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1. LISTAS DE ILUSTRAÇÕES, DE ABREVIATURAS, DE SIGLAS E 

SÍMBOLOS 

 

CLC – Centro Lúcio Costa 

CCCV – Centro Cultural Cidade Velha 

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 

UniCV – Universidade de Cabo Verde 

C-HB – Citi Habitat, Centro de Inovação em Tecnologias de Intervenção Social para o 

Habitat 

CMRGS – Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago 

RGS – Ribeira Grande de Santiago 

EU – União Europeia 

CCBB – Centro Cultural do Banco Central do Brasil 

MAA – Ministério da Agricultura e Ambiente 

DGT – Direção Geral do Turismo 

OL – Operadores Locais e Económicos 

GT – Guias Turísticos 
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2. SUMÁRIO 

 

 Elaboração de um Plano de Gestão do Centro Cultural da Cidade Velha, Ilha de 

Santiago em Cabo Verde e de uma Agenda Cultural para o referido Centro. 

 

3. RESUMO 

 

Este documento propõe esboçar um Plano de Gestão do Centro Cultural da Cidade 

Velha, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde – Sítio histórico classificado como 

Património da Humanidade em 2009. 

Propõe-se, outrossim, uma Agenda Cultural para o Centro Cultural da Cidade Velha, 

abreviadamente designada CCCV. 

A realização do documento insere-se no âmbito da proposta de trabalho do 1º Curso 

de Capacitação para Gestores de Bens Culturais – CLC1/UNESCO, cujo 1º módulo, 

presencial, decorreu em Rio de Janeiro, de Novembro a Dezembro de 2016 e o 2º em 

Cabo Verde, no período compreendido entre Dezembro de 2016 e Abril de 2017, de 

acordo com a prorrogação feita pelo CLC através de e-mail, datado de 13/02/2017. 

 

4. INTRUDUÇÃO 

 

No âmbito do anúncio da chamada pública para o 1º Curso de Capacitação para 

Gestores de Bens Culturais, realizado pelo – CLC2/UNESCO, Anexo4, apresentou-se a 

proposta para a elaboração de um Plano de Gestão do Centro Cultural de Cidade 

Velha e uma Agenda Cultural para o mesmo Centro. 

Tanto o Plano de Gestão, como a Agenda Cultural, serão instrumentos para servirem de 

base, e a título experimental3, à futura equipa de gestão do CCCV.  

Neste sentido, no escopo deste documento, serão indicadas algumas sugestões em como 

deverão ser feitas possíveis e prováveis alterações com vista à melhoria do referido 

instrumento, o plano, de forma a torna-lo eficiente e eficaz e com maior probabilidade 

de garantir a sustentabilidade futura do CCCV por um lado, e por outro lado tentar 

                                                           
1 Centro Lúcio Costa 
2 Centro Lúcio Costa 
3 Propõe-se um período de um ano 
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responder e adequar o mais que possível às necessidades e demandas dos futuros 

usuários e/ou beneficiários do referido Centro Cultural. 

 

5. JUSTIFICATIVO  

 

O Modelo de Gestão e a Agenda Cultural para o CCCV não constam do orçamento do 

projeto proposto à EU, apesar de constarem dos documentos descritivos e outros. Por 

isso, os considero enquanto Gestora do Projeto, como omissões do Projeto.  

 

E quando, toma conhecimento do concurso lançado pelo Centro Lúcio Costa4, 

CCL/UNESCO, decide ser uma oportunidade única e “sui generis” a apresentação da 

proposta para resolver e colmatar esta lacuna do Projeto.  

Inúmeras outras, razões são consideradas e ponderadas nesta justificação e citam-se as 

mais importantes: 

o inexistência do Plano de Gestão no documento da proposta; 

o não estar orçamentada; 

o conseguir pela via desta formação elaborar um Plano de Gestão, com maiores 

possibilidades e garantias de sucesso, através do olhares de outros expertises; 

o oportunidade de conhecer o Centro Lúcio Costa, seus profissionais e expertises; 

o possibilidades de conhecer as experiencias brasileiras e experiencias similares 

dos eventuais participantes do curso; 

o obter uma formação/capacitação e novas competências, pela via formal e 

académica numa área desconhecida, mas de interesse pelo meu exercício 

profissional; 

o oportunidade de visibilidade internacional do Projeto.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Centro Lúcio Costa – CLC, Centro de Categoria 2 da UNESCO 
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6. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Fig.1. Centro Cultural Cidade Velha 

 

Fonte: Consorcio Gabinete NZ & MIB 

 

O Centro Cultural de Cidade Velha (CCCV) é um edifício situado no centro urbano da 

cidade mais antiga de Cabo Verde e a primeira construída pelos europeus nos trópicos, 

localizado no Município de Ribeira Grande de Santiago.  

A dimensão histórica desta urbe, enquanto espaço de experimentação e passagem 

obrigatória de navios que cruzavam o Atlântico no quadro do Tráfico Negreiro, foi um 

dos fatores que jogou a seu favor aquando da sua classificação a Património da 

Humanidade.  

A elaboração do projeto do Centro Cultural desta cidade histórica surgiu graças aos 

esforços conjugados da edilidade Municipal deste território, a Câmara Municipal de 

Ribeira Grande de Santiago, e de uma das maiores ONGs, de Cabo Verde, a Citi 

Habitat5, inserido no “Programa para Atores não Estatais e Autoridades Locais no 

desenvolvimento de Cabo Verde”, financiado pela EU – União Europeia. 

                                                           
5 Citi Habitat – Centro de Inovação em Tecnologias de Intervenção Social para o Habitat - 

http://www.citihabitat.cv/ 



1º Curso de Capacitação Gestores Bens Culturais - 
CLC/UNESCO 

2017 

  

Trabalho Conclusão do Curso/TCC – Modulo 2                                                   11 | 
P á g i n a / k m  

 

A Citi Habitat, para o efeito, assinou um protocolo de entendimento com a CMRGS, no 

sentido de concorrer ao concurso lançado pela EU com um projeto intitulado “A 

Cultura como fator de Inserção Social e Economico no Município de Ribeira Grande de 

Santiago6”.  

No entretanto a ideia inicial de “adaptação de um espaço”, desenvolve e da origem a 

construção de raíz um centro cultural, garantindo uma maior funcionalidade dos futuros 

usos que se pretendiam para esse espaço futuro.  

Neste sentido, a CMRGS assume a responsabilidade pela disponibilização de um 

terreno, e dos projetos arquitectónicos, estruturais e especialidades bem como da 

execução do referido Centro Cultural, ficando por sua vez, na responsabilidade do 

Projeto “A Cultura como fator de Inserção Social e Económico no Município de Ribeira 

Grande de Santiago, os seguintes aspetos:  

 definir o layout do Centro Cultural; 

 equipar e mobilar o Centro Cultural; 

 definir o perfil da equipa de gestão; 

 apoiar a criação e contratação de uma Equipa de Gestão; 

 criar e  propor um modelo de gestão; 

 e propor uma Agenda Cultural, para funcionamento por pelo menos, durante um 

ano.   

 

E é assim que do fruto de uma parceria tripartida, entre o Citi Habitat, a Câmara 

Municipal de Ribeira Grande de Santiago, e a União Europeia, nasce o que temos hoje, 

o Centro Cultural de Cidade Velha, CCCV, centro este que desde a primeira hora foi 

apropriado pela população local, que inclusive dá o nome ao referido espaço, acabando 

por conseguinte por ser assumido pelas autoridades ligadas a criação e montagem deste 

Bem Cultural, cujo projeto de elaboração de um Plano de Gestão e Agenda Cultural, 

concorreu ao 1º Curso de Capacitação para Gestores de Bens Culturais, no Centro Lúcio 

Costa, UNESCO. 

 

                                                           
6 Passa a ser designado pelos habitantes de Cidade Velha, como “Projeto Cultura Cidade Velha “ou 

“Projeto Cultura” 
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O projeto ou trabalho, aquando da chamada para o “1º Curso de Capacitação para 

Gestores de Bens Culturais – CLC/UNESCO” propôs como objetivo, a elaboração de 

um Plano de Gestão do Centro Cultural de Cidade Velha e uma Agenda Cultura, 

que por um período de um ano seria utilizado como um modelo de gestão. Por este 

motivo, a equipa responsável pela implementação do Plano de Gestão e da Agenda 

Cultural do CCCV, que ora propõe-se, deve no decurso de execução desses dois 

instrumentos fazer e registar todas as melhorias e deficits que surgirem, para o posterior 

ajuste e adaptações. Devendo ainda fazer a sistematização de todos os dados e 

informações uteis e passíveis de servirem como fontes para eventuais estudos, pesquisas 

e/ou propostas futuras. Devendo os mesmos serem disponibilizados para o uso em 

pesquisas estudantis ou outros que se julgarem necessários, ou solicitados, pois que o 

CCCV tem também esse propósito. 

 

A ideia é de potencializar as capacidades culturais e turísticas, que existem ou venham a 

existir, não só, a nível do Município de Ribeira Grande de Santiago, território detentora 

de um sítio classificado como Património da Humanidade, desde 2009, mas também de 

outros Municípios, maximizando as atividades de forma a aumentar a dinâmica e ofertas 

culturais promovendo a Cidade Velha, como polo de atração turística e cultural.  

