
CENTRO HISTORICO E PATRIMONIO CULTURAL 

CABO VERDE E A EMERGENCIA DE UM PATRIMONIO CULTURAL 



Enquadramento – As ilhas de Cabo Verde 

• Descoberto em 1460; 

 

• Independência 5 de Julho de 1975; 

 

• População de 500.000 habitantes, área de 4,033 km2; 

 

• Abertura politica em 1990 (primeiras eleições livres e 
democráticas em 1991); 

 

• PIB per capita 3,039 (dlr usa); 

 

• Taxa de desemprego de 12,4%; 

 

• Taxa de analfabetismo de 7% pop; 

 

• 9 instituições de ensino superior; 
 



O PATRIMONIO CULTURAL 
DA INSTITUCIONALIZAÇÃO Á VALORIZAÇÃO 



• O 1º Governo de Cabo Verde - política cultural de corte com o passado colonial 
concebendo-a sempre agregada à educação, através do recém-criado 
Ministério da Educação, Cultura, Juventude e Desportos.  

 

• Foram criados os primeiros organismos: a Direcção Nacional do Artesanato 
(1976), o Instituto Cabo-verdiano do Livro e o Instituto Cabo-verdiano do 
Cinema (1977).   

 

• A linha programática do Ministério consubstanciava-se em: “Orientar toda a 
actividade cultural e artística do Estado de molde a enquadrá-la na situação 
histórica actual, libertando-a de todas as taras alienantes e inserindo-a como 
parte actuante da cultura universal” (Portaria Nº 45/75, de 24 de Maio de 1975).  



• As primeiras incursões no âmbito do património cultural surgem em 1978 com 
a criação da “Comissão Nacional para promover o restauro, a reabilitação, a 
defesa e a conservação dos monumentos nacionais e de outros valores do 
património artístico e cultural do país ” e a;  

 

• Direcção-Geral da Cultura, responsável pelas áreas de investigação linguística, 
tradições orais, animação cultural e levantamento do património cultural, 
tendo nesse aspecto definido, já em 1978, que “uma vez feito o trabalho 
procurar-se-á sensibilizar a UNESCO no sentido de declarar a Cidade Velha 
como Património Universal”   

 

• Inicio da primeiras missões da UNESCO 

  

 



www.cidadevelha-pm.cv 



• As orientações do Governo da primeira República confluíam para a 
preservação e valorização do património, apresentando como principais 
projectos:  

 

• Reabilitação da Cidade Velha (ilha de Santiago), Mercado do Mindelo e 
Alfândega Velha (ilha de São Vicente), do Seminário e Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário (ilha de São Nicolau);  

 

• Instalação do Arquivo Histórico (Decreto nº123/88); do Museu Nacional da 
Cultura; da Biblioteca Nacional (Resolução nº70/99) e da Escola de Música; 
culminando na criação do Instituto Nacional da Cultura (INAC), pelo decreto 
Nº99-A/90. 



• Em 1990, o Governo de Cabo Verde publicou a Lei nº 102/III/90, um dos principais 
instrumentos produzidos até esta data, sobre a defesa, conservação e preservação 
do património cultural.  

 

• A lei não impediu que se acentuasse a “agressão” sobre os principais centros 
urbanos das ilhas de Santiago, Fogo e S. Vicente (Praia, Mindelo, S. Filipe, Sta. 
Catarina).  

 

•  Com o advento da II República, as medidas mais abrangentes para a cultura, levam a 
uma reestruturação profunda do sector com a criação do Gabinete de Salvaguarda 
do Património (Dec-Lei nº 97/97), do Instituto Nacional de Investigação Cultural, e a 
criação do Instituto de Promoção Cultural (Dec-Lei nº 100/97). 

 

• Em 1998, pela primeira vez, nasce o Ministério da Cultura, desvinculando a cultura 
de qualquer outro sector, com superintendência sobre o Arquivo Histórico Nacional, 
o Instituto de Promoção Cultural, o Instituto Nacional de Investigação Cultural. 

 

 





• As linhas de orientação do Governo da VI Legislatura (2001-2005) recaindo 
sobre as valências:  

 

• Património: salvaguardar e preservar;  

• Língua: promover e valorizar; Investigação cultural;  

• Bibliotecas e arquivos: facilitar o acesso e estimular a leitura;  

• Artes plásticas, artesanato e audiovisual;  

• Música e Artes cénicas (teatro e dança): elevar a criação artística;  

• Diplomacia cultural: reforçar a caboverdianidade.  

