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Apresentação

Este pequeno livro pertence à série Preservação e Desenvolvimento, 
uma coleção de registro das experiências desenvolvidas pelo Programa 
Monumenta na área da promoção de atividades econômicas, de educação 
patrimonial, de formação profissional e de capacitação.

Na qualidade de programa do Ministério da Cultura para a recuperação 
sustentável do patrimônio histórico brasileiro, o Monumenta se propõe a 
atacar as causas da degradação de sítios históricos e conjuntos urbanos 
tombados e a elevar a qualidade de vida das comunidades envolvidas.

Assim, muitas das ações propostas no âmbito do Programa, com apoio 
de estados e municípios, vêm permitindo a essas comunidades descobrir 
o patrimônio cultural como fonte de conhecimento e de rentabilidade 
financeira, como meio, portanto, de inclusão social. 

Esse novo conceito de preservação transformou alguns dos sítios 
beneficiados em pólos de atividades culturais, turísticas e de geração de 
empregos, garantindo ao mesmo tempo a conservação sustentada de nosso 
patrimônio e melhores condições de vida para quem trabalha ou vive ali. 

É uma dessas experiências que você vai conhecer agora.
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In t rodução

Entre 1858 e 1860, o médico e historiador Pedro Théberge construiu um 

teatro em Icó, no Ceará. Àquela altura, o município se destacava enquanto 

centro de criação de gado e um dos mais importantes entrepostos comerciais 

do Nordeste. Por ironia do destino, pode-se afirmar que a construção do 

Teatro da Ribeira dos Icós por Théberge marcou tanto o apogeu quanto 

o princípio da decadência da cidade: uma epidemia de cólera irrompeu 

ali em 1862, terminando só em 1864, depois de fazer grande número de 

vítimas. Com a população rarefeita, Icó passaria por outra catástrofe a partir 

de 1877 – ano do início de uma das secas mais terríveis da história. Um 

pouco mais tarde, já no século 20, a Estrada de Ferro de Baturité espalhou 

seus trilhos pela região, sem chegar a Icó. Com isso, algumas das cidades 

próximas puderam crescer acompanhando os trilhos, concentrando os fluxos 

do comércio regional de uma vez por todas. Icó passou ao segundo plano, 

mas conservou seu patrimônio arquitetônico e cultural, que começou a juntar 

há cerca de 300 anos.

O Teatro da Ribeira dos Icós desponta como uma das peças mais valiosas 

do acervo. Foi por ele que o Programa Monumenta/Iphan do Ministério da 

Cultura começou seu projeto de restauração do patrimônio edificado de Icó. 
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Outras obras se seguiram em áreas e edifícios públicos, e também em imóveis 

particulares. Entre as construções recuperadas que pertencem ao município, 

é indispensável mencionar o Sobrado Canela Preta. O casarão ganhou esse 

nome por causa do apelido de um antigo proprietário, João André Teixeira 

Mendes, que, segundo a tradição, tinha uma mancha preta em uma das 

pernas. Em 2007, o sobrado abrigou um dos projetos mais importantes do 

Monumenta em Icó: o Núcleo de Música Canela Preta, para a formação 

musical de 240 instrumentistas, com idade variando entre 7 e 17 anos. O 

projeto teve enorme sucesso. Pouco tempo após o início das aulas, já foi 

possível realizar concertos didáticos no Teatro da Ribeira dos Icós.

Além da escola de música, o Programa Monumenta, em parceria com o 

Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, promoveu diversos 

cursos no município. Um deles para resgatar e garantir a sobrevivência de 

uma das tradições locais: pratos à base de peixe, servidos durante muitos 

anos nos bares e restaurantes do distrito de Lima Campos, onde fica um 

açude que tem o mesmo nome, construído em 1932. Por meio de outros 

cursos, Icó também ganhou dezenas de agentes de educação patrimonial, 

assim como pessoal qualificado para atuar em obras de restauração de 

monumentos arquitetônicos. 
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Escola  de música
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Esco la  de  mús i ca

No período colonial, o governo português decidiu que o boi não poderia 

disputar as terras litorâneas do Brasil com a produção do açúcar, mercadoria 

nobre daquele tempo. A pecuária então se espalhou pelas vastidões 

interioranas. No Nordeste, os colonizadores alcançaram o Vale do Salgado, 

no Ceará, em fins do século 17. Poucos anos depois, em meio a uma guerra 

incessante dos conquistadores com as populações indígenas, finalmente 

exterminadas, ali se desenvolveu a povoação que viria a ser a cidade de 

Icó, importante entreposto comercial do sertão até a segunda metade do 

século 19. Por Icó, centro distribuidor, transitavam mercadorias de diversas 

procedências, com diferentes destinos: Bahia, Pernambuco, Paraíba e o porto 

de Aracati, no litoral do Ceará. A decadência da localidade começou em 

1862, com uma epidemia de cólera devastadora, que só terminou em 1864.

Nesse período, de mortos enterrados em valas-comuns, tamanha sua 

quantidade, muita gente abandonou a região para nunca mais voltar. Já um 

tanto esvaziada, Icó acusaria o impacto poderoso da seca de 1877-1879, 

uma das piores de que se tem notícia. O último golpe veio com a construção 

da estrada de ferro de Baturité, cujos trilhos, por não chegarem até o antigo 



empório do sertão, provocaram o pior: reorientaram os fluxos do comércio 

regional, privilegiando a economia de outros núcleos urbanos, como Iguatu 

e a cidade do Crato. Até que entrasse em declínio com a debandada da 

população e os reveses econômicos, Icó foi muito rica para os padrões da 

época. Dessa fase de prosperidade restaram casas, um teatro e várias igrejas 

– monumentos tombados em 1997 pelo Iphan – Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional.

Icó também é depositária de tradições, lendas e histórias pitorescas, 

recheadas de detalhes improváveis, bem ao gosto popular. Uma delas dá 

conta da existência de cerca de 200 pianos no município, na era das vacas 

gordas. Embora tal quantidade de pianos pareça exagerada, não se pode 

negar que houve desses instrumentos por lá. Também não se pode duvidar 

que os icoenses gostem de música. Pois eles gostam. E muito. Foi o que se 

verificou em 2007, na implantação do Núcleo de Música Sobrado Canela 

Preta, projeto patrocinado pelo Programa Monumenta, em parceria com 
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a Secretaria da Cultura estadual e a prefeitura de Icó. Gerido pela Associação 

Artística de Concertos do Ceará, o projeto foi desenhado para atender 180 

crianças e adolescentes. Mas recebeu as inscrições de 370 interessados e 

selecionou 240, que terminaram distribuídos em dez oficinas e 13 turmas. 

