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TEMA: O Sucesso da 
candidatura da 
Cidade Velha a 

Patrimônio Mundial, 
26 de Junho de 

2009; 
 



Sonhos: 

 

Cidade da Ribeira Grande (séc. XV a séc. II)? 

Ou Cidade Velha (Cidade da Ribeira Grande de Santiago, 

séc. XIX a XXI)? 

Sonho de ver a cidade classificada como um bem misto 

(natural e cultural)? 

A cidade velha não tinha valor nem universal e excecional, 

para a equipa daa história geral? 

A população local expetante (pensando que iam ganhar 

dinheiro fácil com o turismo) 

Realidades:  

A fruição da população é coletiva; 

Centro histórico Cidade Velha, incluindo uma parte do mar e das ribeiras; 

Turismo cultural aumentou; 

 





1. Identificação do Bem Cultural  

Localização – Cidade Velha fica a cerca de 12 km da 
Praia capital, cujas coordenadas UTM 14º,54’N, 36’ 
O. Santiago é a  maior  ilha do arquipélago de 
Cabo Verde, localizando a 500 km do Cabo Verde 
que fica no Senegal. 

Área: 200 hectares 
Habitantes: 2.000, senso 2010 com cerca de 250 

agregados familiares 

 

 

 



1. 
Município 
da Ribeira 
Grande de 
Santiago – 

Cidade 
Velha – 

Patrimônio 
Mundial-

2009 
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Identificação do sítio (local) (12 páginas) 

Cidade  Velha, 2004.7 ha Zona Tampão 

1795.6 ha 

Zona Não Edificandi 

90 a 100 ha 

Zona Protegida  

209.1 ha 



Descrição do sítio 1 (31 páginas) 

Os elementos da paisagem 



1.3. Descrição  

 

 A Cidade de Ribeira Grande, (Cidade Velha) emergiu 
numa  baía do porto, a foz  de uma ribeira e de um 
vale profundo e escarpado, dividido pelos planaltos 
vulcânicos.  

 Situado entre paisagens lunares secas e ventosas e 
com pouca chuva, forma um oásis resguardado que 
oferece  uma paisagem deslumbrante ao visitante 
(Dossier de candidatura, 2008).   

 Os vestígios patrimoniais civis, militares e religiosos de 
Ribeira Grande  e as casas das aldeias, permitem 
facilmente ao visitante imaginar o poder desta  praça 
forte e os interesses comerciais  da sua defesa 
(Dossier de candidatura, 2008).   

 



Descrição do sítio 2 (31 páginas) 

Monumentos militares 
Fort de São Lourenço 

 

 

Fort de São Braz 

 

 

Muraille du port 

 

 
Fort de Presidio 

 

 
Fort de São Verissimo 

 

 
Forteresse royale de São Felipe 

 

 
Fort de São João dos Cavaleiros 

 

 
Fort de São Antonio 

 

 
As fortificações 



 Descrição do sítio 3 (31 páginas) 

Monumentos religiosos 

Os vestígios da arquitetura 

religiosa 



Descrição do sítio 4 (31 páginas) Monumentos Civis 

Os espaços públicos 



Descrição do sítio 5 (31 páginas) Características urbanas 

 Photos 34 et 35 Photo 36 Photo 37 et 38 

 Rua Banana e rua Carrera Rua Calhao  Rua Direita 

   Bairro central do Pelourinho Bairro São Sebastião 

Ruas históricas 

Os Bairros da Cidade 



Descrição do sítio 6 (31 páginas) Características Arquitetónicas 

A arquitetura tradicional ou vernácula 



Descricão do bem 7 (31 pages) 
Marcos cronológicos História e 

Monumentos 
 

1450 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

Mise à sac par Jacques Cassard 1712 

Raid de Drake & Hawkins 1577 

1556 

1705 

Construction de la 
cathédrale 

1550 Déjà 500 maisons de construites 

1657 Construction du  

            couvent São Francisco 

1587 - 1593  
Construction de la forteresse 
 

1495 Construction de l’église  

           notre dame Do Rosário 

Fondation de la ville 1462 

1512 ou 1520 Installation du Pilori 

1999 - 2001 Restauration des monuments 

1960 Reconstruction des murs de la forteresse et travaux sur Notre Dame Do Rosario 

            Restauration du Pilori 

1770 Transfert de la capitale à Praia  

            Démolition des grands édifices de Ribeira Grande inutilisés et transfert des pierres à Praia 

