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Resumo 

 

Hoje mais do nunca, a problemática de preservação e gestão ganha impõe novos 

desafios e suscita debates intensos sobre quais os modelos e os caminhos a serem 

seguidos.  

A questão das políticas públicas de preservação e gestão do património no mundo e em 

Cabo Verde, em particular, estão em voga, muito por força das novas dinâmicas e de 

todos os desafios e oportunidades que diariamente “batem “ à porta dos espaços 

classificados. Assim é fundamental que se defina claramente o que queremos e como 

pretendemos materializar as políticas emanadas, principalmente quando se trata de um 

bem classificado como Património Mundial, no sentido de se produzir um modelo de 

gestão que adeque as necessidades do património e, principalmente, de quem nele 

habita. 

Hoje, o conceito de gestão ganhou novas dinâmicas e a sua aplicabilidade noutras áreas 

tornou-se fundamental. O conceito de gestão participativa ou participada enquadra 

naquilo que são as exigências e necessidade da Cidade Velha enquanto Património 

Mundial, pois, através dela todos os stakeholders são chamados para participar na 

tomada de decisões e a apresentar ações práticas, integradoras e aglutinadoras a bem da 

integridade, preservação e gestão, pois só assim se conseguirá criar um compromisso e 

um sentido de pertença dos residentes em prol da preservação do sítio e da sua 

perpetuação para o futuro. 

Neste ponto, depois de quase sete anos como património mundial, é de extrema 

importância que se faça uma reflexão e/ou avaliação do que foi feito, como foi feito e 

quais os novos desafios que a globalização nos coloca perante a sensível tarefa de 

preservação e gestão do património cultural da Cidade Velha  

Palavras-chave: Património Mundial; Políticas Públicas; Preservação; Gestão 

Participativa. 
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Introdução  

 

O presente trabalho cujo título é “Cidade Velha Património Mundial – as políticas 

públicas para uma efetiva preservação e gestão participativa” é um dos requisitos 

para obtenção do certificado de conclusão do 1º Curso de Capacitação para Gestores de 

Bens Culturais, ministrados pelo Centro Lúcio Costa (CLC), Brasil. 

A ideia de desenvolver o estudo sobre a temática das políticas públicas e a sua efetiva 

aplicação no processo de preservação e gestão do Sítio Histórico da Cidade Velha1 

Património Mundial, advém da sua importância histórica e de todo o legado cultural que 

alberga, bem como da necessidade de avaliar o que se tem feito e, se as medidas de 

políticas de preservação e gestão têm sido levadas a cabo com o sucesso que se quer 

para um bem classificado.  

A preocupação de fazer a referida avaliação surge também das dificuldades e 

vicissitudes encontradas ao longo de seis anos a trabalhar diretamente ligado a questão 

do património cultural cabo-verdiano, onde a Cidade Velha Património Mundial está 

inserida. No referido período foi constatada a necessidade de se avaliar e redefinir 

políticas, a fim de adaptar as questões patrimoniais de salvaguarda, preservação e gestão 

às novas dinâmicas socias, económicas e políticas que o espaço vem sendo alvo.  

Outrossim, estando no terreno, foi constatado um certo distanciamento entre os 

residentes e as instituições que atuam no espaço (Câmara Municipal da Ribeira Grande 

de Santiago e Instituto do Património Cultural) e uma insatisfação latente dos 

moradores que, nem sempre revêm no que se tem feito e na forma como se tem 

materializado as ações no espaço classificado. 

Um outro ponto que chamou atenção para a necessidade de se fazer um trabalho desta 

natureza foi a clara falta de articulação existente entre instituições que, de forma direta 

ou indireta atuam no sítio, gerando, muitas vezes por causa da sobreposição de projetos 

e conflitos de interesse. 

                                                           
1 Constitui o primeiro aglomerado populacional de Cabo Verde, país arquipelágico, descoberto em 1460, 

situado na costa ocidental africana, de que dista cerca de 500 km. Fica situada a cerca de 12 km da Cidade 

da Praia, capital do país, num vale escarpado e modelado pela ação erosiva da natureza. 
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Desenvolver esta temática e elaborar este trabalho de conclusão de curso (TCC) tem por 

objetivo principal identificar as políticas públicas de preservação e a sua efetiva 

aplicação no processo de preservação e gestão do sítio histórico da Cidade Velha. 

O estudo tem como espaço geográfico o Sítio Histórico da Cidade Velha e a sua zona 

tampão. As abordagens centrarão no período entre 1975 e a atualidade, seguindo uma 

metodologia de investigação quantitativa e qualitativa, em que se pretendeu o 

diagnóstico participativo no sentido de pulsar a efetiva aplicação ou não das políticas 

públicas tendentes a preservação e gestão do património que o espaço alberga. 

Para recolher as informações, numa primeira fase, foi feita uma recolha documental e de 

ficheiros administrativos em instituições como o Arquivo Nacional de Cabo Verde, o 

Instituto do Património Cultural, Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago e no 

Instituto Nacional de Estatística. Por outro lado foi feita a recolha de dados primários, 

recorrendo a uma abordagem qualitativa e quantitativa (entrevistas e questionários), por 

forma a se ter uma ideia mais clara de como os moradores e as instituições de 

preservação do património têm lidado com a questão das políticas públicas de 

património na Cidade Velha. 

A seleção da amostra representativa foi feita com base nos dados do Censo de 2010. 

Para a população residente no Centro foi inquirido 75 pessoas e na Zona Tampão 89 

indivíduos, perfazendo um total de 164 pessoas. Este dado corresponde a 

aproximadamente 10% da população residente no sítio classificado. 

Foram ainda entrevistados representantes do Instituto do Património Cultural e da 

camara local, por serem as duas instituições com responsabilidade direta na preservação 

e gestão do Sítio Património Mundial. A análise estatística dos dados obedeceu um 

processo de sistematização e análise descritiva. 

O trabalho está estruturado num total de dois capítulos, antecedidos pelo índice, resumo 

e introdução para no final ter uma conclusão e a respetiva bibliografia geral. 
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Capítulo I- Da Ribeira Grande de Santiago a Cidade Velha Património Mundial 

1. Breve resenha histórica e geográfica  

A Ribeira Grande de Santiago constitui o primeiro aglomerado populacional de Cabo 

Verde, país arquipelágico situado na costa ocidental africana, descoberto em 1460.  

A Cidade de Ribeira Grande de Santiago, atual Cidade Velha Património Mundial está 

situada na parte sul da Ilha de Santiago, a 12km da Cidade da Praia, nas Coordenadas 

UTM 14°54’N 23°36’O.  

O povoamento, segundo Torrão num primeiro instante deu-se com uma pequena parte 

de europeus, atraídos pelos benefícios comerciais plasmados na Carta de Privilégios de 

14662, e por uma grande fração de escravos, oriundos dos Rios da Guiné e de toda a 

Costa Ocidental da África.  

A Chegada sucessiva de diversos grupos humanos na então Cidade de Ribeira Grande e 

a necessidade de comunicação entre eles contribuíram para o processo de crioulização 

da ilha de Santiago e para moldar os contornos do povoamento e colonização do 

arquipélago. 

Devido a forma acelerada como os Vizinhos de Santiago3 estavam-se empoderando, em 

1972, o Rei mandou publicar uma Carta de Limitação dos Privilégios, onde segundo 

PEREIRA (1986), os mesmos moradores, a partir desta data foram deixados ao deus-

dará para resolvem os próprios problemas. 

Cinco anos mais tarde, o referido espaço já tinha uma morfologia e uma traça urbana 

relativamente bem definida, muito por força da importância que vinha adquirindo e do 

poder económico e social que os seus principais moradores tinham. 

Após a sua fundação tornou-se, rapidamente, num dos principais portos de escala nas 

rotas atlânticas, facilitando a expansão colonial em direção à África, América e Índias. 

Nos primeiros anos do seu povoamento, a Cidade Velha, segundo PEREIRA (1984), já 

                                                           
2 Os moradores de Santiago podiam comercializar livremente os produtos que quisessem, excetuando 

armas e ferramentas, navios e apetrechos náuticos, por razões de segurança, com toda a região da Guiné, 

o que requeria certas condições legais e económicas, de entre as quais, ser moradores vizinhos da ilha de 

Santiago. 
3 Eram os reinóis que aceitaram vir viver na Cidade Velha a partir de 1466 e que detinham a liberdade 

comercial nos Rios da Guiné. 
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possuía “boas casas de pedra e cal, habitadas, por infinitos cavaleiros portugueses e 

castelhanos, encontrando-se ali mais de quinhentos fogos”  

Planta da Cidade Velha. António Carlos Andréa, 1778. 

 

Fonte: Acervo Histórico Nacional de Cabo Verde, 2016.  

De acordo com relatos contidos no Boletim de Propaganda e Informação de Cabo Verde 

de 1950, na Cidade Velha “se construiu, com «pedras do reino», uma cidade colonial, 

de estilo inteiramente português, com a sua catedral onde pregou o Padre António 

Vieira, Paço do Bispo, Santa Casa da Misericórdia, Convento de Frades Capuchos, 

Igreja, Hospital, fortificações e solares fidalgos”. 
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Vista panorâmica do Sítio Histórico da Cidade velha 

 

Fonte: Arquivo do IPC, 2008 

Pelo seu porto passaram grandes navegadores, como Pedro Alvares Cabral na sua 

viagem que desembocou na descoberta do Brasil, Vasco da Gama em 1497, Cristóvão 

Colombo em 1498, e várias outras personalidades como Charles Darwin e o Padre 

António Vieira. 

A partir do século XVII, devido à perda da posição estratégica da Ribeira Grande 

(Cidade Velha), a sua decadência acentuou-se cada vez mais, provocando a saída dos 

principais homens de negócios para outras partes do continente. Sobre este assunto 

SANTOS (1995), nos diz que em 1623, num relatório da Câmara Municipal de 

Santiago, veio expressa o estado de “ruina das populações, das fortificações e da 

situação angustiosa dos habitantes da ilha”. 

13 de Dezembro de 1769, fica consumada a queda definitiva da Cidade da Ribeira 

Grande de Santiago, transformando-se numa “cidade velha”, habitada por moradores 

praticantes de uma agricultura e pesca de subsistência.  
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A queda da Cidade Velha faz-nos lembrar um pouco o período em que Salvador da 

Baia, com a transferência no ano de 1763, do governo colonial para a cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro, ficou, igualmente povoado por uma população pobre, 

descendentes de escravos, conforme escreveu Braga e Santos Júnior, (2009). 