E mais: desde as primeiras aulas, em fins de junho de 2007, a maioria dos 

alunos se mostrou assídua e revelou que de fato tem aptidão para a música.

O Núcleo de Música Sobrado Canela Preta derivou do Festival de Música 

de Câmara realizado em Icó, em 2005, também com o apoio do Programa 

Monumenta, explica o coordenador pedagógico do projeto, Eduardo Fideles, 

licenciado em música e especializado em arte-educação e gestão. Fideles, 

que também é coordenador do Sistema de Bandas de Música do Ceará e da 

Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho, participou do festival e, com outras 

pessoas, percebeu que havia forte interesse pela formação musical na região. 

Logo começaram as discussões sobre as possibilidades de criação do Núcleo 

de Música, com o aproveitamento do Sobrado Canela Preta, edificação antiga, 

restaurada pelo Monumenta. Assim, o projeto estaria em linha com os objetivos 

do Programa: em qualquer lugar, o patrimônio arquitetônico deve ser apropriado 

pela comunidade para diversos usos, com geração de renda. Dessa forma, a 

população será estimulada a cuidar de um acervo valioso, que lhe pertence.
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Aprovado o projeto, os organizadores procuraram universidades e escolas 

de música de Fortaleza e do interior do estado para receber indicações 

de professores competentes para lecionar em Icó. Após a seleção dos 

mestres, chegou a vez de escolher os alunos, que deveriam ter de 7 a 

17 anos, estudar na rede pública e pertencer a famílias de baixa renda. 

Esse critério vigorou até a matrícula de todos os candidatos com essas 

características, aprovados nos testes de aptidão. Em seguida, foram 

admitidos outros pretendentes. Os organizadores ficaram surpresos com 

o número relativamente pequeno de jovens barrados na fase de seleção. 

Tal fato os obrigou a aumentar o número de vagas e a criar três turmas 

suplementares. Houve até uma exceção no processo de matrícula. Um 

garoto, acostumado a batucar em latas, por acaso viu uma bateria montada 

no Canela Preta. Encantado, pediu para experimentá-la. E mostrou que 

era do ramo. Embora as inscrições estivessem encerradas, o menino foi 

aceito como aluno. E não demorou para que se tornasse baterista na 

igreja que freqüenta.

O projeto também sofreu algumas modificações de última hora. A prefeitura 

municipal pediu a inclusão de professores icoenses nas oficinas. Para eles 

seria uma boa oportunidade de aprender e trocar informações com músicos 
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experimentados, de talento reconhecido. Além desses professores ouvintes, 

havia crianças e adolescentes do coral e da banda marcial da cidade. Esses 

grupos, que estavam sendo reestruturados, ganharam oficinas específicas. 

O Núcleo de Música acolheu ainda alunos de canto e percussão do PETI – 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do governo federal.

Satisfeitas as demandas, as atividades principiaram na Faculdade Vale do 

Salgado, ao final de junho, sendo transferidas para o Sobrado Canela Preta 
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no começo de julho. A mudança praticamente coincidiu com a chegada de 

mais de 60 instrumentos adquiridos para o projeto. Entre eles, um piano. 

Eduardo Fideles conta que o som de um piano de meia-cauda, comprado 

para o Teatro da Ribeira dos Icós às vésperas do Festival de Música de Câmara, 

havia impressionado vivamente muitas crianças da cidade. “Elas comentaram 

que nunca tinham ouvido algo tão bonito. E foram apresentações de música 

clássica, uma referência totalmente estranha à realidade musical da região”. 

No casarão restaurado, os espaços passaram a ser ocupados pelas dez oficinas: 

teclado, percussão, violão, piano, flautas, sanfona, madeiras, metais, coral e 

teoria musical. O Núcleo recebeu aparelhos de televisão, DVD e CD para as 

atividades didático-pedagógicas, realizadas de segunda a sábado, em três 

turnos, segundo o método criado pelo músico alemão Carl Orff. 

A metodologia de Orff é muito eficaz para o ensino de crianças. Tanto assim 

que, em poucos meses, o projeto mostrava resultados acima das expectativas, 

avaliam os organizadores. Ao mesmo tempo, o Núcleo de Música estreitava 

seus vínculos com a população. Os concertos didáticos, apresentados no 

Teatro da Ribeira dos Icós a partir de agosto, atraíam público crescente. E 

sobretudo elevavam a auto-estima dos alunos e a de seus familiares. “As famílias 

começaram a identificar as crianças como artistas. E os alunos passaram a ter 
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essa visão de si mesmos”, comenta Fideles. O coral do 

núcleo, da mesma forma, já se inseria de maneira bastante 

natural na comunidade, com seu repertório de músicas 

regionais, cantadas de acordo com as partituras originais.

Fideles cita o exemplo de Asa Branca, de Humberto Teixeira 

e Luiz Gonzaga. Um baião que tem sido modificado Brasil 

afora, verificando-se alterações no ritmo e em outras 

características musicais. Em Icó, esse verdadeiro hino do 

Nordeste se apresenta com sua roupagem original. Trata-

se de um resgate da identidade da região. “Esperamos que 

o núcleo de Música seja um guardião da memória musical 

de nosso povo, despertando nas pessoas a consciência 

de que sua cultura lhes pertence. É seu patrimônio”. 

Também com partitura original, a banda toca o dobrado 

Flagelados, composto em 1915 – ano de seca. “Por meio 

desse repertório, de maneira clara, simples e objetiva, as 

crianças recebem informações sobre o contexto em que 

as músicas foram criadas”, diz Fideles. 
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Os resultados do projeto logo apareceram em outras áreas. Os coordenadores 

sempre estiveram presentes, atentos a múltiplos detalhes, inclusive ao estado 

da estrutura física do Sobrado, à manutenção e ao manuseio dos instrumentos 

musicais. Mas notaram que a equipe local evoluiu rapidamente, passando a 

gerenciar as atividades com muita segurança, tendo liberdade para sugerir 

e criticar. “A cada visita a Icó, ficava claro para nós que as pessoas estavam 

avançando. A experiência foi fantástica, graças a essa maneira de fazer as 

coisas de forma compartilhada. E estávamos criando uma escola de música. 

Trabalho nessa área há anos e nunca havia participado de um projeto assim”, 

diz a produtora cultural Cristina do Vale, coordenadora administrativa do 

Núcleo de Música.

