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Angra do Heroísmo: 
Que Futuro para a Cidade Património Mundial

Nuno Lopes, licenciado em arquitetura pela Escola Superior de 
Belas Artes do Porto, possui uma vasta experiência no âmbito 
de processos de classificação dos bens incluídos na lista do Pa-
trimónio Mundial e respetiva gestão. Foi responsável pela Divi-
são de Iniciativas Urbanísticas Municipais da Câmara Municipal 
de Évora, de 1990 a 1996, dirigindo posteriormente o Depar-
tamento do Centro Histórico desta cidade de 1996 a 2002. Foi 
coordenador e vogal da Comissão Diretiva da Paisagem Prote-
gida da Vinha do Pico, entre 2002 e 2005, e responsável pela 
Candidatura da mesma região a Património Mundial-Paisagem 
Cultural. Coordenou ainda o projeto de Candidatura da Universi-
dade de Coimbra a Património Mundial (2004 a 2012) e o projeto 
Paisagem Cultural do Montado desde 2011. Entre outros projetos 
arquitetónicos, é autor do Centro de Interpretação do Vulcão 
dos Capelinhos, concebido de modo a preservar a paisagem 
existente na área circundante, pelo que se encontra enterrado 
nas areias vulcânicas, até à cota do terreno antes da erupção.

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO dá continuidade no 
próximo sábado, 31 de maio, pelas 15h00, ao programa 
de dinamização da exposição Património Mundial | do 
Mundo a Angra do Heroísmo com uma comunicação do  
Arqt. Nuno Lopes, Diretor Regional da Cultura, subordinada 
ao tema Angra do  Heroísmo: Que Futuro para a Cidade 
Património Mundial. 
Na mesma, será feita uma análise sobre a situação contem-
porânea de Angra do Heroísmo, enquanto Património Mun-
dial, e as perspetivas futuras que se lhe colocam, designa-
damente do ponto de vista da Administração Regional.
O Museu de Angra do Heroísmo cumpre assim o seu objeti-
vo de através da exposição Património Mundial: do Mun-
do a Angra do Heroísmo propor uma avaliação do im-
pacto gerado na cultura e na identidade das comunidades 
envolvidas pela inclusão da Zona Central de Angra do He-
roísmo na Lista do Património Mundial (1983-2013).
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