 

• Criação do Instituto Nacional de Investigação, Promoção e Património 
Cultural (INIPC), com a junção do Instituto Nacional de Investigação Cultural 
(INIC) e do Instituto de Promoção Cultural (IPC) e do Gabinete de Salvaguarda 
do Património.   

 







• Constituição da Republica de Cabo Verde, revisão de 2010 (art 79º, ): 
“Promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, histórico e 
arquitetónico”; 

 

• Decreto-Lei nº 2/2003, de 24 de Fevereiro de 2003 cria o Instituto de 
Investigação e do Património Culturais (IIPC); 

 

• Decreto-Regulamentar nº 26/2014 de 27 de Junho de 2014, Aprova os 
Estatutos do Instituto do Património Cultural (IPC); 





• Cabo Verde conta com o seu património, erigido desde o séc. XV, uma 
série de bens como:  
 

• monumentos civis (edifícios de câmaras municipais, alfândegas, hospitais, 
edifícios comerciais, e outros),  
 

• religiosos (igrejas, conventos, capelas, ermidas e outros),  
 

• militares (fortaleza e fortes que constituem autênticas praças militares),  
 

• os centros históricos das ilhas, com seus harmoniosos conjuntos 
edificados, calçadas tradicionais e interessantes sobrados, que constituem 
um valioso património construído que o país tem a obrigatoriedade de 
preservar.   
 

  

 





Ponto de situação   

• Apresentação da candidatura Tabanca a Património Imaterial da Humanidade 
(2005); 
 

• Inscrição do Sitio Histórico da Cidade Velha na Lista Património Mundial (2009); 
 

• Centros Históricos classificados património nacional (2012); 
 

• Inventario Nacional do Património Cultural 2012  (material e imaterial); 
 

• Classificação da Morna a Património Cultural de Cabo Verde (2014); 
 

• Actualização e aprovação da lista indicativa pela UNESCO (2016) 
 

• Entrega do Dossier de Candidatura da Morna a Patrimonio Imaterial da Humanidade 
em março 2018 





• Atualização da Lei do Património Cultural; 

 

• Criação do regime Juridico dos Museus e do Património Imaterial; 

 

• Ratificação das Convenções da UNESCO de 2001 e 2005; 

 

• Reforço institucional com a atualização do Estatuto do IPC; 

 

• Elaboração do Plano Nacional de Reabilitação dos Edifícios Históricos (PNREH); 

 

• Criação da Comissão Nacional para o Património Cultural; 

 

• Assinatura de protocolos/convénios de parcerias institucional 





Preservação do Património  
vs  

Desenvolvimento Urbano 



 

 

 

• “o património é utilizado e compreendido com um valor social, integrador, 
agregador, com vista à construção de uma sociedade cujo desenvolvimento 
seja mais equilibrado e orientado para a sustentabilidade, na qual o 
património, o ambiente e a cultura tenham o seu lugar específico e possam 
ser factores de afirmação da cidadania (…) ” Jorge Custódio (2010)  



 

Carta de Cracóvia, de 2000 “A conservação do património cultural deve constituir uma parte 
integrante dos processos de planeamento económico e gestão das comunidades, pois pode 
contribuir para o desenvolvimento sustentável, qualitativo, económico e social dessas 
comunidades 

 

• Declaração de Ljubljana, Conselho da Europa 2003 (adoptado pela UNESCO) 

 

• O documento afirma as dimensões económica, social, ambiental e cultural da 
sustentabilidade e o território, enquanto quadro de referência indispensável da ocupação e 
das actividades humanas, como a base do desenvolvimento sustentável. 

 

• Para promoverem o desenvolvimento sustentável, as políticas de ordenamento do território 
devem reforçar a sua dimensão transectorial e os mecanismos de governança e cooperação 
vertical e horizontal.  