Os alunos também progrediram com desembaraço. Por isso, ao se iniciarem 

os concertos didáticos, os professores já puderam mesclar vários grupos de 

instrumentistas. Para o músico Daniel Bruno Martins, assistente pedagógico do 

Núcleo e responsável pelo coral Professor Miguel Porfírio de Lima, a arrancada 

dos alunos se deveu ao método de ensino e à presença de professores de 

alto nível. Os jovens instrumentistas, por sua vez, souberam aproveitar a 

oportunidade de desenvolver suas habilidades. Jônatas Weima, de 16 anos, 

foi um deles. Deveria se apresentar no teatro de Icó em 8 de dezembro. 
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Detalhe: nunca tinha visto um piano de perto até o início do curso. Outro 

destaque é Vitor Hugo, de dez anos, que toca flauta doce.

Alguns dos estudantes vieram para o projeto com experiência na bagagem. É 

o caso de Anderson Vicente Colares, de 15 anos, e Edson Pereira da Silva, de 

17, integrantes da banda municipal. Ambos estudam trompete diariamente. 

Em casa ou no Sobrado. Anderson, que cursa o ensino médio, declara que não 

sabia o que fazer com o tempo disponível para o lazer até entrar na banda. 
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Agora diz que a música mudou sua vida. Edson se prepara para ingressar no 

ensino superior. Mas, qualquer que seja sua profissão no futuro, afirma que 

jamais deixará a música.

José Iderlande Bezerra Viana, de 26 anos, pretende ir além. Quer ser músico 

profissional. Ele toca violão desde a adolescência, mas sempre se interessou pela 

sanfona, instrumento a que finalmente teve acesso no Canela Preta. Afetado 

por glaucoma congênito, José Iderlande perdeu a visão do olho esquerdo aos 

dez anos. A doença, implacável, roubou-

lhe a vista direita quatro anos mais tarde. 

Então ele resolveu dedicar-se à música, 

começando pelo violão. O maestro Genival 

Antônio, da banda de Icó, foi seu primeiro 

professor. O maestro usou as mãos do aluno 

para simular a pauta e outros símbolos 

musicais. José contou com a ajuda da irmã 

mais velha para fazer os exercícios.

Em 2000, foi para Fortaleza estudar o 

braille. E depois comprou um manual de 
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teoria musical em dois volumes. De lá para cá, já escreveu várias composições, 

tendo sido indicado para ser o professor ouvinte de sua turma. É tratado com 

respeito e carinho pelos freqüentadores do Sobrado Canela Preta. Cristina 

do Vale diz que essa atitude para com José Iderlande reflete os laços afetivos 

estabelecidos pelos participantes do projeto entre si e com a comunidade.

Tal fato remete à discussão de como se dará a continuidade do Núcleo de 

Música que, sem dúvida, tem valor inestimável para Icó. Os organizadores 

se preocuparam com essa questão desde a fase de montagem do projeto. O 

desejo de todos é que uma ONG o conduza: uma organização da sociedade 

civil, sem fins lucrativos, e sem qualquer vínculo político, partidário ou 

religioso, que terá como missão fomentar a cultura, a música e incentivar a 

participação dos cidadãos. Poderá ser a Aproarti – Associação dos Produtores 

de Artesanato e Artistas de Icó, que participou de diversas reuniões para 

debater o assunto. 

Como sempre, a tarefa básica da ONG será levantar recursos para financiar 

as atividades de ensino. O custo mensal do Núcleo girou em torno de 20 mil 

reais, envolvendo as despesas com viagens dos professores, hospedagem, 

alimentação e horas-aula. É um valor muito alto para o município, reconhece 
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Cristina do Vale. Despesa que poderá aumentar, pois, na segunda etapa, os 

professores trabalharão com os alunos em níveis mais elevados de formação 

musical. E será preciso trazer gente de fora para lecionar. Alguns dos 

professores icoenses ainda não têm a formação necessária para trabalhar 
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como instrutores. Uma das possibilidades será buscar recursos por meio das 

leis de incentivo à cultura em todas as instâncias possíveis. Existem alternativas. 

O Núcleo de Música poderá receber, por exemplo, doações de pessoas físicas 

ou jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras.

Depois, observa a arquiteta Márcia Sampaio, coordenadora do Monumenta 

em Icó, a cidade tem potencial turístico: “De todos os sítios históricos do 

Ceará, é o que tem seu patrimônio arquitetônico mais bem preservado. O 

turismo cultural poderá desenvolver-se ali. O Teatro da Ribeira dos Icós, por 

exemplo, em breve estará dotado de equipamentos de som, luz e outros. 

Com isso, terá condições de ser inscrito nos roteiros de peças e espetáculos 

do Ceará. O Núcleo de Música se prepara para isso. A idéia é formar vários 

grupos de câmara que, com suas apresentações, poderão gerar alguma receita 

para a manutenção dos cursos no Sobrado”. Cristina do Vale acrescenta: 

“A estrutura do Canela Preta é bem adequada a esse tipo de atividade. E já 

percebemos que fora da faixa etária dos alunos da primeira fase, há muitos 

interessados em estudar música. Estamos coletando informações sobre 

esses novos candidatos. Idade, qual o instrumento de interesse e outras. 

Muitos dessas pessoas podem pagar uma mensalidade”. 
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Mas o que deixa os organizadores otimistas é o apoio da comunidade. Cristina 

do Vale conta que não foi difícil arregimentar alguns jovens simpatizantes do 

projeto para serviços não remunerados. “Recebemos orientação da Secretaria 

de Cultura do estado no sentido de que essas ações não se limitassem às 

oficinas de música, que tentássemos ampliar ao máximo a atuação na cidade. 

Assim, os concertos didáticos, além de proporcionar aos alunos uma chance 

de se apresentar, para que a comunidade os reconheça como artistas, também 

foi uma oportunidade para envolvermos outras pessoas em sua produção. 

Capacitadas na parte técnica e na divulgação, essas pessoas poderão trabalhar 

como produtores culturais em outros eventos. É um tipo de serviço que poderá 

lhes garantir renda no futuro. Conseguimos formar para isso um grupo de jovens 

que trabalham com música, sem pertencer necessariamente ao Núcleo”.

E nada impede que o Canela Preta abra espaço para outras iniciativas na 

esfera cultural. “Nossa intenção é que o casarão não sirva apenas ao núcleo 

de música, mas que tenha núcleo de teatro e núcleo de educação patrimonial, 

transformando-se numa casa de artes do município”, diz Márcia Sampaio. 

