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RESUMO 
 

Os centros históricos são locais que possuem um grande acúmulo histórico. Estes centros, além de 
centros de sociabilidade, são locais onde também acontecem majoritariamente as atividades de 
comércio e serviços, terminando, com isso por ser locais de muito movimento e interesse econômico. 
Com o passar do tempo, a cidade vai se expandindo, mas, o centro continua sendo o ponto principal e 
econômico. Assim sendo, manter e planejar esses centros históricos é de importância simbólica, social 
e econômica para as cidades, sendo de fundamental importância no planejamento e gestão urbana, 
pois os centros históricos são lugares de referência da estrutura das cidades e de uso da população. 
Para ilustrar esta situação, tomaremos como estudo de caso o conjunto urbano em torno da Praça 
Torquato de Almeida, em Pará de Minas, Minas Gerais. Com a inauguração do ramal ferroviário de 
Pará de Minas, em 1912, deu-se também a construção da praça, que tinha como finalidade ser a praça 
da estação, com nome inicial de Wenceslau Braz. Esta praça foi construída na administração de 
Torquato Alves de Almeida (1912-1922). Em 1986, na administração de Antônio Júlio de Faria, houve 
uma reforma com novos traçados e jardins, quando também aconteceu a fusão da Praça Wenceslau 
Braz (cujo nome passou a ser Torquato de Almeida) com a Praça Coronel Francisco Torquato. A praça 
era o maior ponto de movimento na cidade e onde se encontram edificações importantes de grande 
valor histórico e artístico, como a antiga Estação Rodoviária, o Coreto Municipal, Escola Estadual 
Torquato de Almeida e também o Grande Hotel da cidade, hoje Casa de Cultura. Além das edificações 
citadas, de grande importância local e tombadas, encontram-se ali, também, residências em estilos 
característicos da época, o que levou a Praça Torquato de Almeida, assim como a Praça Coronel 
Francisco Torquato, a ser tombadas pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Municipal de Pará de 
Minas, pelo Decreto Municipal nº 2768, de 13.04.1998. O objetivo deste estudo é mostrar a importância 
e potencialidade que os centros históricos possuem, mesmo com o desenvolvimento das cidades para 
as demais áreas. Para isso, a pesquisa deve se basear nos seguintes procedimentos: levantamento 
bibliográfico sobre a história da cidade de Pará de Minas, em especifico a Praça Torquato de Almeida, 
análise in loco na praça, para melhor compreensão das necessidades, como o mercado imobiliário, as 
atividades comerciais, atração turística e de lazer. 
 
Palavras-chave: centros históricos; potencialidade; planejamento; Pará de Minas; Minas Gerais. 
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INTRODUÇÃO 
 

Quando se fala em centros históricos, considera se conjuntos urbanos de interesse histórico 

que tenham valores culturais, arquitetônicos, urbanísticos ou simplesmente cujo local de 

memória coletiva importa preservar. De fato qualquer cidade, independente da sua dimensão, 

traz um lugar onde se traduz o próprio valor da cidade. Os centros históricos constituem até os 

dias de hoje como espaços de qualidade representativa para a sociedade, trazendo 

elementos e edificações da memória coletiva e afetiva, formando assim uma imagem 

simbólica. São nesses centros que acontecem as atividades que se julgam importantes, e 

devido a isto a cidade se reconhece nos centros. Daí a importância de preservação e 

valorização desses espaços, por ser de referência coletiva e afetiva. Atualmente o que vemos 

é um enfraquecimento do potencial dessas áreas devido aos atrativos oferecidos por outras 

áreas da cidade e, que acabam perdendo sua importância com a mudança das centralidades.  

