
BALANÇO DAS  PRÁTICAS  PATRIMONIAIS    

    BALAIO DO PATRIMÔNIO 2013 

Cametá, com 377 anos, é 
um município bastante 
rico em belezas naturais, 
paisagens históricas e em 
manifestações 
populares. Possui uma 
diversidade de 
manifestações culturais 
de raiz.  



Grupo Caá-Mutá 

Praia da Aldeia 

Carnaval das Águas 

Prédio Histórico 

Bloco  Cabeção 

Tambor do Samba 
de Cacete 

 CAMETÁ , TERRA  DE HISTÓRIA, 

ENCANTOS E MUITA TRADIÇÃO. 



AÇÕES REALIZADAS (2009-2013)  

 

 Elaboração da minuta da Lei de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural do município de Cametá; 

 

 Realização da 1ª Oficina de Formação de Guias Receptivos 
Locais em junho de 2011. O evento contou com o apoio da 
Paróquia de São João Batista. 



 

  Realização do Curso de Camareira e Recepcionista 
de Hotel e Culinária Regional, os cursos tiveram o 
apoio da CDL e PARATUR. 

 

 Elaboração  do Projeto para a revitalização da Praça 
Deodoro da Fonseca;  

 

 Construção e reinauguração da  Praça  da Fonseca; 

 

 Realização da Conferência Municipal de Cultura de  
Cametá 2013; 

 



 Oficina de Elaboração de Roteiros Turísticos 
promovida em setembro de 2012 pelo DEPHAC. 

 
  Oficina de “Cultura: Memória e Identidade” 

promovida em setembro de 2012 pela Secretaria de 
Cultura do Estado do Pará. 

 
 Oficina de Elaboração de Projetos Pedagógicos e 

Culturais realizada em setembro de 2012 e 
ministrada por técnicos do DEPHAC (Departamento 
do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do 
Estado do Pará). 

 
 Elaboração  do Projeto para a Criação do Fundo 

Municipal de Apoio aos Mestres de Cultura; 
 

 

 



 A falta de interesse da maioria da sociedade 
civil em relação as ações  do PACH- Cametá; 

 

 Carência de um corpo técnico efetivo   
capacitados ; 

 

 Falta de interesse de uma grande parte da 
classe empresarial  em estabelecer parcerias; 

 

 

 

ENTRAVES ENCONTRADOS: 

  



 O poder público local  não  demonstra interesse  
por não ir de encontro aos interesses da maior 
parte da população e da grande parte da classe 
empresarial; 

 

 A falta de integração com as demais secretaria ; 

 

 Falta de priorização  na área de proteção e 
valorização patrimonial na elaboração das 
diretrizes orçamentárias do  municipal ;  

 



AÇÕES A SEREM REALIZADAS:  

 

 Instituir o fundo de apoio aos artistas e aos 
mestres de cultura; 

 Criação do Departamento de Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural (DEPHAC) do 
município de Cametá; 

 Aprovação da Leis de preservação do 
Patrimônio Artístico, Cultural e Ambiental do 
município; 



 Promover cursos de capacitação de 
técnicos e gestores na área de patrimônio 
cultural e  ambiental; 

 Produzir mídias audio-visuais sobre os 
mestres da cultura de Cametá; 

 Capacitar professores da rede pública de 
ensino fundamental  como agentes 
multiplicadores na área do patrimônio 
cultural e ambiental;  

 Promover cursos de capacitação de 
atendimento ao turista; 



 Realizar oficinas de educação patrimonial e 
ambiental para população; 

 Executar obra de revitalização do Centro 
Municipal de  Cultura; 

 Elaborar o projeto de  sinalização turística do 
Centro Histórico; 

 Executar implantação de sinalização turística 
para a área do Centro Histórico;  

 Estabelecer parceria para a execução da 
segunda etapa da Elaboração do Inventário 
Nacional  de Referências Culturais 



Homenagem ao Grande Mestre 
      Josemeire Pinto 

Sílvia Letícia Alves    

 
       A minha voz hoje é também a voz, dos muitos 
que admiram e amam a cultura cametaense e até 
hoje lamentam sua perda que ocorreu em 2012. E é 
certo de que ela jamais soará tão alto quanto na 
glorificação de um homem ilustre, tão cheio de 
qualidades particulares de Cametá, onde muitos 
sintetizam na modéstia, na prudência, na reserva 
habitual com que não mede esforços para colocar 
seu talento à disposição de sua tão querida cidade. 



               Aqui estou para dizer que Cametá se identifica com a figura de 
nosso Mestre, porque ele, como os antigos homens desta Terra dos 
Romualdos que já se foram, se achava apegado à imagem superior 
de sua cidade, uma cidade incansável na vontade de se tornar a 
cada dia, a cada instante mais genuinamente autêntica e conhecida 
no Brasil. 

              Evocar a memória de Mestre Cupijó é reverenciar a dignidade, a 
cultura e o civismo. Nossa cidade era conhecida no cenário nacional 
pela sua importância política e o grande responsável por torná-la 
conhecida pela sua ARTE e pela sua CULTURA foi Mestre Cupijó, 
que com seu talento artístico divulgou através de suas composições 
musicais  como O “Siriá” , os encantos dos ritmos contagiantes 
desse lado da AMAZÔNIA. 

               Falar de seu legado artístico levaria dias e dias e não temos este 
tempo no momento, mas podemos resumir em O MAIOR ÍCONE 
DA CULTURA CAMETAENSE.  

 



       “Sua vida foi um emaranhado de Belezas, um 
tema precioso da cultura cametaense e que hoje  
resplandece com a luz que vem de longe, varando 
as distâncias e as dimensões. Para nós 
cametaenses, Mestre Cupijó será sempre fonte de 
inspiração.”  (Josemeire Pinto) 

                                                

Homenagem da Secretaria de Cultura, Turismo e 
Desporto de Cametá. 