“Esse projeto”, prossegue Fideles, “não tem apenas um viés musical, mas é 

também de natureza social, cultural e patrimonial. Porque as crianças estão 

tendo aulas em edifício tombado. Elas têm orientação para a salvaguarda 
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e manutenção dos instrumentos, e da própria estrutura do Canela Preta”. 

Márcia Sampaio completa: “O investimento é alto, assim como os resultados. 

Teremos de preparar a transição. O núcleo tem significado o renascimento 

para Icó. Não desaparecerá. Criamos uma atmosfera e um equipamento tão 

fortes, com um nível de envolvimento da população tão grande, que o Canela 

Preta não poderá ser desmobilizado”.





Patr imônio restaurado





33

Pat r imônio  res taurado

Em Icó, as ações iniciais do Programa Monumenta se destinaram à recuperação 

de parte do patrimônio edificado. A obra de arranque permitiu a reabertura 

do Teatro da Ribeira dos Icós, fechado havia muitos anos. Trata-se de edifício 

construído entre 1858 e 1860 pelo médico francês Pedro Théberge, com 

dinheiro do próprio bolso. Como se viu, naquela época a cidade estava no 

apogeu enquanto centro comercial, mas a um passo da decadência. Segundo 

a riquíssima tradição oral do município, o teatro nunca foi inaugurado. Na 

data marcada, os manda-chuvas locais e familiares se aprontaram para a festa, 

que seria um baile, mas ninguém queria chegar primeiro. Assim, empregados 

e escravos circulavam entre o teatro e as casas dos patrões, sempre com a 

notícia de que o prédio permanecia vazio (ou, talvez, que a família Théberge, 

anfitriã, continuava sozinha). Nesse vaivém, os mensageiros passaram a noite. 

Como nenhum dos figurões se decidisse, o dia seguinte amanheceu sem que 

tivesse ocorrido a inauguração. O construtor do teatro, por mais chateado 

que possa ter ficado, certamente perdoou a desfeita, pois gostava do lugar: 

esteve firme em seu posto durante o surto de cólera dos anos 1862 a 1864. 

E, ao falecer, foi sepultado em Icó.
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O dr. Théberge, enquanto historiador, teve o mérito de apontar a 

responsabilidade dos conquistadores pela extinção dos povos indígenas. Sob 

esse aspecto, foi um precursor. Na obra que escreveu sobre a história do 

Ceará, relata que todas as tribos que habitavam o estado desapareceram 

devido à perseguição dos invasores ou “pelas moléstias epidêmicas que lhes 

trouxemos da Europa, como a bexiga, o sarampo e outras”. Para homenageá-

lo, Icó chama seu espaço público mais importante de Largo do Théberge. 

Com área de cinco hectares, o largo tem 955 metros de ponta a ponta. Por 

ele passaram incontáveis boiadas, tropas de mulas e carros de boi por bem 

mais de um século. É onde se encontram as principais edificações históricas 

da cidade, restauradas pelo Monumenta.

Uma delas, a Casa de Câmara e Cadeia, já recebeu prisioneiros que 

foram vítimas de tortura e morte ali mesmo, nas celas de grossas paredes 

de pedra, com janelas e entradas guarnecidas por grades descomunais, 

típicas do período colonial. Restaurado, o edifício terá uma biblioteca de 

30 mil volumes no andar superior, com uma seção de livros infantis e outra 

contendo obras em braille, além de videoteca. A compra do acervo ficará 

por conta do governo estadual, de acordo com o projeto de criação de 

bibliotecas regionais da Secretaria de Cultura cearense. Durante as obras 
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do Monumenta, a estrutura foi preparada para receber equipamentos de 

ar-condicionado, computadores, mobiliário etc. Nas celas da antiga cadeia 

haverá um pequeno memorial sobre a cidade.
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Em Icó ainda permanece em pé bom número de sobrados, relíquias do 

passado. O Canela Preta merece destaque por sediar o Núcleo de Música e 

também por ser a primeira das construções históricas a ser salva de demolição 

por um grupo de cidadãos conscientes. Certo dia, em 1973, esse grupo se 

instalou no pavimento superior do sobrado, em protesto contra a destruição, 

que já havia começado. O promotor da cidade na época se comoveu e 

acudiu, interrompendo o processo. Quem conta a história é Altino Afonso 

Medeiros, funcionário da prefeitura, que se dedica a estudar a história de 
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Icó. Ele conta alguma coisa sobre o sargento-mor (posto equivalente ao de 

major na atualidade) João André Teixeira Mendes, o Canela Preta, a quem 

pertenceu o sobrado.

 O apelido desse legítimo representante do coronelismo nordestino se devia à 

mancha que teria em uma das pernas. Teixeira Mendes, fazendeiro e político 

influente na região, vivia metido em querelas provincianas, marcadas por 

freqüentes assassinatos. Condenado por vários crimes, cumpriu pena no 

Pará, retornando só muito tempo depois. Como é de seu feitio, a tradição 

icoense atribui ao Canela Preta uma longevidade tão impressionante quanto 

o rosário de malfeitorias que lhe é imputado: João André Teixeira Mendes 

contaria 110 anos ao morrer... 

Além dos trabalhos de restauração de edifícios e áreas públicas, o Programa 

Monumenta/Iphan publicou, em 2005, o primeiro edital anunciando 

financiamentos para a recuperação de imóveis privados. O Programa oferece 

esses empréstimos em condições muito favoráveis aos interessados: não 

há juros e o prazo para a quitação da dívida é dilatado, com carência de 

seis meses para o primeiro pagamento, contados a partir da conclusão da 

obra. Os reajustes das prestações se dão de acordo com a variação do IPC – 
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Índice de Preços ao Consumidor. Altino Afonso Medeiros ajudou a divulgar 

os projetos do Monumenta entre a população. “No começo enfrentamos 

dificuldades e alguns mal-entendidos. Houve gente que não acreditou que 

tais financiamentos viriam. Outros confundiram sítio histórico com sítio de 

área rural, e vieram nos perguntar como fazer para reformar benfeitorias em 

suas propriedades”.