E como estudo de caso, tomaremos o conjunto urbano em torno da praça Torquato de 

Almeida, em Pará de Minas – Minas Gerais que é um caso contrário ao que estamos vendo 

atualmente. Este local foi escolhido por ser o marco da chegada do progresso a cidade e onde 

se instalaram casas, hotel, escola, praça, importantes comércios e prestações de serviços. A 

praça Torquato de Almeida era o maior ponto de movimento na cidade, e onde se encontram 

edificações importantes de grande valor histórico e artístico, além de residências de estilo 

característico da época. Atualmente, na praça, ainda estão preservados por medição de 

proteção, o tombamento, as edificações relevantes e a própria praça e, algumas delas com 

novo uso. Isso mostra que a praça não se tornou um “museu aberto” como um espaço 

somente de visitação, mas onde atividades variadas acontecem. E isso faz com que a praça 

continue sendo local de encontro e grande movimento, mantendo ainda comércios, prestação 

de serviços importantes e local para realização de vários eventos. 

Este estudo de caso mostra como o centro ainda é local de importância e de uso da 

população, mantendo ainda um polo onde várias atividades urbanas também acontecem. O 

potencial nela explorado vai de residências a comércios, prestação de serviços, lazer e 

turismo, além do valor agregado de ser um bem tombado pelo município. Mesmo com o 

desenvolvimento da cidade, a praça se mantém com importância histórica, cultural e gerando 

renda. As atividades diversificadas exercidas nessa área trazem segurança e habitabilidade 

ao longo do dia, tornando o local ativo. 

 

1 A PRAÇA TORQUATO DE ALMEIDA. 
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Com a inauguração do ramal ferroviário de Pará de Minas, em 1912, o espaço urbano em 

frente à ferrovia foi gradativamente sendo modificado para dar lugar a construção da praça, 

que aconteceu entre os anos de 1912 a 1922, tendo como finalidade ser a praça da estação. E 

assim, chega o progresso em Pará de Minas. Como cita a técnica em Museologia e 

pesquisadora Ana Maria de Oliveira Campos em um de seus textos “[...] o território símbolo da 

chegada do progresso a Pará de Minas.” (Arquivo Museu histórico de Pará de Minas, 1998). 

Conforme a citação pode-se perceber a importância do local desde seu inicio. 

 

É uma noticia de expressivo patriotismo e sua descrição toma toda a primeira 
página do jornal. Transcrevo o seu tópico inicial, que é o quanto basta para se 
fazer uma ideia perfeita do que foi a histórica e patriótica festa: 
Confessamo-nos incapazes de dar uma pálida ideia do que foi a festa que se 
efetuou nesta cidade, por ocasião de se inaugurar o ramal do Pará. Nunca, 
afirmamos convictos, houve manifestações tão expressivas de entusiasmo; 
jamais a alma paraense vibrou fremente no delírio de verdadeira satisfação. É 
por isto que nós nos sentimos incapazes de descrever a festa do Pará. 
(MIRANDA, José Augusto Corrêa de, 1961, p. 64,65). 

   

O nome inicial da praça foi de Wenceslau Braz, por ser o político que conseguiu a construção 

do ramal da Estrada de Ferro para o município. Na administração de Torquato Alves de 

Almeida (1912-1922) iniciaram-se as obras dos jardins que se estendiam até o prédio da 

estação. Foram construídos, também nessa administração, um coreto e um chafariz que era 

localizado onde está o atual coreto. 

Na próxima administração de Aristides Milton (1922-1927) foram concluídos os jardins, 

demolido o chafariz e construídos os canteiros da praça Coronel Francisco Torquato. 

Mais tarde na administração do prefeito José Vicente Marinho (1951-1955) foi mudado o 

nome para Torquato de Almeida e colocada uma escultura de Torquato de Almeida na praça 

Coronel Francisco Torquato. 

Em 1986 na administração de Antônio Júlio de Faria, houve uma reforma com novos traçados 

e jardins, onde também aconteceu a fusão da praça  Torquato de Almeida com a Praça 

Coronel Francisco Torquato.  

Como símbolo dessa união, foi feito um novo coreto semelhante ao antigo, no local onde havia 

uma travessa que separava as praças. A partir dessa junção das praças, no imaginário 

popular tornou se uma só praça, mas por lei ainda existe a praça Coronel Francisco Torquato. 