Déclin des monuments et érosion des ruines 

1462 Construction de l’église notre 

dame Da Concepção 

Les quartiers São Bras et  
São Sebastião se développent 

1712 Destruction de la cathédrale 

La traite illégale se poursuit jusqu’en 1879 

Abolition de la traite par décret 1836 



 

• 1.4. História   

 

Ribeira Grande é a  primeira cidade europeia criada no 
sul do Trópico de Câncer, fundada logo após a 
descoberta da ilha de Santiago, por volta de 1460, 
pelos navegadores Diogo Gomes e o genovês  António 
de Noli; 

Capital de CV em 1533 e sede da Diocese de CV e das 
regiões costa africana;  

A sua localização privilegiada na foz dum vale e num 
arquipélago afastado do continente africano, favoreceu 
o seu desenvolvimento rápido, tendo sido na época 
uma das primeiras plataformas insulares no 
relacionamento entre duas civilizações: a Europa 
Ocidental e a África Subsaariana.  

 



2.1. Estratégias de valorização do bem cultural  

 

• Os monumentos recuperados por via da cooperação 
internacional 

• Intervenção nos monumentos por meio da prospeção e 
escavação arqueológica; 

• Conservação, restauro e a consolidação in sito; 

• Interpretação dos monumentos e sítios, fizeram com que 
dos monumentos mantivessem em estado de 
conservação; 

• Cooperação internacional com a  Espanha e Portugal;  

• Essas campanhas de conservação e restauro estiveram na 
base de uma dinâmica de valorização patrimonial, 
incluindo as habitações sociais privadas;  

• Os trabalhos de conservação e restauro têm igualmente 
permitido formar muitos operários e reciclando muitos 
outros daqueles que já sabiam operar.  



Intervenção nas casas  dos 
moradores 



Uso dos materiais locais 



 
 
• Processo de conservação e 

restauro continuam no sitio; 
• Alguns foram conservados 

no seu estado atual, como a 
catedral, cujas ruínas foram 
objeto de limpeza e de 
estabilização com o apoio da 
cooperação portuguesa em 
2004. Apenas algumas 
partes dos muros foram 
restabelecidas, para facilitar 
a leitura do volume. Os 
telhados da catedral 
desapareceram. As 
aberturas e as bases dos 
pilares no cruzamento do 
transepto são ainda visíveis. 
Esta ruína hoje estabilizada, 
ilustra indelevelmente a 
história movimentada da 
cidade. 
 



2.2. Estado de conservação sítio                        Ameaças 

Habitações 
 

Estado conservação bom 

Estado conservação suficiente 

Estado de conservação mau 

Estado de conservação rasoável (carece de 

correções) 

 

Monumentos 
 

 

Restaurados 

Conservados ou consolidados  

Necessita de Intervenção 

 
Degradação física 



2.3. Estado de conservação do sítio 2 
Ameaças 

Proximidade da Cidade da 

Praia; 

Demanda dos investidores 

turísticos; 

 Aumento rápido da 

população local (sem zona 

de expansão); 

Vendas de habitações e 

terrenos de construções aos 

promotores turísticos não 

residentes descontrolados. 
Visita  da Rainha Sofia de Espanha a 

Cidade Velha em 2005? 



Equipe técnica multifacetada para a elaboração do Dossier 2006 

Etapas de Inscrição de  

Cidade Velha 

Governo • Elaboração do dossier de Candidatura e do Plano de Gestão 2006 a 2008 

comitê do patrimônio Mundial 

• Decisão e Classificação 

comitê de Gestão e Consultivo 

Centro do patrimônio Mundial 

• Verificação técnica do dossier (CPM-Paris) 

ICOMOS 

• Avaliação do sítio (Cidade Velha) 

Junho  

2009 

Fevereiro - Junho 

2008 

Junho 2008 - 

Junho 2009 

2009 a 2014 

Janeiro de 2007  

Janeiro de 2008 

MC-IIPC, CMRGS, Instituições 

Públicas e Privadas e 

População Local 



Equipa de preparação do dossier de 
Candidatura 2006 a 2009 

Carlos de Carvalho, Charles Samson Akibodé, Martinho Brito e Zelinda 
Cohen – Ex-IIPC (IPC)  