Com a instalação do poder local em 2005, foi implementada uma nova dinâmica de 

desenvolvimento na urbe, dando espaço a um modelo de governação e gestão presentes, 

ao contrário do que acontecia quando este espaço era dependência da Cidade da Praia.  

Centro Histórico da Cidade Velha 

 

Fonte: Arquivo Claúdio Ramos, 2017 

 

Hoje, a Cidade Velha é um espaço de memória extremamente importante no contexto 

nacional e, é por excelência um lugar de deleite aprazível para todos os que visitam a 

ilha de Santiago ou para aqueles que vivem noutros concelhos da ilha. 

 

2.  Das primeiras missões de identificação à classificação como Património 

Mundial 

 

2.1  O despertar da consciência nacional para a identificação e 

preservação da herança cultural 

Como se sabe, durante cinco séculos (XV a XX), Cabo Verde foi colónia de Portugal. A 

sua independência deu-se em 1975, na sequência de um longo e lento processo de 

descolonização generalizado no continente africano.  

É sabido também que não foi um processo pacífico, o que demonstra que havia uma 

convicção e um sentimento de pertença tão forte que as pessoas clamavam a assunção 
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da sua cabo-verdianidade e da sua identidade cultural tendo, já na década de 30 do 

século XX, surgido uma revista4 onde vários intelectuais defendiam a necessidade da 

independência de Cabo Verde e a afirmação da cabo-verdianidade como fator de união 

e desenvolvimento do arquipélago. 

No decorrer de todo o processo de reivindicação e, na sequência da preparação das ilhas 

para a tão desejada independência, o fator cultural e identitário esteve sempre na linha 

da frente. Aliás, a decisão do Governo de Transição para a Independência de Cabo 

Verde em criar o Ministério da Educação e Cultura, através da lei nº 13/74, de 17 de 

Dezembro, demonstra exatamente isso.  

As decisões tomadas nesse período transitório, tendo o setor cultural como elemento 

chave, não se ficaram por aqui. Pode-se aqui destacar a criação da Comissão de 

Investigação e Divulgação Cultural, criada pelo decreto-lei nº 45/75 de 24 de Maio, cuja 

missão principal era dedicar a investigação e divulgação nos domínios da literatura oral 

e escrita, costumes e tradições, estudo do crioulo, música, arte e arquitetura regionais, 

história de Cabo Verde, cinema e teatro e, inventariar o património cultural de Cabo 

Verde. 

Para a Cidade Velha em particular, a preocupação de preservar os elementos 

patrimoniais, com enfase no património construído, já tinha ganhado um instrumento 

legal em 1922, quando o então governo português publicou uma portaria no Boletim 

Oficial da Província de Cabo Verde, onde vinha expressa a ideia de preservação das 

ruínas da cidade (PIRES, 2016.) 

As fortes pressões internacionais e a gradual onda de independência que abatera sobre o 

continente africano, com particular incidência nos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP), abriram as portas da UNESCO a esta região e favoreceu a 

realização de um conjunto de missões nos países recém-independentes.  

Das intervenções/missões da UNESCO nos espaços da áfrica portuguesa, podemos 

destacar o desenvolvimento dos planos de ordenamento para a Universidade Eduardo 

Mondlane em Moçambique e o fortalecimento do sistema educativo em Angola e São 

Tomé e Príncipe.  

                                                           
4 Revista literária cujo objetivo era, através da literatura descrever o abandono a que as ilhas estavam 

votadas e reivindicar a independência das mesmas.  
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Para Cabo Verde, numa primeira fase, em conjunto com as autoridades nacionais, o 

destaque vai para os trabalhos de apoio para a criação de um sistema de rádio educativo 

nos espaços urbanos e rurais do arquipélago, favorecendo assim o acesso a informação, 

num país geograficamente disperso5 e com graves problemas de circulação de pessoas, 

bens e serviços. Aliás, esta atuação vai no seguimento dos desígnios que antecederam a 

independência nacional, onde os responsáveis pela luta de libertação nacional sempre 

tiveram como ponto forte o apoio e incentivo a educação e a formação dos cabo-

verdianos, por forma a participarem diretamente no processo de desenvolvimento que se 

queria para cada ilha do arquipélago.  

Uma das missões que podemos considerar como ponto de partida para o despoletar de 

políticas culturais em Cabo Verde foi realizada entre Dezembro de 1978 e Janeiro de 

1979. Na sequência desta, em 1980, Orlando Garcia produziu um documento intitulado 

“Institut National de la Culture”. No documento é possível verificar que o objetivo era 

aconselhar as autoridades nacionais para a criação de um instituto nacional da cultura, 

assim como fazer visitas exploratórias em todo o arquipélago para conhecer a realidade 

de cada ilha, bem como as suas particularidades e especificidades no que diz respeito 

aos aspetos naturais e culturais.   

Ora, num país arquipelágico, onde cada ilha ou cada localidade apresenta as suas 

especificidades, é de extrema importância que as pessoas estejam unidas em torno de 

um único objetivo. Assim, a ideia de recuperação do orgulho nacional e a construção da 

identidade nacional foram fundamentais para estimular a participação social e/ou 

popular em ações e manifestações culturais um pouco por todo o país. 

Segundo Orlando Garcia, nesta altura, para que houvesse o desenvolvimento de 

políticas culturais em Cabo Verde, era preciso granjear o engajamento da população, no 

sentido de reencontrar a sua cabo-verdianidade como fator de coesão sociocultural e os 

demais valores subjacentes a questão da identidade nacional. 

Se a questão da identidade nacional e os valores culturais eram tão importantes para a 

real independência de Cabo Verde, não é de todo disparatado presumir que o já referido 

Instituto Nacional da Cultura, a partir da sua criação, os objetivos que o norteariam 

seriam, sem dúvida, a promoção, orientação, coordenação do levantamento e de 

                                                           
5 Para além da dispersão dos lugares e da quase inexistência de meios de acesso, a insularidade do país 

ainda hoje condiciona as ações e as políticas de governação. 
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pesquisas sobre o patrimônio cultural, visto como uma base da identidade cultural e da 

consciência nacional. 

Na década de 1980 foram realizadas duas missões. A primeira em 1980 com o objetivo 

de aconselhar o Ministério da Educação, Cultura, Juventude e Desporto para a 

elaboração de um plano para a preservação do patrimônio cultural do país. Nesta 

missão, o arquiteto brasileiro Paulo Azevedo produziu um documento valioso, onde faz 

uma radiografia do país, discorrendo sobre a génese de formação do seu povo, com 

enfoque para a Língua Crioula6como um dos elementos de afirmação nacional e de 

resistência a colonização. Por fim, ele centra na descrição dos elementos patrimoniais 

do arquipélago, mostrando a riqueza e as particularidades de cada ilha. 

No relatório intitulado “Préservation du patrimoine culturel et architectural historique”, 

publicado em 1981, Paulo Azevedo faz uma breve discrição histórica dos centros 

urbanos da Ribeira Grande de Santiago (Cidade Velha), São Filipe, Praia e Mindelo. 

Mais do que descrever os grandes espaços urbanos, é interessante observar que o autor 

“mergulha” nos espaços rurais do arquipélago, apresentando um panorama da 

“arquitetura rural”, com destaque para as casas de morgado7, as capelas católicas, em 

alguns casos marcadas por elementos góticos, as casas de pedra e cal com planta 

retangular, bem como os funcos africanos, encontrados principalmente na ilha do Fogo.  

Nesta mesma missão, foi igualmente apontada a riqueza dos bens culturais móveis, com 

realce para as esculturas religiosas existentes na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 

bem como património documental expresso na quantidade e diversidade dos 

documentos “guardados” nos arquivos existentes no país. 

Seguindo a linha de apoio ao desenvolvimento dos estados recém-independentes, tendo 

como base a educação e a cultura, Gabor Mester de Parajd também esteve em Cabo 

Verde como consultor da UNESCO, entre novembro e dezembro de 1983.  

No documento “Protection du patrimoine culturel et naturel”, o autor chama atenção 

para a necessidade de evitar a degradação contínua dos elementos patrimoniais da 

Cidade Velha e de toda a paisagem, sob pena desta perder a sua autenticidade histórica, 

um dos requisitos basilares para o reconhecimento de um bem como património 

                                                           
6 A língua materna do país, resultante da mistura de vários idiomas africanas com o português. 
7 As grandes casas de senhores herdeiros de grandes propriedades rurais. 
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mundial. Tal recomendação nos remete para o pensamento de Ruskin, quando, de certa 

forma, ele nos diz que “es preciso poseer, no sólo lo que los hombres han pensado y 

sentido, sino lo que sus manos han manejado, lo que su fuerza ha ejecutado, lo que sus 

ojos han contemplado todos los días de su vida” (RUSKIN, 1910).  

Na afirmação acima, Ruskin nos remete a pensar que a integridade das edificações da 

Cidade Velha e a real perceção das técnicas construtivas é, talvez, o bem de maior valor 

que podemos, enquanto cidadãos, transmitir às novas gerações e que as edificações e o 

estudo das técnicas de construção é, igualmente, uma forma de incutir nas pessoas o 

sentimento de pertença, de identidade nacional e de memória histórica.  

No fundo, o que o consultor queria com as recomendações emanadas era que o estado 

recém-formado trabalhasse afincadamente na identificação e preservação dos bens 

herdados e que mantivesse vivo o testemunho cultural do passado no cotidiano do país e 

da Cidade Velha em particular.  

Quanto a outros espaços, é de realçar que o autor chama atenção para a necessidade de 

acautelar e regrar a expansão urbana na Praia, que na visão do autor apresenta como 

sendo uma ameaça ao património construído do centro histórico, muito por causa da 

forte pressão urbanística que o espaço vinha e continua sofrendo. 

É interessante observar que, a recomendação sobre a expansão urbana na Cidade da 

Praia acaba por talvez, de forma um pouco subjetiva, levar o mesmo a enfocar para a 

necessidade de ter em conta um bem, mas também preocupar como seu entorno e toda a 

paisagem que o ladeia.  

Podemos aferir que as recomendações acima mencionadas vieram no sentido de mostrar 

que para além do bem, deve-se também ter interesse pela preservação do entorno, pois, 

este é igualmente significativo para a preservação dos valores a ele associados; uma 

mudança de paradigma que veio plasmada na Carta de Veneza de 1964. A partir deste 

documento, surge a ideia do património urbano ou rural, compreendido não apenas a 

partir do monumento isolado, mas em função da área de entorno onde ele se encontra, o 

que nos leva a fazer a leitura do bem e do espaço como sendo uma paisagem única, 

contendo na sua configuração um conjunto de valores materiais e imateriais distintos e 

significativos. 
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Uma missão extremamente importante no que diz respeito a salvaguarda do património 

em Cabo Verde foi executada pelo arquiteto Jean-Pierre Wieczorek, entre Maio e Junho 

de 1989. 

