profissional. Além disso, a Fábrica Criativa concentra-

se no estabelecimento de uma série de infraestruturas culturais, como o Centro de História 

de Óbidos, que oferece programas e workshops multidisciplinares, especialmente 

destinados a incentivar 

os jovens a seguir 

carreiras no campo da 

criatividade.  

 

 

https://youtu.be/V8yn8PA4Ukc
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4.  LISTA INDICATIVA 

 

A Comissão Nacional da UNESCO, entidade responsável pelo acompanhamento no 

nosso país da Convenção da UNESCO para a Proteção do Património Mundial, Cultural 

e Natural, elaborou a Lista Indicativa, 21 locais, que constitui um pré-requisito 

indispensável para a candidatura de Bens a Património Mundial. A Lista Provisória é um 

inventário das propriedades que cada Estado Parte pretende considerar para a nomeação. 

Sites para consulta dessa lista: 

 

 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 

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 Foundation (2017)  

 Levadas of Madeira Island (2017)  

 Mid-Atlantic Ridge (2017)  

 Sites of Globalization (2017)  

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/
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/
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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/ 

 

 

Mapa dos sítios classificados 
 

 

 

 

 

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/