A praça era o maior ponto de movimento na cidade e onde se encontram edificações 

importantes de grande valor histórico e artístico, como a antiga Estação Rodoviária, Coreto 

Municipal, Escola Estadual Torquato de Almeida e também o Grande Hotel da cidade.  
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Figura 1 – Foto da praça Torquato de Almeida década de 1960. 
Fonte: Arquivo Museu Histórico de Pará de Minas – Muspam. 

 

Além das edificações citadas acima, de grande importância local e tombadas, encontram se, 

também, residências em estilos característicos da época. E, em 1998, a Praça Torquato de 

Almeida, assim como a Praça Coronel Francisco Torquato, foi tombada pelo Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Municipal de Pará de Minas, pelo Decreto Municipal nº 2768, de 

13.04.1998. O tombamento aconteceu devido ao fato de a praça ser considerada área de 

interesse patrimonial, pois, agregam diversos valores que estão impregnados na área onde 

está inserida. Esta área é de interesse conservativo devido à memória coletiva e afetiva 

existente para a cidade. 

Em maio de 2006, a praça passou por nova reforma, que se mantém até hoje. Atualmente 

algumas edificações tombadas passaram por um processo de Revitalização, como a Estação 

Rodoviária, que passou a ser a Estação Cine Café onde funciona, bar, café, cinema e 

acontecem também projetos culturais, como lançamentos de livros e exposições de arte. O 

antigo Grande Hotel da cidade passou a abrigar a Casa de Cultura, onde funciona a biblioteca 

pública, a secretaria de cultura e ao fundo com um acréscimo na edificação existente, o Teatro 

Municipal Geraldina Campos de Almeida. Essa revitalização das edificações muito contribui 

para manter o movimento da área, sem perder sua importância histórica. 
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Figura 2 – Foto da praça Torquato de Almeida, Estação Cine Café 2014. 

Fonte: www.panoramio.com/photo/3545200 

 

Mesmo com o patrimônio cultural tombado existente na praça ela não se tornou um local 

apenas de apreciação e de identidade histórica pela população, mas sim um lugar ativo com 

grande potencial. Nas demais edificações presentes na praça, funcionam comércios, hotéis, 

Banco, secretaria de Turismo e algumas residências.  

No entanto, temos como ponto negativo presente na praça, locais de prostituição e locais de 

usuários de drogas; um problema que os órgãos públicos não conseguem ou não querem 

resolver, tornando esses pontos, perigosos para as pessoas que os frequentam. Estes pontos 

são bem evidentes, mas a população não deixa de frequentar e usar a praça.   

Estes dados apresentados foram coletados através de pesquisas bibliográficas e 

levantamento in loco. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DO CENTRO HISTÓRICO PRAÇA TORQUATO DE 

ALMEIDA PARA A CIDADE. 

 

É fundamental lembrar que o centro histórico não possui função somente histórica, mas são 

lugares onde ocorre grande parte da vida social da cidade. O que podemos ver atualmente, é 

que muitos desses centros históricos estão abandonados ou se tornaram um produto da 

indústria cultural, pelo fato de serem tombados pelo Patrimônio Histórico, se restringindo 

somente a estas funções. Atualmente muitos dos centros históricos seguem um modelo de 

preocupação somente com o turista e não com a sociedade local, tornando apenas em um 

“museu aberto”. 

http://www.panoramio.com/photo/3545200


7º SEMINÁRIO MESTRES E CONSELHEIROS: AGENTES MULTIPLICADORES DO PATRIMÔNIO 
Belo Horizonte, de 10 a 12 de junho de 2015 

 