 Denominada de “Programme de sauvegarde du site de Cidade Velha”, esta teve como 

objetivo principal aconselhar o governo de Cabo Verde em matéria de salvaguarda do 

património com particular incidência sobre a Cidade Velha.  

Para melhor convencer as autoridades nacionais da importância da urbe, da salvaguarda 

dos monumentos e de toda a memória a eles associada, o consultor discorreu sobre o 

processo histórico de formação urbana e arquitetónica da então vila, com enfase sobre a 

sua importância como entreposto de abastecimento e de placa giratória no processo de 

expansão portuguesa, no tráfico de escravos e no comércio triângular.  

Um ponto bastante intrigante que o relatório contém diz respeito a questão do 

zoneamento8 por ele definido, recomendando que no centro histórico deveriam ser 

removidas todas as construções que não pertenciam ao período histórico9 da vila.  

Já nesta época, ficou assente e muito bem vincado a importância da Cidade Velha e o 

seu potencial para ser inscrito na Lista do Património Mundial. Assim, ao longo do seu 

relatório, o consultor aproveitou para orientar as autoridades no sentido de se fazer 

inventário do patrimônio cultural, pois só assim seria possível garantir a preservação do 

sítio. Recomendou então o inventário, recorrendo a fichas de catalogação das 

características morfológicas dos edifícios religiosos, militares e das construções mais 

modestas, nomeadamente as habitações tradicionais que existem na Cidade Velha e 

abundam em todas as ilhas do arquipélago. 

A preocupação de apresentar tais recomendações veio no seguimento da vontade 

expressa do governo de então em inscrever a Cidade Velha na Lista de Património 

Mundial (WHL), pois era entendimento que tal processo consolidaria a questão da 

identidade nacional, a união do povo bem como ajudaria na estruturação do país. 

                                                           
8 Fez uma divisão da Cidade Velha que no seu entender era fundamental para a preservação e salvaguarda 

e valorização dos vestígios patrimoniais (arquitetónicos e arqueológicos). No total foram estabelecidas 

oito zonas. 
9 Entendido como período de apogeu da Cidade Velha, onde nasceram as “grandes” edificações no espaço 

urbano. 
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Neste período, depois de todas as missões anteriormente mencionadas, já tinha ficado 

claro que o património da Cidade Velha era constituído essencialmente por edifícios que 

remontam a descoberta do arquipélago e que precisavam ser preservados para garantir a 

permanência da nossa identidade cultural.  

 

Assim, é relevante pontuar aqui a existência de uma arquitetura militar e os seus 

equipamentos10, com destaque para a Fortaleza Real de São Filipe, uma das arquiteturas 

militares característica do período pré-renascentista mais emblemáticas da época 

filipina. Este apresenta como sendo o primeiro assentamento urbanístico de Cabo Verde 

e fica situado a cerca de 120 metros acima do nível do mar, numa falésia com vista 

panorâmica para a urbe.  

 

Fortaleza Real de São Filipe 

  

Fonte: Arquivo IPC, 2008 

 

Assim como as restantes urbes de origem portuguesa, a Cidade Velha é igualmente 

marcada por um número considerável de estruturas religiosas, sendo que a única que 

continua funcional e em uso corrente é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário11. Nesta 

                                                           
10 Aquando do surgimento do povoado, a questão de defesa não se punha com premência, pois, Portugal 

era na altura o principal, senão o único país a se aventurar nos “descobrimentos”. Porém o séc. XVI 

marca a entrada de novos pretendentes à conquista dos territórios noutros continentes, o que levou a coroa 

a reforçar a defesa da urbe a construção dos fortes de S. João dos Cavaleiros, S. António e S. Lourenço.  
11 A igreja de Nossa Senhora do Rosário é o mais antigo edifício da Ribeira Grande ainda existente, 

constituindo um dos raros exemplos da arquitetura gótica na África subsaariana (cúpula da capela lateral). 

Esta capela de estilo manuelino constitui o elemento fundador deste edifício. A chave da sua abóbada tem 

um selo que representa a cruz da coroa portuguesa. A igreja, cuja parte principal foi construída desde 

1495, sendo o edifício em uso mais antigo de Cabo Verde, situa-se num promontório que domina a rua 
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Igreja, à semelhança da Catedral, pregou o Padre António Vieira, tendo registado ainda 

a visita de outras personalidades como, Vasco da Gama em 1497, na sua viagem de 

descoberta do caminho marítimo para à Índia, Cristovão Colombo em 1498 na sua 

terceira viagem para as Américas, Sebastian del Cano, entre vários outros.  

Para além desta, podemos ainda destacar a Igreja/Convento de São Francisco, cuja 

construção iniciou na segunda metade do século XVII, Igreja Hospital da 

Misericórdia12, mandada construir a partir de 1555. Outro edifício bastante emblemático 

e que faz parte do legado patrimonial da urbe é a Sé Catedral13, ou melhor, as suas 

ruínas. 

 

Foto: Ruínas da Sé Catedral e edifício da Igreja Nossa Senhora do Rosário 

  

Fonte: Arquivo IPC, 2008 

 

                                                                                                                                                                          
Carreira, tendo sido edificada em honra de Nossa Senhora do Rosário padroeira dos homens negros. Esta 

igreja nunca perdeu a sua vocação e congrega sempre a população da Cidade Velha nas missas semanais. 

 
12 Nessa igreja funcionou durante alguns anos a Sede do bispado, com o seu Deão e Cabido por não estar 

finalizadas as obras da Sé Catedral iniciada em 1556 e foi nela que orador português, Padre António 

Vieira em 1652, na sua passagem por Ribeira Grande de Santiago quando regressava ao Brasil para a 

missão jesuíta no Maranhão. 
13 Foi a primeira Catedral construída na costa ocidental africana. Começou a ser edificada em 1556, numa 

localização privilegiada, frente ao oceano, ficando concluída apenas em 1700. Trata-se de uma catedral 

característica do renascimento tardio composto por uma nave e por um duplo transepto. O cruzamento do 

transepto marca a separação entre a nave e o coro que é mais estreito. O santuário e as duas torres sineiros 

que enquadravam a porta principal já não são visíveis, mas os grandes muros laterais restantes, permitem 

apreciar, este grandioso projeto. Na sua edificação foram utilizadas pedras provenientes de Portugal. 
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Outros elementos marcam a riqueza do património edificado da urbe. Como exemplo, 

podemos destacar o Pelourinho14, a Rua Banana15, Rua Carreira, as ruinas e estruturas 

arqueológicas como as ruínas da Companhia Grão-Pará e Maranhão, organização que 

desempenhou um importante papel no comércio na Ribeira Grande de Santiago, 

Colégio dos Jesuítas, que ficou conhecido como fator de ressurgimento espiritual e de 

promoção humana, igreja de Nossa Senhora de Conceição e de São Pedro, e igreja de 

Santa Luzia, entre vários outros atualmente sem vestígios aparentes.  

Foto: Largo do Pelourinho 

 

Fonte: Arquivo do IPC, 2008 

 

                                                           
14Construído em mármore branco no limiar do século XVI (1512 ou 1520), este pelourinho foi o símbolo 

do poder Municipal e da severidade da ordem esclavagista e lugar de execução da mesma. De estilo 

manuelino, constituída por uma coluna de estilo gótico, rematada por uma esfera armilar que é o símbolo 

dos navegantes.   
15 A rua Banana é a mais antiga da África subsaariana e dos trópicos, urbanizada pelos europeus. Hoje é um 

conjunto de residências de pedra, com cobertura de palha e caiadas com cal. Paralelamente a esta rua 

encontra-se a rua carreira com idêntica tipologia urbanística e construtiva.  
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Ora, é este património acima elencado e toda a sua imaterialidade que vai levar com que 

os sucessivos decisores empreendessem um esforço contínuo na tarefa de recuperação, 

guiados pelo valor histórico dos mesmos mas também imbuídos pela plena convicção 

de que, sendo o berço da cabo-verdianidade, recuperar tais elementos é um dever e, que 

reconhecer o valor e importância desta pequena urbe nas rotas comerciais e em tudo 

aquilo que deu ao mundo é “selar a paz” com a história mundial. 

Hoje, o panorama nacional em matéria de identificação e classificação do património é 

bem vincado e, o curioso é que todos os municípios do país querem ver os seus centros 

históricos ou monumentos classificados, pois veem nesta prática uma oportunidade de 

gerar riqueza.  

Assim, tendo em conta a nova visão que se tem do património, principalmente por parte 

dos municípios, podemos destacar a classificação como Património Nacional dos 

Centros Históricos da Praia, do Mindelo, São Filipe, Nova Cintra e Ribeira Brava, bem 

como o Sitio Histórico e natural de Salinas de Pedra de Lume e o Campo de 

Concentração do Tarrafal. Destes, com exceção do Mindelo e da Ribeira Brava e, 

acrescentado ao Sítio Natural das Montanhas de Cova, do Vulcão do Fogo e da Reserva 

de Santa Luzia, todos fazem parte da Lista Indicativa de Cabo Verde Junto a Unesco.    

Na perspetiva de preservação do património é interessante que todos queiram ter este 

reconhecimento, mas o problema se coloca na etapa pós-classificação, assunto que mais 

adiante abordaremos. 
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2.2 Da recuperação, preservação e valorização ao Património Mundial 

 

A antiguidade da urbe em apreço é, sem dúvida, um elemento marcante a ter em conta 

quando se quer projetar qualquer tipo de intervenção na Cidade Velha, quer no seu 

espaço terrestre quando na área marítima. Por isso, é igualmente importante que se 

tenha bem definido o que se quer e estar preparado para lidar com situações novas a 

cada intervenção. 

Berço da cultura e nação cabo-verdianas, a sua importância justificou a necessidade da 

sua recuperação e valorização, processo que terá iniciado no período colonial, com 

intervenções em edifícios históricos de maior porte, como a Sé Catedral e a Fortaleza 

Real de São Filipe, orientadas pelo arquiteto português, Luís Benavente. 

No período imediatamente a seguir a independência nacional, apesar do setor cultural 

não ter sido uma das prioridades16, muito por força das limitações técnicas e financeiras, 

regista-se nos primeiros anos o surgimento de medidas e reflexões no sentido 

“promover” a preservação e salvaguarda do legado patrimonial, entendida como forma 

de reafirmar a identidade cultural que durante muito tempo esteve subjugada, conforme 

defendeu o antropólogo João Lopes Filho (FILHO, 1985).  

