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A Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha (BPMAR), localizada no 
Distrito de Icoaraci no Município de Belém, desenvolve diversas atividades 
culturais de estimulo a leitura realizadas tanto no espaço interno quanto em 
atividades de extensão, sempre em uma perspectiva de promoção da leitura 
e da literatura. 
 



Com o intuito de estimular as práticas de leitura são apresentadas diversas  
formas de incentivo, sejam elas de interesse social, cultural ou 
educacional, como oficinas ,exposições, apresentações teatrais, saraus 
literários, recital litero ,exibição de vídeo, atividades nas praças e áreas 
ribeirinhas ,varal de poesias, mediadas por arte educadores na condução 
da experimentação e de interação das diversas linguagens artísticas as 
quais são necessárias para o desenvolvimento das ações . 
 



A BPMAR em parceria com o Instituto Cultural Extremo Norte, movimento 
literário que reúne diversos escritores e poetas do Município de Belém, 
realiza o Projeto Romaria Poética desde 2013 no mês de outubro, na 
semana que antecede o Círio de Nazaré, festividade religiosa de grande 
importância para o povo paraense. 
 



A Romaria poética é uma manifestação literária que realizada a noite pelas 
as ruas do centro histórico de Belém, acompanhada de escritores, poetas, 
músicos, atores ,alunos de escolas públicas, grupos de carimbo, toadas e 
boi-bumbá, possibilitando o envolvimento da comunidade com a arte 
popular e o incentivo a leitura e literatura por meio do contato entre os 
escritores e o público leitor. 
 

Juraci Siqueira 



No circuito da Romaria Poética, o cortejo é acompanhada por bike som, 
realizando paradas em frente aos prédios históricos onde são recitadas 
poesias, apresentação de coral madrigal , performance literárias, 
apresentação litero-musicais e roda de percussão e carimbo. 
A 2ª Romaria poética foi realizada no dia 07 de outubro de 2014,com 
expressiva participação ,onde se pode avaliar o interesse da comunidades 
com ações integradas das diversas linguagens artísticas, tendo como foco 
principal a leitura e literatura. 

Apolo da Caratateua 



O cortejo se inicia no Palácio Antônio Lemos e  finaliza na Praça do Carmo, 
onde se realiza o Sarau Literário com o intuito de fortalecer a consciência 
da comunidade da necessidade de valorização dos monumentos históricos, 
da promoção da leitura e literatura e visibilidade dos escritores e 
divulgação a arte e cultura popular. 
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Resultados alcançados 
 
• Integração de escritores paraenses com a comunidade; 

 
• Integração das diversas linguagens artísticas, tendo como base a 

linguagem literária; 
 

• Proporcionar atividades de lazer por meio da arte literária; 
 

• Criação de um circuito permanente de ações voltadas a leitura e 
literatura; 
 

• Incluir por meio da arte literária o habito de ler, ouvir e sentir; 
 

• Transformar  a leitura em um processo que depende apenas de uma 
vontade inicial ou uma experiência vivida de forma livre, espontânea, 
que, para acontecer, precisa apenas de dois elementos: o livro e o leitor. 

 



Noite encantada pelas ruas da Cidade Velha com poesia, música, 
dança, performances e muita alegria pra receber o abençoado mês 
de Outubro cheio de arte, cultura e religiosidade, uma mistura de 
cores, sabores, cheiros, texturas, sons... A palavra dita e habitada de 
muitas maneiras em nós! Participação linda das Escolas Municipais 
Antonio Carvalho Brasil e Benvinda de França Messias (Educação de 
Jovens e Adultos), dos poetas, cantores do grupo Iaçá, Parafolclorico 
Tucuxi, Regional Jurupari, Boi Misterioso de Itaiteua, Coral 
Madrigal. 
Cris Rodrigues 
 
 
Nós do Parafolclórico Tucuxi e Regional Jurupari agradecemos o 
convite do Seu Apolo para juntos representar-mos a Ilha de 
Caratateua "Outeiro" e agradecemos também pela organização 
desta Romaria, que foi maravilho. 
Grupos Parafolclórico Tucuxi e Regional Jurupari 



Madrigal da UEPA 



Doralita Costa 



Heliana Barriga 



Rita Melém 



Reginaldo Viana 



Paulo Guedes 



Rui do Carmo 



Grupo Iaçá  



Obrigado! 