António Correia e Silva e José Maria Semedo – Uni-CV 

Isíldo Gomes – INIDA 

Iva Cabral - Assembleia Nacional 

Ilídio Cabral Baleno - Presidência da República  

Sérgio Blanco Ania - Cooperação Espanhola - IIPC  

José António Andrade - DGOT 

Maria da Luz Pires - IAHN 

Sébastien Moriset – CPM - UNESCO  
Com apoio de: Pessoas Colectivas e Individuais; Serviços 

Desconcentrados do Estado; Moradores da Cidade Velha do MRGS; e 
vários peritos internacionais. 



O conteúdo da Proposta de Inscrição 

1. Identificação do sítio – Cidade Velha – Bem misto. 
Descrição do sítio - Localização geográfica - 14º55’N, 

23º31W. 
2. Descrição do bem – ruínas conservadas. 
portuguesa. 
3. Justificação da inscrição – 1ª Cidade colonial da expansão  
4. Estado de conservação – Lei de base patrimônio, 

classificação como patrimônio nacional, normas de 
construções, ratificações das convenções e  gestão pública 
e privada (IPC, IIPC, Próim-tur e CMRGS, comitê de Gestão.  

5. Seguimento – Gabinete Conjunto, comitê de Gestão e 
Consultivo e População Local. 

6. Documentação – Arquivo Histórico Nacional e Internacional, 
HGCV, Arquivo do IIPC, etc.    

7.Coordenadas detalhadas das autoridades responsáveis – 
MC-IIPC, CMRGS, sociedade Civil. 

8. Assinatura em nome do Estado – MC- Ministro Manuel Veiga 



3. Justificação da Inscrição 1 (15 páginas) 

 

De ponto de vista arquitetônico: 

• Cidade Velha - monumentos históricos com valores 

singulares: a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 

(capela gótica de estilo manuelino, a Sé Catedral, a 

Fortaleza Real de São Filipe, Pelourinho, entre 

outros. 

• Cidade Velha - vários vestígios arqueológicos - ruínas 

da Igreja da Misericórdia e da Igreja da Nossa 

Senhora da Conceição; as ruínas dos fortes (Santo 

António, S. João dos Cavaleiros, S. Veríssimo,  

Presídio,  S. Braz e S. Lourenço). 



 De ponto de vista humano: 

• A colonização de Cabo Verde e o seu papel na 

expansão europeia.  

• Experiência aproveitada para a colonização das 

Caraíbas e a ocupação do Brasil, com os mesmos 

atores: europeus e escravos africanos.  

• O arquipélago serviu de laboratório de 

experimentação de novas formas de colonização, 

novas relações sociais e humanas, novas interacções 

culturais (emergência de uma identidade suigeneris).  

• Cabo Verde ponto de encontro de dois Mundos (o 

Europeu e o Africano)  que contribuiu para a 

construção do Mundo Atlântico. 

 

3. Justificação da Inscrição 2 (15 páginas)  

 



3. Justificação da Inscrição 

Tráfico Negreiro 3 (15 páginas) 

 



3. Justificação da Inscrição 5 
Bem Misto (Cultural e Natural) 

Critérios propostos: II, III, IV e VI 

Fundamentos: Cidade Velha - valor 
universal e excecional – contributo 
na expansão europeia e no 
comércio marítimo transatlântico, a 
partir do séc. XV até o séc. XVII 
(África e Espaço Atlântico);   



Critérios aprovados (II, III e VI) 
• (II) – Os monumentos, os vestígios 

arqueológicos, existência de testemunhos 
(ruínas arqueológicos terrestres e 
subaquáticos) que demonstram as mudanças 
sociais associadas ao desenvolvimento 
colonial entre Europa África, América – 
comércio triangular. 
 

• (III) – O sítio urbano, marítimo e 
paisagístico de Cidade Velha testemunham 
a dominação colonial e o nascimento do 
tráfico de escravo durante três séculos. Do 
cruzamento de homens e culturas africanos e 
europeus resultou a primeira cultura crioula. 



Critérios aprovados (II, III e VI)  
 (IV) CRITÉRIO: Cidade Velha possui de tipo de 

edifício ou conjunto arquitetónico, tecnológico 
ou de paisagem, que ilustre significativos estágios 
da história humana, (fim XV – início XVI) navegação 
transatlântica, e a colonização de novas terras.  