Cada vez mais as cidades precisam seguir um modelo internacional 
extremamente homogeneizador, imposto pelos financiadores multinacionais 
dos grandes projetos urbanos. Este modelo visa basicamente o turista 
internacional – e não o habitante local – e exige certo padrão mundial, um 
espaço urbano tipo, padronizado. O modelo de gestão patrimonial mundial, 
por exemplo, segue a mesma lógica de homogeneização: ao preservar áreas 
históricas, de forte importância cultural local, utiliza normas de intervenção 
internacionais que não são pensadas nem adaptadas de acordo com as 
singularidades locais. Assim, esse modelo acaba tornando todas essas áreas 
– em diferentes países e de culturas das mais diversas – cada vez mais 
semelhantes entre si. Seria um processo de museificação urbana em escala 
global: e os turistas acabam visitando as cidades do mundo todo como se 
visitassem um único museu. (JACQUES, 2005). 

 

Nota-se, também, o grande interesse econômico que tem surgido nos centros históricos, 

devido a espetacularização que são transformados. Como já foi citado por BOURDIEU (2002), 

o capital simbólico é transformado em capital econômico. 

No caso abordado vemos o contrário, um centro histórico onde funcionam várias atividades 

sem perder sua importância histórica, sem essa espetacularização para aumentar o valor 

econômico na área e sim local funcional e usual para a cidade, ou seja, que continua trazendo 

interação na vida contemporânea. 

 

[...] tendo se tornado patrimônios históricos de pleno direito, os centros e os 
bairros históricos antigos oferecem atualmente uma imagem privilegiada, 
sintética e de certa forma magnificada, das dificuldades e contradições com 
as quais se confrontam a valorização do patrimônio arquitetônico em geral, e 
em especial sua reutilização ou, em outras palavras, sua integração na vida 
contemporânea. (CHOAY 2000, p. 222). 

 

Identificamos nesse centro histórico, através do levantamento e pesquisa feita, pontos 

positivos e negativos que serão descritos. O centro histórico praça Torquato de Almeida, tem 

a sua história contada através de suas edificações antigas, representando momentos de sua 

evolução urbana e mostrando que sempre foi importante para a cidade de Pará de Minas. 

Podemos identificar que, desde seu início, houve nela, essa ideia de centro histórico, onde 

tudo de importante acontece. Sendo um local de fácil acesso, espaço amplo e conhecido por 

todos, além das atividades desenvolvidas nessa área, acontecem também grandes eventos 

como: Recitais, Carnaval para terceira idade, Natal com montagem da Casa do Papai Noel 

com diversos atrativos para as crianças, Encontro de Motos, feira de Livros, entre outros. Isso 

faz com que a Praça tenha interação com a cidade contemporânea, devido aos eventos e às 

atividades nela exercidas.  

O levantamento bibliográfico feito e a pesquisa in loco sobre a história da praça mostram, 

além da história, a importância do local para a cidade e o potencial que nela é desenvolvido 

desde sua fundação até os dias atuais. Uma vez ela sendo um marco para a cidade, a partir 
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dali a cidade começa a se desenvolver no seu entorno. Com o tempo surgiram as prestações 

de serviço e mais comércios. Houve a redução de residências, mas elas não deixaram de 

existir. Nos mapas a seguir mostraremos a localização das atividades que acontecem na 

praça. No primeiro mostraremos a praça nas décadas de 60 a 70, que não era muito diferente 

de sua fundação. E no segundo mapa mostra a praça na atualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Mapa da praça Torquato de Almeida e Coronel Francisco Torquato nas décadas de 60 e 70. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Mapa da praça Torquato de Almeida e Coronel Francisco Torquato no ano de 2015. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

Este misto de atividades sempre fez com que a praça fosse um local importante e agradável, 

onde as pessoas frequentam e usam até hoje os serviços oferecidos e participam dos mais 

variados eventos que acontecem com frequência nesse local. A comunidade tem o costume 

de passear e usar a praça como local de lazer e turismo, até mesmo para quem vem conhecer 

a cidade. 
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Das edificações existentes podemos ressaltar as edificações tombadas que são as principais 

dessa área abordada. A Estação Cine Café, antiga Estação Ferroviária que é um bem 

tombado e passou por revitalização do seu espaço; é um local muito frequentado trazendo 

além dos atrativos culturais, movimento noturno à área. O local, até mesmo pelos seus 

atrativos oferecidos, é visitado por várias pessoas de cidades vizinhas, além de sua 

localização ser de fácil acesso para quem chega à cidade. 