 

O projeto “Cultura fator de Inserção Social e Economico no Município de Ribeira 

Grande de Santiago” é executado por uma ONG, a Citi Habitat, que tem como parceira 

o Município de Ribeira Grande de Santiago, e o financiador a União Europeia, tem um 

propósito nobre, mas bastante complexo, ambicioso e ousado.  

Mas, o mais importante será ou seria o desafio de garantir a sustentabilidade desse 

projeto, sobretudo pela via da edificação e montagem desse desse Centro Cultural, que 

caso se consiga criar instrumentos e ferramentas de funcionamento autónomos, poder-

se-á considerar que o projeto respondeu as principais demandas, pré-desenhadas e pré-

estabelecidas, para o desenvolvimento social e económico dos beneficiários do projeto, 

sobretudo das mulheres e dos jovens, capacitando-os e emponderando-os através de 

formações ou outras atividades, tais como as economias criativas garantido no final a 

tão almejada inserção social e económica dessas camadas, aproveitando as 

oportunidades e o potencial turístico que esse Município tem. 
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Com este documento projeto, proponho retratar e esboçar a proposta de um Plano de 

Gestão do Centro Cultural de Cidade Velha, sítio histórico de Cabo Verde e 

classificado como Património da Humanidade desde 2009.  

Juntamente com o plano vai-se também apresentar e propor uma Agenda Cultural 

para o Centro Cultural de Cidade Velha (abreviadamente designada de CCCV). 

Estas foram as propostas de trabalho, apresentadas na candidatura da chamada pública 

para o 1º Curso de Capacitação para Gestores de Bens Culturais – CLC7/UNESCO, cujo 

Modulo 1, presencial, decorreu em Rio de Janeiro de 07 de Novembro a 01 de 

Dezembro de 2016, e os restantes dois meses, correspondentes ao Modulo 2 decorreram 

em Cabo Verde, país da candidata, no período decorrido entre 01 de Dezembro/2016 a 

15 de Abril/2017. 

 

6.1. ENQUADRAMENTO 

 

Como disse anteriormente, a Cidade Velha, hoje, Cidade da Ribeira Grande de 

Santiago, é o espaço mais antigo de Cabo Verde, em termos de ocupação e 

exploração efetivas.  

A sua descoberta e/ou achamento8, enquadra-se no âmbito da expansão 

portuguesa iniciada no século XV. 

Relativamente a possíveis descobridores da ilha, são apontados os nomes dos 

navegadores portugueses Diogo Gomes e Diogo Afonso, assim como o de 

António de Noli, Genovês ao serviço do então rei de Portugal, D. Afonso V.  

                                                           
7 Centro Lúcio Costa 

8
De acordo com o historiador cabo-verdiano, Lourenço Gomes, descoberta advém do termo 

«descobrir» e é utilizado, neste caso, numa perspetiva eurocêntrica, porque no caso do Brasil, 

mesmo tendo navegadores europeus encontrado primitivos povos do território e a habitá-lo, 

consideram-se descobridores. Relativamente ao termo achamento, este, segundo o mesmo autor 

é entendido como ação ou efeito de achar, tomado também como descobrimento. Seja um ou 

outro conceito, encerra uma visão eurocêntrica dos contatos entre a europa e o resto do mundo 

sendo, por isso, discutível uma e outra perceção deste fenómeno. No caso de Cabo Verde, ainda 

segundo ele, há esforços de certos investigadores com tentativas de se ir mais longe nas 

considerações sobre datas e protagonistas que se envolvem num conhecimento das ilhas muito 

antes dos portugueses. A ideia por exemplo, de que as ilhas de Cabo Verde teriam sido 

conhecidas desde a Antiguidade (Gregos) e a probabilidade ainda de terem sido frequentadas por 

navegadores árabes também muito antes do Século XV. No entanto a documentação, coligida 

sobre estas possibilidades é suspeita por que muitas vezes apresentam fortes limitações, de 

acordo com o Historiador Ilídio Baleno. 
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Fig.2- Antonio de Noli 

Fonte: Lourenço Gomes PHD, Professor (PHD) and researcher of Uni-CV, The 

António de Noli Academic Society member  
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A escolha da Ribeira Grande, pioneira na ocupação, justifica-se, segundo António 

Correia e Silva, de acordo com Lourenço Gomes9 pelas condições económicas que se 

mostraram mais favoráveis, nomeadamente, a existência da enseada com alguma 

proteção natural e razoáveis condições para os navios fundearem, para além da 

abundância de água nas ribeiras. 

Assim, segundo o mesmo autor,  

Aqui nasceu uma nação que está associada à existência de uma língua 

comum, dos mesmos costumes, das mesmas caraterísticas étnico-

cultuais, com mesmos hábitos, mesmas tradições e um passado comum; 

Aqui se formou uma cultura: um património de conhecimentos 

materiais e espirituais em que se dá corpo ao sentir cabo-verdiano que 

fomos recebendo dos nossos antepassados. Um património composto 

por uma língua; Aqui se estruturou uma sociedade: Esta nasceu da 

escravatura introduzida por negreiros europeus; Aqui cimentou a 

religiosidade do povo Cabo-verdiano, traduzida nas fortes tradições 

católicas, e espelhada no grande número de edificações sacras 

(CORREIA e SILVA, António, comunicação de GOMES Lourenço, 

2015). 

Este trilhar pela história, com recursos aos textos e pesquisas de historiadores cabo-

verdianos, foi uma tentativa tímida de apresentar e revelar neste trabalho, um pouco 

sobre a importância e o papel que Ribeira Grande de Santiago/Cidade Velha, Cabo 

Verde, desempenhou na história passada, e a busca em termos de visitas turísticas de 

nacionais e estrangeiros, que se devidamente explorado poderão ser canalizados como 

potencialidades a favor da comunidade residente, podendo tirar dessa forma recursos 

para o seu desenvolvimento económico e social.  

 

5.3. O CURSO 

 

O curso foi proposto e realizado em dois módulos, um primeiro, o presencial realizado 

em Brasil, Rio de Janeiro no CLC, e o 2º à distância decorrido no país de origem da 

                                                           
9 GOMES LOURENÇO (2015) - Comunicação apresentada no CCCV no âmbito das comemorações dos 

“555 anos de Achamento de RGS” 
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preponente, ou seja, em Cabo Verde, Cidade Velha, local para o qual a proposta inseriu 

e Praia, residência da autora. 

 

O Modulo 1, correspondente ao presencial decorreu de 7/Novembro a 01/Dezembro de 

2016, de acordo com o programa em Anexo5, contrario ao inicialmente previsto 

finalizar a 03 de Dezembro de 2016 passado. Foram  ministrados os cursos teóricos, em 

salas de formação em formas de debates, com trabalhos de grupo e visitas realizadas a 

sítios classificados como patrimónios e a lugares de interesses, relacionadas com os 

temas debatidos ao longo dos cursos teóricos. 

O Módulo 2, também a este módulo, previsto para decorrer de 01 de Dezembro a 15 de 

Abril, dilatou-se-lhe o prazo para o dia 15 de Março passado. 

Este é o módulo que decorreu a distância, para elaboração do projeto final. Tendo sido 

previsto, caso se mostrar necessário, readaptação e reajustes do trabalho final de curso. 

 

Durante o curso presencial, foram abordados temas que podem ser consultados no 

Anexo5 e conceitos também, vários foram os abordados e questionados. 

De entre elas, as que maiores relevâncias têm para o meu projeto de trabalho serão as 

que elencarei, pois que alguns reajustes feitos a minha proposta de projeto inicial 

devem-se a elas. 

5.3.1. Temas e conceitos 

Vários conceitos e terminologias foram apreendidos e contextualizados. Uma noção e 

visão global do que existe a nível mundial em matéria de preservação e bens culturais.  

Matérias e temas como: 

 as etapas politicas10, no tema sobre  Politicas Publicas e Desenvolvimento 

Sustentável,  

 Património Material e Imaterial11 - questões tratadas e abordadas no tema 

pela Professora Cláudia aos vários patrimónios classificados no Brasil, 

                                                           
10 Conforme Klaus Frey - conceitos e metodologias conhecidas e aplicadas (desconhecia esse autor) 

 
11 Formação de capacitação em procedimentos para inventariação, UNESCO, IPC (Instituto do 

Património Cultural, Cabo Verde) 
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ressalvo, de modo mais específico o fato de que as adaptações são 

necessárias, se por essa via serão garantidas as questões da sustentabilidade;  

 Ética na Preservação e Gestão Participativa - a questão da ética é agora 

atual e cada vez mais em voga. Apesar de haver e ter esse conhecimento e 

conceito através de outras formações e a um outro nível profissional, é 

importante registar que a abordagem desse tema deve ser tratado e focado. 

Em se tratando de um setor, cujos valores na sua maioria são intangíveis, 

vale a pena ressalvar esse tema. E tanto quanto possível, no 

desenvolvimento do trabalho, propõe-se abordar e retratar a questão, pois 

alguns aspetos abordados nessa formação pelas suas especificidades 

obrigaram a repensar alguns aspetos tratados; 

 e Metodologias de Acompanhamento e Analise e Avaliação – também 

ferramentas e metodologias conhecidas e usadas pela formanda, mas não 

tratadas no trabalho proposto. Propõe na reformulação abordar essas 

questões, pois uma das principais metodologias de trabalho aplicadas na 

execução do projeto e pela Citi Habitat, ONG que executa o projeto é a 

metodologia participativa.  