As várias missões, anteriormente mencionadas e analisadas, vincaram a importância da 

urbe e a necessidade da sua salvaguarda. É interessante observar que tais missões foram 

realizadas nos primeiros anos após a aprovação da Convenção de 197217, numa altura 

em que a luz da referida convenção, as ações para reconhecer o valor excecional de um 

bem era baseada em critérios muito vagos e de difícil aplicação, isso na explicação de 

Françoise Choay (2001).  

No início da década de 90, foi aprovada a Lei 102/III/90, Lei de Base do Património 

Cultural Cabo-verdiano, tendo como objeto “a preservação, a defesa e a valorização do 

património cultural cabo-verdiano”, isto depois da Cidade Velha ter sido classificada 

como Patrimônio Nacional, através do Decreto-lei nº 119/90, de 8 de Dezembro. 

                                                           
16 Era prioritário garantir o sustento, a educação e o desenvolvimento social de um país considerado 

improvável por muitas instituições e personalidades internacionais. 
17 Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural. UNESCO. 

Paris.1972. 
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 A aprovação da referida normativa veio no sentido de proteger aquilo que herdamos e 

que tem “um valor cognitivo ou de memória, um valor artístico ou estético que é uma 

característica intrínseca do objecto arquitectónico, urbano ou arqueológico” (CHOAY, 

1982), e que para Alaix e Werner (2001), tem “um valor identitário, que corresponde ao 

valor cognitivo apresentado por Choay, um valor económico, idêntico ao definido pelo 

mesmo autor, e um valor social, que consiste no contributo do património para a 

melhoria da qualidade de vida da população”. 

Apesar de todas as medidas legais acima mencionadas, o que se verificou na prática é 

que a Cidade Velha foi-se degradando paulatinamente, muitas vezes por causa da sua 

dependência administrativa da Cidade da Praia que tinha outras preocupações 

(saneamento, ordenamento, saúde, água, etc.) e a falta de fiscalização que fizeram com 

que muitos edifícios se transformassem em ruína “umas vezes por incúria, não 

raramente devido ao desgaste provocado pelo tempo, mas na maioria dos casos em 

nome de um falso progresso e devorados pela ambição desmedida do homem” (FILHO, 

1985).  

Após a classificação como Património Nacional e com a pretensão da sua elevação à 

categoria de Património Mundial, o Estado de Cabo Verde, com o apoio das 

cooperações estrangeiras, nomeadamente de Espanha e Portugal, se mobilizou na 

recuperação dos edifícios históricos, ruínas e de todo o entorno natural.  

As intervenções havidas no quadro destas cooperações foram em todos os níveis, desde 

o aspeto urbanístico, com destaque para a melhoria dos arruamentos e das encostas, as 

intervenções de restauro dos monumentos e consolidação das ruínas, bem como o 

trabalho de investigação até a sensibilização dos moradores. O que se queria era intervir 

no tecido urbano dos bairros degradados com o objetivo da sua consolidação e de 

melhor a paisagem do espaço. 

Neste período surgem os planos de recuperação e transformação (SIZA, 2005) e o plano 

de desenvolvimento sustentado da Cidade Velha (RIO e GIL, 2002), planos 

fundamentais para a reabilitação do sítio e a manutenção dos aspetos urbanísticos desta 

urbe, uma vez que trazem exemplos de volumetria e noções de como intervir no espaço 

e proporcionar um equilíbrio no processo de desenvolvimento.  
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Uma análise cuidadosa dos documentos acima mencionados leva-nos a pensar que a 

ideia primeira era, sem dúvida, recuperar o sítios (monumentos, espaços públicos e o 

seu entorno) e posteriormente redefinir os usos a serem dados aos mesmos, pese 

embora, ainda hoje tais elementos recuperados estão a espera do “bendito” uso. 

Assim, várias intervenções de reabilitação do património foram levadas a cabo, com 

especial atenção ao início dos trabalhos na Sé Catedral (1989), Fortaleza Real de São 

Filipe (1999), Convento São Francisco (2001), Igreja da Nossa Senhora do Rosário 

(2003), Largo do Pelourinho (2003), Muralha do Mar (2004) e Bairro de São Sebastião 

(2008). Todos os trabalhos foram levados a cabo sobretudo com o apoio da Cooperação 

Espanhola do esforço que se fazia na altura para a consolidação da candidatura do sítio 

a Património mundial. 

Em 2009 o Sítio Histórico foi finalmente Classificado como Património Mundial, 

passando a fazer parte de uma lista cujos bens merecem uma atenção especial, pela 

importância que encerram e por tudo aquilo que representam para a história da 

humanidade. 

O processo de classificação à Património Mundial seguiu uma declaratória onde ficou 

assente o reconhecimento do seu valor histórico, registando então que a Cidade Velha 

foi, sem dúvida, o primeiro aglomerado populacional de Cabo Verde e a primeira cidade 

europeia a sul do trópico de Câncer, bem como contribuiu na construção de uma rede 

Atlântica de distribuição de mercadorias, plantas, animais e homens.  

A estes, podemos ainda acrescentar que o valor cultural do sítio, ou melhor dizendo, ao 

valor excecional universal foi assente nas certezas de que o espaço serviu de 

“anfiteatro” de cruzamento da conquista europeia, foi a primeira plataforma 

intercontinental no comércio dos escravos entre a África, Europa e Américas, foi aqui 

que se deu prefiguração das trocas transoceânicas e multicontinentais e representou uma 

etapa na globalização das relações, bem como foi a fonte duma nova cultura de 

múltiplas influências (a Cultura Crioula) e o testemunho da vontade para dominar a 

agricultura nos trópicos.    
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Ora, o reconhecimento do valor histórico e da sua importância no processo que muitos 

autores chamam da “primeira globalização”, foi assente nos critérios18 II, III e VI, 

passando o país a ter que assumir uma nova abordagem sobre a questão do património 

e, passando a Cidade Velha a dispor de um elemento novo naquilo que a sua história diz 

respeito, ou seja, a marca Património Mundial. 

Com a classificação, uma vasta área passou a merecer a atenção especial dos decisores e 

dos técnicos afetos as instituições com responsabilidades na área do património cultural 

e natural, no sentido de perpetuarem aquilo de mais valioso que o espaço tem e de o 

potenciar como fator chave para o desenvolvimento do município e do país.  

                                                           
18 •Critério II - Os monumentos, os vestígios ainda presentes à Ribeira Grande, as suas paisagens 

marítimas e agro-urbanos testemunham o seu papel considerável nas trocas internacionais associadas ao 

desenvolvimento da dominação colonial europeia para a África e a América e o nascimento do comércio 

triangular Atlântico.  

•Critério III - O sítio urbano, marítimo da Ribeira Grande traz um testemunho eminente das origens e o 

desenvolvimento durante quase três séculos do tráfico Atlântico dos tempos modernos. É um lugar 

essencial da sua organização comercial e de experiência precoce da valorização esclavagista de um 

território colonial.  

•Critério VI - Ribeira Grande esta diretamente associada as manifestações tangíveis da história do tráfico 

dos povos africanos, às suas consequências culturais e económicas consideráveis. Ribeira Grande foi o 

berço de uma primeira sociedade mestiça crioulo.  

A cultura crioula difundiu-se seguidamente através do Atlântico adaptando-se aos diferentes contextos 

coloniais das Caraíbas e da América. As suas formas tocam nomeadamente à arte, aos costumes sociais e 

religiosos, às crenças, à farmacopeia, e a arte culinária. Ribeira Grande é um ligamento inicial importante 

de um património imaterial, compartilhado pela África, as Américas e pela Europa. 
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Fonte: Dossier Candidatura, 2009 

A partir deste momento, todas a intervenções no espaço, passaram ou passariam a ser 

pautadas pela interdisciplinaridade, participação ativa e partilhada pois, a atribuição do 

referido título nada mais é do que reconhecer o valor, a importância e a universalidade 

do bem, mas que tal reconhecimento só faz sentido, se os esforços de preservação e 

gestão estiverem alinhados com as necessidades e exigências de quem vive no espaço 

classificado. 

É interessante observar que no período de recuperação e reabilitação da Cidade Velha, 

houve um grande envolvimento dos moradores, ainda que tenha sido na fase de 

materialização dos projetos de reabilitação. 

Hoje, quase oito anos convivendo com o título de Património Mundial, os moradores da 

Cidade Velha e, muitos daqueles que trabalharam diretamente nas obras de 

requalificação e reabilitação do sítio têm visões diferentes sobre o trabalho feito e os 

usos dados aos monumentos, conforme retrata o gráfico em baixo. 
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Perceção dos moradores sobre a recuperação da Cidade Velha e dos usos dados ao património 

 

Fonte: dados recolhidos e processados pelo autor 

A questão do uso dado ou a ser dado aos monumentos na Cidade Velha sempre foi uma 

incógnita. Deste a recuperação do património edificado da urbe há esta indefinição entre 

dar uso ou não aos monumentos. Tal situação tem levado ao distanciamento da 

população em relação aos monumentos e a consequente degradação dos mesmos. 

A questão do uso ou usos a serem dados ao património requalificado, a muito que está 

em pauta no campo do património nas mais diversas latitudes. Por exemplo, no Brasil 

segundo LYRA (2016), “relegar a um plano secundário a questão da reutilização e 

transferir o seu equacionamento para depois da restauração foi uma constante na história 

da preservação dos monumentos”. 

Ora, esta perspetiva acaba por nos fazer pensar naquilo que acontece na Cidade Velha, 

onde os monumentos foram restaurados e, com exceção da Igreja Matriz N. Sr.ª do 

Rosário, todos os outros estão entregues ao seu destino, clamando para um uso.  

Na realidade, as autoridades, no pós-restauro ou reabilitação do património da Cidade 

Velha (monumentos e espaços públicos), mergulharam numa certa indefinição e 

relutância quanto ao novo uso, situação que, infelizmente é um problema nacional nesta 

matéria, favorecendo assim um novo processo de degradação do património edificado 

do país. 
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É interessante esta reflexão e análise do gráfico acima pois, a perceção da população 

acaba por ir de encontro a uma temática que está presente no dia-a-dia dos trabalhos de 

restauro e cheio de interrogações.  

Nunca é demais lembrar que desde Ruskin até os nossos dias, passando por outros 

grandes pensadores desta questão, o dilema continua presente; há sempre a dúvida entre 

o restaurar por restaurar ou o restaurar para dar uso.  

