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1. Cidade Velha, Historic Centre of Ribeira Grande was registered on the World 

Heritage List in 2009. What has been the impact of this nomination for your city? 

O impacte foi grande: trouxe projeção em todo o mundo e Cidade Velha passou a ser 

internacionalmente conhecida, acabando por ser vista como um dos importantes polos 

do tráfico negreiro no Atlântico e transformou-se num centro turístico que começa a ter 

relevo, sendo a “sala de visitas” de Cabo Verde. 

2. In your opinion, what is the vital role of a mayor when a site has been inscribed 

on UNESCO’s World Heritage List? 

Infelizmente, erros já reconhecidos e um relacionamento distorcido entre o Poder 

Central e o Poder Local determinaram dificuldades para a preservação e valorização de 

Cidade Velha, que (de resto) estão a ser ultrapassadas, passando a ter apoio 

governamental. Apesar das dificuldades, tem sido intensa a sensibilização das 

populações para a necessária proteção do Património. 

3. Concretely, what have been your actions toward the protection and enhancement 

of your heritage? 

Campanhas de sensibilização, jornadas de divulgação, prosseguimento das escavações 

arqueológicas, proteção dos monumentos, seminários e workshops, apoios à realização 

e publicação de estudos. 

4. Do you hold special events to enhance your city? 

Além da 16º Conferência da secção da OCPM, Cidade Velha tem recebido a Rota dos 

Escravos – organização da UNESCO -, foi Capital Cultural de Cabo Verde 2016, recebe 

reuniões de organizações internacionais, acolheu o 6º encontro de escritores da 

lusofonia e vai receber uma missão da OIDP. 
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5. Does the geographical isolation of Cidade Velha contributes to the conservation 

of its heritage authenticity? 

É uma situação contraditória – por um lado, o isolamento geográfico resguarda Cidade 

Velha de agressões e delapidações, mas por outro lado também as facilita. Esse 

isolamento é pouco determinante para a defesa do Património. 

6. In your opinion, what makes Cidade Velha such a special place? 

O reconhecimento da sua importância histórica faz dela uma preciosidade, aliado às 

caraterísticas da sua extraordinária paisagem, à sua cultura e a relativa segurança que 

os visitantes nela encontram, bem como a a chamada morabeza (arte de bem receber) 

do seu povo. 