 

 (VI) – Ribeira Grande de Santiago é o berço da 
nação cabo-verdiana. Cidade Velha possui um 
patrimônio imaterial riquíssimo, fruto das influências 
dos três mundos (África, América e Europa.  

 



Análise comparativa: 
  

ilha de Gorée Senegal; 
 

Salvador de Baía-Brasil; 
Ilha de Moçambique; 

 



 Plano de Gestão de 2008 a 2012; Fora do 
prazo -IPC 

 Plano de ação plurianual 2008 a 2012; 
Renovado IPC, Curadoria e CMRGS 

 Esquema Regional do Ordenamento de 
Território; Âmbito Nacional - MAHOT 

 Plano Diretor Municipal; Âmbito Local - 
CMRGS 

 Plano de Salvaguarda do sítio; Não existe 
IPC 

 Plano Urbanístico do Sitio, Não existe CMRGS 

 

 

3. Instrumentos de Gestão (projetos de 

desenvolvimento: turismo cultural);  



O Plano de Gestão 2008-2012 

Instrumento que oriente a atuação dos gestores e dos 

que controlam a gestão do sítio (WHC-CPM). 

 

Composição: Moradores da Cidade Velha, IIPC, 

CMRGS, Gabinete Conjunto (Comissão do Dossier 

de Candidatura).  

 

Duração: 2008-2012:  

  

objetivos: 

• Conservar os valores arquitetónicos 

• Reforçar a gestão e a valorização do sítio 

• Melhorar as condições de vida dos moradores 

• Desenvolver o turismo cultural 



O Plano de gestão 2008-2012 

• Vários projetos de preservação, 

recuperação e reabilitação dos monumentos 

• Reabilitação da Banana e S. Sebastião 

• Capacitação dos responsáveis para melhor 

preservar o sítio: formação de quadros – 

Conservadores, Gestores do sítio, etc. 

Conservar os valores arquitetônicos:  

Reforçar a Gestão e a Valorização do sítio:  

• Criação de Comitês de Gestão e 

Consultivo para fiscalização e 

realização dos projetos da Cidade 

Velha  

• Reforço do Gabinete Técnico Conjunto 

(CMRGS e IIPC-MC) 

• Implementação de um Gabinete de 

Informação Turística 

• Realização e Divulgação dos inquéritos 

sobre o grau de satisfação (dos 

moradores e dos visitantes) 



O Plano de gestão 2008 - 2012 

Melhorar as condições de vida dos moradores:  

Valorizar a cultura imaterial:  

• Recolhas de tradição oral, arte e culinária, 

farmacopeia  

• Montagem de exposição sobre as tradições 

orais 

• Valorização do artesanato nacional (saber 

fazer tradicional, artes e ofícios tradicionais) 

• Realização de festival de música tradicional 

• Estudos para a captação (a montante) da água 

das chuvas e reduzir os riscos da inundação 

• Melhoramento do sistema rede de água e 

esgoto e gestão dos lixos 

• Melhoramento do sistema de iluminação 

pública (introdução de candeeiro solar) 

• Reabilitação das cerca de 200 casas do sítio 

(casa de banho, cozinha, água e eletricidade)  



Conservação e gestão do patrimônio 

  

O Ministério da Cultura, através do IPC, tem como atribuições 

a conservação do patrimônio nacional, é a entidade 

competente para a conservação e gestão do sítio. Todos os 

monumentos do Sítio Histórico e os monumentos 

emblemáticos foram já inventariados.  

Os profissionais de Cidade Velha foram formados para os 

efeitos entre 1999 e 2014, no quadro dos trabalhos de 

restauro dos monumentos com o apoio da cooperação 

espanhola, pois, eles dominam as técnicas de construção 

tradicionais.  

O IIPC adquiriu uma forte experiência em matéria de 

conservação do patrimônio na Cidade Velha, por conta disso 

tem vindo a aplicar esses conhecimentos em outros sítios do 

país. 



A Câmara Municipal 

  

Os membros dos serviços técnicos da Câmara Municipal estão 

cientes dos valores patrimoniais a preservar e despenham um 

papel primordial na fiscalização do sítio e no aconselhamento 

junto dos proprietários que fazem intervenções nas suas 

habitações. 

