
ANGRA DO HEROÍSMO
PATRIMÓNIO MUNDIAL:  6 QUESTÕES



O centro histórico de 
Angra do Heroísmo 
está distinguido como 
Património Mundial da 
Humanidade
desde 1983.  

Descubra-o.



É uma cidade de importância histórica e cultural 
excecionais para a humanidade.

Trata-se de um título atribuído pela UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura ) com vista à salvaguarda da 
urbe, tendo em conta o seu valor universal ímpar.1 O que é 

uma cidade 
«Património 
Mundial»?



Porque razão é que 
o centro histórico de 
Angra do Heroísmo é 
Património Mundial?

Critério IV Critério VI

Uma cidade só poderá receber 
o título de Património Mundial 
se cumprir pelo menos um dos 
seis rigorosos critérios gerais 
da UNESCO. Excecionalmente, 
o centro histórico de Angra do 
Heroísmo cumpre não um, mas 
dois critérios.

Enquanto escala 
obrigatória das 
frotas das Áfricas 
e das Índias em 
pleno oceano 
Atlântico, o porto de 
Angra é o exemplo 
iminente de uma 
concepção ligada à 
função marítima, no 
quadro das grandes 
explorações.

Angra do Heroísmo 
está direta e 
materialmente 
associada a um 
acontecimento, 
de significação 
histórica universal: a 
exploração marítima 
que permitiu o 
intercâmbio entre as 
grandes civilizações 
do planeta.

«Deverá constituir 
um testemunho ou 
espécime entre os 
mais característicos 
de um tipo 
de estrutura, 
representando um 
desenvolvimento 
muito relevante 
no domínio 
cultural, social, 
artístico, científico, 
tecnológico ou 
industrial.»

«O bem a inscrever 
deverá estar 
associado a 
ideias ou crenças, 
acontecimentos ou 
personagens com 
uma importância 
ou um significado 
histórico 
considerável.»2



O estatuto foi atribuído a 7 de 
dezembro de 1983, na reunião 
do Comité do Património 
Mundial, na villa histórica de 
Medicea de Poggio, a Caiano, 
arredores de Florença.

Foi a primeira cidade portuguesa 
a obter este título.

Quando é que Angra 
do Heroísmo recebeu a 
distinção?3



A área está descrita 
no Decreto Legislativo 
Regional n.º 3/2015/A, de 
4 de fevereiro.

Zona classificada: 2,5 km2

Zona de proteção: 0,43 km24
Qual é a 
área da 
cidade 
distinguida 
como 
«Património 
Mundial»?



5 Quais são as 
responsabili-
dades de uma 
cidade
«Património 
Mundial»?

O património histórico e cultural 
não só faz parte dos bens 
inestimáveis e insubstituíveis 
de cada região mas de toda a 
humanidade. 

A distinção enquanto Património 
Mundial é um motivo de orgulho 
para todos os angrenses e 
uma motivação para proteger, 
preservar e valorizar a cidade, 
para garantir a transmissão deste 
tesouro universal às gerações 
vindouras.



6
A proteção e valorização 
do património cultural da 
Região Autónoma dos Açores, 
incluindo a zona classificada 
de Angra do Heroísmo, são da 
responsabilidade da Direção 
Regional da Cultura.  

Tendo em conta que se 
trata de uma área urbana, o 
compromisso é partilhado 
com a Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo.

Quem são os 
responsáveis 
pela gestão 
da área 
distinguida?
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