
Divulgação da execução do Inventário do Patrimônio 

Cultural de Arceburgo - 2022 

 

O Patrimônio Cultural é o conjunto de todos os bens, das manifestações culturais, das celebrações 

e das tradições tanto materiais quanto imateriais, que são reconhecidos por determinada comunidade 

por sua relevância histórica, cultural e identitária e, assim, adquire valor simbólico e merece ser 

preservado.  

No ano de 2022 foram realizadas as fichas dos bens abaixo relacionados que agora constam no rol de 

bens inventariados em Arceburgo: 

 

 Edificação da Prefeitura de Arceburgo – BI (Bens 

Imóveis). Área 01. Edificado nos anos 1950 para abrigar o 

Salão Brasília, o prédio que acolhe a Prefeitura de 

Arceburgo foi erguido pelo ex-Prefeito José Miguel Jorge 

(1917-1971), como propriedade particular. No Salão 

Brasília aconteciam bailes de carnaval, de formaturas, entre 

outras festas. Por volta de 1965-1966, o prédio foi adquirido 

e adaptado na gestão do Prefeito João Carlos Pedreira de Freitas para se tornar o Paço Municipal de 

Arceburgo, função que a edificação exerce até os dias atuais. Por seus valores histórico, Arquitetônico 

e simbólico o bem foi inventariado. 

 

Portal 1 – Acesso Guaxupé (MG) BMI. Área 01. Os Portais 

dos dois Trevos de acesso e entrada ao Município de 

Arceburgo, localizados em pontos distintos do município, 

foram construídos em 2018. Desde então, tornaram-se 

rapidamente simbolicamente significativos para representar o 

município. Os Portais aparecem em representações visuais e 

artísticas do município e, em junho de 2022, foi feita uma réplica dos Portais, inserida em frente à 

Igreja Matriz, que é utilizada como Portal Turístico e também começou a aparecer nas fotografias de 

quem visita Arceburgo. Os Portais foram inventariados pelo seu valor simbólico e afetivo para o povo 

de Arceburgo. 

 



Portal 2 – Acesso a Mococa (SP) – BMI. Área 01. Os Portais dos dois Trevos de acesso e entrada 

ao Município de Arceburgo, localizados em pontos distintos 

do município, foram construídos em 2018. Desde então, 

tornaram-se rapidamente simbolicamente significativos para 

representar o município. Os Portais aparecem em 

representações visuais e artísticas do município e, em junho de 

2022, foi feita uma réplica dos Portais, inserida em frente à 

Igreja Matriz, que é utilizada como Portal Turístico e também começou a aparecer nas fotografias de 

quem visita Arceburgo. Os Portais foram inventariados pelo seu valor simbólico e afetivo para o povo 

de Arceburgo. 

 

Edificação da Loja Maçônica "Honra e Dever" – BI. 

Área 01. A edificação da Loja Maçônica “Honra e 

Dever”, de Arceburgo, completou um século de 

construção em 2014. Em 2022, ela conta 108 anos que foi 

edificada. Ao longo do tempo, o salão principal, a fachada 

e a volumetria não passaram por modificações 

significativas. Dois anexos foram construídos, um do lado 

direito e outro do lado esquerdo, para atender às demandas da Loja Maçônica. A Loja Maçônica 

“Honra e Dever” foi fundada oficialmente no dia 01 de junho de 1913, e a inauguração da edificação 

própria se deu no ano seguinte, em 1914. O nome “Honra e Dever” foi dado pelo maçom Adolpho de 

Souza Caldas, que também foi prefeito municipal. Os maçons, em Arceburgo, sempre estiveram 

envolvidos na política local e como líderes empresariais. Pela importância histórica, simbólica e 

afetiva para o povo de Arceburgo, a edificação foi inventariada. 

 

Galeria de Fotos dos Prefeitos. Área 01. A Galeria de Fotos dos Prefeitos é a personificação da 

história de toda formação do Poder Executivo do município 

de Arceburgo/MG. Ela representa todos os que passaram e se 

dedicaram, no mais alto cargo público local, e que 

consequentemente contribuíram para a formação, povoação, 

desenvolvimento, emancipação e crescimento do antigo 

incipiente de São João da Fortaleza, outrora Villa de 

Arceburgo, hoje somente, Arceburgo. A Galeria é a principal, 

e mais direta, fonte de informação, que relembra a brava luta de nosso povo para conquistar a tão 

sonhada emancipação política e administrativa. A mesma também é uma singela homenagem aos 



homens e as famílias que se dedicaram a causa pública, ao povo e a seguridade da cidade de 

Arceburgo/MG. 

