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Resumo:

Em 1972 a UNESCO adota a Convenção do Património Mundial, Cultural e Natural 
com o objetivo de proteger os bens patrimoniais com valor universal excecional.

Esta e outras convenções e documentos internacionais, produzidos à época ou em 
datas posteriores, resultam da reação a situações de destruição total e irreversível 
ocorridas principalmente em cenários de conflitos armados.  Aqui não se aniquila 
somente o ser humano e se destrói um território, também se arrasam os 
elementos identitários e de memória coletiva, determinantes para a união e 
identidade das comunidades locais.
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Resumo:

Em Portugal as primeiras classificações de núcleos urbanos só ocorrem a partir dos 
anos 80 do século XX, resultado das transformações ocorridas com a revolução de 
abril, e com mudanças evidentes na sociedade e na vivência da cidade. 

Percebe-se  a necessidade da preservação de elementos patrimoniais 
diferenciadores, mais modestos, monumentais ou excecionais, resultantes da 
evolução das comunidades e do território, a par de um desenvolvimento de 
mecanismos de gestão que correspondam às exigências do mundo moderno.

Lígia Rafael
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Resumo:

Nas últimas décadas é claro o aumento do nível de exigência. E também percetível 
a pressão do mundo imobiliário, dos avanços tecnológicos e das técnicas 
construtivas, do crescimento urbano e da pressão da atividade turística. 

Muito se tem escrito e debatido no entanto, não existe um estudo sistemático e 
aprofundado sobre a importância da preservação do património cultural nas 
cidades classificadas Património Mundial em Portugal, nem é percetível a sua 
relevância enquanto elemento estruturante no âmbito dos planos de gestão, o que 
se pretende perceber no âmbito desta investigação.
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Em 1972 os Estados-Membro da UNESCO adotam a Convenção do Património 
Mundial, Cultural e Natural com o objetivo de proteger os bens patrimoniais com 

Valor Universal Excecional (VUE).

Define como VUE  “uma importância cultural e/ou natural tão excecional que transcende as 
fronteiras e se reveste de uma importância comum para as gerações atuais e futuras de toda 
a Humanidade.  Assim sendo, a proteção permanente deste património é da maior 
importância para a comunidade internacional”.

Para avaliar o VUE foram definidos 10 critérios e os bens a classificar devem responder  

também a condições de integridade e/ou autenticidade e as entidades gestoras 

devem dispor de sistemas de proteção e gestão adequados à salvaguarda dos locais.
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Portugal:

- Atualmente 17 bens inscritos na Lista do Património Mundial

- Centro Histórico de Angra do Heroísmo, primeiro Bem a ser inscrito em 1983;

- Na categoria de cidades ou centros históricos estão também inscritos Évora (1986), 
Porto (1996), Guimarães (2001) e Elvas (2012);

- 21 bens inscritos na Lista Indicativa Nacional (entre eles Mértola desde 2016)

Relativamente ao Património Mundial refere a Comissão Nacional da UNESCO  que 
Portugal “é um país de cultura essencialmente mediterrânica, situado na fronteira da 
Europa com o Atlântico, a  amplitude e a prevalência da influência portuguesa no mundo 
encontra-se  bem patente nos inúmeros vestígios, materiais e imateriais, resultantes do 
encontro de culturas dos cinco continentes” (Clara Bertrand Cabral, Portugal e o Património Mundial –

30 anos de boas práticas, Lisboa, Comissão Nacional da UNESCO, 2020, pg. 30).
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Critérios de classificação das cidades/centros históricos classificados:

(ii) Exibir um intercâmbio de valores humanos, durante um dado período ou numa 
determinada área cultural do mundo, sobre o desenvolvimento da arquitetura ou da 
tecnologia, das artes monumentais, do planeamento urbano ou da criação de 
Paisagens;

(iii) Constituir um testemunho único, ou pelo menos excecional, de uma tradição 
cultural ou de uma civilização viva ou desaparecida;

(iv) Representar um exemplo excecional de um tipo de construção ou de um 
conjunto arquitetónico ou tecnológico, ou de uma paisagem que ilustre um ou mais 
períodos significativos da história humana.
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Critérios de classificação das cidades/centros históricos classificados:

(vi) Estar diretamente ou  materialmente associado a acontecimentos ou a tradições vivas,  
a ideias, ou a crenças,  a obras artísticas e literárias de significado universal excecional.

Bem classificado Ano de inscrição Critérios Localização Entidade gestora

Zona Central da cidade de Angra do 

Heroísmo

1983 (iv) e (vi) Portugal/Açores/Ilha Terceira Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Centro Histórico de Évora 1986 (ii) e (iv) Portugal/Distrito de Évora Câmara Municipal de Évora

Centro Histórico do Porto/Ponte D. Luís 

I e Mosteiro da Serra do Pilar 1996 (iv)

Portugal/Distrito do Porto/concelho do 

Porto/Porto

Câmara Municipal do Porto/Porto Vivo –

Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto

Centro Histórico de Guimarães 2001 (ii), (iii) e (iv) Portugal/Distrito de Braga/Concelho de 

