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Bairro do Carmo no início no final do século XIX .

CECI em novo endereço – Secretaria/Sala de Aulas/Biblioteca

1- A ENTIDADE
O Centro de Estudos Avançados da
Conservação Integrada - CECI surgiu em
1997 como um curso de especialização,
dentro do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Urbano - MDU, da
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.
Permaneceu no âmbito da academia, num
processo de incubação, até fevereiro do ano
de 2003, quando se constituiu em uma
organização do terceiro setor, ONG
(Organização não Governamental).
Em 27/set/2005, o CECI foi reconhecido
como uma OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público),
recebendo certificação do Ministério da
Justiça, nos termos da Lei n. 9.790/99.
O CECI tem sede à Rua Bispo Coutinho,
814 e Secretaria/Sala de Aulas na Rua Sete
de Setembro, 80, ambas no bairro do
Carmo, na cidade de Olinda PE - Brasil. Seu
atual diretor geral é o associado arquiteto
Jorge Eduardo Lucena Tinoco.
2 - A MISSÃO
O CECI tem como missão desenvolver um
ambiente cultural e científico que promova a
conservação de bens culturais, através da
cooperação entre entidades e indivíduos.
Como principais objetivos, o CECI visa:
• Promover o ensino, a pesquisa, o
treinamento, a consultoria técnico-científica,
a produção de serviços e produtos, e
executar ações que contribuam para a
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conservação do patrimônio histórico, cultural
e artístico da humanidade dentro da
perspectiva do desenvolvimento sustentável;
• Desenvolver teorias, métodos e
instrumentos de planejamento da
conservação urbana e territorial;
• Prestação de serviços à comunidade.
Nessa perspectiva o CECI é um espaço
intelectual e profissional reconhecido como
de excelência internacional na produção,
apoio e estímulo ao trabalho científico, no
campo da conservação integrada.
3 - A ORGANIZAÇÃO
O CECI é composto de uma Assembléia
Geral, um Conselho de Administração, um
Conselho Fiscal, uma Diretoria e um
Conselho Técnico-Científico.
A Diretoria é o órgão executivo do Conselho
de
Administração,
responsável
pela
implantação das políticas, diretrizes e
estratégias, sendo formada por um diretor
geral, assistido por três diretores associados.
A nova diretoria do CECI foi eleita em maio
na Assembléia Geral, ficando a estrutura
administrativa com a seguinte composição:
Diretoria:
Prof. Jorge Eduardo Tinoco,
Diretor Geral

Prof.ª Dr. ª Natalia Vieira,
Diretor Assistente

Adm. Raquel Borges Bertuzzi,
Diretora Assistente

1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Sala de Aulas

Biblioteca

Futuro Laboratório

Planta

Prof. Dr. Luis de La Mora

desse novo espaço são muito promissoras,
pois, de imediato, possibilitou a instalação
em ambiente apropriado da biblioteca física
do CECI e, no médio prazo, será possível a
instalação do laboratório de química e
modelos reduzidos da comunidade Gestão
de Restauro. A longo prazo há espaço para
a instalação de um auditório com 240m²
onde hoje é o sótão e de oficinas para os
ofícios tradicionais da construção aos fundos
do terreno onde se encontram as garagens.
São planos ousados que visam consolidar o
CECI como centro de excelência na área da
conservação do patrimônio construído.

