
A gestão do Património Arqueológico em 
Sítios de Memoria; 

caso da Cidade Velha Património Mundial



Localização geográfica

• A cidade de Ribeira Grande 
de Santiago  - Cidade 
Velha, esta situada na 
parte sul da Ilha de 
Santiago,  a 12km da 
cidade da Praia.

• Coordenadas UTM 
14°54’N 23°36’O

• Possui cerca de 1300 
habitantes, numa área 
total de 200 hectares



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



Evolução Urbana



Breve Contextualização Histórica

• Foi criada logo após o descobrimento da Ilha de Santiago, por 
volta de 1460, pelo navegante genovês Antonio de Noli. 

• Ribeira Grande, foi o primeiro aglomerado populacional de Cabo 
Verde e a primeira cidade europeia a sul do trópico de Câncer. 

• A cidade teve uma grande importância estratégico e 
administrativo – ainda que esse ultimo foi graças ao arcebispado 
fundado no ano de 1533, por decisão do Rei D. João III.

• Ribeira grande contribui na construção de uma rede Atlântica de 
distribuição de mercadorias, plantas, animais e homens. Com a 
descoberta das Américas em 1492 e do Brasil em 1550, a cidade 
ganha uma importância e um dinamismo sem precedentes. 





• Ribeira Grande entra em decadência logo após a 
ameaça do domínio Ibérica no Atlântico, pelas novas 
potencias europeias (França, Holanda e Inglaterra). 

• Aliado a este processo podemos acrescentar os 
sucessivos ataques piratas  - Francis Drake em 
Novembro de 1585 e do francês Jacques Cassard em 
Maio de 1712.

• Com o declínio do comercio, a ruína e a insegurança 
generalizada a população, especialmente a elite 
começa a abandonar a cidade. 

• A cidade ficou praticamente abandonada nos finais 
do século XVII, consumando-se assim a sua 
decadência.





• Após a independência de Cabo Verde em Julho de 1975,  Cidade 
Velha se caracterizava por uma decomposição e destruição dos 
testemunhos históricos e culturais.

• À destruição das edificações monumentais se pode acrescentar a 
construção de novas casas não autorizadas segundo o 
regulamento urbanístico vigente e uma aparente falta de ordem 
social e administrativo.

• As ruínas históricas serviram como abrigo de animais domésticos 
e como lugar de cultivo agrícola. Muitos dos materiais utilizados 
nas edificações antigas foram reutilizados, nas construções dos 
novos edifícios ou nas funções do quotidiano. 

• Paralelamente a esse deterioro e ruína do património 
arquitectónico, se foram produzindo mudanças climáticos e 
ecológicos caso da pouca vegetação no vale.



VISTAS DA CIDADE



Declaração de Valor Universal Excepcional (VUE)

• O cruzamento da conquista europeia

• A primeira plataforma intercontinental no comércio dos 
escravos entre a África, Europa e Américas.

• A prefiguração das trocas transoceânicos e multi-
continentais

• Uma etapa na globalização das relações

• A fonte duma nova cultura de múltiplas influencias: O 
Crioulo

• O testemunho da vontade para dominar a agricultura nos 
trópicos 





• Critério II - Os monumentos, os vestígios 
ainda presentes à Ribeira Grande, as suas 
paisagens marítimas e agro-urbanos
testemunham o seu papel considerável 
nas trocas internacionais associadas ao 
desenvolvimento da dominação colonial 
europeia para a África e a América e o 
nascimento do comércio triangular 
Atlântico

• Critério III - O sítio urbano, marítimo da 
Ribeira Grande traz um testemunho 
eminente das origens e o 
desenvolvimento durante quase três 
séculos do tráfico Atlântico dos tempos 
modernos

• Critério VI - Ribeira Grande foi o berço de 
uma primeira sociedade mestiça crioulo. 



www.cidadevelha-pm.cv



Centro de interpretação 

Igreja de São Roque

Ruinas do Hospital/ Igreja 
da Misericórdia

Convento  de
São Francisco

Fort aleza 
Real de São 
Felipe

Igreja Nossa
Senhora do Rosário

Pelourinho

Ruinas do fort e de
São Bras

Ruínas do Forte de
São Veríssimo

Ruínas do Forte de
São Joao dos Cavaleiros

Sé Catedral 

Ruínas do Forte
de São António

Ruínas da Muralha

www.cidadevelha-pm.cv







O FIGURINO DE GESTÃO

Resolução nº 4/2012 de 25 de Janeiro



Curadoria

Gabinete Técnico 
Conjunto

Alta Curadoria
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CURADOR

Quatro personalidades 
residentes no sítio histórico 



G
A

B
IN

ET
E 

TE
C

N
IC

O
 

C
O

N
JU

N
TO

CURADORIA DA 
CIDADE VELHA

IPC

CMRGS



Projectos em curso
2013 - 2015



DIMENSÃO

PRESERVAÇÃO 
DO 

PATRIMONIO 

• Projecto 1. Reabilitação do Forte Santo António

• Projecto 2. Elaboração do Plano de Salvaguarda

• Projecto 3. Carta Arqueológica da Cidade Velha

DIMENSÃO SOCIAL

• Projecto 4. Sensibilização “Património é Nós”

