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CONDIÇÕES PARA SER DECLARADA CIDADE PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE:
A UNESCO considera que um bem tem valor universal quando cumpre, pelo
menos, uma das seguintes obrigações:
. Aportar um testemunho único, ou excepcional, de uma civilização ou de uma
tradição cultural desaparecida.
. Exercer uma influência considerável sobre o desenvolvimento da arquitectura,
artes monumentais, planeamento urbano ou criação de paisagens.
. Representar um exemplo notável do assentamento humano ou da ocupação do
território representativo das culturas tradicionais.
. Oferecer um exemplo eminente de um tipo de construção, um conjunto arquitectónico ou de paisagem que ilustra um período significativo da história humana.
. Ser uma obra-prima do génio criador do homem.
. Aparecer directa ou materialmente associado a acontecimentos ou tradições
vivas, ideias, crenças ou obras artísticas e literárias com um significado
excepcional.
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A tudo isto há que unir o cumprimento de duas condições prévias:
. Responder na sua concepção, materiais e execução ao valor da autenticidade.
. Gozar de protecção jurídica e mecanismos de gestão adequados para assegurar
a sua conservação.

1 SANTIAGO
DE COMPOSTELA:
arte e religião

• Capital da Comunidade Autónoma da Galiza, situada
dentro da província de A Corunha.
• Cidade universitária, a sua Universidade é uma das
mais antigas de Espanha.
• A Catedral, obra-prima da arte românica, junto com o
valioso casco histórico, são os elementos mais reconhecidos da cidade.
• A cidade acolhe anualmente milhões de peregrinos por
ser ponto de chegada do Caminho de Santiago.
• A gastronomia: o peixe, marisco ou a "Tarta de
Santiago" constituem uma oferta única.

4 ÁVILA:

2 SALAMANCA:

fusão entre arte e cultura

• Salamanca encontra-se na Comunidade Autónoma de
Castela e Leão, na província de Salamanca.
• Grande variedade de estilos arquitectónicos: plateresco
(fachada da Universidade e Casa das Conchas), barroco
(Praça Maior e Clerezia) e neoclássico (Palácio de Anaya)
• Combinação de arte (cidade plateresca por excelência)
e cultura (uma das universidades mais antigas de
Europa)
• Cidade universitária, é centro internacional para a
aprendizagem do espanhol.

3 SEGÓVIA:

conjunto românico da Europa

• Situada dentro da Comunidade Autónoma de Castela e
Leão, na província de Segóvia.
• O seu emblemático Aqueduto, com os seus 166 arcos,
é um dos mais importantes do mundo romano.
• O Alcácer, sobre o rio Tejo, é uma fortaleza de estilo
gótico que pode ter inspirado os castelos de contos de
fadas de Walt Disney.
• Segóvia é conhecida pela sua oferta gastronómica.

5 CÁCERES:

6 MÉRIDA:

arte e história dentro das muralhas

riqueza monumental ao nosso alcance

• Situada na Comunidade de Castela e Leão, dentro da
província de Ávila.

• A cidade de Cáceres está na Comunidade Autónoma da
Extremadura, dentro da província de Cáceres.

• Capital da Comunidade Autónoma da Extremadura,
encontra-se dentro da província de Badajoz.

• Cidade de influência multicultural: Islâmica, Hebraica e
Cristã.

• Foi designada como o "Terceiro Conjunto Monumental
da Europa" pelo Conselho da Europa.

• A cidade ostenta umas das ruínas romanas mais bem
conservadas do mundo, entre as quais encontram-se o
Teatro e o Anfiteatro romanos.

• A sua muralha, com mais de 2.000 ameias, é chave na
configuração do urbanismo da cidade.

• Integrada em redes turísticas como as "Judiarias" e a
"Rota da Prata"

• A sua Catedral é considerada como o primeiro
expoente do gótico espanhol.

• As suas muralhas almóadas e edificações têm um
incalculável valor histórico e arquitectónico.

legado romano até aos nossos dias

• Mérida alberga o Museu Nacional de Arte Romano,
obra do espanhol Rafael Moneo, prémio Pritzker de
Arquitectura.
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7 CÓRDOBA:

mistura de cultura muçulmana e cristã

• Cidade situada na Comunidade Autónoma de
Andaluzía, dentro da província de Córdoba.

• Situada na Comunidade Autónoma de Castela - La
Mancha, na província de Toledo.

• A Mesquita de Córdoba, construída entre os séculos
VIII e X, tem a peculiaridade de não estar orientada em
direcção à Meca, mas sim em direcção a Damasco.

• Cidade das 3 culturas:

• Foi uma das maiores mesquitas do mundo.
• A Judiaria, séculos X-XV, situada no centro histórico da
cidade, conserva a essência do povo hebraico que viveu
pelas suas ruas outrora.

10 CUENCA:

cidade histórica fortificada

- judaica (Sinagoga da Santa Maria A Branca),

• Dentro da Comunidade Autónoma de Madrid, situada a
30 kms da capital.
• Foi a cidade em que nasceu Cervantes, autor de D. Quixote de
La Mancha o que a converte em berço da literatura espanhola.
• Cidade Universitária, conta com uma das Universidades
mais antigas da Europa.

- muçulmana (Mesquita do Cristo da Luz)
- católica (Catedral da Santa Maria)

12 IBIZA:

11 TARRAGONA:

biodiversidade e cultura

restos romanos de Tarraco

• Cidade situada dentro da Comunidade Autónoma de
Castela - La Mancha, na província de Cuenca.

• Tarragona encontra-se na Comunidade Autónoma da
Catalunha. dentro da província de Tarragona.

• O mais representativo da cidade são as Casas
Suspensas, casas civis situadas sobre a margem do rio
Huécar.

• A antiga Tarraco foi uma das cidades mais importantes
do Império Romano.

• À magnífica preservação da sua arquitectura histórica
acrescenta-se o entorno natural, encontrando-se a
conhecida Cidade Encantada a 36 kms.

9berço
ALCALÁ DE HENARES:
da literatura espanhola

8 TOLEDO:

a cidade das três culturas

• A Ilha de Ibiza encontra-se dentro da Comunidade
Autónoma das Baleares, no arquipélago com o mesmo
nome.
• É Patrimonio da Humanidade o recinto amuralhado de
Dalt Vila (fortaleza costeira mais bem conservada do
Mediterrâneo), os bairros extramuros da Marina, Sa
Penya e Es Sot, as hortas de Ses Feixes, os restos
fenícios de Sa Caleta e a necrópole de Puig des Molins,
assim como a valiosa flora submarina das pradarias de
Possidónia Oceânica que rodeiam a ilha.

• Como restos desta cidade imperial romana que
moldura um conjunto arqueológico romano de grande
valor aparecem: o Anfiteatro, o Aqueduto de Les
Ferreres, o Arco de Bará e o Circo romano, entre outros.
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• Cidade da Comunidade Autónoma das Canárias, dentro
da província de Santa Cruz de Tenerife.
• Serviu como modelo para as cidades coloniais
espanholas na América Latina.

Cidades Património da Humanidade de Espanha
www.ciudadespatrimonio.org

• Arquétipo de cidade-territorio, extensão da cidade
dentro dos limites da sua influência económica.
• Conserva em bom estado um grande número de
edifícios da arquitectura mudéjar.

Organização das Nações Unidas pela Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO)
www.unesco.org