Na Casa de Cultura, antigo Grande Hotel, funcionam hoje a biblioteca pública e Secretaria de 

Cultura, que geram também um grande movimento na praça, em horário comercial, com 

pessoas de várias idades em função deste uso misto de atividades.  

As demais edificações presentes na praça trazem movimento também para o dia com os 

variados serviços oferecidos, como comércio e prestação de serviço, além das residências. 

Essa evolução significativa no entrono da praça, que aconteceu ao longo do tempo e com a 

evolução da cidade, manteve sempre o mesmo misto de atividades, fazendo com a praça não 

perdesse sua importância, podendo ser destacado como o lado positivo. Houve uma evolução 

sem planejamento dos órgãos públicos e que deu certo, mas que poderia estar melhor, caso 

houvesse uma intervenção, como planejamento e diretrizes.  

Dos pontos negativos observados, o primeiro é o desinteresse do poder público a começar 

pela reforma que acontece na praça em 2006, que muda totalmente os traçados e jardins (ver 

mapa 02), descaracterizando a. Essa mudança, além da descaracterização da praça, reduziu 

a vegetação existente na área. A mudança não foi aprovada pelo Conselho Deliberativo 

Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas, que na época acabou sendo desfeito 

devido a esta imposição. O projeto chegou ao conselho para apreciação, já aprovado. A 

decisão de reforma e aprovação do bem tombado foi imposta pelo prefeito, que julgou ser 

melhor para todos, sem se quer saber se realmente era o desejo da comunidade que tanto 

preza pela praça. O projeto de vegetação que foi feito junto com o projeto arquitetônico 

também não foi executado. A reforma não deixou que a praça perdesse o movimento, 

comércio e residências ali existentes. Pois esta reforma aconteceu somente na praça e não no 

seu entorno. A importância e dinâmica da praça se mantêm até os dias atuais. 

Outro ponto negativo identificado é sobre a presença de prostitutas e usuários de droga na 

praça, sendo que nunca foi discutido a respeito de alguma diretriz para que o este problema 

pudesse ser resolvido. A prostituição e uso de drogas se mantêm em alguns pontos da praça. 

O que é feito, hoje, é a ação constante de policias para impedir que as prostitutas e traficantes 

se mantenham ali. Mas a retirada das pessoas que estão se prostituindo e fazendo uso de 
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drogas só acontece no ato da ação. Depois tudo volta a acontecer como antes. Falta um 

planejamento e ação maior para resolver estes problemas.  

Outro fato a ressaltar é a presença do Camelódromo existente na praça. Ele tem como ponto 

positivo o comércio organizado dos vendedores ambulantes que antes ficavam espalhados 

pela praça sem esta organização e, contudo, traz movimento ao local. E, como ponto 

negativo, tem-se a estrutura que foi feita para abrigar as barracas. Ela não está em harmonia 

com a praça e está localizada ao lado da Estação Cine Café, Bem tombado. Esta estrutura foi 

levada ao Conselho somente para apreciação, como o projeto de reforma da praça. Foi 

decisão do Prefeito o projeto e execução da obra, sem consultar o Conselho se poderia ou 

não ter esta Estrutura ao lado do Bem tombado, o que prejudica e obstrui a visão deste Bem.  

Vale também ressaltar, talvez um dos pontos mais importantes observado, a 

descaracterização presente na área. Com o passar do tempo, a cidade foi se expandindo, 

mas o centro continuou sendo o ponto principal e econômico. E, começou então a surgir 

outras demandas que necessitou de novas edificações e espaços. Aconteceu que algumas 

das edificações antigas existentes na área foram demolidas para dar lugar a novos 

empreendimentos. E surgiram também novas edificações sem nenhuma harmonia com o 

entorno arquitetônico histórico, o que deixou claramente o descaso do poder público em 

relação a esta questão. 