 

5.3.2. Visitas e Ilações 

Das visitas realizadas, destacam-se as paisagens cariocas, o museu do “Preto Novo”, o 

Cais de Valongo e o museu Folclórico que para alem de ser recomendado, pelos 

professores do mestrado profissional, suscitou particular interesse, por que como foi 

orientado pelos professores, poderá ser fonte de inspiração para a gestão do CCCV. 

Penso que poder-se-á pensar em estabelecer contato entre o CCCV e o Museu 

Folclórico, para trocas de experiencias. 

Constatou-se que neste Museu, igual ao Centro Cultural Cidade Velha, há um livro de 

registo para as visitas e cuja finalidade é especificamente obter indicadores, para analise 

posteriori.  

De algumas dessas visitas, várias foram as ideias decorridas e extraídas para uma 

provável implementação. Também em uma dessas visitas discutiu-se com a gestora do 

espaço algumas ideias que foram vistas e registadas para se ter em conta como 
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propostas para a gestão futura do CCCV. Servirão, pois para reforçar e endossar as que 

se tem para o Centro CCV. 

 

5.3.3. Ideias e propostas decorrentes do curso 

Ainda não menos importante e apesar de não relacionada ou solicitado por esse curso, 

há uma forte determinação por parte da proponente de no futuro dar continuidade e por 

em prática a capacidade adquirida.  

Acredito que a experiencia da formação tem também esta finalidade o despertar para 

conceção e adaptações contextualizadas as situações ou outros sítios geográficos. 

Cabo Verde e Brasil, pela história e passado comum, poder-se-á muito facilmente 

utilizar e aplicar os vários exemplos e experiencias observadas 

 É intenção também de propor debates de temas relacionados com Bens 

Culturais no seio de profissionais (mais imediato, no seio da Ordem dos 

Engenheiros de Cabo Verde), para divulgar e quiçá suscitar algum debate, 

sobretudo sobre as questões que tem a ver com os espaços urbanos. A 

valorização dos mesmos e caso for necessários restauros e/ou alguma 

recuperação dos que existe a nível de Cabo Verde, poderão ter as várias 

experienciais de trabalhos realizados no Brasil.  

 As várias abordagens e intervenções realizadas no Brasil mostraram uma 

sensibilidade e as referencias, tais como a qualidade e o conforto do 

usuário, parecem ser o foco dessas intervenções, muito contrário as 

experiencias de Cabo Verde.  

 As visitas técnicas realizadas e as várias experiências e casos relatados do 

Brasil, a mesma identificaram alguns potenciais em termos de ideias de 

Bens Culturais, a serem pensadas. 

 Temas, como as Paisagens Cariocas e todo o trabalho e valorização dos 

espaços urbanos realizados, alertaram e chamaram a atenção da 

proponente para a grande lacuna que existe em Cabo Verde de abordagens 

similares.  
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A nível da Citi Habitat, também há este propósito: utilizar os meios e recursos de que 

dispõe para suscitar e provocar algum debate sobre o tema de Bens Culturais e ou 

Património, e quiçá desenhar projetos nesse tema para obtenção de financiamentos e 

execução futura.  

 

Enquanto formanda, considera que estaria, por essa via a cumprir com um 

dos objetivos propostos com a 1ª chamada publica para o curso, sobretudo 

o ponto (1.1). 

Assim, caso esta possibilidade vier a se concretizar, espera contar com o 

apoio do Centro Lúcio Costa para viabilizar esta ideia. 

5.4. REESTRUTURAÇAO DO TRABALHO  

 

Toda proposta inicial (Anexo6) foi redesenhada e trabalhada, com base na formação 

realizada durante o módulo presencial, o Módulo 1.  

Varias questões e aspetos importantes e sobretudo algumas ferramentas importantes e 

imprescindíveis a uma gestão mais eficaz, que não foram focados ou citados no projeto 

inicial, serão apresentados e tratados, no decorrer do trabalho. 

5.4.1. Discussões e propostas12  

A adequação e reestruturação do trabalho propõe debruçar-se, sobretudo os temas e 

matérias tratadas no decorrer do curso e conteúdos a seguir discriminados: 

 a Paisagem, Território e Turismo Cultural, porque o CCCV esta 

localizado num território classificado como Património da Humanidade. 

Assim todas as ideias e experiencias, sobretudo os relacionados com o 

turismo serão alvo de analise para possível aplicação. Desse depreende-

se alguns aspetos e situações que propõe ressalvar no projeto que será a 

turistificação, que poderá ser uma tentação forte, pois Cidade Velha, já 

começa a sentir um pouco a pressão do turismo de massa derivado do 

turismo de Cruzeiros, que em alguns momentos perturba o 

                                                           
12 Discussões e proposta do trabalho, durante o Modulo 1, Rio de Janeiro de 7/Nov.-1/Dez./2016 
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funcionamento normal do sítio, sobretudo porque há algum deficit de 

infra-estrutura para atender essas visitas quando elas surgem. Isto 

também alerta para uma outra questão muito debatida ao longo do curso 

que foi a “capacidade de carga”, problema que vários colegas deparam 

neste momento, que não chega a ser o nosso caso, mas que uma vez 

conhecida essa problemática, alerta para o acautelar e tomada de 

medidas preventivas; 

 as Politicas Públicas e Desenvolvimento Sustentável – a proposta de 

trabalho ira tentar elencar o tanto quanto possível os swots, 

minimizando os riscos de insucesso na gestão do Centro Cultural de 

Cidade Velha/CCCV. Este tema e conceitos abordados nessa aula, 

apesar de não ter sido indicado nas orientações durante a formação na 

proposta apresentada, porque é um instrumento de verificação muito 

importante, será aplicada no exercício de gestão do CCCV, pois poderá 

ajudar a visualizar a viabilidade e sustentabilidade do Centro Cultural.  

Da mesma forma recorrendo a essas políticas, propõe-se clarificar e 

definir bem as políticas e intervenções dos vários intervenientes. O 

Centro Cultural de Cidade Velha é propriedade da Camara Municipal de 

Ribeira Grande de Santiago, cedida ao Projeto, para equipar e gerir. Por 

isso, deve-se criar um instrumento de Gestão que lhe a autonomia 

administrativa e financeira tal, que funcione de forma autónoma, mesmo 

que tenha de responder administrativamente perante a edilidade, mas 

que o funcionamento não tenha a dependência tal e que seja inoperante, 

sem poder dar resposta ao seu objetivo principal, que seja responder as 

demandas deste território.   

 No tema Especificidades da Gestão no Campo Património, algumas 

exemplificações estão a ser ponderadas para aplicar, mesmo que não 

tenha impactos significantes, devido a dimensão que é o CCCV, mas as 

formanda considera ser praticas e experiencias de considerar e usar, 

porque poderá ter resultados eficazes e positivos na gestão e no uso de 

ferramentas de controle; 
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 Ética na preservação e Gestão Participativa, sobretudo nos princípios dos 

Direitos Humanos, os princípios de “Pantera” - este exercício vai ser 

aplicado, para observação e analise no plano de gestão que se prevê 

implementar. A Gestão do Projeto foi feita através do método 

participativo, propõe-se o mesmo, para a gestão do Centro Cultural de 

Cidade Velha, pois foi uma experiência bem-sucedida; 

 Usos e Reconhecimento Social do Património – neste aspeto é também 

um “savoir faire” do projeto, que tem o CCCV, como um dos produtos 

por realizar. Vai-se por conseguinte, averiguar-se e assegurar que estas 

questões estejam bem identificadas e clarificadas no trabalho proposto. 

No meu entender a participação social é o ponto forte do projeto que 

realizamos, e esta poderá ser a primeira hipótese para garantir vida longa 

ao CCCV; 

  Metodologia e Acompanhamento, análises e avaliação – o mesmo 

proposto no parágrafo anterior. Averiguar que essas questões estejam 

bem discriminadas na proposta de trabalho, por ser uma metodologia e 

ferramenta imprescindível a boa execução de um projeto ou trabalho. 

Vai-se apresentar o quadro logico e alguns indicadores por cumprir. 

A sessão de trabalho com os professores do Mestrado Profissional, foi 

considerada por mim como muito valiosa, pois pôs a tónica no que padecia a 

proposta, focando os deficits do trabalho inicial. 

Assim sendo as orientações, sobre a experiência de que deveria embeber o 

trabalho, as literaturas indicadas vão ser tidas em conta, claramente tidas em 

conta.  

Das orientações e melhorias indicadas diretamente com esses professores: 

 Embeber a experiencia de funcionamento e gestão do Museu 

Folclórico para o CCCV. Proposta imediatamente aceite, pois é 

importante e obrigatório garantir o bom funcionamento e a gestão 

auto-sustentada do Centro Cultural de Cidade Velha. Mas, é também 

muito importante haver e realizar consensos na gestão do CCCV. 

Assim, na visita feita ao Museu Folclórico, foi tomada a devida nota 

na montagem e layout da mesma e a experiencia das exposições 
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centradas nos artistas, provável áspero e experiencia para ser seguido 

no CCCV. As comissões de venda aplicadas, deverão ser também 

praticas a considerar pelo CCCV e estudada em que medida o 

montante não poderá ser utilizado na mesma proporção, mas também 

possibilitar a participação, sem inibir os potenciais usuários do 

Centro Cultural.  