 

O Património Cultural nas estratégias de desenvolvimento do 
território  



Desenvolvimento sustentável e  o Património Cultural 
 

Ambiental 

• Património Natural 
(UNESCO 1972) 

 

• Paisagem cultural 
(UNESCO 1992) 

Social 

• Memoria 

 

• Simbolismo 

Economico 

• Impulsionador 
de negócios 

 

• Fonte de receitas 
 

Cultural 

• Identidade 

 

• Representatividade 
 







•O Património Cultural como veículo de transmissão 
de valores para a cidadania 
•O Património Cultural enquanto referência 
comunitária e de pleno acesso  

 

Educação e 
inclusão social  

•O Património Cultural como referência de 
identidade e de memória 
•O Património Cultural como impulsionador de 
autoestima local 

 

Identidade local 
e património 

cultural  

• O Património Cultural enquanto atrativo turístico e 
ativo económico 

• O Património Cultural como instrumento de 
desenvolvimento do território 

Turismo e 
Território 



Advento das ferramentas de gestão do território (2010 - )  
Que impactos sobre o território??? 

DNOT 

EROT 

PDM 



 

 

• A escassez de instrumentos de gestão do território vocacionados 
especificamente para áreas como as dos centros históricos, que se 
destacam pelo seu valor patrimonial, é o indício de uma certa 
dificuldade, senão mesmo relutância, das entidades com 
responsabilidade mais directa no ordenamento do território, e 
particularmente dos municípios, em assumirem a salvaguarda do 
património como finalidade das políticas de ordenamento. 

 

• O património não pode ser visto apenas como uma condicionante 
das opções de uso do território e como limite à sua transformação 

 

• Plano de Salvaguarda 





 

• Falta de uma estratégia integradora e competitiva do territorio; 
 

• Ausência de uma politica coerente entre a paisagem e os seus recursos; 
 

• Marginalização de determinados sectores chaves no processo do 
desenvolvimento sustentável  - Património Cultural; 
 

• Complexidade relativamente aos níveis de decisão e operacionalização; 
  
• Falta de rigor cientifico e académico na elaboração dos instrumentos de gestão; 

 
• Ausência da comunidade nas diferentes fases de elaboração das ferramentas de 

gestão do território. 

Consequências 



Sitio Histórico da Cidade Velha 
Património Mundial 
Cidade  Velha, 2004.7 ha 

Zona Tampão 

1795.6 ha 

Zona Não Edificandi 

90 a 100 ha 

Zona Protegida  

209.1 ha 





Carta de Washington 1987 

 

 

• A salvaguarda das cidades e bairros históricos deve, para ser eficaz, fazer 
parte integrante de uma política coerente de desenvolvimento económico e 
social, e ser considerada nos planos de ordenamento e de urbanismo a todos 
os níveis. 

 





Carta de Nairobi de 1976 

• As disposições que institucionalizem um sistema de salvaguarda dos conjuntos 
históricos deverão enunciar os princípios gerais relativos ao estabelecimento e 
adopção dos respectivos planos, bem como os documentos necessários e, 
nomeadamente:  

• as condições e as restrições gerais aplicáveis às zonas protegidas e às suas 
envolventes;  

 

• as áreas sujeitas a acções de planeamento territorial, urbanas ou rurais;  

 

• a designação do organismo encarregado de autorizar qualquer restauro, 
alteração, nova construção ou demolição no interior das áreas protegidas;  

 







Recomendações sobre as Paisagens Urbanas Históricas de 
2012 

 
• “O património urbano, incluindo seus componentes tangíveis e intangíveis, 

constitui um recurso fundamental na melhoria da habitabilidade das áreas 
urbanas e promove o desenvolvimento económico e a coesão social num 
ambiente global em constante mudança.” 

 

• Sugere uma abordagem paisagística para a identificação, conservação e 
gestão de áreas históricas dentro dos seus contextos urbanos mais amplos, 
considerando as inter-relações das suas formas físicas, a sua organização e 
conexão espacial, as suas características e espaços naturais, e os seus valores 
sociais, culturais e económicos. 

 



Escavações 2009 
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• Os 3R da Salvaguarda dos Centros Históricos (Restaurar, Reabilitar, Revitalizar) 

 

• A operacionalização das normativas para a salvaguarda do património urbano 
(Lei do Património, nº 102/III/90 e o Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, 
Decreto-Lei nº 2/2011) 

 

• Estudo de casos: Centro Histórico da Praia, Centro Histórico do Mindelo e 
Centro Histórico de São Filipe  

 

                                                                      DESCARACTERIZACAO URBANISTICA E     
PAISAGISTICA 





Regime Jurídico de Reabilitação Urbana  
(Decreto-Lei n.º 2/2011 de 3 de Janeiro)  

 
 

• “(…) a forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que 
o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte 
substancial, e modernizado através da realização de obras de remodelação ou 
beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos 
espaços urbanos ou verdes de utilização colectiva e de obras de construção, 
(…)”. 





