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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em sessão ordinária realizada em 15 de julho de 2015, o Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural do Município – CDPCM-BH – aprovou a abertura de processo de tombamento nº 

01.097931.15.08 da edificação situada na Rua Padre Eustáquio, nº555, Carlos Prates, conforme a 

Deliberação nº 097/2015, publicada no DOM em 23/07/2015. Assim, em 17/07/2015 foi aberto o 

processo de tombamento nº: 01-097931/15-08 para o imóvel em questão. 

 

Ao iniciar os estudos para a elaboração do dossiê de tombamento, a DPCA constatou a 

vinculação do imóvel ao complexo da Vila Panicalli. Nesse sentido, o enfoque da pesquisa foi 

ampliado constatando-se a pertinência de incluir a Vila Panicali na abrangência da proteção. 

 

Assim, em 29/11/2018 o CDPCM-BH votou pela abertura do processo de tombamento da Vila 

Panicali, conforme a Deliberação 083/2018, publicada no DOM 13/12/2018, e abaixo transcrita: 

 

Deliberação n.º 083/2018 
Apreciação e deliberação de relatório sobre definição do grau de proteção dos imóveis 

situados na Rua Padre Eustáquio nºs 541, 547, 555 e 567 (quarteirão 164, Ex-Colônia 

Carlos Prates), Vila Panicali, pertencente ao Conjunto Urbano em Estudo Rua Padre 

Eustáquio. Relatoria: André Veloso da Silva. 
  
Deliberou pela aprovação do parecer do Conselheiro Relator pela abertura do processo 

de tombamento da Vila Panicali 
 

Neste sentido, apresentamos este dossiê de tombamento com vistas a subsidiar a decisão do 

CDPCM/BH quanto ao grau de proteção a ser conferido à Vila Panicali, conforme estabelecido 

pela Lei n.º 3.802 de 06 de julho de 1984 que organiza a Proteção do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte. 
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2. POLÍTICA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL 

 
 

A visão da preservação abrangendo conjuntos e centros urbanos e não apenas o 

objeto arquitetônico isolado começou a ser considerada em todo o mundo a partir das grandes 

reformas urbanas no século XIX. A origem dos conceitos atuais de "patrimônio urbano" liga-se ao 

arquiteto e urbanista italiano Gustavo Giovannonni, que em 1931, na obra Vecchie Città ed Edilizia 

Nuova, reconheceu o valor estético e histórico das partes antigas das cidades e a relação de 

complementaridade que têm com o tecido urbano novo. 

As recomendações contidas na “Carta de Atenas” de 1931 sobre a proteção de 

monumentos e sítios urbanos, baseadas nos conceitos de Giovannonni, serviram, dos anos 1930 

até os anos 1970, como suporte para as ações de proteção.  

No Brasil, em 1937, o Decreto-lei nº 25 organizou a proteção do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional. Na época, prevaleciam as ações de preservação de áreas urbanas bastante 

homogêneas, de estilo colonial, sendo freqüentes, inclusive, os “retoques” para a eliminação de 

detalhes arquitetônicos pertencentes a tendências estilísticas ecléticas, estranhas ao padrão 

colonial.1 A valorização das raízes nacionais e as consequentes ações de proteção do patrimônio 

cultural harmonizavam-se com os interesses do poder político central, representado inicialmente 

pelo Estado Novo e depois, nos anos 1970, pelos governos militares, os quais usaram a idéia de 

preservação para a promoção da integração nacional e do turismo regional.  

A cconsolidação gradual dos conceitos ligados à memória e ao patrimônio foi 

resultado da formulação de ideias e apresentação das experiências dos países participantes dos 

vários encontros internacionais sobre a proteção ao Patrimônio Mundial, promovidos pela 

UNESCO. Em tais encontros produziram-se documentos referenciais, entre os quais a Carta de 

Veneza, de 1964; a Declaração de Amsterdã, de 1975; a Recomendação de Nairobi, de 1976; a 

Declaração do Conselho da Europa, de 1978; a Carta de Toledo, de 1987 e a Conferência de 

Helsinki, em 1996. 