Apesar de se ter discutido a possibilidade de desenvolver e continuar 

as comunicações via e-mail, para aprofundar algumas outras questões 

e/ou experiencias particulares do Museu Folclórico, esta não foi 

possível. De todas as formas, proponho e fica o registo de a equipa ou 

as equipas futuras de Gestão do CCCV, fazerem contatos com este 

Museu e quiçá desenvolver trabalhos e metodologias de gestão 

similares. 

O registo e a contabilização estatística das visitas, feita através de um 

livro de Registo das Visitas, são idênticos ao feito pelo Projeto 

Cultura fator de Inserção Social Economico do Município de Rra. 

Grande de Santiago, nas visitas feitas ao CCCV, pois há também a 

necessidade de registar os indicadores para o quadro logico.  

 

Uma outra nota indicada para ser considerada foi pela formadora Catalina 

Velasquez: 

 Propõe que o CCCV no seu plano de Gestão propusesse formações 

nas áreas de Cozinha e Restauração, podendo por essa via, garantir a 

sustentabilidade.   

Neste aspeto, a formanda propõe outras ideias alternativas13 

(dimensionando e criando uma kitchenet, que poderá dar apoio e 

serviço adicional ao CCCV), pois a dimensão do CCCV não oferece 

possibilidades à criação e montagem de cozinhas que estejam e 

respeitam os padrões e normas de qualidade de higiene e segurança, 

para espaços similares, o tal HACCP, ou as várias outras normas 

ISO, ligadas a restauração. 

                                                           
13 Proposta e layout de 1 Kitchenet/Kit de Cozinha, ilustrações Fig.3 
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 Uma 2ª ideia apontada pela mesma formadora, foi associar o CCCV a 

uma agência de informação turística. Esta proposta tem eco positivo, 

pois o CCCV tem um Anexo, independente que esta preparada e será 

equipada nos mesmos moldes do CCCV, respeitando a mesma 

linguagem e estilo arquitectónico, podendo ter representações de 

objetos de artes e culturais, para alem de imagens representativas de 

todas as ilhas de Cabo Verde. Mas, poderá ser um Gabinete de 

Informação Turística14 do CCCV, porque a legislação ainda não 

permite. Mas, vai-se propor um Gabinete de Serviços de Turismo da 

Camara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, de modo 

provisório, ate que se consiga por parte do Governo a alteração a lei, 

aprovando e permitindo que as autarquias locais tivessem nas suas 

dependências esse tipo de figurino. Não sendo atividade exclusiva 

dos privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Layout Gabinete informação turística CCCV – ilustração Fig.4 
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Fig.3 – Layout do Gabinete de Informação Turística do CCCV15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4- Layout do Gabinete de informação turística do CCCV16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
15  
16 Fontes: Consorcio Gabinetes NZ & MIB 
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5.4.2. Adequação e reajustes do trabalho  

O projeto inicialmente proposto aquando da apresentação da candidatura foi alterado, 

tendo passado por um reajuste com base na experiência resultante da formação durante 

o Modulo 1, decorrido em Brasil no Centro Lúcio Costa. 

Estando em Rio de Janeiro a primeira experiência vivenciada e passível de estudar e 

propor é o próprio sitio aonde toda a formação decorreu, o Banco Central do 

Brasil/CCBB, que alberga um Centro Cultural. 

A ideia de uma gestão descentralizada, envolvendo outros atores da sociedade que não o 

estado ou o Poder Local, tem cada vez mais eco nos novos modelos de gestão, com 

vista a tão propalada sustentabilidade das “coisas”.  

Neste caso específico de serem bancas, é bastante inovador e inusitado.  

Questões que coloco: 

Poderia ser possível algo do género em Cabo Verde, como abordar a questão e o 

exemplo de Brasil, poderá ser também, uma ideia a divulgar e quiçá fazer dessa 

experiencia, práticas similares em Cabo Verde!?  

Em Cabo Verde, neste momento também existem iniciativas de investimento e gestão de 

contratos público privado, de bens e patrimónios públicos. O que ainda não existe e 

não se pensou é a envolvências das Bancas. Que no caso concreto, se se basear na 

experiencia Brasileira, podendo ser ajustado e melhorado nos aspetos que foram 

apontados como fragilidades, poderá funcionar, fazendo dela também um provável 

fonte de recurso de financiamento alternativo. 

 

É, pois uma forma de aumentar os recursos e fontes de financiamento, alargando por 

essa via o acesso a cultura e possibilitando e ofertando esse bem a beneficiários, muitas 

vezes sem capacidade de acederem a esse setor. 

Reforçar as capacidades técnicas existentes a nível desse Concelho, bem como a oferta 

de uma nova visão e alternativas ao turismo ofertado por esse Município, é pois o 

propósito da criação deste CCCV, conforme já varias vezes citados, ao longo deste 

trabalho.  

Este trabalho propõe apoiar e endossar o Projeto existente nas várias ideias que tem em 

curso, visto que o Município aonde o mesmo está a ser desenvolvido, albergar um sítio 

classificado como Património da Humanidade, pela UNESCO.  
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O CCCV, existente e equipado de raíz, deve ser gerido com eficiência e eficácia, 

socorrendo-se de instrumentos de gestão capazes de garantir-lhe a sustentabilidade 

futura, e modo a assumir em parte algumas das tarefas ate então assumidas pelo Projeto, 

que já esta oficialmente finalizado. 

 

A Gestão Cultural é uma área totalmente nova, mas que tem vindo a fazer presença 

reordenando o setor, mas também revolucionando no meu ponto de vista a estratégia do 

fazer, visto incorporar além do estado, atores da sociedade, desde os Operadores 

Económicos, a Sociedade Civil e os “fazedores da cultura” etc. 

Esta nova forma abordagem, que o Projeto Cultura como fator Económico no Município 

de Ribeira Grande utilizou e canalizou através da metodologia participativa, para 

implementar e executar as suas ações, será a mesma que a gestão do CCCV, irá aplicar 

no decurso da sua gestão, devido a experiencia muito positiva e de sucesso e que a  

ONG, Citi Habitat executora do Projeto, pretende utilizar como um Estudo de Caso.  

 

De acordo com o parecer apresentado em relação ao TCC, realizado no período 

correspondente ao Modulo 2, a revisão que se propõe é a reformulação da proposta de 

elaboração de um Plano de Gestão para o Bem Cultural, respeitando os preceitos 

fundamentais desses tipos de ferramentas.  

Aprovados os objetivos gerais, objetivos específicos e beneficiários, algumas reservas 

estão associadas à questão da formulação do plano, bem como de sua estruturação (que 

apesar de tomar a devida nota, registo a minha discordância, por considerar que a 

estrutura proposta contempla todos os aspetos relevantes, salvo o fato de que realmente 

não estavam desenvolvidos ou trabalhados devidamente, e relativamente a esta crítica, 

ela foi absorvida e retratada na medida do possível. 

Assim, nem todas as observações serão respondidas na íntegra, pelo fato de considerar 

que no TCC algumas das questões levantadas, foram tratadas. 

Dando seguimento as orientações, mantêm-se por conseguinte, toda a primeira parte do 

trabalho.  

  

Assim, propõe, os seguintes objetivos:  
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i. Objetivo Geral:  

Elaborar um Plano de Gestão de bem cultural para o CCCV, do Município 

de Ribeira Grande de Santiago e uma Agenda Cultural para esse bem 

cultural.  

ii. Objetivos Específicos:  

 Enfoque na gestão e planificação do desenvolvimento do turismo;  

 Preservar o bem patrimonial identificado, propor e criar mecanismos de 

gestão auto sustentada para o CCCV;  

 Criar e identificar novos pontos ou sítios de interesse cultural e 

patrimonial, um roteiro se possível;  

 Propor programas de Desenvolvimento Social e Turismo Cultural, 

visando assim atividades de engajamento social;  

 Incentivar e promover atividades de economias criativas; 

 Propor medidas de preservação dos bens patrimoniais existentes;  

 Indicar la onde exista sinergias entre os projetos ou entidades/instituições 

de forma a garantir a sustentabilidade na gestão dos bens e patrimónios 

culturais; 

 Propor e dinamizar atividades que promovam Ribeira Grande Santiago, 

enquanto cidade património da humanidade e polo de atração turística, para a 

Ilha de Santiago;  

Um valor acrescentado para tudo o que seja o património cultural, material 

e imaterial deste território, Património da Humanidade; 

 Propor parcerias com outras entidades ou cidades património;  

 Incentivar e promover, trabalhos de pesquisa relacionados com RGS, ou 

questões relacionadas com a Cultura, Património etc. 

iii. Beneficiários:  

Apesar de se propor um Plano de Gestão auto-sustentada, o CCCV, deverá ter e criar no 

entanto condições de responder e satisfazer a programas e a projetos direccionados aos 



1º Curso de Capacitação Gestores Bens Culturais - 
CLC/UNESCO 

2017 

  

Trabalho Conclusão do Curso/TCC – Modulo 2                                                   28 | 
P á g i n a / k m  

 

jovens e mulheres, chefes de famílias, e ou a projetos que sejam sociais e bem 

específicas e que justifiquem e fundamentem esses propósitos.  

