
IV - to be an outstanding example of a type of building, 
architectural or technological ensemble or landscape which 
illustrates (a) significant stage(s) in human history; 

Por ser um relevante exemplo de arquitectura, 
edifício ou conjunto, ou ainda paisagem, que ilustra 
significantes estados da história da humanidade;

VI - to be directly or tangibly associated with events or living 
traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary 
works of outstanding universal significance. (The Committee 
considers that this criterion should preferably be used in 
conjunction with other criteria); 

Por estar directamente associada a eventos ou 
tradições vivas, a ideias, a crenças, ou a trabalhos 
artísticos e literários de extraordinário e universal 
significado.

CRITÉRIOS DA CLASSIFICAÇÃO



ANGRA PATRIMÓNIO MUNDIAL

(Interpretação da classificação da 
UNESCO)

Elementos de destaque na classificação para a 
Lista de Bens Património da Humanidade

1º Porto Natural – melhor no Atlântico Norte 

2º Traçado Urbano – racional vs. orgânico

3º Conjunto arquitectónico preservado





TRAÇADO DA CIDADE 

e MONTE BRASIL

Sugestões de utilização:

- Almofadas

- Tee-shirts

- Panos de mesa

- etc.,



Gravura de Linschoten, “ A Cidade de Angra na Ilha 
de Iesy Xpo da Terceira…”, in Itinerarium, 
desenhada em 1588 por Jan Huyaghen van 

Linschoten, e gravada em 1595





Gravura “Angrae Vrbis Tercerae que Insularum quas Azores 
Vocant Máxima”, desenhada em 1649, copiada da gravura de 
Linschoten. Existente na Archonlogie Cosmica e existente na 

Sociedade de Geografia de Lisboa. 



Atlas Maritimo de España, 1788





Lebreton, 
Paris 1850



Planta do Castelo 
de S. Filipe, 
Tiburzio Spanochi, 
ANTT, Códice de 
Cadaval



“Planta da Cidade 
d’Angra do Heroísmo  
Ilha Terceira”

de João Baptista 
Amorim de Freitas, 
1870, existente na 
colecção de Francisco 
Martins e no arquivo 
da MOP 



ANGRA - melhor Porto Natural 
no Atlântico Norte
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