
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 
UFPA COMEMORA DIA NO PATRIMÔNIO COM PASSEIO NA CIDADE VELHA 

Sugestões de Imagem: imagens do passeio pelas ruas da cidade velha, imagens dos pontos a serem visitados 

(Forte do Presépio, Ver-o-Peso, Igreja do Carmo etc), imagens de turistas nestes espaços etc. 

 

Informações 

 

No próximo dia 17 de agosto, a Universidade Federal do Pará (UFPA) convida os paraenses e turistas que 

estejam em Belém no sábado para participar da edição especial do Passeio Geoturístico, projeto da universidade 

que resgata a história e importância cultural e arquitetônica da capital do estado. Desta vez o passeio celebra o 

Dia Nacional do Patrimônio com uma viagem no tempo pelas ruas da Cidade Velha, bairro tombado pelo 

Ministério da Cultura.  

 

O projeto da Faculdade de Geografia da UFPA visita importantes pontos turísticos da cidade como o Forte do 

Presépio, a Rua Siqueira Mendes - a primeira de Belém -, a Praça e Igreja do Carmo, A Igreja de São João – 

projetada pelo italiano Antônio Landi -, A Praça Dom Pedro I – onde há um dos marcos da divisão de terras pelo 

Tratado de Tordesilhas do Período Colonial - e o Ver-o-Peso. O serviço é gratuito e para participar basta 

confirmar a presença enviando um e-mail para o endereço roteirosgeoturisticos@gmail.com. A partida será às 8h 

do Forte do Presépio e a Polícia Turística garante a segurança dos participantes do projeto. 

 

“A importância de passear pelas ruas e centros históricos de Belém, é dada pela possibilidade da população 

valorizar e reconhecer o nosso patrimônio cultural, natural, material e imaterial. Assim como pela possibilidade 

da educação patrimonial e a valorização do turismo patrimonial”, afirma Maria Goretti Tavares, coordenadora do 

projeto. 

 

Roteiro Geoturístico - O projeto teve inicio em 2011 e busca mostrar a história da Capital paraense sob uma 

ótica diferente. Além do olhar geográfico e turístico, os roteiros, ofertados pelo projeto, possibilitam a integração 

entre outras áreas que também contam a história de Belém, como a arquitetura, a museologia e a própria história, 

possibilitando a educação patrimonial aos seus participantes. 

 

O projeto desenvolve outros três roteiros: Belle Époque; Do Ver-o-Peso ao Porto; e Pelo Interior do Bairro da 

Campina. Além destes, o projeto está preparando um novo percurso que será no Bairro do Reduto. 

 

A história de Belém está presente na grade escolar e é abordada a partir do 5º ano do ensino fundamental, porém, 

é no convênio que ela é vista com mais detalhes políticos, sociais e econômicos. Além de ser uma ótima 

oportunidade de se conhecer mais sobre o surgimento da cidade, esse tipo de projeto resgate da memória dos 

moradores, valorizam seus conhecimentos e desperta nesses indivíduos a necessidade de preservar os patrimônios 

históricos e culturais dos bairros. 

 

Saiba Mais: 

●Confira o site do projeto: http://geoturisticosroteiros.blogspot.com/ 

 

Sugestão de Entrevistado: 

●Goretti Tavares, coordenadora do Projeto. 

 

Contatos:  
●Coordenadoria de Imprensa e Informação da Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201 8039 / 8272.1100/ascom.ufpa@gmail.com 

http://geoturisticosroteiros.blogspot.com/
mailto:ascom.ufpa@gmail.com