 

Devendo direcionar-se, sempre que possível para:  

 Um maior equilíbrio de género;  

 Considerar e ter em conta o papel da mulher, sempre que possível na 

perspetiva do seu empoderamento, ou seja considerar e engajar toda a 

dinâmica da mulher no setor da cultura e do património. Estas 

questões, e novas abordagens apesar de totalmente novos, têm tido 

eco também, no nosso país que também almeja por um 

desenvolvimento sustentável e harmonioso e pretende equacionar as 

questões do género. Devendo, por conseguinte este plano ponderar e 

responder a essas demandas, equacionadas, como já referido 

anteriormente, orientando-os para esse novo segmento de serviços, 

que encontra eco através de aptidões naturais deste território;  

 Inclusão social e económico de jovens e mulheres, sempre que 

possível 
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iv. Diagnóstico 

Um recurso ao método de análise, FOFA: Quadro - 1 

 Fatores internos Fatores externos 

P
o
n

to
s 

fo
rt

es
 

- Edifício construído de raiz 

- Mobiliários e equipamentos adequados e  

  funcionais 

- Propriedade da CMRGS 

- Tem uma forte parceria de 1 maior ONG 

- Ter sido resultado de um financiamento 

  da EU 

- Ter recebido e realizado vários eventos 

- Estar bastante divulgado 

- Ter privilegiado na sua construção  

  materiais locais e estilo da época colonial  

- CCCV, localizado num sítio  

  classificada como Património da  

  Humanidade 

- Muita procura turística (nacionais e  

  estrangeiros) 

- Muito procurado pelas universidades 

  e estudantes 

- Fácil acesso e localizado na 1ª rua 

  construída na época (a Rua Banana) 

- Localizado a 12km de Praia, capital 

 do país 

P
o
n

to
s 

fr
a
co

s 

- Inexistência de um fundo próprio  

- Risco de uma gestão ineficiente e  

  inoperante  

- Não conseguir propor ou criar atividades 

  geradoras de rendimento 

- Não conseguir envolver os artesãos 

  locais (os beneficiários) 

- Não ser capaz de apoiar empoderamento 

  desses beneficiários 

- Incumprimento do plano de manutenção 

  dos equipamentos e edifício 

- Não ter uma agenda criativa 

- Inexistência de alguns instrumentos 

 legais (ex. regulamento para Guias 

 Turísticos) 

-Insuficiência de mecanismos de 

 controle  

- Necessidade de melhorar o envolvente 

  externo (ruas próximas) 

- Melhorar e reordenar o espaço  

  urbano 

- Melhorar a sinalética do sítio 

 

Alguns dados e informações/ Cabo Verde – Quadro 2 

Fonte: Moreno Alarcon, apresentação na DGT, Praia da Onu-Femme, Cabo Verde 

Turismo/Género – situação de Cabo Verde vs situação global 

 O Turismo é apresentado como uma solução para os ODM, no seu nº 7 e de 

acordo com a OIT - 2013, as mulheres representam cerca de 55.5% de força 

laboral a nível do turismo.  

 Em Cabo Verde o Turismo é 20% do PIB  

 22.5%, de mulheres vêem as responsabilidades familiares como um impedimento 

para trabalharem 

 Em relação ao trabalho pago e não pago, 62%, é realizado por mulheres em todo 

o Cabo Verde  
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v. Metodologia proposta 

Na Gestão do CCCV, deve recorrer-se sempre que possível à metodologia participativa, 

à semelhança do aplicado pelo Projeto Cultura Cidade Velha, do qual como varias 

vezes referidos, o CCCV é um dos produtos, ou resultados.  

Aconselha-se esta metodologia, porque foi sucessiva na experiencia do Projeto Cultura. 

Ou seja quando, se reúne com entidades, personalidades e/ou pessoas individuais para 

apresentar, propor atividades ou discutir e auscultar sobre prováveis orientações que 

devem ser tomadas para um território, do qual todos fazem parte, pertencem ou tem 

algum interesse, a probabilidade de todos se engajarem para o mesmo fim ou para o 

sucesso dessa atividade e realização é muito maior do que o contrario. 

Para a implementação e execução desta metodologia, propõe-se estabelecer encontros 

trimestrais com os parceiros identificados, os beneficiários ou seus representantes, com 

as Entidades, Adjudicante e Proprietário do Bem, Citi Habitat e Camara Municipal de 

Ribeira Grande respetivamente. 

Deverão ser apresentados relatórios semestrais do desenvolvimento de trabalho a Citi 

Habitat e Camara Municipal de RGS. Outros encontros serão feitos, de acordo com as 

necessidades e assuntos. 

vi. Orgânica do CCCV 

a) Equipa do CCCV 

 Gestor (a) – (1) 

 Animador Social - (1) 

 Organizador (a) de eventos (1) 

 Administrador e Financeiro (a) – (1) 

 Serviço Geral de Limpeza – (1) 

 Condutor – (1) 

Pelo período de um ano, período que este plano faz referência, os montantes financeiros 

correspondentes a Gestão do CCCV, no respeitante ao pagamento de Gestor e 

Animador Social, bem como algumas despesas de funcionamento são assumidos pelo 

Projeto Cultura Cidade Velha. 
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Um contrato de prestação de serviço, com tarefas especificadas para o período 

correspondente a um ano será firmado, com esses dois elementos. 

Para este trabalho e como exercício, a data de referência será 31/Abril/2017 a 

31/Abril/2018. 

Os restantes postos deverão ser assegurados pela Camara Municipal de Ribeira Grande 

de Santiago, com a qual já existe um protocolo de entendimento e um contrato, 

relativamente a cedência do CCCV, para o Projeto Cultura Cidade Velha.  

Findo esse período, todas as responsabilidades de despesas financeiras, quer de 

funcionamento, como com o pessoal será da inteira responsabilidade da Camara, ou do 

próprio CCCV, caso já tenha adquirido as competências que lhe auferem autonomia 

financeira na totalidade ou ao menos parcial. 

b) Quadro de Atores do CCCV 

 Citi Habitat – ONG, executora do Projeto, Coordenadora da Gestão 

do CCCV, pelo período do ano referenciado, e constituirá uma 

equipa para a gestão do Centro; 

 CMRGS – parceira de Citi Habitat e beneficiária indireta e 

proprietária do Centro Cultural de Cidade Velha; 

 Outros parceiros identificados: 

 Serviços Descentralizados: Delegacia de Saúde, Policia 

Nacional, Delegação do Ministério de Agricultura e 

Ambiente/MAA, Ministério da Educação e Liceu de Salineiro  

  Confissões Religiosas: Igreja Católica 

 Sociedade Civil: Associação dos Guias Turísticos de RGS, 

Rede de Associações de RGS, Liga Juvenil e Operadores 

Locais/OL 

 Formandos do Projeto Cultura fator de inserção Social e 

Economico no Município de RGS 

 

vii. Orçamento 

Indicado somente rúbricas e capítulos obrigatórios a serem previstos no quadro da 

gestão. Os custos apresentados, não são reais e dizem respeito a 12 meses de 

funcionamento. 
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Nº. Designação Uni./mês Quant. (ecv) Preço Unitário 

(ecv) 

Preço Global 

(ecv) 

I. 

 
Recursos humanos 

1.1 Gestor do Centro 1        12 100.000,00 1.200.000,00 

1.2 Assistente Administrativo e contabilidade 1        12 35.000,00 420.000,00 

1.3 Animador social 2 12 35.000,00 420.000,00 

1.4. Pessoal de Serviços Gerais 2 12 

             

18.000,00             216.000,00                 

 

Condutor 1 12 25.000,00 300.000,00 1.5. 

II. 

 

Consumíveis e logística 

 

2.1. 

2.2. 

 Materiais consumíveis de escritório vg           500,000.00    500,000.00    

2.3. Manutenção dos equipamentos vg  60.000,00 60.000,00 

2.4 Serviços financeiros e despesas bancarias vg  30.237,00 30.237,00 

2.5 Materiais desdobráveis e de marketing vg                       -      275.134,00      275.134,00           

2.6 Divulgação e visibilidade  vg           457,413.00    

2.7 Seguros e impostos sociais vg  350.000,00 350.000,00 

2.8 

Outros serviços: Telefones, internet, electricidade 

e agua vg        12  

         

522,589.00    

          

522.589.00    

2.9 Transporte técnicos 1 12 30.000,00 320.000,00 

2.10 Manutenção e peças sobressalentes veículo 

 

        189,000.00                              150.000,00                       

2.11 Auditorias e avaliações vg 1 150.000,00         150.000,00                       

2.12 Manutenção do edifício vg 12 300.000,00 300.000,00 

III. 

 

Realização de eventos 

 

3.1 Exposições vg   345.762,00 

3.2 Palestras vg   180.000,00 

3.3 Formações vg                       -                              -      

            

796.231,97    

3.4 Impressão/Banner e outros vg                       -                              -      

            

344,590.00    

 
TOTAL 

     

62.579.560,00    

 

 

viii. Acompanhamento e gestão do CCCV17 

Porque a CCCV devera ser gerida por uma equipa de gestão mediante um contrato de 

gestão, alguns instrumentos de acompanhamento e controle serão indicadas para 

servirem de orientação para o trabalho da referida equipa. 

                                                           
17 Instrumentos e ferramentas de controle da gestão do CCCV 
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Elenco, algumas que serão imprescindíveis para o uso no seguimento da execução da 

gestão do CCCV: 

 

(a) Regulamento do Centro Cultural Cidade Velha 

O CCCV terá a sua disposição um regulamento de funcionamento. 