Apesar de todas estas informações levantadas, identificamos o potencial que sempre existiu 

na praça. Mesmo sem um planejamento onde poderia melhorar os pontos negativos citados. 

O planejamento e diretrizes fortaleceriam os pontos positivos que sempre existiram e 

melhoraria os pontos negativos. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

No mundo contemporâneo, fazer com que núcleos históricos se mantenham vivos é descartar 

a ideia de que para isto ele deve se manter afastado da convivência com as transformações 

da vida atual. Muito pelo contrário, tem que se pensar na preservação dessas áreas junto com 

a evolução das cidades, de modo que a sociedade continue a usar o espaço, que traz além de 

memória coletiva e afetiva, atividades que todos possam usufruir. A preservação de conjuntos 

históricos é de importância fundamental para a sociedade, e com isso deve ser reconhecida e 

estimulada, garantindo a continuidade dessa história às futuras gerações, de forma a 

entender o passado para conscientizar sobre o seu futuro. A conscientização da sociedade e 

do poder público em relação a essa transformação e renovação das edificações no núcleo 
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histórico, é importante para uma evolução equilibrada da paisagem urbana e, também, para 

que não predomine somente o interesse econômico. Não se deve pensar em um 

“congelamento” dessa área, mas em preservar a importância do local, tendo harmonia do 

conjunto urbano e paisagístico e uso das atividades pela população. Como afirma a citação:  

É nesse sentido que nos parece fundamental o conceito contemporâneo de 
“patrimônio ambiental urbano”, matriz a partir da qual podemos pensar a 
preservação do patrimônio, sem cair nas limitações da visão tradicional. 
Pensar na cidade como um “patrimônio ambiental” é pensar, antes de mais 
nada, no sentido histórico e cultural que tem a paisagem urbana em seu 
conjunto, valorizando  o processo vital que informa a cidade e não apenas 
monumentos “excepcionais” isolados. (CASTRIOTA, 2009, p. 88,89) 

 

Vemos que o mundo contemporâneo muda com mais rapidez do que a função que os espaços 

históricos podem proporcionar, por isso, a necessidade em manter esses locais vivos, para 

uso constante da população, com várias atividades acontecendo. Para que, desta forma, a 

sociedade se certifique que, além da história do lugar para a cidade, é um espaço também 

usual e que o torna realmente importante para a cidade.  

A pesquisa feita mostrou que a praça Torquato de Almeida, núcleo histórico de Pará de Minas, 

sempre se manteve ativa, com diversas atividades funcionando. Algumas aumentaram, outras 

diminuíram, mas sempre manteve a praça ativa e importante para a cidade. Os mapas 

apresentados mostram como se mantém esse misto de atividades e movimento no local, já 

descritos no texto. O motivo de este local ser importante para a cidade é de responsabilidade 

da sociedade que o frequenta, tornando o ativo o tempo todo. Além de ter sua importância 

histórica, a sociedade faz uso do local de diversas formas, e, o mínimo que todos esperam é 

um local bem preservado e agradável. Para isso temos que contar com a ajuda dos órgãos 

públicos presente na cidade. 

Pode ser identificado, na pesquisa, que o local traz muita história e importância para a 

sociedade. A presença constante de diferentes grupos, habitantes ou em passagens, as 

atividades desenvolvidas (comércio, serviços, habitação) fazem com que esse local continue 

pulsando como o coração da cidade. 

Devido à tamanha importância, o presente artigo apresentou pontos positivos e negativos 

observados no centro histórico Praça Torquato de Almeida. Esta pesquisa e levantamento 

feitos podem servir de subsídios para novas pesquisas para um melhor planejamento, e 

assim, propor diretrizes especiais para esta área, levando em consideração a melhoria dos 

pontos positivos existentes e resolução dos poucos pontos negativos. Infelizmente foi 

observado que o poder público não se importa muito com os problemas apresentados e só 

fazem ações que lhe interessa, deixando de promover ações que sejam importantes para toda 

a população.  