• Projecto 5. Reabilitação das Coberturas das 
Habitações 

DIMENSÃO TURISMO

• Projecto 6. Concepção e Montagem do Museu da Arte Sacra

• Projecto 7. Estudo do Impacto do Turismo na Cidade Velha, 
Património Mundial

• Projecto 8. App CV Mobile



Projecto Reabilitação do Forte Santo António

• Sensibilização e formação;

• Prospecção geofísica e
escavação arqueológica
intensiva no interior e no
entorno do edifício;

• Avaliação técnica e
consolidação da estrutura
arqueológica e obras de
restauro;

• Elaboração e montagem de
um projecto museológico e de
gestão sustentável do Forte



Projecto Carta Arqueológica

• Inventario e catalogação de todo 
legado construído da Cidade Velha, 
Património da Humanidade

• Criação de uma base de dado geo-
referenciado das estruturas 
arqueológicas e arquitetónicas da 
cidade

• Criação do projecto
“Campus/Parque Arqueológico da 
Cidade Velha”



Projecto Reabilitação das Habitações

• Contribuir para melhorar as 
condições de habitabilidade das 
famílias; 

• Melhorar o aspecto ambiental e 
visual do Sítio Histórico Património 
Mundial; 

• Viabilizar o atendimento e o controle 
do deficit habitacional na Cidade 
Velha;

• Diminuir o risco de acidentes 
domésticos como desabamentos e 
incêndios derivados de situações de 
degradação e precariedade das 
habitações. 







Projecto “Património é Nós”

• Sensibilizar a comunidade local e as 
escolas que demandam á Cidade 
Velha, Património Mundial, sobre a 
importância da preservação e 
valorização do património cultural e 
natural;

• Promover uma sensibilização 
continuada, com acções de formação e 
capacitação da população local para 
questões patrimoniais, tanto cultural 
como natural;

• Criar sinergias entre a comunidade 
local, a escola e a sociedade civil 
organizada, na defesa e do património 
cultural e natural.









Projecto App CV Mobile

• Informações de sítio histórico, 
acompanhado de imagens

• Mapa georreferenciada da Cidade 
Velha interativa, podendo navegar por 
todo território;

• Agenda cultural

• Discrição e informação sobre 
manifestações culturais presentes na 
Cidade Velha;

• Informações Úteis: serviços 
municipais, operadores turísticos, 
serviços hoteleiros e de restauração;

• Galeria de imagens



Projecto Estudo do Impacto do Turismo na 
Cidade Velha, Património Mundial

• Analisar o turismo na cidade Velha no 
período e ntre 2009-2014; 

• Copilar e actualizar dados sobre a 
actividades turística na Cidade Velha; 

• Apresentar as principais vantagens do 
turismo na cidade Velha e seus reflexos 
na vida social e económica da 
comunidade; 

• Promover o Sítio Histórico enquanto um 
dos principais atractivos turísticos 
culturais da ilha de Santiago e do país; 

• Orientar futuras actuações no sector do 
turismo. 



TURISMO NA CIDADE VELHA

 



Projecto Sinalética Turística Cidade Velha



O HISTORIAL DAS INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS E DE 
REABILITAÇÃO ARQUITECTÓNICA NA CIDADE VELHA, 

PATRIMÓNIO MUNDIAL



• As primeiras intervenções arqueológicas e de restauro 
arquitetónico, que se conhecem na Cidade Velha datam do 
ano 1960, realizadas pelo governo colonial português, da 
qual não há registos científicos. 

• Desde a década de 80 do século passado, que a cidade 
berço da nação Cabo-Verdiana tem sido palco de inúmeras 
intervenções arqueológicas pontuais, sobretudo em alguns 
edifícios testemunhos da inquestionável importância da 
antiga vila da Ribeira Grande na História da Humanidade 
durante os séculos XV, XVI, XVII e XVIII

• Caso de exemplo é a Sé Catedral em 1986 e 1989 
respectivamente, onde as escavações arqueológicas foram 
levadas a cabo por uma equipa de arqueólogos 
portugueses liderados pelo Prof. Doutor Clementino 
Amaro. 