 

(b) Quadro Lógico  

 Logica de intervenção Indicadores 

objetivamente 

verificáveis 

Fontes e 

meios de 

verificação 

Hipóteses 

O
b

je
ti

v
o
s 

g
er

a
is

 Elaborar um Plano de Gestão e uma Agenda 

Cultural para o CCCV, do Município de Ribeira 

Grande de Santiago  

Funcionamento do 

Centro 

Equipa de Gestão 

criada 

Agenda Cultural 

Implementada 

Número de usuários 

criados 

CCCV a 

funcionar  

Lista 

diferenciada 

dos usuários 

do CCCV 

 

O
b

je
ti

v
o
s 

es
p

ec
íf

ic
o
s 

 Apoiar planificação e o desenvolvimento do 

turismo em RGS 

 Preservar o bem patrimonial/CCCV  

 Propor e criar mecanismos de gestão auto 

sustentada  

 Criar e identificar novos pontos ou sítios de 

interesse cultural e patrimonial, (um roteiro)  

 Incentivar e promover atividades de 

economias criativas 

 Apoiar a propor medidas de preservação dos 

bens patrimoniais existentes  

 Criar e promover sinergias para garantir a 

sustentabilidade da gestão 

 Promover as atividades (com valores 

acrescentado): tipo o património cultural 

imaterial deste território  

 Propor parcerias com outras entidades ou 

cidades património  

 Incentivar e promover, trabalhos de pesquisa 

relacionados com RGS, ou questões relacionadas 

com a Cultura como Património 

Plano turismo 

elaborado e 

envolvidos no 

processo  

CCCV conservado 

e funcional 

Roteiro criado e 

divulgado  

Eventos e 

exposições realizadas  

Documento 

produzido com lista 

de medidas propostas 

Pelo menos 1 

trabalho produzido 

por uma 

Universidade ou 

estudiosos do setor 

Documento 

produzido 

Lista de 

despesas de 

manutenção 

e/ou obras 

realizadas 

Memorandos  

Registos de 

presença nas 

atividades 

realizadas 

Registos 

fotográficos 

Entrevistas 

e/ou 

depoimentos 

Não implicância 

da comunidade 

beneficiaria 

Não aprovação do 

Regulamento de 

funcionamento do 

CCCV 

Não ter um fundo 

inicial, ou um 

apoio fixo por 

parte da CMRGS 
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R
es

u
lt

a
d

o
s 

es
p

er
a

d
o

s 

Roteiro de turismo elaborado 

CCCV, conservado, preservado e a funcionar, 

com uma agenda cultural implementada  

Um roteiro de sítios de interesse turístico 

criado 

Um circuito dos patrimónios imateriais 

identificados e divulgados pelo CCCV 

Uma bolsa da comunidade de artesãos 

envolvida nas atividades do Centro  

Parceiros identificados e parcerias criados 

Documentos de 

roteiro produzido e 

aprovado pela 

CMRGS, C-HB e 

pelos beneficiários da 

ação 

 

Documento 

roteiro 

Utilizadores 

do roteiro 

Registos 

fotográficos  

Disponibilidade e 

aceitação da 

proposta por parte 

da CMRGS e de 

sua parceira o Citi 

Habitat 

Disponibilização 

de um fundo 

inicial 

Uma carteira de 

parcerias 

A
ti

v
id

a
d

es
 a

 d
es

en
v

o
lv

er
 

Reuniões e encontros com as entidades 

(parceiros, beneficiários) 

Divulgação do espaço e dos serviços e custos 

Sessões, de sensibilização para o uso do CCCV 

Divulgação do plano de atividades e da Agenda 

Cultural 

Ações de sensibilização para a realização das 

atividades sobre a preservação e conservação dos 

patrimónios e Bens Culturais 

Discussão das propostas de parcerias e 

assinatura dos protocolos de entendimento 

Realização de exposições/vendas de: livros, 

artesanatos, feiras gastronómica etc. 

Realização de tertúlias e work shops temáticos 

Criação de grupos de artesãos permanentes  

Produção de brindes e peças com logos 

próprios para comercialização como lembretes 

CCCV existente e 

equipamentos e 

mobiliários também 

Equipa de gestão do 

Centro 

Transporte próprio 

Os custos e o 

orçamento  

O regulamento do 

CCCV aprovado 

Um fundo fixo 

Os contratos de 

gestão e equipa de 

gestao. 

 

 

(c) Cronograma de Trabalho – (proposta para o ano referenciado)  

Apresentado no ponto Agenda Cultural, com um plano complementar. 

 

(d) Orçamento de funcionamento do CCCV (ano de referencia) 

Consultar o documento e proposta de orçamento no ponto, vii. 

 

ix.  Visibilidade e comunicação 

Porque a comunicação e divulgação será o ponto-chave para angariar os serviços e mais 

usuários, é de extrema importância e relevância, serem previstos e propostos 

documentos de comunicação e visibilidade, dos mais variados, desde documentos 

formatos papeis (flyer, cartazes e folhetos informativos) a formatos digitais. 

Num mundo cuja era é marcada pelo uso e recurso as novas tecnologias, penso que 

deve-se aproveitar esses canais de comunicação, para apoiar a divulgação da execução 
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das atividades propostos, apoiar a sensibilização e engajamento, bem como atingir a um 

numero muito maior de leitores, potencias parceiro, ademais de apoiar também na 

edução e obtenção de resultados propostos. 

 

Por isso, é aconselhável de pensar e propor a criação de uma página de FB que ajude a 

divulgação das atividades e do que se propõe com esse CCCV, bem como da publicação 

por meio desses instrumentos dos diversos tipos de serviços, da disponibilidade de uso, 

bem como das marketings a volta de um ou outro produto. 
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5.5 AGENDA CULTURAL DO CENTRO CULTURAL CIDADE VELHA 

- 2017 – 

 

Numa altura em que tanto se fala no turismo cultural em Cabo Verde, a feitura de uma 

Agenda Cultural, especificamente voltada para a Cidade histórica da Ribeira Grande 

Santiago (Cidade Velha) merece um especial realce. Uma agenda que leva em conta a 

cultura material e imaterial das Gentes da Cidade Velha, de modo a que a passagem por 

este Sítio seja obrigatória para quem queira compreender a dimensão histórico-cultural 

do único Sítio em Cabo Verde, Património da Humanidade. 

 

Fig.5- Se Catedral, Cidade Velha 

 

Fonte: Arquivo - Projeto Cultura Cidade Velha 

Aqui a ideia é propor as datas mais importantes ou que tenham alguma simbologia, 

para: 

i. este território, Ribeira Grande de Santiago, Cidade Velha; 

ii. dias e festividades da Camara Municipal de RGS; 
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iii. dias e festas de Religiosas; 

iv. dias e festas internacionais ligadas a culturas, ou as atividades que tem a 

ver com as açoes propostas pelo CCCV; 

v. dias e festas que acontecem no Município da Praia, como é o caso da 

AM18E ou o Kriol Jazz Festival19, atividades de cariz internacional, em 

que Cidade Velha, pode oferecer e propor atividades paralelos e outros; 

vi. algumas outras paragens, o caso de Festa de Milho proposto pelo Projeto 

Cultura fator de inserção Social e Economico no Município de Ribeira 

Grande de Santiago, uma alternativa para a festa de milho em Ribeira 

Seca no interior de Santiago, que tem a festa de milho e que Cidade 

Velha, pode aproveitar a oportunidade de por estar próximo da Cidade 

Capital; 

vii. atividades e eventos internacionais (culturais e negócios) que sirva para 

propor atividades, para criar uma dinâmica e propiciar oportunidades 

económicas, para as gentes artesãos, Operadores Económicos ou ainda  

para promover o Sítio. 

 

De acordo com as notas e observações do parecer do trabalho, será necessário para 

além de indicar a programação de eventos determinar as possibilidades de gestão e 

planificação da execução.  

Propõe ainda, a inovação em termos de proposta de eventos vinculados ao CCCV, 

criando ciclo de gestão cultural e desenvolvimento turístico. 

 

Estando de acordo com o parecer, regista-se no entanto que a gestão e a planificação da 

Agenda Cultural estará na dependência da gestão do CCCV, ou seja a planificação da 

execução dessa agenda estará implicitamente ligada a gestão do Centro. E, todos os 

recursos humanos e financeiros estarão alocados ao centro ou poder-se-á recorrer a um 

ou outro serviço, dependendo da atividade que se propuser. 

                                                           
18 Atlantic Music Expo – realizada anualmente na cidade da Praia, Santiago - Cabo Verde 

 
19 Concertos internacionais de Jazz, realizadas anualmente na cidade da Praia, Santiago - Cabo Verde 
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A ideia de ser ter ou desenhar propostas de eventos de forma a tirar partido do potencial 

que existe neste território faz sentido. Mas, também o recurso à extensão de atividades 

paralelas por ocasiões de realização de atividades internacionais que tem decorrido na 

cidade da Praia anualmente poderá ser uma via, pois Cidade Velha é sempre um 

percurso obrigatório.  

Por esta razão, a agenda proposta pode-se ajuntar a realização de atividades que sejam 

rentáveis, com custos pré-estabelecidos e diferenciados por tipo de atividades e 

serviços. Estes deverão ser sempre divulgados e ou afixados em lugares bem visível de 

modo a ser o mais transparente possível. 

 

Da Agenda Cultural do CCCV, passarão a constar atividades e eventos que versam os 

aspetos e razoes que motivaram a designação e o reconhecimento de Cidade Velha 

como Património Mundial, que catapultou-o para os circuitos e roteiros do turismo 

internacional, colocando-o no mapa histórico-cultural do mundo e entre os lugares que 

marcaram para sempre a humanidade.  