A partir dos anos 1980, baseando-se nos conceitos da Carta de Amsterdã de 1975, 

houve uma revisão conceitual propondo-se uma leitura acurada da diversidade arquitetônica 

existente nos lugares e das marcas que os processos históricos deixavam no espaço, 

questionando-se a idéia vigente da valorização prioritária da homogeneidade estilística. Assim, o 

espaço urbano foi considerado como referencial simbólico e, em termos arquitetônicos, 

 
1 Ressalte-se que no Brasil houve uma forte vinculação entre as ideias de preservação e o movimento moderno brasileiro e, assim como 
em outros países da América Latina, a arquitetura moderna é influenciada pelos códigos formais oriundos da arquitetura colonial. Os 
modernistas, também pioneiros das idéias de preservação no Brasil e que condenavam a presença de elementos ecléticos no tecido 
colonial, admitiam, no entanto, a inserção de obras modernas neste mesmo tecido, como é o caso do Grande Hotel de Ouro Preto e de 
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considerou-se que não somente o patrimônio colonial, mas todas as intervenções estilísticas e 

períodos históricos teriam interesse para a preservação, sempre que reforçassem uma ambiência 

e contribuíssem para a coesão e manutenção dos valores identificados em um conjunto urbano. 

Neste sentido, considerava-se que o que deve ser lembrado ou esquecido, preservado ou 

desaparecido não se ligava necessariamente a acontecimentos e pessoas consideradas notáveis, 

mas a todas as manifestações sociais. Segundo Maria Beatriz Silva: 

“... tanto o exercício da memória, quanto a formação da identidade são, a nível 

individual, capacidades humanas, como andar, comer, dormir; porém, quando 

tomadas coletivamente, passam à categoria de direitos a conquistar, aos quais o 

maior obstáculo parece ser o interesse individual ou corporativo. ”. 2 

De fato, afirma Márcia Santianna: 

“Esse novo conceito de cidade-documento justificou, assim, ao longo de toda a 

década de 80, a proteção de áreas urbanas sem grande interesse artístico ou 

estético, portadoras de conjuntos arquitetônicos heterogêneos e já bastante 

fracionados, mas que tinham muito a dizer sobre a história urbana do país. Os 

critérios de intervenção praticados anteriormente sofrem duras críticas nesse período, 

em favor de uma abordagem mais histórica e menos estética do patrimônio urbano. ”3 

Em Belo Horizonte, desde 1994, a concepção de bem cultural da Carta de Amsterdã 

vem fundamentando as políticas de proteção do patrimônio, que se baseiam em conceitos de 

conjunto urbano e ambiência.  

Os conjuntos urbanos são agrupamentos de construções e espaços dentro da cidade 

onde se reconhece um grau expressivo de coesão e valores estéticos, arquitetônicos, 

socioculturais e históricos Os conjuntos urbanos, como manchas, têm sua abrangência espacial 

definida por estabelecimentos, edificações referenciais, espaços polarizadores ou ambiências 

características, entendendo-se por ambiência o quadro natural ou construído que influi na 

percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles vincula-se de maneira imediata no 

espaço, ou por laços sociais, econômicos ou culturais4. De fato: 

 (...) "É importante ressaltar que essa ambiência pode incluir bens culturais dos mais 

variados usos, como residências, casas comerciais, instituições públicas, áreas verdes 

e de lazer. Essa pluralidade também se expressa nas opções construtivas que podem 

abranger desde ricos projetos arquitetônicos, como também edificações mais 

 
Diamantina, de Oscar Niemeyer, demonstrando o grau de flexibilidade com que no Brasil se entendeu a idéia de homogeneidade 
estilística dos conjuntos urbanos, preconizada Giovannonni. 
2 SILVA, Maria Beatriz Setubal de Rezende. Preservação na Gestão das Cidades. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional N - Cidadania. Rio de Janeiro: IPHAN, 1996. N.º 24. 

