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- 9º ano, Turma A



Dia 21 de Maio :

• É comemorado o dia mundial da Diversidade Cultural.

• Foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU em

2002.

• A declaração da UNESCO estipula que a diversidade

cultural é um património comum da humanidade.

• Objetivo - cultivar a compreensão da riqueza e

importância da diversidade cultural e incentivar o

respeito pelo outro.

• Realizam-se atividades em vários países do mundo.



21st of May:

• World Cultural Diversity Day is celebrated.

• It was proclaimed by the UN General Assembly in
2002.

• UNESCO's declaration stipulates that cultural
diversity is a common heritage of humanity.

• Objective - to disseminate an understanding of
the richness and importance of cultural diversity
and encourage respect for others.

• Activities are carried out in countries around the
world.



Património mundial em Portugal /
World Heritage in Portugal 

Alguns dos patrimónios mundiais em Portugal /World Heritage in
Portugal:

• A cidade-Quartel fronteiriça de Elvas e as suas fortificações/ The 
border town of Elvas and its fortifications (Fig.3).

• O alto Douro vinhateiro / Douro’s vineyard (Fig.4).

Fig.3 Fig.4



Cidade-quartel fronteiriça de Elvas e suas fortificações

The border town of Elvas and its 
fortifications

• As fortificações e património militar remontam ao reinado de
D. Sancho II e foi classificado como Património Mundial da
UNESCO em 2012.

• The fortifications and military heritage dates from
the reign of King Sancho II and it has been
classified as UNESCO’s World Heritage in 2012.



Alto Douro vinhateiro Douro’s vineyard
• O Alto Douro Vinhateiro combina a natureza do vale do rio

Douro e é daqui que sai o muito conhecido vinho do Porto.
Foi classificada pela UNESCO, em 2001, como Património da
Humanidade.

• The Douro’s vineyard combines the nature of
Douro’s valley and this is where the well-known
port wine is produced.

• It was classified by UNESCO in 2001
as World Heritage.



Geoparques mundiais em Portugal 

World’s geoparks in Portugal

• Em Portugal, também temos alguns geoparques, como o caso do 
geoparque dos açores e do geoparque de Arouca. 

• In Portugal, we also have some geoparks, such as the 
Azores’ and Arouca’ Geoparks.

Geoparque dos Açores/Azores’ Geopark Geoparque de Arouc /Arouca’s Geopark



Geoparque dos Açores / Azores’ Geopark
• A relevância internacional do património geológico açoriano surge com a sua

integração nas Redes Europeia e Global de Geoparques em 2013. Destacam-se
os vulcões, caldeiras, lagoas, campos lávicos, fumarolas, águas termais, grutas
e algares vulcânicos.

• The international relevance of the Azorean geological heritage emerges with
its integration in the European and Global Networks of Geoparks in 2013.
Among the most important geological phenomena are volcanoes, calderas,
lagoons, lava fields, fumaroles, thermal waters, caves and volcanic algars.



Geoparque de Arouca / Arouca’s Geopark

• No geoparque de Arouca destaca-se o singular património geológico: 
«Pedras Parideiras», «Trilobites gigantes», «Icnofósseis de Cabanas 
Longas» e «Icnofósseis de Mourinha». 

• Arouca’s Geopark highlights the unique geological 
heritage: "Nodular Granite", “Giant Trilobites”, “Cabanas 
Longas’ Ichnofossils" and “Mourinha’s Ichnofossils"



Património cultural imaterial de Portugal

Cultural intangible heritage of Portugal

• Em Portugal também temos muitos Patrimónios culturais imateriais
como a dieta mediterrânea, a produção de figurado em barro, em
Estremoz, e as manufaturas de chocalhos. Vamos abordar o:

• Fado, uma canção urbana popular portuguesa.

• Cante Alentejano, canto polifónico do Alentejo, sul de Portugal.

• In Portugal we also have a large number of intangible
cultural heritage sites such as the Mediterranean diet, the
production of clay figurines in Estremoz and the
manufacture of rattles. We are going to approach:

• Fado, a popular Portuguese urban song.

• Cante Alentejano, polyphonic song of Alentejo, southern
Portugal.



Fado / Fado

• O fado é um estilo musical português cantado por uma só pessoa
(fadista) e acompanhado por uma guitarra clássica e uma guitarra
portuguesa.

• O fado foi elevado à categoria de Património Cultural e Imaterial da
Humanidade pela UNESCO, em 2011.

• Fado is a Portuguese musical style, sung by one person
(fadista) and accompanied by a classical guitar and a
Portuguese guitar.

• Fado was recognized as a Cultural

Heritage and Intangible Heritage of

Humanity by UNESCO in 2011.



Cante Alentejano / Cante Alentejano
• O Cante Alentejano é um género musical tradicional do Alentejo, 

Portugal. 

• A UNESCO considerou o cante alentejano como Património Cultural 
Imaterial da Humanidade em 2014.

• Cante Alentejano is a traditional musical genres of Alentejo, 
Portugal. 

• UNESCO considered Cante 

Alentejano as a Cultural and 

Intangible Heritage of 

Humanity in 2014.
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