 

5.5.1. As atividades a desenvolverem-se estarão direcionadas para ou sobre: 

 

a. Cidade Velha, enquanto Património da Humanidade, e primeira cidade 

construída pelos europeus nos trópicos, tem um potencial enorme para a história 

e suscita interesse a vários níveis. Pode-se pensar em realizações de ciclos de 

tertúlias temáticas e focadas em temas voltadas para a Cidade Velha, por 

exemplo sobre os temas de figuras da época etc. Os potenciais participantes 

destas tertúlias poderiam variais desde estudantes universitários, investigadores 

e estudiosos a simples cidadão com interesse pela história; 

b. O peso da sua história multisecular e a sua importância geoestratégica na 

formação do Mundo Novo; 

c. uma outra atividade que também poderá ser rentável e proposta será o uso da 

sala de leitura e o acesso ao acervo bibliográfico mediante um custo de uso 

d. exposições temáticas e atividades dirigidas a crianças, como por exemplo os 

desfiles de Estatuas Vivas, trajadas com figuras da Época Colonial, ou com as 
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figuras que passaram por RGS (tais como o Pirata Francis Drake, o Padre 

António Vieira, o naturalista inglês Charles Darwin entre vários outros); 

e. propõe-se ainda elaborar um roteiro sobre o turismo rural e sobre o turismo 

religioso; 

f. promoção e divulgação da lista de inventario do Património Cultural e Imaterial 

para facultar as informações devidas e necessárias; 

g. elaborar e comercializar uma carta com a lista de inventario  dos PCis de RGS 
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5.5.2. Ideias e propostas de Programa atividades, em complemento a Agenda 

     Cultural - Quadro 3 

Nº. Designação/temas Destinatário Período 

1. Realização de ciclo de Tertúlias 

sobre:  

i. Património edificado e 

imaterial; 

ii. Papel de Cidade Velha, na 

história mundial enquanto 

património; 

iii. Figuras de época; 

iv. Arqueologia em Cidade 

Velha 

 

 

i. Alunos do ES e 

do EBI 

ii. Sem especificação 

(a qualquer com 

interesse pela 

historio) 

iii. Moradores de 

RGS, Alunos do 

EBI, ES etc. 

iv. Idem 

 

 

 

 

Trimestral 

2. Debates temáticos   Pesquisadores, 

investigadores; 

 Operadores 

Económicos 

 

Mensal 

3. Formações Diversas 

i. Em línguas estrangeiras 

ii. História de Cidade Velha 

iii. Conservação e pequenas 

intervenções na preservação 

dos Bens 

iv. Restauração 

v. Instrumentos musicais típicos 

(cimboa por ex.) 

 Jovens,  

 Mulheres 

 Homens 

 

4. Exposições  Temáticas  Estudantes  

 Estudantes 

Universitários e 

do EBI 

 Moradores e 

Operadores 

Locais 

Calendários 

escolares 

 

E venda livros Calendários 

escolares  

festivos 

5. Disponibilização de informação 

turística 

Turistas nacionais e 

internacionais 

Permanente 
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5.5.3. Protocolos 

Para a viabilizar algumas dessas atividades, elencam-se alguns protocolos, que poderão 

ser discutidos e firmados, em específico com algumas das entidades que estiveram 

envolvidas ao projeto que deu vida ao CCCV e ao próprio centro que funcionou durante 

quase 2 anos, enquanto decorria o projeto. 

i. Com o Arquivo Nacional Histórico, que poderá apoiar na disponibilização e 

montagem de exposições temáticas e ainda com disponibilização de livros e 

documentos para venda; 

ii. Com o IPC, Instituto do Património Cultural – também com o mesmo objetivo. 

Disponibilização por parte deles do espólio que deles para também expor; 

iii. Com as Universidades (Uni-Piaget e Uni-CV) e Escola Secundaria de Salineiro, 

para participação e apoio na realização das tertúlias e/ou debates; 

iv. Com as Nações Unidas e a Comissão da Unesco. 

 

Novos e potenciais parceiros, passiveis de auscultar a sensibilização e envolvimento: 

i. Com a União Europeia, organismo financiadora do CCCV e com a qual o 

podem ser realizadas eventos por ocasião da comemoração da Parceria 

Especial entre Cabo Verde e EU; 

 

ii. Com o Ministério da Cultura, que eventualmente poderá também ter 

interesses em realizar atividades no CCCV, devido a especificidade do 

sítio e entidade com a qual, poder-se-á desenvolver contratos programas 

de parceria e por esta via, garantir alguma sustentabilidade do Centro; 

 

iii. Com a recém criada Associação dos Guias Turísticos de Cidade Velha, 

um grupo de 21 formandos do curso Guia Turístico do Projeto A Cultura 

como fator de Inserção Social e Economico no Município de Ribeira 

Grande de Santiago, para estabelecer um acordo de entendimento de 

ajuda mutua na captação de serviços e clientes, referindo-se 

concretamente aos serviços de guias turísticos muito procurado neste 

Município; 
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iv. Da mesma forma poderá ser acordada também um outro protocolo de 

entendimento para serviços com os formandos de Cozinha e Pastelaria, 

também formandos do Projeto. Com estes seria para prestação de serviço 

na área de cozinha e pastelaria, pois o CCCV tem uma kitchenet criada 

para reforçar a capacidade e autonomia financeira através da venda dos 

serviços de café, e pastelaria. Ementas específicas poderão ser 

elaboradas, para um serviço diferenciado; 

 

v. Com a Associação dos “Grupos de Batucadeiras”, para apoiar a 

promoção do CCCV, e dos grupos, e dinamizar e endossar as culturais 

realizadas pelo Centro, apoiando também uma das manifestações 

culturais mais antigas de Cabo Verde; 

 

vi. Com algumas Agencias Turísticas, para venda de serviços e canalização 

de clientes; 

 

vii. Com a DGT e as Camaras de Comercio e Turismo para também uma 

planificação conjunta de receçao e informações relativas as visitas 

turísticas e dos cruzeiros turísticos; 

 

viii. Com o Ministério de Agricultura e Ambiente no apoio técnico 

para a criação de um novo interesse e reprodução de um viveiro de 

espécies que em tempos eram acondicionadas em RGS. 
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Proposta para a Agenda - Dias e datas de interess 

31 de Janeiro – Dia do Santíssimo Nome de Jesus 

8 de Março  – Dia Internacional da Mulher 

15 de Março  – Dia Mundial dos Direitos do Consumidor 

19 de Março  – Dia do Pai 

21 de Março – Dia Mundial da Floresta;  Dia Mundial da Árvore;  Dia mundial da 

Poesia;   

22 de Março – Dia Mundial da Água 

24 de Março - Dia do Estudante 

27 de Março - Dia Mundial do Teatro  

29 de Março - Dia Mundial da Juventude 

2 de Abril  – Dia Internacional do Livro infantil 

7 de Abril –  Dia Mundial da Saúde 

18 de Abril  – Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

22 de Abril  – Dia Mundial da Terra 

23 de Abril  – Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor 
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26 de Abril  -Dia Mundial da Propriedade Intelectual 

29 de Abril  – Dia Mundial da Dança 

1 de Maio  – Dia da descoberta de Ribeira Grande de Santiago/Cidade 

Velha 

15 de Maio  – Dia Internacional das Famílias 

18 de Maio  – Dia Internacional dos Museus 

21 de Maio  – Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Dialogo 

1 de Junho –  Dia Mundial da Criança 

4 de Junho –  Dia Internacional das Crianças Inocentes Vitimas de 

Agressão 

5 de Junho –  Dia Mundial do Ambiente  

17 de Junho  – Dia Mundial de Luta Contra a Desertificação e a Seca 

12 de Agosto Dia Internacional da Juventude 

19 de Agosto Dia Mundial da Fotografia 

23 de Agosto Dia Internacional para a Memória do comércio de Escravos e 

sua Abolição 

31 de Agosto Dia Internacional da Solidariedade 

8 de Setembro –  Dia Internacional da Alfabetização; Dia da 

Solidariedade das Cidades Património mundial 
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7.  RESULTADOS  

 

Com a participação no curso, esperava capacitar e adquir competências nas questões 

ligadas ao património gestão de bens culturais, para além de conhecimentos relativos 

aos procedimentos sobre a classificação de bens e patrimónios culturais. 

Os organizadores propuseram com esse 1º curso, que os formandos adquirissem 

conhecimentos e competências nomeadamente para: 

a) Analisar de forma critica os valores atribuídos aos bens culturais com os quais 

lidam, bem como de sugerirem novas formas de valoração e significação desses 

bens; 

b) Conhecer e problematizar os modelos existentes e trabalharem com diferentes 

perspectivas sobre a gestão de bens culturais respeitando sua diversidade e 

necessidades específicas; 

c) Ser capaz de a partir do conhecimento do contexto sociocultural dos bens 

culturais, planear, executar e avaliar ações e projetos, desenvolvendo os saberes 

plurais e estratégicos dos atores envolvidos com a gestão do património cultural; 

d) Obter imputs e ferramentas para a melhoria e adequação, que se mostrassem 

necessárias ao projeto apresentado.  

