




Patrimônio Cultural bragantino 
 

 

 





Bens registrados 

 
• A Lei nº 7.330/09, no qual fica declarado a 

Marujada como patrimônio cultural e artístico do 
Estado do Pará, como forma e manifestação 
cultural e artística do Município de Bragança. 

• Lei n° 7.724/2013, que tornou o Xote Bragantino 
Patrimônio Artístico e Cultural do Estado do Pará. 



Bens tombados em Bragança- Estado 
• Imóvel da família Medeiros (Sebastiana Fernandes 

de Medeiros). Rua 13 de maio : 15/09/1999 
 

 

 

 
• Complexo da Igreja de São Benedito (Seu entorno) 

em 11/09/2006 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/cgqM1B68IZZ2W1*FbBIPhG6au5vQMGZWWCu0zRupcsejbKq7OPlowgwvyrMI3UUGGz6HlAgj0QlkHX19g17cExXgYwWBGCuH/IgrejadeSoBeneditoBraganaPa.jpg?width=640&height=480&imgrefurl=http://viajamos.com.br/photo/igreja-de-sao-benedito-1?context=user&usg=__A72vUO-7PlpHfUSogAU4ZVpXZ34=&h=480&w=640&sz=135&hl=pt-BR&start=3&zoom=1&tbnid=7nfEGIUNCpqk-M:&tbnh=103&tbnw=137&ei=wzlcUen0A8Ha0QHkyYHwAw&prev=/search?q=Igreja+de+S%C3%A3o+Benedito+Bragan%C3%A7a&hl=pt-BR&biw=1366&bih=651&site=imghp&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDEQrQMwAg


Tombamento pelo município: Decreto nº 228/2006 

Imóvel de J. Paes Ramos 
 

Igreja de São Benedito 
 



Casa da Cultura 
 

Residência da Família Ferreira   
 



Coreto  Senador Antônio Lemos 
 

Mercado de Carne 
 



Tombamento municipal: Decreto  nº 10/2008 

Res. dos Prefeitos- Sec. Saúde Escola M. Mâncio Ribeiro 



Casa Madrid 
Imóvel dos herdeiros de  José 
M. M. Cardoso 
 

 



Imóvel do Mercadinho do 
Juca-Antigo Vice Consulado 

Antigo hotel dos Viajantes 
 



Catedral N. S. Rosário 



Balanço das Práticas Patrimoniais – PACH Bragança 
• Estabelecimento do  Plano de Ação das Cidades 

Históricas de Bragança; 
• I Balaio de Patrimônio-Bragança (Novembro de 

2011) 
• 2ª conferência Municipal de Cultura- Demandas da 

Sociedade civil 
• Visitas técnicas/reuniões com MINC/IPHAN- envio 

de informações – Palacete Augusto Corrêa.  
• Oficinas, cursos, palestras, seminários que tratam da 

Preservação do patrimônio;  
• Parceria com MINC  
• Parceria com SECULT ( Legislação, fiscalização) 

 
 

 



Comemorações dos 400 anos de Bragança 
 • Exposição França Equinocial  
• Programação cultural de  julho- Bragança 
• Teatro – Oficinas e  apresentação em praça 

pública 
• Oficinas de fotografia, Teatro e  produção 

cultural; Percussão, etc. 
• Painéis da FUNARTE- Oficinas 
•  Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz; 

 

 



Balanço positivo 
• Maior poder de articulação em nível estadual e federal. 
• Priorização pelo poder público municipal da questão 

Patrimônio (Fluxo entre as Secretarias diversas, gabinete 
do Prefeito) 

• Participação de editais ( Culturas populares, Banda de 
música, Mestres da cultura) 

• Sensibilização da população em relação à importância do 
patrimônio cultural da cidade; 

• Maior percepção da população em relação a importância 
da preservação do patrimônio- Pesquisas acadêmicas, 
trabalhos escolares. 

• Formulação das  políticas públicas (Planejamento 
Estratégico, PPA). 
 
 
 
 
 
 



• Combate a dilapidação do patrimônio edificado 
da cidade;  

• Denúncia da população sobre obras irregulares.  
• Articulação com outros entes como Ministério 

Público ( Levantamento), Bombeiros, CREA. 
• Possuir um conjunto de bens ( a partir da 

Delimitação do Plano de Ação) de interesse à 
preservação. 

• Proteção- Argumentação da importância da 
preservação do  

• Possibilidade de afirmar parcerias com o governo 
federal, principalmente o IPHAN, Ministério do 
Turismo e Ministério das Cidades. 
 
 
 
 
 
 



Dificuldades 
• Captar recursos destinados à preservação do patrimônio 

cultural. 
• Inexistência de SMC* (Fundo , lei preservação, etc.) 
• Alocação de recursos específicos para área da cultura- 

Fundo de Cultura Lei de incentivo, etc. 
• Fiscalização, obras irregulares, abandono do imóvel, 

arruinamento. 
• Transformar a SECULD de promotora de eventos (Show) 

em fomentadora de política de cultura. 
•  Restaurar/ revitalizar patrimônios importantes à memória 

e história da cidade- Palacete Augusto Corrêa e Casa da 
Cultura. 

• Implementar ações de educação patrimonial 
• Revisar o código de obras e Lei Orgânica do município e 

código de tributos municipais. 
 
 
 
 
 
 
 



Perspectivas  atuais: 2013 
• Adesão ao SNC* (Sistema Nacional de Cultura) 
• Sistema Municipal de Cultura- em construção- 

Sistema Municipal de Cultura, Fundo de Cultura 
e Conselho de Cultura, Atualização da legislação 
de patrimônio. 

• Revisão dos tombamentos municipais,  a partir de 
critérios técnicos. 

• Criação do Departamento de Patrimônio. 
•  Licitação para contratação de empresa 

especializada em restauro- Palacete Augusto 
Corrêa-IPHAN; 
 
 

 

 