Prof. Dr. Fernando Diniz

4 – A ADMINISTRAÇÃO

Prof.ª Dr. ª Norma Lacerda

Durante o período de abrangência deste
relatório, foi dada seqüência aos convênios
contratos e ações firmadas pela
Administração passada, tais como:

Arq. Mônica Harchambois,
Diretor Assistente

Conselho de administração:
Prof. Dr. Silvio Mendes Zancheti,
Presidente

Prof. Dr. Tomás de Albuquerque Lapa
Prof.ª Ma. Vera Milet Pinheiro
Prof.ª Dr. ª Ana Rita Sá Carneiro
Prof. Dr. Paulo Carneiro da Cunha Filho
Suplentes:

Conselho fiscal:
Prof.ª Dr. ª Virginia Pitta Pontual,
Presidente

Adv. Hélvio Polito Filho
Prof. arq. Fábio Cavalcanti
Suplentes:
Arq. Renata Cabral
Arq. Fátima Alves Mafra
Arq. Magna Milfont
A partir de abril o CECI passou a atender em
dois endereços: sua sede continuou
instalada no Alto da Sé, à Rua Bispo
Coutinho, 814, e a Secretaria/Sala de
Aulas/Biblioteca num casarão à Rua Sete de
Setembro, 80 no Carmo. As perspectivas

• O convênio de cooperação técnicofinanceira e de intercâmbio técnico-científico
com a Empresa de Urbanização do Recife –
URB/Recife para o desenvolvimento de ações
de reintegração dos vestígios arqueológicos
do Baluarte da Porta da Terra;
• Encerrado em abril de 2006 o 3º ITUC/AL
em convênio com a Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), através do Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento
Urbano (MDU), com o apoio do Instituto do
Patrimônio Histórico e artístico Nacional IPHAN, do International Centre for the Study
of the Preservation and Restoration of the
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Imagem tema do Workshop Poesia das Pedras e o grupo de participantes

Cultural Property, (ICCROM) e do Centro
Mundial do Patrimônio da UNESCO (WHC);
• O website do CECI, cujo novo portal do
foi implementado em junho de 2004, numa
concepção mais simples para abrigar todas
as comunidades da instituição. Foi inserida
no portal a nova comunidade científica SIAC
(Serviço de Identificação e Autenticação)
• Finalizadas a 5ª e iniciada a 6ª edições
do curso Gestão de Restauro, iniciativa
pioneira no treinamento semi-presencial de
profissionais para a manutenção,
conservação e restauro do patrimônio
construído.
• Encerrado o 1º volume com a publicação
de dois números, da revista City & Time,
primeira revista eletrônica internacional
dedicada ao estudo do processo de
conservação/transformação das cidades.
Reúne interesses de especialistas e
estudantes, bem como de uma grande
variedade de disciplinas, promovendo
esforço interdisciplinar para focalizar
conceitos e assuntos que buscam melhorar a
qualidade de vida nas cidades usando a
herança cultural como catalisador para o
desenvolvimento.
• O banco de dados Revitaliza com objetivo
principal do reunir informação relevante
para descrever a organização, a operação e
o desempenho de instituições de gestão de
processos de revitalização de áreas urbanas
patrimoniais.
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Grupo do Workshop Desenho Urbano

• O Serviço de Identificação e Autenticação
do Patrimônio Cultural (SIAC), instrumento
de planejamento da conservação de áreas
históricas oferecido pelo CECI. O SIAC de
bens patrimoniais está fundamentado em um
referencial teórico e metodológico construído
por meio da pesquisa de técnicos do CECI
sobre as práticas e procedimentos de
conservação aplicados hoje em sítios
históricos.
No período deste relatório, foram realizadas
as seguintes atividades no quadro das
responsabilidades administrativas e das
oportunidade de relacionamento interinstitucional:
• O workshop Poesia das Pedras,
realizado em abril. As atividades contaram
com profissionais arquitetos, engenheiros,
arqueólogos, historiadores e estudantes num
total de cinqüenta participantes. A
orientação coube aos professores e
instrutores do CECI, Prof. Dr. Roberto Araújo;
arqueólogo Ulysses Pernambucano; escultor
e mestre canteiro Hamilton Martins;
arquitetos especialistas Fábio Cavalcanti,
Carmen Muraro e Jorge Eduardo Tinoco;
• Ainda em abril, o CECI, a Technical
University of Delft (Holanda) e o
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE/DAU) promoveram o workshop –
Desenho Urbano em Olinda. O encontro foi
organizado pelos professores Fernando Diniz
Moreira (CECI e UFPE) e Paul Meurs (TU
Delft);
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Istmo gravura século XVII