A arquiteta Márcia Sampaio, coordenadora do Monumenta em Icó, 

acrescenta: “Também foi preciso explicar que há limites para as intervenções 

e a concessão de empréstimos, de acordo com a renda do proponente. E que 

não se tratava de doações, mas de compromissos financeiros que eles teriam 

de saldar. Portanto, os valores dos empréstimos deveriam ser compatíveis 

com a renda de cada um”. Embora a maioria dos proponentes tenha renda 

mensal menor ou igual a três salários mínimos, os montantes liberados foram 

suficientes para reformas profundas e inadiáveis em imóveis que estavam em 

condições bastante precárias. As casas antigas de Icó em geral são pequenas 

e, algumas, sem banheiros internos e pisos, estavam com o teto ameaçando 

desabar. Isso tirava o sono de Maria da Conceição Soares, de 50 anos, que 

mora na rua General Piragibe, número 1.930, em companhia de um filho.
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Maria da Conceição herdou a casa dos avós, com quem veio morar quando 

ainda era menina. Ela foi um dos 37 proprietários que se candidataram aos 

empréstimos do Monumenta na época do primeiro edital. “A casa estava 

muito estragada. O madeiramento estralava à noite e eu tinha medo. Saía 

para a rua, não dormia”. Com o filho, ela só podia fazer pequenos reparos. 

A reforma de sua casa, conduzida pelo mestre-de-obras Raimundo Oliveira 

da Silva, levou apenas 30 dias, embora tenha sido necessário mexer muito 



nas estruturas. Raimundo diz que não teve maiores dificuldades para lidar 

com a obra: ele faz parte de um grupo de profissionais selecionados pelo 

IPHAN, que, além da experiência acumulada, também conhecem as restrições 

e cuidados a serem tomados em construções desse tipo. E quando Maria 

da Conceição Soares conta que tinha medo de dormir em casa não está 

exagerando. Afinal, as residências da Rua General Piragibe começaram a ser 

erguidas a partir de 1736, segundo Altino Medeiros.
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O telhado do imóvel de número 1.944 foi um dos que não resistiu à velhice. 

Ao despencar junto com parte de uma parede, em certa madrugada de 2005, 

por pouco não matou Maria das Dores Ferreira da Silva, de 73 anos, e o marido, 

José Ferreira Filho, 74. O casal, que mora ali há 32 anos, conseguiu escapar 

com ferimentos leves. Satisfeita com a reforma, Maria das Dores mobiliou a 

casa com gosto. E José Ferreira aposta que ela “vai agüentar mais uns 200 

anos”. As obras realizadas na rua General Piragibe, e as que se seguiram, 

chamaram a atenção da vizinhança. Assim, quando foi publicado o segundo 

edital para financiamentos de imóveis privados, a procura foi grande, pois 

as pessoas já sabiam do que se tratava. Dos 266 imóveis privados do sítio 
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histórico, 64 tiveram projetos de reforma/restauração aprovados. Mas outras 

casas estão sendo reformadas pelos proprietários, com recursos próprios.

À parte as obras de restauração dos monumentos históricos e a criação do 

Núcleo de Música, o Programa Monumenta patrocinou vários outros projetos 

em Icó, tendo o Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

como principal parceiro. Essa instituição atuou por intermédio da unidade 

que mantém na cidade vizinha de Iguatu. Icó estava carente de educação 

patrimonial, situação que não combinava com seu rico acervo de construções 
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históricas. Também não havia pessoal qualificado capaz de atuar nos 

trabalhos de recuperação do casario antigo. Para solucionar esses problemas, 

articularam-se dois cursos, com o apoio da administração municipal. O 

primeiro com o objetivo de formar agentes de educação patrimonial, e o 

segundo para ensinar técnicas de conservação de pinturas em monumentos 

edificados. Entre os grupos mais interessados em educação patrimonial 

destacaram-se as professoras da rede pública: Icó tem lei que determina o 

ensino da história local nas escolas. As pessoas que se inscreveram no curso 

de pintura, jovens principalmente, procuravam uma forma de obter renda.
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Houve quatro turmas de educação patrimonial, num total de 72 alunos. As 

atividades, ao longo de 70 horas-aula, ministradas entre setembro e novembro 

de 2006, abrangeram o percurso de Icó desde a fundação, leis acerca do 

patrimônio histórico e órgãos públicos responsáveis por sua manutenção, 

como o Iphan. Aos estudantes foi ensinado como devem proceder os guias 

turísticos, atividade ainda incipiente, mas que poderá se desenvolver bastante 

no município. Por conta própria, os alunos produziram um vídeo, em DVD, 

contando parte da história de Icó, focada nos principais monumentos. Para isso 

convidaram o professor Miguel Porfírio de Lima, historiador da cidade, filmado 

enquanto percorria o sítio histórico, falando a respeito dos casarões e igrejas. 
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O DVD, vendido à população e aos turistas, também tem sido apresentado 

nas escolas, geralmente com a participação dos ex-alunos. Bem mais extenso, 

com 200 horas-aula, o curso de pintura formou 42 alunos. Para eles, além da 

história de Icó, houve aulas sobre diversos temas: conceitos de arquitetura, 

desenho e pintura de paredes. O aprendizado teórico foi complementado por 

atividades de campo. A diplomação dos alunos de ambos os cursos ocorreu 

em 23 de novembro de 2006, com festa na Casa de Câmara e Cadeia.





Tradição à  mesa
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Trad i ção  à  mesa

Em 1932, o DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra a Seca construiu 

o Açude Lima Campos, em distrito do mesmo nome, que pertence a Icó. Com 

o tempo, os peixes do açude viraram matéria-prima do prato forte da cozinha 

local, a “peixada de Lima Campos”. Famosa na região durante anos, essa 

tradição esteve bastante enfraquecida em período recente, correndo o risco 

de desaparecer. Algo precisava ser feito, pois a culinária do peixe, além de ser 

patrimônio imaterial de Icó, é fonte de renda para vários cidadãos do distrito. 

Em 2007, o Programa Monumenta patrocinou um projeto de resgate da 

peixada, com a qualificação de pessoas envolvidas na produção: comerciantes, 

proprietários de bares, restaurantes, vendedores ambulantes, prestadores 

de serviços, familiares e colaboradores. Convidado a participar, o Senac, por 

meio do Centro de Educação Profissional de Iguatu, ofereceu aos cidadãos 

do Lima Campos cursos de gestão de negócios, treinamento para garçons, 

cooperativismo, manuseio correto de alimentos e culinária à base de peixe.

A Secretaria de Cultura de Icó engajou-se na divulgação dos cursos, como 

já havia feito em outras ações do Monumenta no município. A largada 

foi dada com a apresentação do projeto a representantes da comunidade. 
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Depois os organizadores ainda visitaram possíveis interessados: além dos 

proprietários de bares, restaurantes e lanchonetes, foram procurados 

grupos de artesãos e uma associação de mulheres. A distribuição de 

fôlderes e cartazes completou o trabalho de divulgação. Para as inscrições, 

os interessados deveriam ter alguma relação com a feitura das peixadas, 

idade mínima de 18 anos e ser alfabetizados.