• Posteriormente, sobretudo a partir dos finais da década 
de 90 sucederam-se várias outras intervenções 
arqueológicas e arquitectónicas, centrando-se na 
consolidação das ruínas coordenados pelo arquitecto
Álvaro Siza Vieira e sua equipa, ao serviço IPPAR. 

• A referida missão tinha como principal objectivo, a 
reabilitação arquitectónica dos monumentos seiscentista, 
e a recuperação de alguns espólios e túmulos da época, a 
partir de escavações arqueológicas.

• Os resultados desta intervenção foram importantes para o 
conhecimento de toda a extensão de alguns edifícios 
como a Sé Catedral edifício. No seu interior foram 
descobertos alguns enterramentos de membros do clero, 
e outros notáveis da ilha





• Em 1999, com a colaboração da Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional e Desenvolvimento (AECID), 
começaram as intervenções arqueológicas e arquitectónicas no 
quadro do projecto de Salvaguarda do Património Histórico e 
Arquitectónico de Cidade Velha, financiada pelo governo 
espanhol. 

• Este projecto visou alguns edifícios imponentes dentro do 
contexto monumental da cidade, como o caso da Fortaleza Real 
de São Filipe, Pelourinho, Rua da Banana, Igreja Nossa Senhora 
do Rosário e Convento/Igreja de São Francisco. 

• A elas podemos acrescentar as escavações arqueológicas 
realizadas a partir do ano 2002, com a segunda fase das 
intervenções na Fortaleza Real, Convento São Francisco, Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, Igreja Nossa Senhora de Conceição, 
Colégio dos Jesuítas, e Hospital/Igreja da Misericórdia. 



• No ano de 2005, procedeu-se a primeira fase do 
projecto de escavação arqueológica na antiga capela 
de Nossa Sra. de Conceição, Convento dos Jesuítas e 
Hospital/Igreja da Misericórdia, sob a coordenação 
do Instituto do Patrimonio Cultural (IPC), em 
colaboração com a Universidade de Cambridge 
(Inglaterra) e a Universidade Jean Piaget de Cabo 
Verde. 

• Essas intervenções foram parcelarmente concluídas 
já no decurso do ano 2006, com a vinda da mesma 
equipa, que teve como principal objectivo a 
maximização dos resultados da primeira campanha.





Escavações 2009

www.cidadevelha-pm.cv





• Na sequência das obras de saneamento da 
cidade, levadas a cabo pela edilidade local nos 
finais de 2009 início de 2010, foram descobertas 
algumas evidências materiais, móveis e imóveis 
(Séc. XVI-XVII).

• Em 2014 inicio das escavações na igreja de 
Nossa Sra de Conceição (sec XV) – IPC, 
Universidade Cambridge.

• Reabilitação do Forte de Santo António (sec XVI) 
– Escola Profissional de Mértola. (em curso)







como tornar 

SUSTENTAVEL A GESTÃO DA CIDADE VELHA

Desafios a Curto e Médio prazo



• Satisfação plena das MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA 
POPULAÇÃO LOCAL (saneamento, habitação, escolarização, etc)

• Pleno envolvimento da população local na gestão do bem Património 
Mundial    GESTÃO            PARTICIPATIVA

• Formação continua e permanente dos técnicos (gestão do património 
cultural, turismo cultural, etc)

• Formação continua e permanente dos agentes culturais e das 
instituições publicas e privadas presentes na cidade (Camara Municipal, 
Policia, e outros serviços do estado)

• Criação de programas de capacitação e sensibilização adaptados a cada 
faixa etária da comunidade (ex; Criação dos Amigos do Património da 
Cidade Velha)





• Criação do Fundo de Manutenção e Conservação do 
Património (Banco da Cultura, empreendedores locais)

• Montagem de projectos e captação dos recursos (Carta 
Arqueológica da Cidade Velha, Museu da Escravatura e 
Turismo Comunitário) 

• Continuação dos projectos de reabilitação e melhoria das 
condições de habitabilidade

• Estabelecimento de parcerias estratégicas com outros Bens 
Culturais Inscritos na Lista Património Cultural

• Demostrar a efectiva contribuição do Património Cultural no 
PIB do pais



Obrigado

HAMILTON JAIR FERNANDES

CURADOR DA CIDADE VELHA, 

PATRIMONIO MUNDIAL

www.curadoriacidadevelha.cv

facebook.com/curadoria.cidadevelha

http://www.curadoriacidadevelha.cv/

