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CIDADE VELHA E SUA LOCALIZAÇÃO
Localiza-se no município da
Ribeira Grande de Santiago, a
12km da Cidade da Praia, no
extremo sul da Ilha de Santiago.
Constitui o núcleo populacional

mais antigo de Cabo Verde,
situado junto à costa, numa
pequena

baía

junto

à

desembocadura de uma ribeira
que lhe deu o nome.

CABO-VERDIANIDADE

CRIOULIZAÇÃO e

Aculturação
Inculturação/endoculturação

EUROPEU + AFRICANO

MESTIÇAGEM E MISCIGENAÇÃO

Cidade Velha, uma Paisagem Histórico Urbana.
Elementos materiais da estrutura urbana – património arquitetónico, vestígios
arqueológicos, paisagens, padrões de ocupação do solo e organização espacial, todos
os valores imateriais que tendem perpetuar no tempo e que formam o “espirito” de
uma urbe. Esses valores manifestam-se nas tradições e práticas, nas relações sociais e
culturais e nos processos económicos enquanto vetores de diversidade e identidade.

CIDADE VELHA, UM LUGAR DE
DIMENSÃO UNIVERSAL
A sua importância enquanto laboratório de culturas e,
seus monumentos perdurados no tempo, guardam
memórias e dão sentido hoje a um lugar de dimensão
universal, reconhecimento atribuído pela UNESCO em
junho de 2009.

II – Por mostrar um intercâmbio importante de valores humanos,
durante um determinado tempo ou em uma área cultural do mundo.
Os monumentos, os vestígios
ainda presentes na Ribeira

Grande, as suas paisagens
marítimas

e

testemunham

agro-urbanos
o

considerável

seu

nas

papel
trocas

internacionais e o nascimento
do

comércio

Atlântico;

triangular

III - Mostrar um testemunho único, ou ao menos excecional, de
uma tradição cultural ou de uma civilização que está viva ou que
tenha desaparecido.
O sítio traz um testemunho das
origens

e

o

desenvolvimento

durante quase três séculos do

tráfico Atlântico de escravos e suas
relações de dominação. Foi um
importante pólo na organização
comercial e a experiência precoce
de usar pessoas escravizadas para
desenvolver um território colonial;

IV - Estar diretamente associado a eventos ou tradições vivas, com
ideias ou crenças, com trabalhos artísticos e literários de destacada
importância universais.

Ribeira Grande está diretamente
associada a manifestação material
da história da escravidão e trafico
de povos africanos. Foi o berço da

primeira sociedade mestiça crioula
que depois se espalha através do
Atlântico,

adaptando-se

aos

diferentes contextos através das

artes, costumes sociais, crenças,
farmacopeia e técnicas culinárias.

A VALORIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DA
CIDADE VELHA: UMA PERSPETIVA
COMUNITÁRIA

?

SISTEMA DE GESTÃO DE
PATRIMÔNIO
Manual de Referencia - UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN

Recursos
–
humanos,
financeiros e intelectuais – são
a base para a capacidade
operacional
Elas conduzem o
planeamento e a
implementação de
ações e a revisão e
o aperfeiçoamento
continuo
de
métodos
de
trabalho.

A legislação, pode ter muitos
fins:
regular,
autorizar,
proscrever,
prover
(financiamento),
sancionar,
conceder, declarar ou restringir

“Perceção do BEM como
PROPRIEDADE COMUNITÁRIA”
Uma
compreensão
compartilhada do bem e
do seu significado para
todos os interessados e
seu envolvimento no
processo de gestão, o
que poderá traduzir em
produtos e efeitos mais
alinhados com as reais
necessidades do bem e
de seus interessados.
(Manual de Gestão do Patrimonio
Mundial, Brasília : UNESCO Brasil, Iphan,
2016l)

GESTÃO da CIDADE VELHA
A desvinculação administrativa do
Município da Praia com a Criação do
Município da Ribeira Grande de
Santiago, Lei n.º 63/VI/2005, de 9 de
maio, abriu as possibilidades de uma
gestão de proximidade entre o poder
local e a comunidade e de uma
adequada articulação institucional e
partilha de responsabilidades na
gestão do sítio.

Essa articulação institucional nem
sempre foi efetiva e pacífica, pois
os interesses não convergiam no
essencial, que é a proteção do
Sítio.

Em 2009, oficializou-se o Comité de
Gestão, resolução nº 7/2009, de 16
de
março,
enquanto
modelo
participativo, integrando diferentes
“partes interessadas”.

Verificava
uma
fraca
representatividade da população
local o que se procurou suprir com
a criação da Alta Curadoria para
a gestão do Sítio Histórico e do
Gabinete
Técnico
Conjunto,
resolução nº 4 /2012, de 25 de
janeiro.

UMA PERSPETIVA COMUNITÁRIA

A VALORIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DO
PATRIMONIO CULTURAL

Comunitária, referente à associação comunitária,
definida, pela sua natureza, como sendo,
associações constituídas sem fins lucrativos para
contribuir para a realização de ações de
cooperação para o desenvolvimento. São, de uma
maneira geral, organizações autónomas e
independentes dos poderes públicos

Financeiro

?

Qualidade de Vida

Ativo

Obrigado!
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