  

Pesquisas arqueológicas 

  

Os trabalhos de escavação foram realizados na Catedral e nos 

locais de interesse arqueológico. As escavações são realizadas 

por via da cooperação entre os arqueólogos nacionais e 

internacionais. A Universidade “ Jean Piaget “ da Praia colabora 

com a Universidade de Cambridge e o British Museum, em 

matéria de pesquisas arqueológicas na Cidade Velha, formando 

anualmente os estudantes em arquitetura.. 

  



3.1.Leis nacionais 

Os bens culturais valem, em primeiro 
lugar, 

como fator de desenvolvimento e da 

personalidade do indivíduo, facultando-
lhe o  

acesso à fruição cultural.  

Artigo 78º Constituição da República de 
CV (Direito do Estado).  

 

 



3.1.Leis nacionais (CONT) 

• Lei de base do patrimônio nacional 
N.º102/III/90, de 29/12/90, in 
Suplemento B.O. N.º52, da mesma 
data 

• patrimônio cultural – conjunto de bens 
materiais e imateriais criados ou 
integrados pelo povo cabo-verdiano ao 
longo da história, com relevância para a 
formação e o desenvolvimento da 
identidade cultural cabo-verdiana.  

 



Lei nacionais 

• Decreto n.º 121/90, 08 de Dezembro, 
classifica Cidade Velha como patrimônio 
nacional, Revogado pela Resolução  n.º 
5 e 6, in B.O. N.º 11,16 Março de 2009. 

• Resolução n.º 7, do mesmo B.O.,16 
Março de 2009. 

• Contrato de concessão do Circuito 
turístico da CV – IIPC e Próim-tur, in 
B.O. N.º ---,de 2005  

 

 

 



4. Turismo Cultural 

• 4.1. Estratégias de gestão adotadas frente aos 
interesses econômicos e projetos de 
desenvolvimento:  
 
 
 

Recuperar e interpretar os monumentos do sítio 

patrimonial para promover o bem estar dos visitantes 

e dos moradores; 

Formar agentes e investidores turísticos, bem como 

a população local; 

Acautelar o turismo de massa, prevendo a 

capacidade de carga. 

Passar a gestão pública para privada, assinando um 

contrato de concessão do Circuito turístico da Cidade 

Velha entre o IIPC e a Próim-tur, em 2005; 

 



 
4.2. Gestão do bem cultural frente aos 
processos de fiscalização da UNESCO e 
instituições de preservação dos países: 

 
• Criou-se primeiro o comitê de gestão:  

• Governo Central-IIPC, Governo local- CMRGS e 
Sociedade Civil- 3 pessoas de reconhecidas 
idoneidades; 

•  Um Gabinete Técnico Conjunto (IIPC e CMRGS)   

• Alta Curadoria que veio substituir o Comitê de Gestão, 
presidida pelo Sr. Ministro da Cultura, Presidente da 
CMRGS e Sociedade Civil, com um curador local que 
represente o Ministério da Cultura; 

• A UNESCO é representada por uma Comissão Nacional 
para ao UNESCO de CV, MESCI, tendo um secretário 
permanente. 

 



 
 
4.3. Condições de conservação, 

continuidade e transmissão do bem 
cultural.  
 • A Curadoria e o IPC em parceria com a 
CMRGS tem procurado meios financeiros e 
técnicos para a conservação do sitio; 

•  Campanha de sensibilização com a 
população local, particularmente coma s 
crianças e jovens nas escolas nacionais e 
locais; 

• Promoção de estudos acadêmicos, técnicos e 
científicos, conferências, palestras, 
seminários, etc. 

• Criação de uma plataforma informática que 
cria o museu virtual da Cidade Velha.   



As crianças da 

Cidade Velha e 

de Cabo Verde, 

bem como toda 

a população 

contam com os 

esforços de 

todos para 

melhorar o seu 

futuro por meio 

desta 

classificação/to

mbamento 

 



Fim 

• Apresentação: Martinho Brito, técnico 
superior de primeira 
 

• Dossier do arquivo do IIPC – MC 
 

• Consulte o site-www.cidadevelha-
pm.cv e/ou www.iipc.cv 

 
 

Muito Obrigado 