A meu ver, o cerne da questão acaba por ser a questão do uso social do património e 

apropriação do mesmo desde o processo de planeamento do restauro até a sua 

devolução a sociedade, pois só assim será garantida uma conservação integrada do 

património.     

Assim como acontece na Cidade Velha, acredito que noutras paragens o dilema está 

sempre presente, salvo quando se trata de monumentos religiosos que acabam, sempre 

ou quase sempre, por seguirem com a sua vocação original.  

Ora, com relação a Cidade Velha, um instrumento que marcou o ponto de viragem em 

todo o processo de recuperação, valorização e divulgação do sítio foi a Resolução nº 

39/2007, onde o Governo de Cabo Verde decidiu engajar todos os quadrantes estatais e 

da sociedade civil, no sentido de trabalhar e apoiar em todas as áreas de intervenção que 

tivessem como objetivo melhorar o ambiente da urbe e as investigações que decorriam. 

Com a referida resolução, no Art.2º, o Governo de Cabo Verde solicitava a “todos os 

cidadãos, entidades, nacionais e estrangeiras, a apoiarem as diligências e acções em 

curso no sentido do desejado reconhecimento como património da Humanidade”. Aqui, 

mais uma vez ficou vincada a importância que os decisores já tinham reconhecido em 

relação ao valor histórico e cultural da Cidade Velha. 

Por outro lado, reconhece-se nesta medida a ideia de trabalhar de forma interdisciplinar 

e participativa em todos os projetos que contribuíssem para recuperar, preservar e 

divulgar o valor que o sítio encerra. Uma atitude bastante interessante de se reter, pois 

no pós classificação a realidade em relação a esta matéria vai sofrer um revés. 
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Capítulo II- O pós classificação e os desafios de preservação e gestão  

1. Estado atual de conservação da Cidade Velha 

A preservação e gestão do património edificado requerem um conjunto de medidas no 

sentido de perpetuar o máximo as memórias e evitar constantes intervenções de restauro 

nos edifícios.  

Hoje fala-se muito sobre a questão da reabilitação do Sítio Histórico da Cidade Velha, 

estando em voga alguns debates a respeito e alguns conflitos de interesses no tocante as 

ações e intervenções. Assim, é importante beber nas ideias de MARICATO (2001), 

onde ela interpreta a reabilitação como sendo uma ação que preserva o mais possível, o 

ambiente construído existente (pequenas propriedades, fragmentação no parcelamento 

do solo, edificações antigas) e dessa forma também respeita os usos e a população 

moradora. A reforma necessária na infraestrutura existente para adaptá-la a novas 

necessidades procura não descaracterizar o ambiente construído herdado. Nos edifícios, 

busca-se fazer “intervenções mínimas”, indispensáveis para garantir o conforto 

ambiental, a acessibilidade e a segurança estrutural. 

Ora, para avaliar o estado atual de preservação do património no Sítio Histórico da 

Cidade Velha, é interessante recorrer a três relatórios produzidos entre 2015 e 2016. No 

relatório intitulado “Prevenção de Riscos para Sítios do Património Mundial dos 

PALOP”, produzido em 2015, ficou claro que a Cidade Velha e o seu património está 

exposto a um conjunto de perigos que caso não sejam atenuados, o risco de incêndio, 

desabamento, inundação e de outros sinistros acontecerem torna-se cada vez maior. 

Aqui, é importante ter a perceção real das situações e do quão exposto está o património 

para que as autoridades e os decisores possam atuar rapidamente na mitigação das 

ameaças, por forma a salvaguardar a integridade do património e, evitar que 

continuemos sendo reativos nestas questões.   

A quando da materialização do “Atelier Regional para a implementação das 

Recomendações da UNESCO sobre as Paisagens Urbanas Históricas”, ficou assente a 

necessidade urgente de haver uma aproximação entre as instituições no sentido destas 

dialogarem com os residentes e investidores. No seu discurso de abertura, o então 

Presidente do Instituto do Património Cultural vincou que “é de extrema interesse que, o 

conceito abordado sobre a gestão da Paisagem Urbana Histórica da Cidade Velha tenha 
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sempre em conta a importância da sua população e a necessidade de se encontrar um 

ponto de equilíbrio entre a salvaguarda e valorização do património e o 

desenvolvimento sustentável, lembrando que as intervenções no espaço físico do sítio 

são inevitáveis, mas é importante que tenhamos em mente que, a salvaguarda da 

identidade física e geomorfológica do espaço é fundamental para a sua leitura enquanto 

conjunto urbano com valor histórico e patrimonial.” 

Já no relatório de Pré-avaliação da Cidade Velha, produzido em Agosto de 2016, foram 

feitas algumas anotações quanto a questão da alteração do perfil urbano do sítio 

classificado, ficando-se entre “aplausos” e “assobios”. 

Com relação aos monumentos, chamou-se atenção pela inexistência de trabalhos de 

conservação preventiva e curativa dos elementos edificados, o que no entender dos 

especialistas que assinaram o referido relatório, tem favorecido a sua degradação.  

Quanto a questão da implicação dos moradores e do esforço conjunto entre instituições 

no sentido de se trabalhar na preservação e gestão, a recomendação vai no sentido 

destas abrirem espaço ao diálogo e a participação de todos os implicados, direta ou 

indiretamente no processo. 

Hoje, o estado de conservação da Cidade Velha acaba por refletir um pouco daquilo que 

se vive em todo o país, quando a matéria é o património edificado.  

Um olhar atento sobre os monumentos e os espaços públicos classificados é suficiente 

para nos levar a questionar se vale a pena classificar e qual o sentido das classificações 

que se tem assistido ao longo dos anos. 

A experiência e prática de trabalho no dia-a-dia, aliadas as análises documentais, deixa 

transparecer que é notória uma clara falta de prática no campo da conservação 

preventiva e curativa dos bens, muitas vezes favorecida pela ausência das autoridades 

responsáveis pelo património e, noutros casos, pela não assunção das responsabilidades 

por parte das autoridades e demais implicados naquilo que seria uma gestão participada. 

A questão da fiscalização começa a ser cada vez mais debatida no nosso meio 

profissional em Cabo Verde. É quase generalizado o entendimento de que formar bons 

fiscais é o rumo certo para materializar as políticas e fazer cumprir as legislações. Por 

outro lado, as críticas mais severas têm sido apontadas a inércia das instituições em 
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cumprir o seu papel fiscalizador, assim como em dotar os fiscais existentes de 

condições mínimas para estarem no terreno a trabalhar.  

A este despeito, é fundamental que haja o entendimento de que uma fiscalização ativa 

deveria ser feita sobre os nossos monumentos e que com pequenos sacrifícios, 

poderíamos ter salvado construções importantes e que representam capitais enormes 

para a nossa identidade e o processo de desenvolvimento que se quer para a nossa 

sociedade (Hugo, 2016).  

Um ponto que tem suscitado muito debate na esfera de proteção e conservação do 

património no país é a questão da não regulamentação da nossa Lei de Bases do 

Património. A este, podemos ainda acrescentar a inexistência de regulamentos para 

intervenção para os sítios, centros e monumentos classificados e a falta de orientações 

claras sobre que medidas a serem tomadas no sentido de trabalhar na preservação e 

promoção do património. 

Ora, a falta de tais instrumentos para além de, ao nosso ver, condicionar as intervenções 

nos espaços classificados, também têm levado a uma subjetividade19 no momento de 

avaliação de projetos arquitetónico e urbanísticos, pelo que a solução que se tem 

adotado é a emissão de pareceres e recomendações, muitas vezes vazias de conteúdo 

legal. 

Nesta perspetiva, é entendimento que não basta classificar um bem, é preciso ter 

medidas legais, recursos humanos e meios financeiros capazes de perpetuar a 

longevidade do bem e zelar pela sua plena conservação.  

O estado de preservação e conservação do património a nível nacional foi recentemente 

abordado aquando dos trabalhos de atualização da lista indicativa de Cabo Verde. Os 

debates técnicos acabaram por nos mostrar que é urgente traçar um plano nacional de 

intervenção preventiva e curativa para os bens identificados como património da nação. 

Podemos entender este debate na perspetiva da riqueza do legado herdado, constituído 

também por edificações isoladas que ao longo dos tempos desempenharam papel 

importante no processo de povoamento das ilhas e, que pelas suas caraterísticas 

                                                           
19 A experiencia de participação nas reuniões de avaliação e decisão de projetos a serem implementados 

nos espaços classificados do país mostrou que na maioria dos casos, tem-se recorrido a negociações 

técnicas  que quando chega na esfera dos decisores políticos, quase sempre acaba por colocar em causa a 

integridade dos bens e das paisagens e o despoletar de construções dissonantes nos núcleos preservados. 
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arquitetónicas, merecem ser preservados por forma a perpetuar as memórias sociais que 

eles albergam.  

Hoje, um olhar atento sobre o panorama nacional, em matéria de preservação e 

conservação do património cultural nos leva a perceber, por um lado, a riqueza do nosso 

legado e de todo o seu potencial para o desenvolvimento sustentável e por outro lado, 

nos preocupa o estado de abandono a que os bens classificados como Património 

Nacional e os demais que estão na Lista Indicativa estão votados. 

Assim, podemos destacar o estado de degradação a que os grandes fornos de cal, os 

engenhos de açúcar, as levadas de argila, os grandes depósitos20 de armazenamento e 

distribuição de água e todos os caminhos vicinais abertos nas grandes montanhas das 

ilhas e que serviram como únicas passagens e vias de ligação entre os centros urbanos e 

os lugares mais longínquos das ilhas. 

Em meio a todo este cenário de degradação permanente dos bens patrimoniais, uma luz 

emergiu no fundo do túnel com a recente onda de elaboração e publicação dos Planos 

Diretores Municipais (PDM) de quase todos os municípios do país. Tais instrumentos 

acabam por trazer plasmadas as delimitações das zonas de interesse e proteção cultural, 

pese embora, não foram acautelados os problemas de regulamentação e as formas de 

atuação nas áreas delimitadas e com interesse cultural, assim como não levaram em 

conta as necessidades e reivindicações dos residentes nestes espaços, o que dificulta a 

questão da preservação e gestão.  