Lei de Base do Património Cultural  
Art 49º nº1, 50º e 51º da Lei nº 102/III/90 de 29 de Dezembro de 1990; 

 

IPC 

Camaras 
municipais 

Proponente 





Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, Decreto-
Lei n.º 2/2011 de 3 de Janeiro 

Regime Jurídico das Edificações, Decreto-Lei n.º 
18/2011, de 28 de Fevereiro, 

Código Técnico das Edificações, Portaria conjunta 
nº 4/2011 de 12 de Janeiro 





Centros históricos- Património Nacional 
 • Centro Histórico da Ribeira Brava; 

 

• Centro Histórico do Mindelo; 

 

• Centro Histórico da Praia; 

 

• Centro histórico de S. Filipe; 

 

• Centro histórico de Nova Cintra. 

 









• “ as cidades e os conjuntos históricos estão submetidos á profundas 
transformações funcionais e sociais, configurando-se como realidades 
urbanas onde convivem em tensão permanente, a tensão da 
mudança, velhas e novas funções”. Marcelo Brito (2009)  



A SALVAGUARDA DO 
PATRIMONIO URBANO 

CASO DO CENTRO HISTORICO DA PRAIA, PATRIMONIO NACIONAL 



 

A Cidade da Praia situa-se no sul da ilha de 
Santiago com as seguintes coordenadas - 14º 55' 
15’’ de Latitude Norte e 23º 31' 30’’ Longitude 
Oeste; 
 
É capital de Cabo Verde e sede do Município do 
mesmo nome; 
 
Praia emergiu no extremo sul do planalto de 
Santa Maria da Vitória (Plateau) e tem 
confrontações com o mar e outros bairros que 
a ladeia. 



Declínio da antiga Cidade da 
Ribeira Grande de Santiago, a 
partir de 1712; 

 

Transferência do poder 
administrativo e eclesiástico para a 
emergente vila da Praia, com 
funções defensivas; 

 

Contudo, só a partir de 1770, sob 
orientação do Marquês de 
Pombal, se desenvolveu a primeira 
estrutura urbana com os primeiros 
arruamentos, as primeiras 
construções, um cemitério e dois 
acessos, etc. 





A semelhança de outros espaços, a 
cidade da Praia foi-se crescendo a 
partir de um núcleo central (praça 
central);  

 

Foi elevada ao estatuto de cidade em 
1858, tornando-se a capital da 
Província de Cabo Verde que, na 
época, integrava a Guiné Portuguesa; 

 

O seu traçado arquitectónico actual 
vem dos meados do século XIX, com 
destaque os edifícios públicos e 
religiosos, assim como a casa 
tradicional urbana e o sobrado. 



Património Edificado   



Centro Histórico da Praia 
• Valor Histórico; mensagem histórica relevante; 

 

• Valor simbólico; referências intangíveis que possui; 

 

• Valor artístico; possuindo monumentos com elevado valor artístico;  

 

• Valor paisagístico; síntese entre o património cultural e natural; 

 

• Valor arquitetónico; imóvel com grande valor artístico e histórico. 







Protecção e Gestão do Sítio 

• Lei base do Património (lei 102/III/90); 

 

• Centro Histórico da Praia foi declarado património Nacional em 2013 pela 
resolução nº67 de 17 de Maio; 

 

• Planos Municipais (PDM e PUD); 

 

• Deliberação Municipal nº35/2012 que adoptas medidas preventivas para o 
Platô; 

 

• Decreto lei nº14/2013 que estabelece estrutura, a orgânica e as normas de 
funcionamento do Ministério da Cultura (curadorias). 

 

 





Principais fatores de declínio  
• A suburbanização;  

 

• A descentralização; 

 

• o envelhecimento da população; 

 

• O desenvolvimento dos transportes; 

 

• O aparecimento dos grandes centros 
comerciais aliado  aos novos estilos de 
vida; 

 

• Inflação imobiliária; 



Consequências do declínio  

• Abandono dos centros históricos; 

 

• Deterioração dos edificados; 

 

• Descaracterização urbana e 
paisagístico; 

 

• Perda de valores patrimoniais; 

 

• Aumento da ociosidade. 
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