
Festas de Santo Amaro
Património Nacional

O processo de classificação e os seus desafios



Conceitos

• Segundo a sua acepção clássica, o conceito de património refere-se ao 
legado que herdamos do passado e que transmitimos a gerações futuras. 

• Todas as manifestações materiais de cultura criadas pelo Homem têm uma 
existência física num espaço e num determinado período de tempo.

• O património não é só o legado que é herdado, mas o legado que, através de 
uma selecção consciente, um grupo significativo da população deseja legar 
ao futuro. Ou seja, existe uma escolha cultural subjacente à vontade de 
legar o património cultural a gerações futuras



• A Conferência Geral da UNESCO, Paris de 29 de Setembro a 7 de Outubro 
de 2003 

• Reconhecendo que os processos de globalização e de transformação social, a 
par das condições que criam para um diálogo renovado entre as 
comunidades, trazem igualmente consigo, à semelhança dos fenómenos de 
intolerância, graves ameaças de degradação, desaparecimento e destruição 
do património cultural imaterial, devido em particular à falta de meios de 
salvaguarda deste; 

• Reconhecendo que as comunidades, em particular as comunidades 
autóctones, os grupos e, em certos casos, os indivíduos, desempenham um 
papel importante na produção, salvaguarda, manutenção e recriação do 
património cultural imaterial, assim contribuindo para o enriquecimento da 
diversidade cultural e da criatividade humana; 





Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial 
(Artigo 2º: Definições) 

• Entende-se por “património cultural imaterial” as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e competências – bem como os instrumentos, 
objectos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as 
comunidades, grupos e, eventualmente, indivíduos reconhecem como 
fazendo parte do seu património cultural.

• Este património cultural imaterial, transmitido de geração em geração, é 
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio 
envolvente, da sua interacção com a natureza e da sua história, e confere-lhes 
um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para 
promover o respeito da diversidade cultural e a criatividade humana



• O “património cultural imaterial” tal como é definido, manifesta-se 
nomeadamente nos seguintes domínios:

• (a) tradições e expressões orais, incluindo a língua como 
vector do património cultural imaterial;

• (b) artes do espectáculo;

• (c) práticas sociais, rituais e actos festivos;

• (d) conhecimentos e usos relacionados com a natureza e o 
universo;

• (e) técnicas artesanais tradicionais





Medidas de salvaguarda 
(Artigo 13º)

• Com vista a assegurar a salvaguarda, o desenvolvimento e a valorização do património cultural 
imaterial presente no seu território, cada Estado Parte desenvolve esforços no sentido de:

• (a) adoptar uma política geral orientada para a valorização da função do património cultural 
imaterial na sociedade e para a integração da salvaguarda desse património em programas de 
planeamento;

• (b) (…)

• (c) (…) 

• (d) adoptar medidas jurídicas, técnicas, administrativas e financeiras adequadas para:

• (i) estimular a criação ou o reforço de instituições de formação em gestão do património cultural 
imaterial e a transmissão desse património através de fóruns e espaços destinados à sua 
representação e expressão;

• (ii) garantir o acesso ao património cultural imaterial respeitando as práticas consuetudinárias 
pelas quais se rege o acesso a aspectos específicos desse património;

• (iii) (…)



Educação, sensibilização e reforço das capacidades 
(Artigo 14º)

• Cada Estado Parte desenvolve esforços, por todos os meios apropriados, no sentido 
de:

• (a) assegurar o reconhecimento, respeito e valorização do património cultural 
imaterial na sociedade, em particular através de:

• (i) programas educativos, de sensibilização e difusão de informações junto do 
público, nomeadamente dos jovens;

• (ii) programas educativos e de formação específicos no âmbito das comunidades 
e grupos envolvidos;

• (iii) actividades de reforço das capacidades em matéria de salvaguarda do 
património cultural imaterial e em particular de gestão e de investigação 
científica; e

• (iv) (…) 



Lista Património Cultural Imaterial da Humanidade (CPLP)

• Roda da Capoeira - Brasil (2014)

• Cante Alentejano – Portugal (2014)

• O Cirio de Nazaré e a processão da imagem de Nossa Sra de Nazaré em 
Belem do Pára - Brasil (2013)

• Frevo e a arte do carnaval do Recife – Brasil (2012)

• O Fado – Portugal (2011)

• Museu Vivo de Fandango – Brasil (2011)

• A dança do “Chopi Timbilia – Moçambique (2008)

• Samba de Roda do Recôncavo Baiano – Brasil (2008)

• http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00559





Lei nº 102/III/90, de 29 Dezembro de 1990

• a) Património Cultural - o conjunto de bens materiais e imateriais criados 
ou integrados pelo povo Cabo-verdiano ao longo da historia, com 
relevância para a formação e do desenvolvimento da identidade cultural 
cabo-Verdiana;

