DIVULGAÇÃO DO INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO
DO PATRIMÔNIO CULTURAL
O que é o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural? É um órgão
que oferece assistência com a administração do município, em especial em
assuntos relacionados ao patrimônio de uma comunidade. Para se constituir
um conselho é necessário, primeiramente, a elaboração de uma lei de
proteção do patrimônio de acordo com o Decretolei Nº 25, de novembro de
1937 em seu plano diretor. Sua composição é paritária, entre Estado e
Sociedade, ao qual compete deliberar sobre diretrizes, políticas, atos
protetivos e outras medidas correlatas à defesa e preservação do patrimônio
cultural do município.

O que é o inventário de bens culturais?
É um instrumento constitucional de preservação do
Patrimônio Cultural que consiste na identificação e
registro, por meio de pesquisa e levantamento, das
características e particularidades de determinado bem,
adotando-se para sua execução critérios técnicos objetivos
e fundamentados de natureza histórica, artística,
arquitetônica, sociológica, paisagística e antropológica,
entre outros.

O que é Patrimônio cultural? Patrimônio é
tudo o que criamos, valorizamos e queremos
preservar: são os monumentos e obras de arte,
e também as festas, músicas e danças, os
folguedos e as comidas, os saberes, fazeres e
falares. Tudo enfim que produzimos com as
mãos, as ideias e a fantasia

MARTINHO CAMPOS/MG

LISTAGEM DE BENS
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Santuário de Nossa Senhora da
Abadia

Imagem de Nossa Senhora da
Abadia

Praça Santa Cruz, s/nº. Centro.
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Sociedade Musical “Lira Santa
Cecília

Festa de Nossa Senhora da Abadia

LISTAGEM DE BENS
CULTURAIS INVENTARIADOS

BENS INVENTARIADOS NO EXERCÍCIO DE 2021- ANO 2019, Foram atualizados e levantados da
ZONA 01 E 02 DISTRITO SEDE (ÁREA DE INFLUÊNCIA)
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Novos bens culturais levantados em 2019 – Exercício 2021 - ZONA 01 E 02 DISTRITO SEDE
(ÁREA DE INFLUÊNCIA)
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BENS ATUALIZADOS EM 2019
EDIFICAÇÃO À RUA PADRE MARTINHO, 640
A edificação à Rua Padre Marinho n. 640 apresenta
tipologia de residências rurais do período colonial brasileiro,
representada através das pujantes esquadrias em marcos e
vedações de madeira, assim como pelos largos tabuados do
soalho e de móveis remanescentes do início do século XX.
Dessa forma, o bem apresenta relevância de caráter ímpar,
por representar o processo de formação histórica não só da
cidade de Martinho Campos, como do próprio desenrolar
social e arquitetônico das Minas Gerais.

EDIFICAÇÃO À PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, 176
O sobrado à Praça Governador Valadares n. 176 representa
uma tipologia arquitetônica com segundo nível de derivação
estilística em relação ao casario térreo colonial, quando o
imóvel passa a apresentar segundo pavimento. Essa tipologia é
bastante comum em centralidades urbanas surgidas no
setecentos, como Diamantina e Ouro Preto, mas têm sido
bastante descaracterizada – fato observado inclusive no bem
em tela. Contudo, notou-se que a edificação ainda mantém
elementos capazes de enquadrá-la nesse processo construtivo e
estilístico tradicional, representando-se como meritório bem de
caráter histórico de Martinho Campos.

EDIFICAÇÃO À RUA FRANCISCO CAMPOS, 156
O sobrado à Rua Francisco Campos n. 156 apresenta tipologia
análoga aos casarões de dois pavimentos surgidos ainda no
período colonial mineiro e popularizados no final do século
XIX e início do XX. Por ainda manter elementos capazes de
enquadrá-lo nesse processo construtivo e estilístico tradicional,
representa-se como exemplar de caráter histórico de Martinho
Campos.

FONTE LUMINOSA DA PRAÇA GOVERNADOR VALADARES
A Fonte Luminosa foi construída com o intuito de promover o
embelezamento urbanístico da centralidade de Martinho Campos.
Além disso, tornou-se um local usado para vários eventos, feiras e
celebrações do município, como o Forró da Praça, os Caminhos da
Poesia, o Festival Gastronômico, a Feira de Artesanato e de
Produtores Rurais e a própria Festa de Nossa Senhora da Abadia,
maior evento religioso local. Por tal razão, o bem apresenta
relevância valorativa para a localidade urbana de Martinho Campos.

BENS ATUALIZADOS EM 2019
EDIFICAÇÃO SEDE DO ANTIGO AÇOUGUE
A edificação foi construída em 1936 para ser um
estabelecimento de venda de carnes, portanto
representante do período de ocupação urbana local, ainda
na primeira metade do século XX. Ademais, apresenta
características tipológicas do estilo eclético, através do
delicado trabalho ornamental da platibanda, com duas
volutas ladeando o arremate superior incrustrado pela
letra “A” (em referência ao antigo uso como Açougue ou
ao primeiro proprietário do bem, sr. Aristides Soares).
Destarte, o imóvel é representante do desenrolar histórico
e arquitetônico do município de Martinho Campos, sendo
meritório de proteção e valoração.

FÓRUM MUNICIPAL DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS

O edifício do Fórum Municipal atravessa a história de
Martinho Campos por ter sido a primeira sede da
Prefeitura Municipal, além de ter sediado por muitos anos
o equipamento institucional do poder jurídico no
município. Dessa forma, apresenta inconteste valor de
rememoração histórica e afetiva para a população local.

RÉPLICA DA IMAGEM DE N. SRA DA ABADIA

Apesar de não se constituir como a peça original em madeira
de Nossa Senhora da Abadia, a relevância da réplica se dá
pelo seu valor simbólico e de uso, uma vez que está vinculada
às celebrações religiosas da comunidade católica de Martinho
Campos. Portanto, sua relevância extrapola valores tangíveis
da sua própria matéria, incorporando-se ao vetor imaterial das
tradições religiosas locais.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
A Biblioteca Municipal Padre Geraldo Magela apresenta
praticamente meio século de história em Martinho Campos, e
possui relevância matricial para a formação de leitura com
oferta pública aos moradores locais. Por tal razão, ao se
associar à relevância primaz de qualquer formação social, que
se desenvolve através da educação, tal acervo cultural
apresenta fundamental importância histórica e cultural para a
localidade.