Igreja de São João de Olinda Visita à Madre Deus

• Em maio, o CECI obteve a aprovação de
dois projetos pelo Fundo Pernambucano de
Incentivo à Cultura (FUNCULTURA), da
Secretaria de Educação e Cultura do
Governo do Estado de Pernambuco. As
assinaturas dos projetos: 1) Restauração e
Conservação da Igreja de São João dos
Militares de Olinda para Implantação de
uma Escola de Excelência em Língua Inglesa
e Informática na área do Patrimônio
arquitetônico e 2) a pesquisa sobre o Istmo
Recife/Olinda: História, Identidade e
Memória com o tema central sobre uma
pequena lingüeta de areia que ia do Forte
do Brum, Recife, até a praia dos Milagres,
Olinda e que unia, até o início do século XX,
as duas cidades irmãs. Ambos os trabalhos
foram iniciados em 2005 e finalizados em
2006.
• Em junho, foram abertas as inscrições
para o Curso Teoria e Prática do Projeto de
Restauração, com duração de quatro meses
e carga horária de 276 horas/aula, para
profissionais e estudantes de Arquitetura,
Engenharia e Edificações. O curso realizado
sob os auspícios da Fundação Maria
Nobrega (FMN);
• Ainda em junho, houve a visita às obras
de restauração da Igreja da Madre Deus no
Recife, dentro da programação do Curso de
Gestão de Restauro no âmbito dos estudos
sobre a gestão de canteiros de obras;
• No final do mês de junho, o Presidente
do Conselho de Administração do CECI,
órgão superior da Instituição, Prof. Dr. Sílvio
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Palestra pública sobre o Chanteclair

Mendes Zancheti, participou em Roma de
uma reunião no ICCROM (International
Centre for the Study of the Preservation and
Restoration of Cultural Property) sobre o
Programa de Conservação do Patrimônio
Construído.
• No mês de julho foi realizada a 1ª
palestra pública sobre a "Restauração do
Chanteclair". O palestrante foi o arquiteto
Jorge Passos e o evento ocorreu no auditório
da Livraria Cultura no Paço Alfândega no
antigo bairro do Recife;
• A elaboração do Plano Estratégico do
CECI para o triênio 2005~2008, realizado
entre julho e agosto, estabeleceu duas linhas
de ações – uma estruturadora e outra
conjuntural, para desenvolvimento e
fortalecimento da missão da instituição.
Foram realizadas duas reuniões setoriais e
duas plenárias com os membros associados
para o delineamento dos projetos e
perspectivas para o triênio;
• Os alunos da Oficina–Escola para a
Restauração de Bens Imóveis dos Sítios
Históricos do Recife do Centro de Trabalho e
Cultura (CTC) visitaram o CECI em agosto,
quando o professor arquiteto Jorge Eduardo
Lucena Tinoco proferiu uma palestra sobre o
ofício da alvenaria e estuque;
• Também em agosto foi celebrado o
convênio de cooperação técnica com a
Fundação Maria Nóbrega (FMN) para a
realização de projetos e criação de uma
comissão de acompanhamento permanente
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Reunião Plano Estratégico