Assim, é imperativo as autoridades, os decisores, os técnicos e os investidores 

entenderem que “quanto mais a preservação se mantiver no continuum da vida, 

respeitando a preexistência, mas sem magnificações artificiais, reconhecendo valores 

urbanos e sociais do espaço e suas alterações sustentáveis, tanto da matéria quanto dos 

significados, tanto mais estaremos preservando nossos sítios urbanos naquilo que eles 

têm de peculiar, mas também na sua conexão com seus cidadãos e com a personalidade 

própria de cada lugar”. (CARSALADE, 2012)  

 

                                                           
20 Equipamentos que tiveram um papel essencial no armazenamento de água e na distribuição da mesma 

em épocas de seca. Encontra-se essencialmente na ilha de Santo Antão e daí abasteciam a vizinha ilha de 

São Vicente. 
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2. Políticas públicas de preservação e gestão da Cidade Velha (1975 a 

atualidade)  

Durante a primeira década após a independência nacional, para além das missões 

realizadas pela UNESCO, mediante solicitação do país, deu-se grande atenção à 

assinatura de acordos de cooperação internacional, no domínio da cultura, como forma 

eficaz de aproximação dos povos. A dinamização das relações culturais com outros 

países e com os organismos internacionais, na área da cultura, foi importante no quadro 

da busca de meios necessários de desenvolvimento da cultura nacional e 

consequentemente da recuperação e salvaguarda do património cultural no país. 

 

A criação do Ministério da Informação Cultura e Desportos, pela Portaria nº.45/86 de 

29 de Novembro, foi um passo decisivo na tarefa de assegurar o estímulo à criatividade, 

promovendo o desenvolvimento apoiado nas raízes culturais. Com isso, o que se 

pretendia era estimular a capacitação das pessoas nos diversos setores, tendo a cultura 

como elemento fundamental no processo.  

 

Na vertente cultural, o grande passo dado foi a publicação do Decreto nº31/90 de 5 de 

Maio que aprovou o Protocolo de Cooperação entre a República de Cabo Verde e a 

República Portuguesa para a Recuperação de Cidade Velha de Cabo Verde, ficando 

estabelecido, no art.1º, nº2, alíneas a;b;c e d a consolidação das Ruínas da Sé Catedral, 

da antiga Porta da Cidade Velha, do Arco de Forte São Veríssimo, dos restos da Torre 

de Misericórdia e a Fachada com restos da janela gótica; o levantamento topográfico da 

cidade e a execução da maqueta da cidade.  

 

Ora, percebe-se aqui que houve sempre o cuidado de atribuir a Cidade Velha um 

tratamento especial no contexto da identificação, salvaguarda e valorização do 

património cultural, tendo sempre a natural preocupação de fomentar o engajamento da 

população local. Neste sentido, fez-se um programa cultural na Cidade Velha, cujo 

objetivo primeiro era informar as pessoas sobre a importância dos projetos em 

andamento e sensibilizar os moradores em relação à proteção do património cultural. 

 

Um outro passo foi dado neste sentido quando o consultor da UNESCO veio de Gabão 

para, em conjunto com os técnicos nacionais e autoridades fazerem um plano de ação no 
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sentido de facilitar a implementação de projetos arquitetónicos ou outro tipo de 

intervenções nos edifícios ou na paisagem (SANTANA, 1992).  

 

Está assente que para intervir num espaço que já na época era de reconhecido valor é 

preciso conhecer muito bem a sua essência e ter instituições e pessoas capazes de dar 

resposta às exigências e as dinâmicas que a globalização impõe. Assim, para dar força a 

esta afirmação e, depois de um longo período de discussões foi criado, pelo Decreto-Lei 

nº 99-A/90 de 27 de Outubro, o Instituto Nacional da Cultura (INAC), com a missão de 

promover a defesa e a consolidação da identidade cultural nacional, a preservação, 

valorização e a divulgação do património histórico e cultural de Cabo Verde, 

dinamizando e desenvolvendo atividades culturais, fomentando e apoiando todas as 

manifestações do povo cabo-verdiano. 

 

Apesar da clareza dos objetivos e de toda a expetativa que se depositou na criação do 

referido instituto, o que se verificou na prática é que este foi constantemente alvo de 

muitas críticas, uma vez que na época, a perceção que se tinha, segundo MOSSO (1997) 

era de que “o INAC não teve uma política que incentivasse o trabalho no terreno, a 

investigação e, não há animação cultural sem primeiro fazer investigação, para se poder 

compreender os subterfúgios culturais”. 

 

Ora, aqui percebe-se que apesar dos ganhos até então conseguidos, continuava a faltar 

uma orientação clara e meios necessários para materializar o conjunto de 

recomendações até então emanadas. Assim, para tentar dar respostas mais eficazes, o 

Governo, através do Decreto-Lei nº101-C/90 de 23 de Novembro cria, no Ministério de 

Informação, Cultura e Desportos, a Direção Geral dos Assuntos Culturais.  

 

A criação do referido órgão veio colmatar exatamente as lacunas até aqui existentes. 

Passou-se a ter uma equipa técnica voltada para trabalhar no sentido de fornecer ao 

ministério elementos necessários à definição das diretrizes para a proteção e 

enriquecimento do património cultural do país, identificando os bens passeis de serem 

preservados quer seja pela sua história, quer seja pela sua monumentalidade e tudo 

aquilo que representa para a memória coletiva da nação.  
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Neste período já dá para perceber que começava a fazer falta uma normativa que 

enfocasse diretamente sobre a questão do património cabo-verdiano. Neste sentido foi 

trabalhado e publicado a Lei nº102/III/90 de 29 de Dezembro. No seu art.2º veio 

definido claramente Património Cultural Cabo-verdiano como sendo todos os bens 

materiais e imateriais que, por seu valor próprio, devem ser considerados como de 

interesse relevante para a preservação da identidade e a valorização da cultura cabo-

verdiana através do tempo.  

 

Nota-se, no entanto, que a questão natural não foi tratada nesta legislação, o que nos 

leva a pensar na questão dos entornos, tendo como exemplo a Cidade Velha que foi 

edificada num vale com vocação agrícola experimental ao longo dos séculos.  

 

A Resolução nº8/96 de 30 de Abril manda publicar o programa do II Governo 

Constitucional em Cabo Verde, anunciando que o património histórico da Cidade 

Velha, berço da nossa nacionalidade, constituiria uma preocupação permanente e que os 

estudos com vista à sua inscrição na lista do Património Mundial seriam intensificados. 

Um outro ponto que veio plasmado no documento é a necessária adoção de medidas 

eficazes no sentido de evitar a degradação dos monumentos da Cidade Velha, 

recorrendo a estudos e investigações no sentido de materializar a classificação de todos 

os elementos patrimoniais de interesse nacional, conforme tinha sido recomendado 

pelas missões dos experts enviados pela UNESCO. 

 

Os sucessivos governos continuaram a apostar no fator cultural e patrimonial como 

sendo o “motor de junção” da nação, tanto que no ano de 1997, através do Decreto-Lei 

nº97 de 31 de Dezembro cria o Gabinete de Salvaguarda do Património para apoiar o 

Secretário de Estado da Cultura na tarefa de coordenação, fiscalização e execução da 

política do Governo em matéria de salvaguarda do património cultural, bem como 

fomentar a criação e funcionamento de organismos destinados à defesa e valorização do 

património cultural, elaborando estudos e projetos, assim como fazer o 

acompanhamento técnico e fiscalizar as obras em edifícios isolados ou conjuntos que 

tenham valor universal ou interesse universal. No fundo o que se quis com a criação do 

referido gabinete era materializar as recomendações feitas ao longo das várias missões 

da UNESCO feitas ao país. 
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Dois anos mais tarde foi publicado a lei nº108/V/99 de 30 de Novembro que anuncia o 

regime de incentivos fiscais e apoio do Estado no âmbito do Mecenato ambiental e 

cultural. É de referir aqui que no Art.1º estabelece que aos contribuintes, pessoas 

singulares ou coletivas, que financiarem, total ou parcialmente, atividades ou projetos 

culturais, serão distribuídos reduções fiscais. 

 

Com o elencar de medidas de políticas produzidas ao longo dos anos em Cabo Verde, 

fica assente que as políticas públicas vocacionadas para o campo do património cultural 

devem ter a natural preocupação de “manter preservada a visão cultural do Estado, por 

meio dos heróis nacionais e dos prédios históricos, mas também devem se atentar para a 

cultura cotidiana das pessoas, o saber popular, os modos de fazer, as relações sociais da 

comunidade” (CORÀ, 2014).  

Um passo extremamente importante em matéria de política pública de património em 

Cabo Verde foi, sem dúvida, a criação do Instituto da Investigação e Património 

Culturais21, em 2004. Este veio fortalecer as ideias do estado no âmbito da identificação, 

recolha, preservação e divulgação do património cultural do país.  

Hoje, estatutariamente o mesmo instituto é responsável pela materialização das políticas 

estatais no domínio do património, tendo como instrumento legislativo a lei de bases do 

património cultural que, se por um lado obriga os proprietários dos imóveis a preservá-

los mediantes determinadas condições, por outo não tem claro a questão das medidas 

compensatórias. Para Pedro Miguel Cardoso (2005), “a revisão da legislação do 

património parece ser uma necessidade que reúne o consenso dos vários agentes 

culturais do país.” 

Desde a classificação como Património Mundial em Junho de 2009, frequentemente 

pergunta-se que modelo de gestão se quer para a Cidade velha? Ou então, será que um 

determinado modelo tem contribuído para a salvaguarda, valorização do património, o 

desenvolvimento social e o bem-estar das gentes que habitam e visitam o sítio histórico?  

Neste ponto, convém centrar em um conjunto de ações, políticas e projetos que 

efetivamente foram direcionadas para Cidade Velha e que constam do Plano de Gestão 

                                                           
21 Hoje, com a mudança de estatutos, passou a ser designado de Instituto do Património Cultural. 
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Cultural, cujo objetivo era orientar as intervenções no sítio histórico com o propósito de 

minimizar os impactos negativos e os conflitos entre o estado e a sociedade civil, bem 

como adaptar a gestão às necessidades atuais. 

 Destes, pode-se aqui destacar o Plano de expansão da Cidade Velha, que foi planejada 

fora do centro histórico, por forma a acautelar a pressão urbana e preservar os valores 

patrimoniais da Cidade Velha; o Plano de Gestão Urbanística (2008) e o Plano 

Estratégico de desenvolvimento sustentável (2008), cuja missão era regulamentar e 

melhorar a gestão do património que o todo município da Ribeira Grande de Santiago 

alberga, tendo em vista o desenvolvimento harmonioso. 