Trinta pessoas participaram do curso de Empreendedorismo e gestão, com 

60 horas-aula, ministradas no período de 11 de junho a 4 de julho de 2007. 

Os instrutores do Senac planejaram as atividades de forma que a experiência 

dos alunos fosse aproveitada no processo de aprendizagem. Assim, eles 

puderam manifestar suas idéias e opiniões. Outro ponto forte do curso foram 

os trabalhos realizados por equipes. Essa orientação geral, que prevaleceu 

em quase todas as aulas, forneceu aos alunos o instrumental necessário 

ao enfrentamento dos desafios do cotidiano: a definição de objetivos e as 

estratégias para alcançá-los; como negociar, liderar, fazer marketing e elaborar 

um plano de negócios.

Os alunos também estudaram o sistema cooperativista, descobrindo as 

vantagens do associativismo. Houve um estudo de caso, para que se 
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familiarizassem com situações reais e propusessem alternativas para a 

superação de determinados obstáculos. Em seguida, os participantes foram 

a campo verificar como funcionavam alguns empreendimentos do distrito. 
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Na oportunidade, observaram as particularidades do ambiente em que eles 

mesmos vivem e negociam, debatendo as condições em que se encontravam 

os estabelecimentos visitados.

O curso terminou com a organização da I Feira de Negócios de Lima Campos/

Icó, onde os alunos apresentaram à comunidade os empreendimentos/

negócios da localidade. Segundo os organizadores, ao exporem suas idéias e 

opiniões durante o curso, os alunos venceram inseguranças e avançaram no 

conhecimento do empreendedorismo. Ao mesmo tempo, descobriram que o 

desenvolvimento econômico, cultural e político do Lima Campos requer uma 

associação comunitária ou uma cooperativa que reúna os cidadãos e lhes 

sirva como instrumento de luta.

Pouco depois do encerramento do curso de empreendedorismo, 25 pessoas 

foram para a sala de aula aprender “Boas práticas para manipuladores 
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de alimentos”, ao longo de 20 horas-aula, no período de 9 a 12 de julho. 

Embora tenha sido de curta duração, o curso focou grande número de temas 

de importância fundamental para os que se dedicam ao preparo de alimentos, 

com ênfase nas questões de higiene. Essa abordagem foi muito correta: a 

grande maioria dos alunos declarou que até então ignorava o perigo das 

doenças transmitidas por alimentos, e como poderia ocorrer a contaminação 

da comida por agentes patogênicos. Dessa forma, passaram a valorizar a 

higiene pessoal e ambiental, assim como a seleção das matérias-primas e 

a maneira correta de armazenar os alimentos preparados. Os garçons não 

poderiam ser esquecidos, é claro. O curso de aperfeiçoamento para esses 

profissionais, com carga horária de 40 horas-aula, aconteceu no período de 

16 a 31 de julho, tendo 25 participantes, que também receberam o Manual 

de serviço do garçom, de Aristides de Oliveira Pacheco, publicação da editora 

Senac/São Paulo.

A série de atividades no distrito de Lima Campos foi encerrada com o Curso 

de culinária à base de peixes. Em restaurante que pertence a um dos alunos, 

localizado às margens do Açude Lima Campos, 22 pessoas se dedicaram a 

aprender como diversificar os pratos que compõem o cardápio básico da região. 

Foram 30 horas de aula, entre os dias 6 e 16 de agosto de 2007. Entre as 



60

alunas havia mulheres de uma cooperativa agrícola, que finalmente puderam 

ver as hortaliças que produzem serem utilizadas nas peixadas. Pouco depois, 

mais articulados e já desvinculados do Monumenta, o pessoal do Lima Campos 

logo conseguiu outra série de aulas sobre alimentos, também ministradas por 

instrutores do Senac. Ao mesmo tempo, os ex-alunos procuraram a prefeitura 

de Icó para auxiliar na recuperação de um prédio do DNOCS, um antigo 

hotel com sala de cinema, construído na época em que engenheiros e outros 

funcionários do órgão moravam ali.

Esses movimentos mostram que os ex-alunos aproveitaram bem os 

ensinamentos dos cursos e que pretendem continuar tomando iniciativas. 

Márcia Sampaio comenta: “A região carece muito de investimentos em cultura 

e treinamentos. Por menos que se faça, os resultados logo se tornam visíveis. 

As pessoas respondem muito bem e têm ânsia muito grande de melhorar seu 

padrão de vida. Principalmente as mulheres”.
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I có  de muitas  h istór ias
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I có  de  mui tas  h i s tór ias

Fundada como arraial, em 1708, Icó colecionou notável quantidade 

de histórias e lendas no decorrer de três séculos. A lembrança de muitos 

episódios se perdeu, mas parte do acervo foi registrada pelo professor Miguel 

Porfírio de Lima nos dois volumes de Icó em fatos e memórias. São narrativas 

e descrições de tradições populares, além de dados sobre a geografia e 

informações pesquisadas em livros de vários historiadores. O professor 

Miguel completa 87 anos em 2008. A idade não o afasta do convívio com os 

conterrâneos. E muito menos dos visitantes que o procuram na Secretaria de 

Cultura para ouvi-lo sobre a trajetória de Icó. Ele tem argumento convincente 

para permanecer em atividade: “Fundo de rede é o ninho da morte”. 

Mas, enquanto movimenta o corpo e a mente para manter distância dessa 

personagem mítica, o professor sempre a encontra na história da região. Ali 

a morte já obteve colheitas abundantes, normalmente em conseqüência das 

secas e do desprezo habitual das oligarquias pela população pobre.

Foi assim no represamento do rio Salgado, para a formação do Açude Lima 

Campos. Iniciada em abril de 1932, sob estiagem severa, a obra terminou 

em dezembro do mesmo ano, dando a Icó um reservatório com capacidade 

de 66 milhões de metros cúbicos. De acordo com documento do DNOCS, 
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nesse projeto “deve-se destacar a técnica de compactação usada. Na época, 

o uso de equipamento de terraplenagem ainda marcava os primeiros passos. 

Para a construção dessa obra foi empregado o sistema de compactação 

manual, aproveitando-se assim a mão-de-obra disponível criada pela seca 

que se abateu sobre o Nordeste, no ano de 1932”. Ainda segundo o DNOCS, 

“no período de nove meses foi feito um volume de 83.800 metros cúbicos 

de maciço, que corresponde a cerca de 33 metros cúbicos por dia, volume 

bastante elevado para ser executado manualmente”.

