PREFEITL~ ~JNICIPAL DE MUZAMBINHO
SECRET~~IA DE ESPORTES! LAZER E CULTURP~
SETOR DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTURAL
Rua da Aparecida,
118 - Centro - Fone' (35) 3571
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IEPHA/MG
MINAS GERAIS
1. Município:

-

3145-

CEP

37890-000

INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO
CULTURAL-ESTRUTURAS
ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

BRASIL

MUZAMBINHO (MG)

2. Distrito: SEDE

3. Designação: Capela dos Buenos
4. Endereço: BaiJTo dos Buenos
5. Proprietário: Comunitária
6. Responsável: Bueno de Rezende
7. Situação de Ocupação:

( ) própria
( ) outros:

( ) alugada

(X) cedida

( ) comodato

8. Análise do Entorno - Situação e Ambiência: O edificio é localizado em área descampada
sendo contornado por um muro de 1.80 metros de altura.

9. Doc. Fotográfica:

Filme nO:
Negativo nO:
Fotógrafo: Arq. Luiz Ricardo Podestá

Foto 1 - Vista Principal

Data: Dezembro/2002

Foto 2 - Vista Lateral Direita
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Foto 3 - Vista Lateral Esquerda
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10. Histórico: A capela foi construída por Ananias Bueno, em agradecimento por ter "voltado"
à vida. Pelo que consta, o fazendeiro sofria de catalepsia e, após um ataque foi considerado

A

d

morto, tendo
recuperado
sentidos
prestes a ser
no. caixão.
virtude do "milagre"
mandou
construir
a Capelaos que
foi inaugurada
em colocado
21. 09 .1912.
SegundoEminformações,
a esposa ~~.Ow
do Sr. Ananias, pediu a Nossa Senhora Aparecida para que seu esposo voltasse à vida, já que
estava com os filhos pequenos e na época a criação dos mesmos era um pouco dificil. A capela
foi construída nas terras do Sr. Ananias Bueno que na época possuía cerca de 700 alqueires de
terra na região. Hoje a Capela, que tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida, é visitada
pelos fiéis que fazem "promessas" a santa pedindo melhora no estado de saúde, da situação
financeira entre outros.

11. Uso Atual: (

(

(
(

) Residencial
) Serviços

) Institucional
) Comercial

(
) Industrial
(X) Outros - Religioso

12. Descrição: 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 tímpano crIado 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 o~ladas com chambranas e caixilho tipo guilhotina com nove panos de vidros lisos
transparentes e duas folhas de escuros.

13. Proteção Existente:
( ) Tombamento Federal
( ) Tombamento Estadual
( ) Tombamento Municipal
(X) nenhum

Lei n°
Lei nO
Lei nO

14. Proteção Proposta:
( ) Tombamento Federal
( ) Tombamento Estadual
( ) Tombamento Municipal
15. Estado de Conservação:
( ) Excelente
( X ) Bom

Data:
Data:
Data:

( ) outro

( ) Entorno de Bem Tombado
( ) Restrições de Uso e Ocupação
(X ) Inventário

( ) Regular

( ) Péssimo
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16. Análise do estado de conservação: A construção apresenta bom estado de conservação e
necessita de um paisagismo com vegetação arbustiva e gramado.

17. Fatores de degradação: Abandono e falta de manutenção preventiva.

18. Medidas de conservação: Fazer a manutenção periódica do imóvel e área de entorno.
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19. Intervenções:
( ) expansão
(X) acréscimo
( ) modificação
(X) substituição
( ) restauro
( ) conservação
( ) adequação
( ) descaracterização

_'_o

__

DE MUZAMBINHO

DE ESPORTES,

DE PATRIMÔNIO

h4ZER E CULTURA

HISTÓRICO,

ARTÍSTICO

da Aparecida,
118 - Centro - Fone: (35) 3571
INVENTÁRIOS
- EXERCíCIO
2004

~.,~ ••J ••~.J"J
•.•J"J ••~·.~.~.~.~,.J
..~M" __ 'J_._ .. ~.. _ .. .~.~._. •__
•. ~.~ __.•__.~ __.. _ .. ~.~.~.~.~._._~._~._~_
.. ~.~.~'
"_"_'<_"_'_"_"_'_'_"_"_"_'
u_·_.'_'/_"_'·'_-"_" __
.M_.--..'+_,,_.'._.'
__·_MM
__M_-. ,-J. _~. ~
"~-'_-__"~~'_.'_'_M_"'-.
'_··_·_·~_'_'_.M.
o

MUNICIPAL

••

..__ .._ ..~_._._._._._.'._
..~.
·_~~'M "_'_"_'~"_'._
..'
~,_~'.'~
..~.MT_-.~_J_· __·_.. ~_u ••~.~.,.~-.~-

.._._._._._
~". •.~ •.~._-_.-

E CULTURAL

3145 - CEP

37890-000

..~._ .._ ..__ ~._ .. _.._ .._u_, __.. _,_._._._.·
__._ .. _._._ .. _ .. _._ .. _ .. _.J .._._._._._.
._.._
__••-_-,'~,~.'~.,~~.~,_'~-~.
__
~_••~ __
~.MMM~-_r~
__
·~..·~..·~MM~.~.' __
._·__
·J.M'~M.~-.~.,_-,~
_,~•..
_ .•.. _._._._._

.•
'·.~~·.~."".~·<~

o

corpo menor (atual altar) junto à fachada posterior do bloco
principal é a construção original, posteriormente é que foi construido
o bloco principal devido à demanda de fiéis.....
/ tc~~íl:vo~
Originalmente todas as portas e janelas eram de .madeirª-, hoje a porta
principal e algumas janelas do altar são de perfis metálicos.

20. Referências Documentais: s/r

21. Informações Complementares: A Capela é utilizada, principalmente, pelos moradores da
região e da Comunidade da Palméia que lá fazem suas orações. Todos os anos são celebradas
uma missa na Capela, geralmente, no dia 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, Nossa
Senhora Aparecida.

22. Ficha Técnica:
Levantamento: Luiz Ricardo Podestá, Neide Barbosa de Souza e Marcos
Roberto Cândido

Data: Abri1l2002
Março/2003

Hlahoracão e revisão' T,uiz Ricardo Podestá e Marcos Roherto Càndido

Data: Marcol2003
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