7º SEMINÁRIO MESTRES E CONSELHEIROS: AGENTES MULTIPLICADORES DO PATRIMÔNIO 
Belo Horizonte, de 10 a 12 de junho de 2015 

 

 

Esta pesquisa tem como função, também, ressaltar a grande importância que os centros 

históricos possuem nas cidades. Que são lugares de memória coletiva e afetiva e podem ser 

usados como qualquer outro espaço da cidade, desde que tenham um planejamento 

adequado, e sempre terão função dentro da cidade. Não podemos deixar que estes centros se 

tornem apenas locais de apreciação, tendo a área “congelada” mas, que tenham uso e função 

para a cidade, que evoluam de forma consciente junto com a cidade. Desta forma, os centros 

históricos não irão perder sua real importância, em todos os sentidos para as cidades. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ALMEIDA, Theophilo de. História Antiga de Pará de Minas de 1700 a 1859. Edições 
Mantiqueira, [s.d.] 
 
Artigo Centros Históricos: Evolução de paradigmas e desafios futuros, Cap. II – Centros 
Históricos, II Parte – Enquadramento Temático e Metodológico, Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território – Lisboa, Disponível em: 
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/3862/12/igotul000916_tm_indice.pdf - Acesso em 07 
de Maio de 2015. 
 
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 2002. 
 
CARDOSO, Juliana; ALCÂNTARA, Cristiane; JÚNIOR, Juscelino Machado: Cidade Histórica 
Viva: A Readaptação dos Centros Históricos através de novos usos. V Seminário 
Internacional de Conservación del Patrimonio Edificado. Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño Contemporáneos em Contextos Históricos. Julio de 2009, San Luis Potosí, SPL, 
México. 
 
CARDOSO, Ricardo José Brugger. Centros Históricos e seus desafios contemporâneos - III 
Encontro Baiano de Estudos em Cultura, 2012. 
 
CASTRIOTA, Leonardo Barci. Patrimônio Cultural – Conceitos, Políticas, Instrumentos. 
São Paulo: Annablume; Belo Horizonte, IEDS, 2009.   
 
CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: Fundação Editora UNESP, 2001. 
 
DELFINO, Alaércio Antônio; et al. Fragmentos de Pará de Minas, 2009. 
 
DOSSIÊ de Tombamento Praça Torquato de Almeida. Arquivo público da Casa de Cultura 
disponível pelo Conselho Deliberativo Municipal de Pará de Minas. 
 
JACQUES, Paola B. Espetacularização Urbana Contemporânea. In: Cadernos 
PPGAU/FAUFBA Territórios e Políticas Culturais, Nº Especial, 2004. 
 
MENEGUELLO, Cristina. O coração da cidade: observações sobre a preservação dos centros 
históricos. PATRIMÔNIO, Revista eletrônica do IPHAN, Disponível em: http://www. revista. 
iphan. gov. br/www. iphan. gov. br>>  Acesso em 12 Maio de 2015. 
 
MIRANDA, José Augusto Corrêa de. De Patafufo a Pará de Minas. Belo Horizonte,1961. 
 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/3862/12/igotul000916_tm_indice.pdf


7º SEMINÁRIO MESTRES E CONSELHEIROS: AGENTES MULTIPLICADORES DO PATRIMÔNIO 
Belo Horizonte, de 10 a 12 de junho de 2015 

 

ROCHA, Nádja M.S; BRAZ E SILVA, Angela M.N; CARVALHO, Thaisa T.A. Vitalidade no 
Centro Antigo: Diretrizes para uma Intervenção Contemporânea em área de valor patrimonial, 
3º Colóquio Ibero Americano – Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto – 2014. 
 
  