 

Acervo da Biblioteca Municipal. Área 01. A Biblioteca possui um total aproximado de itens do 

acervo à disposição dos consulentes tais como: um 

acervo aproximado de 12.000 obras divididas por 

assunto nas 10 (dez) grandes classes da CDD. Assim 

como CD-ROM, DVDs, Audiolivros/ livros falados, 

filmes em DVD, alguns livros em Braile. Desse total 

temos já cadastrados no sistema um total aproximado 

de 5451 títulos e 7578 exemplares. É o centro local 

de informação, tornando prontamente acessíveis aos seus consulentes o conhecimento e a informação 

de todos os gêneros. Os seus serviços são oferecidos com base na igualdade de acesso para todos, 

sem distinção de idade, raça, gênero, religião, nacionalidade, língua ou condição social. O público 

atendido pela Biblioteca se constitui principalmente de crianças, jovens, adultos e idosos, tendo uma 

frequência mensal de aproximadamente 200 consulentes por mês. A Biblioteca Municipal Sebastião 

Campos é um Bem Cultural Inventariado pelo município de Arceburgo/MG, e a mesma se dedica 

também a salvaguarda da história da cidade de Arceburgo, sua gente, seu Patrimônio Cultural. Com 

o objetivo de resgatar e proteger as memórias e a tradição deste povo, a Biblioteca conta com um 

pequeno acervo totalmente preservado, que narra e ilustra a história desta municipalidade: livros, 

livretos, folders, cartilhas, entre outros, ou seja, material que conta a nossa verdadeira identidade. 

 

Encontro de Folias de Reis. Área 01. O Encontro de Folias de Reis ou Encontro Folclórico de 

Arceburgo é um Bem Inventariado do município de 

Arceburgo/MG, e sua realização, se constitui como uma 

das principais ações de salvaguarda de Bens Inventariados 

do Patrimônio Cultural Imaterial do município de 

Arceburgo/MG, visto que é a maior forma de valorizar, 

salvaguardar, proteger e difundir a verdadeira cultura 

popular e tradicional do povo arceburguense. Manter viva 

as manifestações folclóricas municipais, regionais e Estaduais, preservar seu brilho, sua 

musicalidade, sua alegria e suas cores, e principalmente possibilitar o livre e democrático acesso de 

toda comunidade a essas tradições, se constituem os objetivos gerais da realização do 24º Encontro 

Folclórico de Arceburgo, e consequentemente, deste inventário municipal. 

 



Imagem de Nossa Senhora Aparecida – Acervo da Capela Nossa Senhora Aparecida/ Bairro 

Rural do Esmeril – Km 4. Área 02. A imagem inventariada, de Nossa 

Senhora Aparecida, é considerada o símbolo máximo da devoção, da fé e da 

religiosidade dos moradores do Bairro Rural Esmeril, e de toda população da 

cidade de Arceburgo/MG, que na época da Festa, e das Santas Missas rurais, 

se dirigem para a localidade e contribuem para a permanência das tradições, 

para a reafirmação da fé católica, e para a crença em Nossa Senhora Aparecida. 

O Bem Cultural Inventariado em questão é considerado a maior expressão da 

crença no divino, sendo a Imagem, a verdadeira padroeira e mãe de todos que 

lá habitam.   

 

Imagem de Nossa Senhora das Graças – Acervo da Capela Nossa Senhora das Graças – Fazenda 

Paraíso IV. Área 02. A imagem inventariada, de Nossa Senhora das 

Graças, é considerada o símbolo máximo da devoção, da fé e da 

religiosidade dos moradores da Fazenda Paraíso IV, e de toda população da 

cidade de Arceburgo/MG, que na época das Santas Missas rurais, se dirigem 

para a localidade e contribuem para a permanência das tradições, para a 

reafirmação da fé católica, e para a crença em Nossa Senhora das Graças. O 

Bem Cultural Inventariado em questão é considerado a maior expressão da 

crença no divino, sendo a Imagem, a verdadeira padroeira e mãe de todos 

que lá habitam.   

 

Imagem de Santa Rita de Cássia – Acervo da Capela de Santa Rita – Fazenda Santa Rita. Área 

02. A imagem inventariada, de Santa Rita de Cássia, é considerada o símbolo 

máximo da devoção, da fé e da religiosidade dos moradores da Fazenda 

Santa Rita, e de toda população da cidade de Arceburgo/MG, que na época 

das Santas Missas rurais, se dirigem para a localidade e contribuem para a 

permanência das tradições, para a reafirmação da fé católica, e para a crença 

em Santa Rita de Cássia. O Bem Cultural Inventariado em questão é 

considerado a maior expressão da crença no divino, sendo a Imagem, a 

verdadeira padroeira e mãe de todos que lá habitam.   

 

Realização:  Secretaria de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo de Arceburgo 

com assessoria técnica da  AME Cultura 