Em que condições se ergueu a barragem? O texto do DNOCS não esclarece. 

Mas o professor Miguel de Lima afirma que as águas tranqüilas do Lima 

Campos encobrem o local de um massacre, pois milhares de pessoas 

perderam a vida no canteiro de obras, doentes ou esgotadas pelo excesso de 

trabalho. Ainda criança, o professor Miguel esteve lá durante a construção, 

ficando impressionado com a multidão faminta, suja e andrajosa que operava 

sob as ordens de capatazes. Havia pressa, pois o açude deveria estar pronto 

antes do inverno de 1933. E para que a tarefa de socar o chão fosse eficaz, 

a administração exigia que os trabalhadores erguessem os instrumentos 

utilizados até a altura dos joelhos antes de lançá-los ao solo. Como essas 

maças de madeira tinham até 15 quilos, uma jornada inteira na função de 
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“malheiro” certamente era uma tortura para aqueles retirantes enfraquecidos, 

contratados por salários miseráveis.

Talvez um historiador possa dar contornos mais precisos a esse episódio 

trágico, por meio de pesquisas em arquivos do DNOCS e de consultas a outras 

fontes. Mas jamais será possível dissociar o real do imaginário nas narrativas 

populares. Assim, a tradição já condenou Bernardo Duarte Brandão, o barão 

do Crato, como reencarnação icoense do dr. Jekyll e de mr. Hyde, criações 
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literárias de Robert L. Stevenson, em O médico e o monstro. Bernardo nasceu 

em Icó, em 1832, e estudou em Paris, tendo sido político conhecido na 

província do Ceará. Nas altas rodas, o barão sabia se comportar. Em casa, 

deixava a etiqueta de lado e assumia outra identidade. Primeiro ele chocou 

os conterrâneos por querer um casamento incestuoso com uma das irmãs, 

logo depois de retornar da temporada de estudos na França. Depois chamava 

a atenção pelo sadismo com que tratava os escravos. Por exemplo: ao viajar 

a cavalo, punha um deles à frente, puxando a montaria – se queria acelerar 

a marcha, batia no escravo com um chicote para fazê-lo correr. Mas nunca 

açoitava o animal que montava.

O pior era reservado àqueles que queria castigar. Segundo a tradição, no 

sobrado em que vivia – um dos monumentos arquitetônicos de Icó – existiu 

um cubículo para o aprisionamento e tortura dos escravos. Joaquina Ferreira, 

que comprou e reformou o imóvel muitos anos depois da morte do barão, 

não chegou a ver o tal cubículo. Mas contou a Miguel Porfírio de Lima que 

durante a reforma havia sido encontrado grande número de dentes humanos 

em determinada área do quintal... Mas, sempre de acordo com a tradição, a 

coragem do mr. Hyde icoense não dava para o gasto. Isso ficou comprovado 

em disputa do barão com Glória Dias, mulher influente na época.
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O sobrado do barão ficava próximo ao de Glória, que tinha tamarindeiros 

plantados em frente. Sob essas árvores, que ainda existem, se reunia o pessoal 

da fazenda de Glória Dias, com seus cavalos. O ajuntamento de pessoas e 

animais desgostava o barão, que prometeu derrubar os tamarindeiros. A 

vizinha não deixou por menos: espalhou aos quatro ventos que em troca 

explodiria o sobrado de Bernardo Duarte. O barão decidiu não pagar para 

ver. De acordo com a tradição, Glória Dias não blefava: tinha mesmo bom 

estoque de pólvora, que acumulara para o possível embate. Uma vez que 

o barão não quis experimentar o gosto dos explosivos, o produto foi usado 

para a feitura de fogos de artifício na festa do Senhor do Bonfim seguinte. 

O foguetório virou tradição, sendo um dos pontos altos da comemoração 

religiosa, que é uma das mais antigas e importantes do Ceará: em Icó, a 

devoção ao Senhor do Bonfim começou em 1749. Atualmente as festividades 

se iniciam em 23 de dezembro e se encerram em 1º de janeiro, com procissão 

e outras cerimônias.

O Senhor do Bonfim é mencionado em velha “profecia” de que Icó um dia 

ficaria submersa em um braço de mar. A catástrofe seria desencadeada pelo 

deslocamento de uma pedra, presa por correntes a uma serra próxima. Com 

isso, o local onde se encontra o altar-mor do Senhor do Bonfim viraria cama para 
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uma baleia. Essa “predição”, desacreditada há muito, apresenta elementos 

curiosos e sugestivos, como a pedra que impede a irrupção do braço de mar 

e a presença da baleia (o leviatã?) em lugar sagrado. Mas chama a atenção 

o fato de que a abundância de água, tão sonhada por quem vive em regiões 

sujeitas a secas periódicas, chegaria a Icó como castigo, trazendo ainda mais 

sofrimento ao mundo dos vivos. Para os espíritos dos mortos, os da categoria 

dos ricos e sovinas, a imaginação do povo já previa punição exemplar: como 

almas-penadas não teriam sossego enquanto não revelassem aos vivos os 

locais de enterramento de botijas recheadas de moedas de ouro e prata. 

Segundo a tradição, os latifundiários da região utilizavam com freqüência 

essa modalidade de entesouramento.

E oportunidades não faltavam para encontros dos vivos com habitantes 

do além. Em seu livro, o professor Miguel de Lima escreveu: “As aparições 

pululavam nas estradas, particularmente naquela que ligava Icó a Iguatu. 

Em alguns pontos daquele caminho, as pessoas não se atreviam a transitar 

durantes certas horas da noite, porque todos que ali passavam eram 

molestados por visões ou assombrações”. Nem as igrejas forneciam abrigo 

seguro contra as almas do outro mundo. Foi o que descobriu uma lavadeira 

que, ao se dirigir ao trabalho, costumava passar em frente à Igreja do Monte. 
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Em certa madrugada, percebeu que havia movimento no interior do templo: 

uma missa estava em andamento. Devota, resolveu assistir. Mas, ao avançar 

pelo interior da igreja, percebeu que a assistência era formada só por pessoas 

que já haviam morrido. Aterrorizada, a mulher tentou correr. Mas desmaiou. 

Ao acordar, com o dia claro, a igreja estava fechada e vazia...

Essa e outras histórias estão no primeiro volume de Icó em fatos e memórias. 

Ao concluí-lo, em 1995, o professor Miguel de Lima também registrou sua 

preocupação com o patrimônio material do município em várias passagens. 

