IEPHA/MG

INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO
DO ACERVO CULTURAL

Minas Gerais
1. Município:
3.
4.
5.
6.

2 • Distrito:

Muzambinho

Brasil

Sede

Designação: Capela dos Bueno~
Endereço: Bairro dos Bueno$
Propriedade:
Comunitária
Responsável: Bueno de Rezende

7. Históricoillescrição:

A capela foi construída por Ananias Bueno, em agradecimento

por ter "voltado" à vida. Pelo que

co~s?, o faz~ndeiro so:?~ de catalepsia e, após ~ ataque foi c~~siderado morto, tendo recuye.r~do os sentidos já dentro (lo,~
CaIxao. Em Virtude do nulagre" mandou construIr a capela. FOllnaugurada em 21.09.1912:,.<> Y"~
) J~ alio':.>/.
O edificio possui dois blocos interligados e em formato retangular, ambos com telhado tipo capa de gangalha recobertos
com telhas tipo francesas. Possui em sua fachada principal empena com timpano orlado com moldura e um óculo central,
abaixo, encontra uma cimalha existente nesta fachada e nas duas laterais; ainda nesta fachada encontramos quatro meias
colunas distribuídas simetricamente e uma portada com verga em arco e folhas bifore em estrutura metálica composta de
quinze panos de vidro cada folha e quatro na bandeira, sendo estes vidros floretados transparentes. Em suas fachadas
laterais encontramos duas janelas de cada lado orladas com chambranas e caixilho tipo guilhotina com nove panos de
vidros lisos transparentes e duas folhas de escuros.

8. Uso Atual:
( )
( )
( )
( )
( )
(x)

Observações:

Residencial
lnstitucional
Industrial
Serviços
Comercial
Outros - Religioso

9. Proteção

Legal:

) Federal
) Estadual
( ) Municipal
(x) Nenhuma

11. Estado de Conservação:
(
(

) Excelente
) Regular

(x) Bom
( ) Péssimo

li.

11. Análise do Entorno:
O edificio é localizado em área descampada sendo contornado por um muro de 1.80 metros de altura

12. Intervenções:

s/r

13. Análise do Estado de Conservação:
A construção apresenta excelente estado de conservação.

14. Informações Complementares:

s/r

15. Referências Documentais: s/r
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