
Monumenta divulga resultado dos editais de 2007   
 
85 projetos de valorização do patrimônio brasileiro receberão um total de R$ 5 milhões. 
 
O Programa Monumenta, do Ministério da Cultura, selecionou 85 projetos de educação 
patrimonial e de promoção de atividades econômicas em centros históricos dentre os 183 
inscritos neste ano. O resultado será publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira 
(12/11) e estará disponível no site www.monumenta.gov.br. Cada atividade educativa ou de 
turismo cultural vai receber até 100 mil para sua execução, já as atividades de 
desenvolvimento econômico receberão até R$ 150 mil cada, totalizando cerca de R$ 5 milhões 
de investimento em projetos.  
 
Ao todo, 53 municípios brasileiros foram beneficiados, sendo que o Estado de Minas Gerais foi 
contemplando com 18 projetos e o Rio de Janeiro, 11 (veja o quadro). São 38 propostas para 
assistência técnica e financeira à promoção de atividades econômicas, por meio do edital 
0306/2007 e 47 de educação patrimonial, por meio do edital 0474/2007. As instituições 
selecionadas serão convocadas para assinatura de contrato conforme a disponibilidade de 
recursos.  
 
Educação Patrimonial  
 
O Edital de educação patrimonial destinou-se a apoiar projetos educativos que promovam a 
compreensão e a valorização dos aspectos ligados ao patrimônio material e imaterial brasileiro. 
Os projetos apresentados focaram, em sua maioria, atividades para ampliar o conhecimento 
sobre o patrimônio do sítio histórico, lançando mão de recursos como cursos e vivências com a 
população local. Essas propostas contemplam também a produção de material de apoio e 
devem atuar como referência para novas iniciativas da comunidade e dos setores público e 
privado, fomentando a sua participação como agentes co-responsáveis pela preservação do 
patrimônio cultural brasileiro.  
 
Atividades Econômicas 
 
As ações de fortalecimento de atividades tradicionais e produtivas tradicionais têm sido 
importante instrumento preservação do patrimônio cultural. A maioria dos projetos 
apresentados nesse Edital tinha objetivo de valorizar manifestações culturais próprias dos 
municípios, tais como: artesanato, gastronomia, arte, música, dança, teatro, arquitetura, 
tradições e história. Também foram selecionadas propostas de promoção do turismo cultural, 
que incluem a elaboração de roteiros turísticos e de inventários de atrativos culturais.  
 
O Monumenta atua com o princípio de que o patrimônio de um povo é ingrediente de sua 
identidade e da diversidade cultural, e pode se tornar um importante fator de desenvolvimento 
sustentado, de promoção do bem-estar social, de participação e de cidadania. O lançamento 
desses editais insere-se na perspectiva de que ações de valorização do nosso patrimônio são 
essenciais para o fortalecimento das identidades culturais e para o desenvolvimento econômico 
e social das comunidades locais. As ações propostas têm aplicação ou impacto direto sobre os 
municípios históricos contemplados. 
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