 

A meu ver os objetivos e resultados foram alcançados na sua totalidade, ou pelo menos 

no que me diz respeito, considero ter adquirido todas elas, e de modo mais particular 

foi-me possível obter e conhecer outras experiências e similitudes em gestão e planos de 

gestão de patrimónios (que como varias vezes frisei, era para mim uma matéria nova. O 

conhecimento que tinha ate então, era empírico). Enumero alguns aspetos: 

(i) Tendo tido um 1º contato mais próximo, nesse setor no decorrer do 

exercício profissional, enquanto Gestora do Projeto “Cultura Cidade 

Velha”, o meu conhecimento era quase que nulo, sobretudo em matéria 

de procedimentos e algumas normativas citadas ao longo do curso; 

(ii) Obtive um manancial bastante elevado de conhecimentos nessa matéria, 

sobretudo em termos de políticas de gestão, conceitos e bibliografia, 

profissionais etc.; 
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(iii) Varias informações e um conhecimento mais globalizado sobre o que 

existe a nível mundial do património cultural, experiencias positivas e 

outras nem sempre sobre o património cultural; 

(iv) Esta formação veio a propiciar um alargamento da área de abrangência e 

atuação, possibilitando o acesso a experiencias novas e inovadores, que 

poderão servir de modelos e exemplos para aplicação além do projeto 

apresentado; 

(v) Outro fato de importância de registo é a hipótese discutida com um outro 

colega, sobre a possibilidade de criação de uma plataforma ou uma 

página de internet comum com todos os participantes incluídos, a fim de 

manter e continuar a partilha de experiencia já adquirida; 

(vi) A fim de garantir a continuidade da relação criada, uma lista de contatos, 

dos participantes foi partilhado e divulgado entre os colegas de 

formação. 

 

Considero ter obtido resultados importantes, pese embora um ou outro não esteja 

ligado ao projeto apresentado, mas é de forma inquestionável uma maior valia técnica 

para a minha vida profissional.  

a) Capacidade e competências adquiridas em matérias de gestão de bens 

culturais: terminologias e conceitos novos e diversos; 

b) Um listado enorme relativamente a legislação, bibliografia no respeitante ao 

assunto, Bens Culturais e Patrimónios reconhecidos e classificados, 

conforme procedimentos da Unesco; 

c) A oportunidade e troca de experiencias com outras realidades e 

conhecimento/vivência de Patrimónios e Bens Culturais existentes algumas 

experiências positivas passíveis de aplicar; 

d) Conhecimento do Centro Lúcio Costa (staff e alguns trabalhos por eles 

desenvolvidos, a potencialidades prováveis de futuras relações), dos países 

de compõem a Região 2 da Unesco;  

e) Conhecimentos adquiridos sobre a valoração de um Bem Cultural.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os temas do Modulo 1, de acordo com o programa proposto e distribuído foram 

realizados e estiveram de um modo global com um nível muito elevado, tendo inclusive 

ultrapassado as minhas expectativas. 

A conjugação, desde os vários formadores, pluridisciplinares e de experiencias 

diversificadas, ajuntada aos formandos que tomaram parte neste 1ª formação, aonde 

apresentaram as suas propostas e as várias experiencias, foram momentos sui generis, 

que permitiram a formanda aquisição de novas competências, facultando valências não 

possuídas ate então. 

Tais capacidades e competências, além das informações globais a nível mundial do 

existente em relação ao Património, Legislação sobre este setor adquiridas ao longo 

dessa formação, independentemente de serem validadas por um certificado, tem alcance 

e aporte incalculável, pois será uma nova ancoragem para novas e outras abordagens. 

 

O Modulo 2, em que o trabalho deveria ser desenvolvido no país de origem, teve 

alteração também no cronograma20, o que constituiu algum constrangimento, pois 

sobrepôs a outros compromissos profissionais, o que dificultou a realização do trabalho 

e consequente melhorias de acordo com alguns aspetos e sugestões apontadas no 

parecer. 

De todo o modo, a meu ver o prazo para revisão do TCC, deveria ser superior ao 

concedido, e fica da minha parte as recomendações para que no futuro esse aspeto fosse 

tido em conta e revista pelos organizadores do curso. 

No meu caso, considero que o fator tempo não favoreceu o desenvolvimento na 

plenitude do trabalho.  

Dos itens que nortearam a avaliação dos consultores, e apesar de não ter sido apontada, 

optei por alterar a estrutura do trabalho, com a introdução do ponto “Justificação”, como 

um dos capítulos que antecede o ponto “Desenvolvimento”, ao invés de ser um 

subponto deste último.  

Alguma bibliografia também foi adicionada, para além de outras informações e dados. 

 

                                                           
20 Emails com novos prazos, de receçao de parecer do TCC e da entrega versão corrigida. 
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É meu entender que este curso pôs à disposição dos formandos um manancial de 

informações e partilhas entre os participantes.  

A oportunidade gerada não só em termos de conhecimentos, mas também de se 

conhecerem e de particularmente conhecerem também a Região 2 e da qual Cabo Verde 

faz parte. Esta realidade antes desconhecida proporcionou a oportunidade de os 

formandos passarem a comunicar-se. 

É também verdade que esta possibilidade facultou partilhas a outros níveis e trocas de 

experiencias ou discussões alargadas sobre essas temáticas, eliminando as práticas 

recorrentes de exclusão que muitas vezes incorreram em erros técnicos gravosos. 

 

Num mundo cada vez mais globalizado, a tarefa de gerir Bens Culturais é cada 

vez mais ingente, obrigando a capacidades maiores, a maiores relações e a mais 

diversificada e abrangente possível. 

Desta forma, o tratamento e o alargamento a nível da dimensão geográfica, 

conjugando esforços e identificando o que há de comum, poderá ser uma via, 

para minimizar os riscos cada vez maiores a nível da degradação dos bens 

culturais e a depilação dos patrimónios. 

A optimização de recursos, as partilhas e o recurso a tecnologias cada vez mais 

avançadas poderá ser uma via a utilizar, para se alcançar e atingir alguns 

objetivos e metas que se propõe a nível da cada país ou região. 

Este objetivo do CLC, que tem a pesquisa, a capacitação e a difusão de 

conhecimentos do Património Cultural, com vista a ampliação das 

possibilidades de atuação dos profissionais e instituições que lidam com a 

preservação de bens culturais em sua Região de Abrangência, é considerada 

pela formanda, como muito bem-vinda, sobretudo quando os recursos rareiam e 

países como Cabo Verde, com poucas capacidades também devido à 

insularidade, as necessidades de apoios, são sempre mais precisados e do mais 

variado possível. 

O acervo bibliográfico e o manancial em termos de legislação e normas que 

existem a nível mundial sobre as questões de Bens Culturais e Patrimónios é um 

importante documento de consulta, pois raras vezes se tem acesso a compilação 

tao completa e importante e que seja de conhecimento dos técnicos. 
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Em termos de conclusão, é importante realçar que este curso deve ser 

continuado para outros profissionais, ampliando o leque de técnicos nessa área 

dentro da Regiao2, em que estamos inseridos, e que ainda não tiveram acesso a 

ele. Mas, deve-se ainda se possível prosseguir e alargar com novos módulos, 

aos formandos desse 1º Curso, que proponho vivamente ser continuado. 

Defendo pois, que a esses 1ºs formandos, o CLC deve através da UNESCO 

envidar esforços de modo a garantir de forma cabal e definita a ampliação de 

capacidades técnicas e profissionais no campo de Património Cultural, a países 

que com eles compõem a Região 2, de forma a responder ao cumprimento dos 

ODS, no respeitante ao desenvolvimento inclusivo, sustentável e equitativo.  

“O objetivo 10 do Desenvolvimento Sustentável propõe até 2030, empoderar e 

promover a inclusão social, económica e política de todos, independentemente da idade, 

género, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição económica ou outra. Garantir 

a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive através 

da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, 

políticas e ações adequadas a este respeito”21 

 

Na minha óptica o desequilíbrio existente a nível das regiões geográficas é 

ainda, abismal, e por isso os que possuem alguma capacidade humana de saber 

fazer, ou então que tem mais recursos e meios, no caso da região a que 

pertencemos, que acredito as razoes porque os nossos países se juntaram é por 

haver algo de comum, por isso devemos fazer um task force, ou o que chamamos 

em Cabo Verde de um “djunta mô” (juntar as mãos) para podermos apoiar no 

desenvolvimento da Cultura dos nossos países. 

 

 

 

 

 

                                                           
21 https://www.unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/31979-objetivo-10-reducao-das-

desigualdades 
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ANEXO 1 

 

Quadro resumo 4 

Formação 1º Curso de capacitação para Gestores de Bens Culturais, 

CLC/UNESCO 

Título do trabalho Plano de Gestão do Centro Cultural de Cidade Velha e 

Agenda Cultural para o CCCV 

Nome do redator Carla Martins 

Objeto Trabalho conclusão de curso módulo a distancia, Modulo 2 

Local e período Praia, 01 de Dezembro/2016 a 15 de Abril/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. /Ilustrações e símbolos da Cidade Velha 
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Figura.5 – Pelourinho Cidade Velha 

/um dos monumentos mais simbólicos da Cidade Velha/ 

 

 

Figura.6 – Vista Cidade Velha 

(Fonte: https://www.google.cv/) 

 

 

ANEXO 3/2.1.1. Ilustração do Centro Cultural de Cidade Velha - CCCV 

https://www.google.cv/
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Figura.7 – Centro Cultural Cidade Velha/CCCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.8– Layout do CCC 
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