Em uma delas se lê: “Nas imediações de Icó já existiu uma construção que 

serviu de depósito de armas e munições para as tropas aquarteladas ali no 

passado. Tinha o formato de pirâmide, tendo sido erguida de forma sólida, 

com paredes grossas. No rigoroso inverno de 1973, a construção tombou 

definitivamente. E assim, aos poucos, está desaparecendo o valioso patrimônio 

histórico. Daqui a pouco será o restante dos velhos sobrados que irá ser 

tombado. Não pelas autoridades, mas pela ação do tempo, que é o destruidor 

de todas as coisas, inclusive dos sentimentos”. Felizmente ele estava errado. 

Em 1997, ao terminar o segundo volume sobre Icó, o professor pôde anotar 

o tombamento do centro histórico da cidade pelo Iphan: “A melhor notícia 

do ano”. Outras boas notícias viriam depois, com as restaurações e projetos 

culturais do Programa Monumenta. 
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Investimentos nas Ações Concorrentes do Programa 
Monumenta em Icó

Projeto         
I Festival de música de câmara do Vale do Salgado

Financiador        
Programa Monumenta/MinC 

Realizador        
Secult - CE / CDL Icó

Objetivo        
Apoiar a realização do I Festival de música de câmara de Icó (jan/2006).

Atividades        
Levantamento e pesquisa preliminar.
Formação da equipe técnica.
Formação de parcerias.
Divulgação do festival.
Produção do evento de lançamento.
Realização do Festival.
Compilação de dados e avaliação dos resultados.

Valor
Monumenta Contrapartida TOTAL
R$ 157.806,00          ...  RS$ 157.806,00

Período de execução      
10/01/2006 a 09/04/2006
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Investimentos nas Ações Concorrentes do Programa 
Monumenta em Icó

Projeto         
Conservação de pinturas em monumento edificado

Financiador        
Programa Monumenta/MinC 

Realizador        
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac - CE

Objetivo        
Promover cursos de conservação de pinturas e de formação de agentes de educação 
patrimonial na cidade de Icó - CE.

Atividades        
Realização do Curso de conservação de pinturas com aulas teóricas e práticas e 
carga horária de 200 horas-aula.
Atividades de desenho de observação.
Levantamento técnico dos edifícios. 
Execução de prospecções pictóricas.

Realização do Curso de agentes de educação patrimonial, com carga horária de 60 
horas-aula.
Realização de pesquisas e visitas guiadas ao Centro histórico de Icó. 

Valor
Monumenta Contrapartida TOTAL
R$ 63.571,05 R$ 45.441,40 R$ 109.012,45

Período de execução      
22/03/2006 a 01/04/2007
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Investimentos nas Ações Concorrentes do Programa 
Monumenta em Icó

Projeto         
Qualidade do sabor – A peixada do Lima Campos

Financiador        
Programa Monumenta/MinC 

Realizador        
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac - CE

Objetivo       
Fortalecer o produto “Peixada do Lima Campos” por meio da difusão de 
conhecimentos sobre técnicas de manuseio, preparo, atendimento ao cliente e 
gestão empreendedora e promover a qualificação dos participantes.

Atividades        
Implantação do Programa Alimento Seguro (PAS).
Realização do curso Culinária à base de peixe, com duração de 30 horas/aula.
Realização do curso Boas práticas para manipuladores de alimentos, com duração 
de 20 horas-aula.
Realização do curso Aperfeiçoamento para garçons, com duração de 40 horas-aula.
Realização do curso Empreendedorismo e gestão com duração de 60 horas-aula.
Supervisão pedagógica e avaliação dos resultados.

Valor
Monumenta Contrapartida TOTAL
R$ 17.155,00  R$ 6.660,00 R$ 23.815,00

Período de execução      
20/02/2007 a 30/11/2007
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Investimentos nas Ações Concorrentes do Programa 
Monumenta em Icó

Projeto         
Apoio à implantação do Núcleo de formação musical

Financiador        
Programa Monumenta/MinC 

Realizador        
Associação Artística de Concertos do Ceará – AACC

Objetivo        
Apoiar a implantação do Núcleo de formação musical no Sobrado do Canela Preta 
e promover a realização de dez oficinas de formação musical com carga horária de 
120 horas cada, atendendo cerca de 180 jovens, divididos em 20 turmas e dois turnos 
de aulas. Buscou-se também formar uma associação de músicos que coordenará a 
continuidade da ação.

Atividades        
Aquisição de instrumentos e materiais necessários para a realização do projeto.
Preparação e estruturação dos locais de aula.
Montagem da estrutura curricular das oficinas.
Inscrição e seleção dos alunos.
Aulas teóricas e práticas.
Acompanhamento pedagógico e avaliação dos resultados.
Apoio à formação de uma associação para suporte e gerenciamento do Núcleo de Música.

Valor
Monumenta Contrapartida TOTAL
R$ 154.232,00 R$ 31.944,11 R$ 186.176,11

Período de execução      
15/01/2007 a 28/02/2008



77

Investimentos nas Ações Concorrentes do Programa 
Monumenta em Icó

Projeto
Semana do patrimônio: Reedição da publicação Icó, patrimônio de todos

Financiador        
Programa Monumenta/MinC 

Realizador        
UEP Icó e 4ª SR/Iphan - CE

Objetivo       
Reedição da cartilha Icó, patrimônio de todos: Roteiro para preservação do 
patrimônio cultural, originalmente editada pela 4ª SR/Iphan, e realização da Semana 
do patrimônio.

Atividades        
Impressão da publicação.
Preparação e realização da cerimônia de entrega das publicações.

Valor
Monumenta Contrapartida TOTAL
R$ 8.340,00  R$ 4.315,00 R$ 12.655,00

Período de execução
27/07/2006 a 05/08/2006
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Investimentos nas Ações Concorrentes do Programa 
Monumenta em Icó

Projeto         
Publicação da obra A peixada de Lima Campos

Financiador        
Programa Monumenta/MinC 

Realizador        
UEP Icó e colaboradores

Objetivo       
Registrar os conhecimentos e o modo de fazer característicos da culinária local. 
Realizar pesquisa histórica e propor roteiro turístico. Elaborar e imprimir a publicação  
A peixada de Lima Campos. 

Atividades        
Pesquisa histórica.
Pesquisa turística.
Levantamento fotográfico.
Organização e concepção da publicação.
Projeto gráfico e editoração.
Produção gráfica.
Elaboração de plano de distribuição.

Valor
Monumenta Contrapartida TOTAL
R$ 49.670,00          ...  R$ 49.670,00

Período de execução
Início: 01/09/2007 – em execução
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