• d) Bens imateriais – os que constituem elementos essenciais da memoria 
colectiva do povo, tais como a historia e a literatura oral, as tradições 
populares, os ritos e o folclore, a língua nacional e a oficial e ainda as 
obras de engenho humano e todas as formas de criação artística e cultural 
independentemente do suporte ou veiculo por que se manifestam 



Obrigações do Estado e das Autarquias locais (art 4º)

• 1 – Constituem obrigações do Estado preservar, defender e valorizar o 
património cultural do povo cabo-verdiano, incumbindo-lhe criar e promover 
as condições necessárias para o efeito;

• 2 – Constituem também obrigações das autarquias locais preservar, 
defender e valorizar o património cultural cabo-verdiano, sito na respectiva
área de jurisdição e nos termos da competente legislação



Acções no domínio do património cultural (art 6º)

• As acções de sensibilização, o levantamento, o estudo, a protecção, 
a revitalização, a valorização e a divulgação do património cultural 
incumbem ao Estado, às autarquias locais, às outras pessoas 
colectivas de direito publico.



Bens imateriais (medidas de protecção) art 70º

• 1. Com o objectivo de protecção do património cultural imaterial, deverá o 
Estado:

• a) Promover o respeito dos valores gerais da cultura e a defesa da identidade e 
memoria colectiva cabo-Verdiana, protegendo, em particular, os valores da 
integridade, verdade e autoria de todas as criações culturais, sejam quais forem 
as formas e meios por que se manifestem ou corporizem;

• b) (…)

• c) Assegurar a defesa dos valores culturais etnológicos e etnográficos;

• d) (…)

• e) Promover a recolha, conservação, a divulgação e a fruição do património 
cultural imaterial;

• f) (…)



1 - Criação de uma equipa cientifica multidisciplinar

Assembleia Municipal e o 
Ministério da Cultura

Investigadores/estudiosos

Religiosos, ONG´s e 
Comunidade Local



2 - Identificação e estudo dos espaços onde se manifesta



O Município do Tarrafal e os seus recursos culturais

• 1 – Ex-Campo de Concentração do 
Tarrafal (Museu de Resistência) 

• 2 – Centro de Olaria do Trá-dos-
Montes

• 3 – Centro Histórico do Tarrafal

• 4 – Aldeia dos Rabelados de Espinho 
Branco

• 5 – Paisagem Cultural da Serra 
Malagueta 

• 6 – Festas de Romaria (Santo Amaro 
Abade)



• Capelanias do Município do 
Tarrafal

• Igreja Matriz de Santo Amaro 
Abade

• Cobom de Santo Amaro

• Festival de musica Nhu Santo 
Amaro

• Ruas da Cidade do Tarrafal



3 - Divulgação e sensibilização local

Festa de 
Santo Amaro 
– Património 

Nacional

Religiosos

Entidades
Publica

ONG´s e 

Comunidade
Local

Escolas





4 - Elaboração do Dossier de Classificação

• Participativo

• Identificação e definição das 
partes interessadas

• Equipa multidisciplinar

• Rigor cientifico

• Fácil implementação 



5 - Submissão a Assembleia 
Municipal (Classificação a 
Património Municipal)

6 - Apresentação do Dossier de 
Classificação a Património 
Nacional ao MC (art 3º a) e n), 4º 
nsº1 e 2) art 70º)



Plano de gestão do Património Cultural 
Imaterial 

(Festas de Santo Amaro e o Desenvolvimento local Sustentável)



Criação de núcleos de interpretações da festa (centro de interpretações e/ou museus –
arte sacra e popular, da Cidade do Tarrafal, etc)

Criação de um roteiro religioso e cultural e a sua Sinalização (capelas, igrejas, itinerários da 
procissão, espaços de convívio e socialização)

Inventario, estudos e divulgação dos  traços culturais e etnográficos da festa de Santo 
Amaro (permanente)

Definição das responsabilidades/tarefas

Criação do Núcleo de Gestão das Festas de Santo Amaro (Entidades publicas 
e privadas, comunidade local)

Identificação das partes interessadas



Festas de Santo Amaro; para uma proposta de 
classificação a Património Nacional… que mais valia?

• Aumento de numero de visitantes e do fluxo comercial;

• Possibilidade de criação de infraestruturas de acolhimento 
turístico, fruição cultural e culto religioso;

• Potencializa o Município do Tarrafal como centro de peregrinação 
na ilha de Santiago;

• Possibilita o desenvolvimento do segmento Turismo Religioso;





•Criação de postos de trabalho;

•Aumento de investimento privado no sector do turismo 
no Município do Tarrafal;

•Potencializar a produção artesanal local;

• Aumento de autoestima dos residente e na diáspora 
(identidade local);

•Divulgação do Município e a sua inclusão nas rotas 
turísticas e culturais.
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