Aos acima mencionados, ainda poderíamos ainda acrescentar outras medidas como a 

criação do Comité de Gestão (Resolução nº 7/2009), e a Curadoria da Cidade Velha 

(Decreto-Regulamentar nº 24/2014) que, por norma iriam responder aos 

questionamentos, uma vez que a missão era fazer a ligação entre os vários eixos de 

atuação e desenvolvimento do sítio, evidenciando a dimensão cultural, e mostrar que o 

aspeto cultural da Cidade Velha “deverá se incorporar às outras dimensões do 

desenvolvimento, como a social, e a econômica, relegando ao passado as soluções 

parciais, incapazes de proporcionar alternativas para uma realidade complexa e 

dialética” (TORELLY, 2012). 

Na prática o que se tem verificado é que apesar de todas estas ações e legislações, a 

gestão da Cidade Velha tem sido bastante intrigante e envolto num conjunto de 

conflitos, muitas vezes despoletados pela mistura de papéis ou da ingerência de uma 

instituição nas competências de uma outra.  

Já na proposta e no Plano de Gestão traçado para o período entre 2008 e 2012, nota-se 

que há uma sobreposição /usurpação de poderes da câmara municipal a favor do 

Instituto do Património Cultural. Tal situação, muitas vezes tem levado a edilidade a 

revoltar contra a situação ou, enquanto única instituição responsável pela gestão dos 

solos municipais, ignorar certas situações, nomeadamente no que diz respeito a novas 

edificações no espaço classificado, alegando que é responsabilidade do instituto fazer a 

fiscalização e velar pelo cumprimento do regulamento estabelecido para o sítio 

classificado. 
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 Um outro ponto de discórdia que tem limitado a atuação dos diversos órgãos de gestão 

institucionalizadas na Cidade Velha é a terciarização do circuito cultural, que inclui a 

maior parte dos monumentos do sítio. Este fato tem impedido os habitantes e demais 

interessados na matéria de darem o seu contributo na salvaguarda e divulgação da 

Cidade Velha, Património Mundial. Tal decisão acabou por afastar os residentes do 

património que herdaram e que ajudaram a restaurar, com exceção da Igreja Matriz. 

 É comum ouvir as pessoas a questionarem o nível de sensibilização feito no sítio, 

muitas vezes ancorado no discurso a volta da ausência de um plano de sensibilização 

continuo a sobre as questões patrimoniais. 

Para agravar ainda mas a situação, no presente momento, depara-se com a ausência de 

um plano de gestão para o bem classificado. Tal situação tem levado a intervenções 

urbanísticas menos conseguidas e a alteração substancial da paisagem urbana e natural 

do sítio classificado, conforme ficou registado no Relatório de Pré-avaliação da Cidade 

Velha, produzida em Agosto de 2016.  

Sobre o assunto, convém reforçar que a malha urbana sofreu mudanças significativas, 

fruto das dinâmicas e das pressões (urbana e turística) que o espaço vem sendo alvo, 

pese embora, o mesmo documento tenha focado também nos ganhos22 até então 

conseguidos.  

As recomendações que saíram dos já referidos encontros vieram no sentido de 

pressionar as autoridades “técnico-politicas” a traçar políticas claras de preservação, 

recuperação, gestão e valorização do sítio histórico, para evitar que mais “(…) 

edificações, admiráveis e originais, caem sem que ninguém se digne tomar 

conhecimento” (Hugo, 2006), e de limitar as sucessivas intervenções humanas que têm 

alterado todo o contexto urbano e paisagístico do sítio histórico e de toda a sua 

envolvente.  

É importante que as autoridades e todos os implicados na gestão de Sítio Histórico da 

Cidade Velha entendam que, às vezes, um projeto pode ser viável financeiramente, sem 

ser sustentável, o que em nada contribui para a preservação da herança cultural, 

conforme defende HERRERA e TRESSERAS (2001). É neste ponto que tem havido 

                                                           
22 A nível do saneamento, mobiliários urbanos, iluminação, reflorestamento/jardinagem urbana, cobertura 

das casas e melhorias no acesso aos monumentos.    
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uma certa indecisão em relação às intervenções no sítio histórico, pois, tem-se dado 

grande importância a questão financeira e política, relegando, em muitos casos, a 

preservação da traça urbana histórica para um plano inferior. 

Hoje, o desafio maior para a Cidade Velha talvez seja trabalhar na atribuição do uso 

social ao património e implicar a comunidade na tomada de decisões. A este despeito é 

interessante discorrer sobre os vários memorandos produzidos no âmbito de reuniões 

com a comunidade. Uma leitura atenta dos mesmos nos coloca perante uma comunidade 

que se sente excluída do processo e é obrigada a ser passiva e mera recetora de projetos, 

programas e políticas. 

Ao longo das pesquisas e do trabalho de terreno, ficou patente que a gestão e a defesa de 

património não se resumem apenas a reabilitação das casas/moradias uniformizando-as; 

ao restauro de alguns dos edifícios religiosos e civis; a montagem de uma sala de 

exposição. Esta tarefa requer sim um trabalho intenso e multidisciplinar, sustentado por 

um bom plano de gestão, tendo como primeira parceira a comunidade pois, ela é por 

excelência, a guardiã de tudo o que foi recuperado ao longo dos tempos e hoje é 

classificado como Património Mundial, caso contrário, não há política nem projeto que 

satisfaça a pretensão dos residentes e muito menos os faça engajar na preservação do 

património. 

 

2.1.  Cumprimento e aplicabilidade efetiva 

 

Com uma área de aproximadamente 200 hectares, a Cidade Velha é hoje a capital do 

município da Ribeira Grande de Santiago, criado através do Decreto-lei nº 63/VI/2005, 

de 9 de Maio. 

De acordo com o Censo de 2010, realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas, a 

cidade está habitada por 1.214 pessoas, distribuídos em 263 agregados familiares, sendo 

que 44,9% é composta por 2 a 4 pessoas, 38,4% entre 5 a 10 pessoas e 5,7% 11 ou mais 

elementos. É de realçar que as edificações de piso único que compõem o sítio histórico 

têm mais ou menos 100 metros² e que 14,6% dos 8.315 habitantes do município 

habitam neste espaço hoje classificado Património Mundial. 
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Edifícios residenciais  

  

Fonte: Arquivo IPC, 2016 

Os mesmos dados nos indicam que cerca de 30% do total dos residentes tem menos de 

15 anos, o que nos faz pensar que este indicador poderá ir na contra mão daquilo que 

muitas vezes é regra nos espaços patrimoniais, onde muitos edifícios são abandonados 

ou então habitados por pessoas da terceira idade.  

Da população residente na urbe quinhentocentista, os dados apontam que 24% não têm 

nenhum nível de instrução, o que dificulta o trabalho de sensibilização e a participação 

ativa da população no processo de gestão participativa que se quer para o espaço 

classificado.  

A pobreza do município e a baixa escolaridade, conforme revela a mesma estatística 

podem ser encarados como fatores preocupantes para a preservação, gestão e 

valorização do património que a cidade alberga.  

Recentemente foi feito o Estudo do Impacto do Turismo na Cidade Velha Património 

Mundial e, este revelou que no concernente ao saneamento, “deve-se referir os avanços 

conseguidos com a cobertura a 100% com água canalizada nas residências, a cobertura 

com casas de banho a quase 100% e as melhorias na recolha dos resíduos”.  

Como se pode ver, os dados acima descritos servem para nos ajudar a compreender a 

atual conjuntura que se vive no espaço classificado e o estado de preservação do 

património bem como a sua gestão. 

Depois de auscultar a população residente e, da experiência de ter trabalhado dois anos 

ligados ao espaço, dá para perceber a problemática que se vive no espaço quando o 

assunto é o património, sua preservação e gestão, restando apenas afirmar que é chegada 
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a hora de redefinir políticas e pensar, em conjunto com os residentes, qual ou quais as 

melhores decisões a serem tomadas em prol da perpetuação do património da Cidade 

Velha.  

O gráfico abaixo reflete exatamente esta preocupação e nos serve como barómetro para, 

em conjunto com as recomendações emanadas nos relatórios técnicos, reajustar as 

diretrizes, por forma a se chegar a um entendimento em relação a o que melhor serve as 

necessidades e interesses do sítio classificado e dos seus moradores. 

Efetividade e aplicabilidade das políticas públicas para a preservação e gestão do património, na 

perspetiva dos moradores  

 

Fonte: Dados recolhidos e trabalhados pelo autor 

Como se pode ver pelo gráfico e, cruzando os dados do mesmo com as informações 

emanadas pelos relatórios sobejamente mencionados, pode-se constatar que apesar de 

existirem medidas de políticas direcionadas para a preservação do património, com 

especial incidência sobre a Cidade Velha, na prática tais medidas têm ficado apenas no 

papel, passando a ser “opacas” em relação a realidade e as dinâmicas que os gestores do 

património enfrentam no dia-a-dia. 

Ora, se assim é, temos que obrigatoriamente responder o porque das políticas não se 

efetivarem. Assim, dos dados recolhidos, das leituras, investigações e da análise dos 

relatórios e memorandos produzidos ao longo dos quase oitos anos da Cidade Velha 

como Património Mundial, resta-nos dizer que contrariamente ao que se sucedeu entre a 
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década de 90 do século passado e os primeiros anos do novo milénio hoje, percorrendo 

os vários programas dos sucessivos governos, verifica-se uma ausência assustadora de 

referências a políticas ativas para o património cultural do país e da Cidade Velha em 

particular. 

A agravar esta situação, o instituto que tutela o património cultural do país, ainda hoje 

não conseguiu traçar aquilo que se esperava ser a política patrimonial para o país e nem 

influenciar o poder político no sentido de enveredar esforços para conseguir meios de 

materialização duma política sólida nesta matéria.  

É notória a falta de um plano de trabalho e projetos a longo prazo para a Cidade Velha, 

uma vez que a falta de diálogo entre o Instituto do Património Cultural e a câmara 

municipal não favorece a elaboração e execução de projetos e, quando se consegue 

“montar” um determinado projeto, os conflitos de interesse acabam por sobrepor ao 

mesmo. 

Hoje, teoricamente a gestão da Cidade Velha é entregue a Câmara Municipal da Ribeira 

Grande de Santiago, Cidade Velha, segundo determinação governamental. A 

preocupação sobre esta política prende-se com a total e inesperada ausência de um 

documento orientador sobre o limite de atuação da edilidade e, a partir de onde o 

Instituto do Património Cultural poderá intervir. 

Desta situação e, depois de conversas com os representantes da edilidade e do instituto, 

podemos então afirmar que de momentos, vive-se uma ausência de governação em 

matéria de gestão da Cidade Velha Património Mundial, o que segundo eles, acaba por 

deteriorar ainda mais as relações institucionais, bem como afeta a aplicabilidade das 

poucas políticas que se pode aplicar no espaço.  