Visita da Oficina-Escola ao CECI

das ações de Restauração da Igreja de São
João dos Militares e do Conjunto
Franciscano de Olinda;
• No dia 31 de agosto aconteceu a
solenidade de abertura dos trabalhos do
Projeto de Restauração da Igreja de São
João dos Militares de Olinda. Na ocasião,
foi firmado o Termo de Parceria com
Fundação Maria Nóbrega (FMN) e a
Prefeitura Municipal de Olinda;
• Em setembro, a comunidade Gestão de
Restauro promoveu uma viagem de estudos
na Bahia, visitando as cidades históricas de
Salvador e Cachoeira onde foram
analisadas principais obras de conservação
e restauro, entre elas a instalação do
primeiro museu internacional a ser instalado
no Brasil, Museu Rodin de Paris;
• Ainda em setembro foi realizada uma
pesquisa na área do entorno da Igreja de
São João dos Militares, sob coordenação da
professora, Vera Milet (CECI). Essa pesquisa
teve dois objetivos: a identificação do
processo de ocupação territorial do entorno
da igreja e a identificação das relações
existentes entre a população local e o bem
cultural;
• No mesmo mês, foi realizada uma
revisão e ampliação do banco de dados
Revitaliza (BD) com a inclusão de
informações sobre mais instituições de
gestão da regeneração e conservação
urbana: a Corporación La Candelaria Bogotá (Colômbia), a Corporación Centro
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Viagem à Bahia

Ceci na reunião do ICCROM

Histórico – Cartagena de Índias (Colombia),
a Oficina del Historiador de la Ciudad de la
Habana (Cuba), a Empresa Municipal de
Urbanização – São Paulo (Brasil);
• Ainda em setembro foram apresentados,
em palestra, os resultados parciais da
pesquisa sobre o Istmo Olinda/Recife.
Estiveram presentes à palestra representantes
do Funcultura, PMO, SEPLAMA/PMO,
SEPACCTUR, URB-Recife, UFPE/MDU e
5ºSR-IPHAN – Olinda;
• Em outubro o primeiro volume da Revista
City & Time foi completado, com o
lançamento do número 3, do volume 1;
• Foi aprovado em outubro de 2005, pelo
Monumenta/BID o projeto de Divulgação
turística para o Pátio de São Pedro – Recife;
• Nesse mês, o CECI recebeu
comunicação do Ministério da Justiça,
através da Secretaria Nacional de Justiça,
sobre sua qualificação como uma OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público, nos termos da Lei n. 9.790/99;
• A 2a. Edição do Curso de Teoria e
Prática do Projeto de Restauração foi
lançada ainda em outubro para início em
novembro. Nessa versão do curso, conforme
convênio com Prefeitura da Cidade do Recife
através da URB/Recife, o objeto de estudo
versou sobre as intervenções de conservação
dos achados arqueológicos de parte do
conjunto arquitetônico do século XVII,
reconhecidos como Baluarte da Porta da
Terra, no Bairro do Recife;
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Vista aérea de Floriano

Conjunto Franciscano de Olinda

Casarão em Água Branca

• No dia 1º de novembro foi lançado o
projeto de Restauro e Regeneração
Sustentável do Conjunto Franciscano de
Nossa Senhora das Neves de Olinda. Tratase da parceria com a Fundação American
Express, o World Monuments Fund (WMF) e
a Fundação Maria Nóbrega (FMN), com o
objetivo de desenvolver um plano diretor de
recuperação e manutenção dos valores
patrimoniais do Conjunto, visando sua
sustentabilidade no longo prazo.
• Em dezembro foram iniciados dois
importantes projetos: a identificação dos
bens patrimoniais dos municípios de Água
Branca, Delmiro Gouveia e Olho D´água
do Casado, no Estado de Alagoas, com o
apoio do Instituto Xingo/CHESF; o Plano
Diretor do Município de Floriano (Piauí)
importante instrumento de trabalho, que visa
planejar a cidade numa perspectiva de 20
anos. O primeiro foi finalizado em março de
2006 e o segundo está em andamento.
• O ano de 2005 encerrou-se num clima
de confraternização entre os associados do
CECI numa festa ao som das serestas da
cidade de Olinda.
• Em março de 2006 foi assinado, com o
ICCROM, contrato de financiamento do
módulo presencial do ITUC/AL.
Cidade de Olinda, abril de 2006
A Diretoria
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