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Modelo Organizativo das Actividades do Museu:
Um Museu para a Cultura e o Desenvolvimento
de S. Vicente

O Museu
de S. Vicente
é uma Instituição
para a promoção
da História
e da Cultura
de S. Vicente,
para servir
o desenvolvimento
socio-económico
da Ilha promove
o turismo cultural
e ambiental,
visando a inclusão
social, a cidadania
e a promoção
dos Direitos Humanos.
Está organizado
como uma
Instituição prestadora
de serviços,
devendo fundamentar
a estruturação
das suas actividades
na definição
dos serviços que
razoavelmente
pode prestar,
com utilidade,
e elevada qualidade
e assim como sucesso.

01

Musealização da Cidade do Mindelo

A cidade e a Ilha no seu
todo são um bem
cultural que importa
valorizar de forma
global.
A cidade encerra nas
suas ruas, praças
e edifícios toda
a riqueza da sua
História.
O Museu valoriza o
património urbano
através das seguintes
acções:
- Colocação de painéis
explicativos junto dos
elementos mais
significativos;
- Colocação de sinalética
para a de descoberta
do património
construído;
- Edição de Roteiros;
- Promoção de visitas
guiadas temáticas;
- Programas
de descoberta da Ilha.

02

Valorização do Património Histórico/Político
de S. Vicente

O Museu é um
importante recurso
de salvaguarda
e valorização
do Património
de S. Vicente.
O Museu promove
roteiros que
valorizam
os elementos
principais e mais
significativos
da história política,
social, económica
e cultural
de S. Vicente,
desde a sua
descoberta
no século XV,
até ao momento actual,
passando pelo
estabelecimento da
Democracia.

03

Serviços Educativos

O Museu é um
importante recurso
de apoio ao sistema
educativo, acolhendo
os alunos
e professores
para em conjunto
melhorar
as aprendizagens.
Os Serviços
Educativos
asseguram acções
de formação para
a comunidade em
geral e disponibilizam
recursos
técnico /pedagógicos.

04

Serviço de Difusão e Investigação

O Museu mantém uma
exposição permanente
e varias exposições
temporárias.
O Museu promove
a publicação
de documentação
de apoio às suas
actividades.
O Museu assegura uma
forte presença na
Internet.
O Museu mantém uma
loja e um cibercafé.
O Museu promove
a investigação
científica em
colaboração com
outras Instituições.
O Museu reune
documentação gráfica,
vídeo e sonora.
O Museu promove
a recolha, a salvaguarda
e a comunicação dos
patrimónios materiais
e imateriais.

05

Serviço de Apoio ao Associativismo Cultural,
Desportivo e Ambiental

O museu acolhe
iniciativas do movimento
associativo através
da cedência de espaços,
recursos humanos
e equipamentos.
Acolhe exposições
e presta assessoria
técnica.
O Museu participa
activamente nos
processos
de reconhecimento
e divulgação dos
patrimónios e das
memórias locais.

06

Serviço de Apoio Cultural à Emigração

O museu acolhe
iniciativas
do movimento
associativo
emigrante.
Acolhe exposições
e presta assessoria
técnica.
Promove
a realização
de exposições
itinerantes produzidas
pelo movimento
associativo emigrante e
sobre a temática da
emigração.
O Museu participa
activamente no
reconhecimento
de novos processos
identitários.
Contribui para
o conhecimento
da realidade das
comunidades
emigradas
e divulga a cultura
natal nos países
de acolhimento
dos emigrantes.

07

Serviço de Apoio aos Operadores Turísticos

O turismo cultural
é um importante
recurso para
a divulgação, assim
como para
a valorização dos
patrimónios locais.
O Museu fornece
aos operadores
turísticos, não
só serviços
de consultoria,
mas também
o desenvolvimento
de produtos culturais
orientados para
as diferentes
clientelas.
O Museu qualifica
as iniciativas
de turismo cultural.

08

Serviço de Difusão da Cultura Local nos Campos
da Literatura e da Música

Dada a grande
riqueza cultural
da Ilha, esta área
de expografia
deverá ocupar
um lugar de relevo.
O museu apresenta
o trabalho
de escritores, poetas,
músicos e artistas
em geral, através
de exposições
temáticas, encenação
de conteúdos
e disponibilização
de acervos musicais
e escritos.
O Museu promove
a salvaguarda,
valorização
e comunicação
das expressões
artísticas.
O Museu valoriza
o bilinguismo
e a oralidade
enquanto patrimónios.

09

Serviço de Apoio à Industria Artesanal

O Museu deverá
assumir um papel
importante
na promoção
do artesanato
em colaboração
com outras
Instituições.
Assegura e divulga
o artesanato com
um Certificado
de Qualidade,
promovendo
o desenvolvimento
e a valorização
desta actividade.

10

Valorização da Gastronomia Local

O Museu promove,
salvaguarda, valoriza
e divulga
a gastronomia local,
reconhecendo-a
como património
cultural.
O Museu promove
a gastronomia
local e nacional,
através
do funcionamento
de um restaurante
com elevado padrão
de qualidade.

11

Promoção da Cultura Tradicional

A cultura tradicional
de S. Vicente
deverá ser uma área
principal
da actividade
do Museu.
Cabe-lhe reunir,
estudar e divulgar
colecções
dos diferentes
objectos tangíveis
e intangíveis
e das actividades
que ainda estão
na memória dos
mais velhos.
As antigas profissões,
usos e tradições
encontrarão
no Museu
um lugar
de valorização
e de conhecimento.
O Museu valoriza
os processos
de transmissão oral
e gestual da cultura.

12

Valorização do Património Natural  Botânico

Toda a riqueza
botânica e zoológica
da Ilha e do mar
deverá estar
representada
de diversas
maneiras, pelo Museu.
O Museu deve valorizar
o património natural
através da promoção de
um jardim botânico,
um ou vários
aquários e um
biodomo, para fins
de sensibilização
e estudo da fauna
e flora, nos limites
da sua própria
sustentabilidade.

13

Valorização do Património Natural  Zoológico

O património natural
deverá estar presente
não só sob o aspecto
de divulgação mas
também como base
de educação ambiental
O Museu promove
o reconhecimento
da biodiversidade
enquanto património.

14

Exposição Permanente de Apresentação dos
Principais Aspectos da História e Cultura de Cabo
Verde
A exposição permanente
do Museu deve
promover
a valorização,
o reconhecimento
e a divulgação de
significativos aspectos
da cultura
e do património
de Cabo Verde:
. História
. Geografia
.Clima
.Demografia
. Cultura
. Flora
. Fauna
. Educação
. Saúde
. Comunicações
. Transportes
.Vias Aéreas
.Vias Marítimas
.Vias Terrestre
. Turismo
O Museu apresenta uma
breve Caracterização:
Agricultura,
Silvicultura e Pecuária,
Comércio; Construção
e Imobiliário;Água
e Saneamento; Energia,
Parques Industriais,
Indústria, Pescas e
Serviços Financeiros.
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