A estes, podemos ainda destacar a não regulamentação das legislações existentes e a 

falta de meios financeiros para aplicar nos trabalhos de reabilitação do património na 

sua promoção e na sensibilização dos diversos intervenientes que diariamente 

convergem no espaço classificado.        
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3. A gestão participativa como mecanismo de preservação: a relação/diálogo 

entre as autoridades, a comunidade e outros atores de desenvolvimento 

 

Quando se trata da questão de gestão do património cultural é importante termos a 

perceção de que “a gestão do patrimônio cultural deveria estar diretamente ligada a uma 

política cultural que abrangesse uma gama imensa de áreas e não apenas a economia” 

(PESTANA). A autora acredita que para atingir tal desiderato, é preciso apostar na 

educação, pois só ela é capaz de articular a diversidade de interesses na gestão do 

património cultural exatamente pela complexidade de significados que nossos bens 

representam para a sociedade.  

Neste ponto, depois desta intróide que, numa primeira passagem, acaba por ir de 

encontro ao pensamento economicista que os decisores têm sobre a gestão do 

património, foquemos agora no conceito de gestão participativa, conceito que foi 

importado do campo empresarial e requer trabalho em grupo, envolvendo todos os 

implicados numa determinada tarefa, neste caso, na tarefa de preservação e gestão da 

Cidade Velha, Património Mundial. O conceito em si pressupõe a ideia de participação, 

isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu 

encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto (Lück, 1996). 

 É fundamental entender que a gestão participativa busca criar estruturas 

descentralizadas, em que se faz necessário à sobrevivência do património. Para Robson 

da Silva, “a gestão participativa prega justamente uma melhora nesse ambiente, onde 

todos possam expor suas opiniões, participar das decisões e programar metas. Com isso, 

é possível (…) otimização de processos, redução de gastos, desenvolvimento de 

produtos mais competitivos, redução de reclamações de clientes, execução de tarefas 

mais seguras e ambientalmente corretas, dentre tantas outras tão desafiadoras quanto 

manter-se sustentável no agressivo mercado global.” 

Ora, se a gestão participativa ou participada nos remete para tais procedimentos, o 

gráfico que se segue nos faz refletir sobre a realidade atual das relações entre moradores 

e instituições. 
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Relação entre moradores e instituições de preservação do património 

 

Fonte: dados recolhidos e processados pelo autor 

 

Assim, olhando para o gráfico, é possível entender as recomendações emanadas pelo 

representante do Centro do Patrimonio Mundial, Dr. Diawara Bandiougou, aquando do 

atelier regional anteriormente referido, quando afirmou que a implementação das 

recomendações da UNESCO sobre Paisagem Urbana Histórica é vista como uma 

ferramenta complementar à Convenção do Património Mundial para tratar as questões 

atuais de conservação urbana, com base numa abordagem integrada e multidisciplinar, 

tendo em conta a diversidade cultural, o património material e imaterial.  

Para ele, é importante “ o envolvimento das comunidades na gestão do sítio histórico da 

Cidade Velha, e optar por uma gestão que seja sustentável e que um dos pilares 

fundamentais nessa gestão consiste na identificação dos problemas e acionar estratégias 

para solucioná-las, mas auscultando sempre a população”. 

Analisando friamente a posição assumida pelo referido Representante do Centro do 

Património Mundial, a perceção que se tem é de que só se justifica proteger o 

património quando as comunidades, com as suas necessidades e aspirações, forem 

chamados no processo de conservação que se quer para um bem. É interessante frisar 



 

43 
 

que uma ação integrada e participada acaba, muitas vezes por diminuir os custos de 

proteção e aumenta o engajamento dos residentes na tarefa de preservação (TORELLY, 

2012). 

Hoje, é consensual que a sensibilização é um procedimento que deve ser contínuo no 

processo de preservação e gestão do património, por forma a garantir a cooperação e o 

efetivo engajamento dos residentes nesta nobre tarefa. 

Todo este processo de implicação de vários atores dentro do processo de gestão do bem 

classificado acaba por nos remeter a um conceito bastante amplo e debatido, cada vez 

mais nos dias de hoje. Referimo-nos ao conceito de desenvolvimento sustentável23 que 

defende a política de “crescer sem destruir” e nos encaminha para uma reflexão 

interessante sobre o processo de desenvolvimento que se quer para a pequena urbe em 

estudo e, numa escala maior, ao país em geral, conforme vem definido no plano 

estratégico de desenvolvimento do governo. 

Sobre a questão do desenvolvimento sustentável, o país defende um conjunto de ideias, 

materializadas em políticas e projetos vincados na diversidade cultural do país e 

assentes em três (3) pontos essenciais que, igualmente vão de encontro às exigências e 

necessidades atuais do Sítio Histórico da Cidade Velha. 

1. Preservação do património cultural como fator de diversificação e 

desenvolvimento do turismo cultural. 

2. Valorizar a diversidade cultural cabo-verdiana, visando uma oferta turística de 

qualidade e geradora de emprego. 

3. Sensibilizar as autoridades locais e as populações para a necessidade de 

preservar o património cultural e urbanístico como fator de desenvolvimento 

sustentável, incluindo o sector turístico. 

Discorrendo sobre os meandros e toda a subjetividade que está por detrás dos pontos 

acima evidenciados, pode-se então verificar que a incorporação dos princípios do 

desenvolvimento sustentável nas questões de preservação e gestão do património 

cultural proporciona uma melhor qualidade de vida e o consequente bem-estar de toda a 

comunidade. 

                                                           
23 O Conceito foi abordado e vincado durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida como Rio 92. Neste evento foram debatidos e na Agenda 21 os princípios 

necessários e orientadores para uma harmoniosa convivência e relação entre o homem e o seu meio.  
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A este despeito, convém referir que a UNESCO, em 1989, adotou a Recomendação para 

a Salvaguarda da Cultura Tradicional e do Folclore onde, estrategicamente, a cultura é 

tida como um agente essencial no desenvolvimento de iniciativas sustentáveis.  

Assim, é óbvio que para se ter um desenvolvimento sustentável, inevitavelmente é 

preciso trabalhar um processo de gestão inclusive, onde o diálogo seja profícuo a todos 

os níveis. Neste campo e neste debate, o processo que se quer para a Cidade Velha deve 

ser exatamente igual, salvaguardando as respetivas particularidades mas mantendo 

sempre o mesmo foco gestão participativa como meio de se atingir um desenvolvimento 

cada vez mais sustentado e inclusive, de acordo com as exigências atuais e adaptando as 

dinâmicas que a globalização vem impondo a cada dia. 
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Considerações finais 

 

Em jeito de conclusão, importa realçar que as linhas basilares apreendidas ao longo dos 

trabalhos de investigação e análise dos dados recolhidos vão no sentido de reconhecer o 

esforço que se tem feito em matéria de preservação do património cultural ao longo dos 

quarenta e dois anos de independência de Cabo Verde. 

 

Reconhecer tal esforço não quer dizer de todo que ao longo do estudo estive de acordo 

com o que se tem feito, mas sim houve a preocupação de identificar e analisar, a luz das 

metodologias científicas, todas as políticas públicas vocacionadas para o campo do 

património, com especial enfoque para a Cidade Velha. 

No caso das ações desenvolvida pela UNESCO em Cabo Verde, foram analisadas as 

missões técnicas realizadas no território. Considero que tais missões serviram para 

ajudar o país a “construir” o seu “território de intervenção”  e definir as suas políticas no 

campo patrimonial. 

As análises feitas deixaram claras a existência de dois períodos distintos no processo de 

preservação do património; um bastante intensivo, repleto de medidas e políticas no 

período pós independência até finais da primeira década do novo século e, outro na pós-

classificação, onde notou-se um fosso enorme no que a matéria diz respeito. 

Foi percetível que a preservação e gestão do património, ao longo dos tempos, foram 

sofrendo mutações constantes em Cabo Verde e na Cidade Velha em particular, 

chegando aos dias de hoje com problemas de adaptação as novas dinâmicas. Aliás, a 

análise dos relatórios técnicos e os resultados dos inquéritos acabaram por ajudar nesta 

perceção. 

Sobre a questão do papel das instituições no processo de preservação e gestão do Sítio 

Histórico da Cidade Velha e dos demais espaços classificados, a ideia que ficou patente 

é de que as instituições têm tido um papel mais reativo, no domínio do património e das 

intervenções que se tem feito, pelo que a recomendação que aqui fica é de que é preciso 

incutir nas instituições e nos dirigentes a ideia de que só conseguiremos preservar o 

património se tivermos uma atitude proactiva em relação ao património e as dinâmicas 

que os dias de hoje nos impõe. 
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Relativamente a aplicabilidade das políticas públicas de preservação e gestão do 

património na Cidade Velha, acredito que a não efetiva aplicabilidade deve-se a falta de 

estruturas de gestão sólidas que de uns tempos a esta parte tem-se verificado, falhando 

assim a ponte de contato entre as instituições de preservação e a população residente. 

Este estudo serviu também para vincar a ideia de que, uma herança patrimonial deve ser 

“posta” em contacto com a sua população, como forma de consciencializar que, a defesa 

do património não deve ser da exclusiva responsabilidade da entidade responsável pela 

cultura, embora promovida por ela, mas de toda a comunidade. Daí que deve haver uma 

politica de trazer as linhas mestras de atuação às escolas, às universidades, aos museus e 

profissionais independentes, bem como diversos outros organismos, estatais e a 

comunidade em geral, como forma de avaliar, pondo os meios e os conhecimentos em 

evidência para cobrir as necessidades de identificação, preservação, interpretação e 

divulgação do património. 

Por fim, juntadas estas linhas mestres, a conclusão maior que se chegou foi, a de que 

urge a elaboração de um plano de gestão e o respetivo plano de salvaguarda para a urbe, 

por forma a se poder ajustar os discursos a prática e, desta forma trabalhar com todos os 

atores e segmentos que se apresentam fundamentais para o processo de 

desenvolvimento sustentável que se quer para o espaço, sendo que tal desenvolvimento 

deve sempre estar vincado em pilares sólidos, capazes de unir os stakholders a volta da 

mesma tarefa de preservação do património cultural e de o colocar a disposição do 

desenvolvimento harmonioso do sítio histórico, lembrando que uso do património 

cultural no processo de desenvolvimento sustentável e na sustentabilidade local é um 

meio para dar melhor qualidade de vida para as pessoas que habitam o espaço, em vez 

de pensar única e exclusivamente na valorização do turismo, que a meu ver, é uma 

consequência das boas práticas e das decisões que se tomam ao longo do processo no 

seu todo.   
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