Guimarães/Guimarães

Câmara Municipal de Guimarães

Elvas e suas Fortificações 2012 (iv) Portugal/Distrito de Portalegre/concelho 

de Elvas/Elvas

Câmara Municipal de Elvas

Quando 1. Cidades Património Mundial em Portugal (elaborado pela autora).
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- A classificação das cidades portuguesas apresentam como critérios os (ii), (iv) e (vi) ,sendo 
que todas elas têm em comum o critério (iv);

- no caso do Porto e Elvas o somente o critério (iv) , o que se justifica pela tipologia
dos locais;

- Analisando cada critério facilmente se percebe a pertinência da utilização do 
critério (iv) na classificação das cidades portuguesas;

- O mesmo acontece com o critério (ii) aplicado às cidades de Évora e Guimarães e o  (iii) ,
no caso de Guimarães tendo em conta a importância da intervenção de reabilitação da 
Zona de Couros, agora em processo de classificação como zona anexa ao Centro Histórico;

Dispersão Territorial: 2 cidades a norte de Portugal (Porto e Guimarães), 2 no Sul (Évora e 
Elvas) e uma na Região Autónoma dos Açores, na Ilha Terceira (Angra do Heroísmo).



Lígia Rafael 

Entidades de Gestão:

- Câmaras Municipais - cidades com dinâmica social, económica e cultural, 
grande diversidade de detentores da propriedade, de usos e funcionalidades;

- Também principais promotoras dos processos de classificação;

- Dispõem dos instrumentos de gestão obrigatórios por lei (PDM, PU e PP, entre 
outros) e de Planos de Gestão do Bem classificado e da Zona Tampão;

- Intervenientes na preservação e valorização do Património;

- Importância dos Museus Municipais.
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Angra do 

Heroísmo

Évora

Guimarães Porto Elvas
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Complexidade da análise:

- Diferentes escalas das cidades;
- Dispersão territorial;
- Diversidade e especificidade da documentação (dossiers de classificação, 

instrumentos de gestão, planos de gestão, regulamentos entre outros;
- Dimensão das estruturas organizacionais das entidades gestoras;
- Interesse e disponibilidade dos intervenientes /agentes locais (passados e 

atuais).

Numa fase mais avançada da investigação a análise pode vir a ser complementada 
com a comparação com outras cidades classificadas na Europa, com semelhanças 
ao nível da tipologia, da escala e dos critérios de classificação.



Lígia Rafael 

Mértola
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“A experiência científica, museográfica e pedagógica do projeto Mértola Vila Museu,  não 
pode ser dissociada de um programa estruturante de cariz marcadamente político: no 
Interior empobrecido e em despovoamento, a memória do local, na sua potencialidade
Dignificante, pode tornar-se em poderoso factor de desenvolvimento”.

TORRES, Cláudio, “Mértola Vila Museu – Um projecto de desenvolvimento integrado” in, CAMACHO, Clara Frayão, 
Museologia.pt, Lisboa, Instituto dos Museus e da Conservação, 2007, pg 2.

Lígia Rafael 
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Mértola – Na Lista Indicativa Nacional desde 2016

Critérios (ii), (iii)  e (iv)
“Mértola detém potencial Valor Universal Excecional enquanto testemunho de encontro de
cultura, visível nos vestígios arqueológicos que têm vindo a ser descobertos ao longo dos
Anos, e que contribuem para o melhor conhecimento da época paleocristã”.
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Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

N.º entradas 23.492 22.404 9.083 19.846 34.064 36.180 38.868 37.805 40.814 20.265 20.184

Castelo de Mértola - Evolução do numero de visitantes ( 2011/2021).
Castelo – até setembro 2022 – 26.673 entradas

Censos 2021 – concelho Mértola 6.208 hab.
(- 14,7% 2011)

Vila de Mértola – 1231 hab. (- 11,6% 2011) 
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Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Igreja Matriz 26.617 27.259 32.024 39.656 38.355 46.426 40.897 42.900 15.619 16.148

Posto Inf. Turística 14.674 14.183 18.332 18.796 17.774 17.595 17.026 15.936 6.150 7.155

Igreja Matriz e Posto Turismo – evolução do registo de visitantes 2001/2021
Igreja Matriz - até setembro de 2022 – 24.705 entradas
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Questões a aprofundar no âmbito desta investigação:

- As unidades museológicas e outras instituições de investigação estão 
envolvidas e fazem parte dos processos inerentes à classificação e à gestão?

- A comunidade e os agentes locais são envolvidos nos processos?

- O Património é entendido como fundamental para o estabelecimento de elos 
de ligação ao território? Sentido de pertença e de identidade…

- O Património Cultural (no sentido lato) é elemento central dos processos de 
candidatura ou dilui-se no todo que corresponde ao bem classificado?

- Qual o verdadeiro foco dos processos de candidatura e dos planos de gestão?
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Questões a aprofundar no âmbito desta investigação:

- Como se pode preservar e valorizar a memória e a identidade num mundo em 
constante transformação? 

- Os processos de classificação refletem estas preocupações e assumem o 
desafio da preservação do património como estratégia dirigida às gerações 
atuais e futuras?

- É a preservação, valorização e divulgação do Património o principal fio condutor 
dos processos de classificação e dos planos de gestão?

- Qual é o papel dos Museus?
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Agradeço a Vossa atenção!
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