
 

BALANÇO DAS PRÁTICAS 
PATRIMONIAIS NO 

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. 

 
 



 

 

Realizou-se caminhadas históricas com instituições de 
nível superior: UFOPA, PARFOR. 

 

  Encontros educativos com alunos das redes: Estadual e 
Municipal sobre preservação e conservação dos 
patrimônios históricos: Material e Imaterial. 

 

   

 

NOME: ALESSANDRO DE ANDRADE MOREIRA 

RG: 6373681 

CPF: 018.068.322-59 
 

NOME: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA NETO 
RG: 4057818 

CPF:740.015.822-87 

 
NOME: ARTHUR RONDINELLI ASSUNÇÃO DOS SANTOS 

RG: 7103184 
CPF: 023.500.662-90 

 
NOME: EDSERGIO DE MORAES PINTO 

RG: 1562261 

CPF: 206.535.652-91 
 

NOME: ELCIMAR DA SILVA PINHEIRO 
RG: 2433529 

CPF: 404.121.132-87 

 
NOME: GENILTON SOUSA DELGADO 

RG: 2943533 
CPF: 661.441.082-20 

 
NOME: GLAUCIO PATRICK DA COSTA PINHEIRO 

RG: 6670522 

CPF: 019.123.572-59 
 

NOME: HELOISA HELENA PANTOJA BRASIL 
RG: 4513506 

CPF: 728.607.312-53 

 
 

 
NOME: JAIME COSTA DA SILVA 

RG: 1863445 

CPF: 442.902.412-04 
 

NOME: JOELSON DE SOUSA ARAUJO 
RG: 5893554 

CPF: 955.656.202-87 
 

NOME: JUCILENE MONTEIRO CORRÊA 

RG: 5996913 
CPF: 017.633.402-52 

 
NOME: MARIA DO ROSÁRIO DE SOUZA ROCHA 

RG: 135.480 

CPF: 194.582.072-15 
 

NOME: MAURO DA SILVA SENA 
RG: 3794476 

CPF: 072.547.502-10 
 

NOME: WALDENI DOS SANTOS AMORIM            NOME: WILMA LÚCIA SILVA DE AQUINO 

RG: 13565427                                                  RG: 1897477 
CPF: 630.291.972-04                                        CPF: 403.428.592-34 

 



Realiza-se reuniões mensais com o Conselho 
Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural e  
Artístico de Óbidos. 

 

  O Conselho solicitou ao Gestor passado, o 
Tombamento do Centro Histórico. 

  

  De maneira tímida, registra-se no município 
tentativas de recuperação de edificações históricas 
através da iniciativa de particulares em manter e 
revitalizar seus imóveis.   

 



Moradores de imóveis particulares, a maioria são 

avessos ao tombamento. 

 

  Outros preferem construir prédios modernos, com 

isso, realizam a demolição e destruição da história 

existente no referido imóvel. 

 

  O Poder público, não quer se indispor com os 

principais atores envolvidos no processo, no que se 

refere a tombamento. 

 

 



O Conselho Municipal está encontrando 

dificuldades, quanto aos processos de licenciamento 

de edificações. 

Os moradores de prédios particulares (alguns) não 

dispõem de poder aquisitivo para realizar reforma ou 

restauração em seus imóveis. 

O setor empresarial, ainda vive na antiga cultura: 

venha a nós, do reino, nada! 

 



Realizar audiência pública com o intuito de 
sensibilizar a população a respeito da preservação e 
conservação do Patrimônio Histórico Material e 
Imaterial. 

  Confeccionar material educativo, enfatizando a 
importância de preservação e conservação do 
patrimônio histórico local em todas as suas 
vertentes. 

 



Buscar parceria com as escolas, para que as mesmas 
possam ser multiplicadoras no que concerne a 
importância da preservação dos Patrimônios. 

 

Reunir sempre que necessário com: Gestor Municipal, 
Secretário de Cultura e Turismo, Conselho Municipal 
de Proteção do Patrimônio Artístico e cultural, 
Infraestrutura, Setor de Obras e Assessoria Jurídica. 

 



Foi um dos primeiros Fortes 

erguido pelos portugueses na 

região, construído por Manoel da 

Mota Siqueira, que deu origem a 

cidade no século XVII. O objetivo 

principal dessa fortificação seria a 

grande necessidade de defesa da 

região, pois o local, era de 

excelente estratégia para controlar 

as embarcações que passassem 

pelo local, o que ocasionou a 

imediata edificação do Forte. A 

denominação de PAUXI, é,  em 

consequência da Aldeia dos Índios 

que habitavam o local.  

                                1. FORTE PAUXIS 



 A Matriz foi construída no século XVIII, 

sendo a primeira Igreja de Óbidos, era 

coberta de palha e parecida com as 

demais casas. Em 1786, o General 

Martinho de Souza, achou a Matriz 

arruinada, e ordenou que fizessem 

reparos na antiga Igreja e deu-se início 

a construção, sendo que a mesma só 

ficou pronta 41 anos depois. Em 1935, 

foi realizado o primeiro Círio Fluvial de 

Óbidos, uma das heranças Lusitanas. 

2. IGREJA DE SENHORA SANT’ANA  



 O estado precário em que se 

encontrava a palhoça, fez com 

que  as autoridades locais 

tomassem providências para 

que se construísse  uma 

Câmara e uma Cadeia. Após a 

Cabanagem (1935), houve um 

empenho muito grande por 

parte dos governantes em 

construir uma nova Cadeia, 

sendo construída em 1841. Só 

em 1970 o prédio passou a 

funcionar como Biblioteca 

Municipal e hoje está instalada 

a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social. 

 

3.BIBLIOTECA MUNICIPAL  



Foi construído em 1909, para 

servir ao 4º Grupo de Artilharia 

de Costa, era composto de duas 

baterias e abrigava mais de 200 

homens. O Quartel foi 

transformado após a Revolução 

de 1924 em 8º Batalhão 

Independente de Artilharia de 

Costa  e no final de 2ª Guerra 

Mundial, foi reduzido a uma 

Companhia de Infantaria; esteve 

em atividade até o ano de 1967, 

quando foi extinta toda a ação 

militar em Óbidos.. 

QUARTEL GENERAL GURJÃO 



CAPELA DO BOM JESUS 

Foi construída provavelmente no lugar 

da primitiva Capela dos Frades da 

Piedade, em 1800 pela população 

obidense, como pagamento de 

promessa, após os incidentes cabanos. 

Chamada também de Capela do 

Desagravo; edificada no topo de uma 

colina que avançava para o interior do 

Rio Amazonas, atrás da Cadeia 

Pública. 



MUSEU CONTEXTUAL 

Na fachada dos 

principais 

monumentos da 

cidade há um painel 

com informações que 

narram a importância 

de cada um deles. 

São relatos sobre a 

construção, os 

proprietários e seus 

moradores, além de 

outros fatos 

relevantes 

 
* Casas do Século  

XVII 



       CARNAPAUXIS –  A Festa do Mascarado Fobó 

O Carnaval obidense denominado 

de CARNAPAUXIS, desde 1997 

vem crescendo de maneira 

explêndida, trazendo milhares de 

visitantes e turistas para a cidade 

no período carnavalesco. Os 

mesmos saem pelas ruas e ladeiras 

estreitas de Óbidos ao som de 

marchinhas que enaltecem a 

historicidade do município 

enfatizando a importância que o 

carnaval representa na cultura 

local.  



 
 
 