3 SANTIANNA, Márcia, Critérios de intervenção em sítios urbanos históricos: uma análise crítica - em http://www.archi.fr/SIRCHAL/ 
em 27 de março de 2004. 
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modestas, erigidas a partir do desejo de seus respectivos proprietários. Considera-se 

que em ambos os casos estão expressas visões de mundo, experiências de vida, 

enfim, história rica em informações culturais que criam laços de pertinência e 

identidade do homem e sua cidade. ”5 

 

 

3. O BAIRRO CARLOS PRATES 

 
O plano urbanístico da Comissão Construtora de Belo Horizonte classificava a cidade em três 

zonas: urbana, suburbana e rural. A zona suburbana compreenderia a área adjacente a zona 

urbana e se destinaria aos novos bairros que surgiriam a partir do crescimento da cidade. A zona 

rural abrigaria as colônias agrícolas que abasteceriam a capital. Segundo Correia e Neto (2012), 

Aguiar (2006) traz a perspectiva de que as colônias agrícolas teriam surgido em terrenos 

reservados inicialmente pela Comissão Construtora da Nova Capital à zona suburbana. Deste 

modo, nos primeiros anos após a fundação da capital mineira, o panorama que se via era o 

seguinte: uma zona urbana com grandes espaços a serem ocupados, cercada por cinco núcleos 

agrícolas vizinhos, entre eles a Colônia Agrícola do Carlos Prates, e por uma área em rápido 

processo de povoamento na zona suburbana, próxima à estação ferroviária. Em poucos anos, os 

núcleos agrícolas foram se convertendo em espaços suburbanos, mas com uma lógica diferente 

daquela projetada pela Comissão Construtora. 

O nome Carlos Prates origina-se do engenheiro da prefeitura que assinou a aprovação do 

loteamento dando origem ao bairro homônimo em 20 de julho de 1896. A aprovação inicial do 

engenheiro previa lotes com 40 metros de frente, na área entre a estrada de Contagem, hoje rua 

Padre Eustáquio, até o rio Arrudas, e de outro lado até o Riacho Pastinho, atual avenida Pedro II. 

Inicialmente, seus terrenos eram basicamente cerrados e capoeiras. Havia também muitas 

chácaras, sítios e pequenas lavouras. Seus primeiros moradores eram operários que trabalhavam 

na construção da cidade. Em 1900, contou-se 383 moradores, sendo, em sua maioria, italianos. 

Em 1903 foram inauguradas as linhas férreas que atravessavam a rua Mauá, em direção ao bairro 

Calafate. O bairro cresceu e logo surgiram as primeiras casas em estilo neoclássico, com muitos 

ornamentos, florões, pinturas no alpendre, com as frentes à beira das ruas que, por sua vez, 

receberam nomes de cidades de Minas Gerais. Muitas das construções mais antigas de Belo 

Horizonte, que se localizavam fora da zona urbana da cidade, foram construídas no Carlos Prates, 

 
4 Definição contida na Recomendação de Nairobi op.cit. 
5 Cartilha elaborada pela DPCA, então Gerência de Patrimônio Histórico Urbano da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2002. 
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como o Palacete Bizzotto (demolido), pertencente à família Bizzotto e a Metalúrgica Triângulo, 

fundada por César e Waldemar Rodrigues, pioneiros no setor metalúrgico da cidade6. 

A colônia agrícola Carlos Prates teve rápido adensamento populacional. Desde os primeiros anos 

da Capital, esta área constituiu-se em significativo polo de atração de população, tendência esta 

que continuou por várias décadas. Três fatores explicam tal fenômeno. Primeiramente, ressalta-se 

a menor distância do Carlos Prates ao centro da capital, se comparada com outros núcleos nas 

zonas leste e sul. Dada a precariedade do sistema de transporte, tal fator constituía-se em uma 

vantagem de destaque. O segundo fator de explicação do acelerado desenvolvimento dessa 

região diz respeito à alta concentração de estrangeiros na área, notadamente italianos. De acordo 

com o jornal Estado de Minas de 23 de abril de 1983, as famílias italianas Piancastelli, Natalli, 

Randazzo, Travaglia, Betinni, Bizzotto, Panicalli e Menin estão entre as primeiras instaladas no 

bairro Carlos Prates. Os imigrantes possuíam uma tradição de reivindicação, logo passando a 

demandar das autoridades uma melhoria na qualidade dos serviços públicos. Assim, a presença 

de população numerosa, sobretudo, reivindicativa, de trabalhadores estrangeiros e brasileiros, 

acelerou a instalação de serviços de infraestrutura na área que compreende os bairros do Carlos 

Prates, Calafate, Prado, Barro Preto, Lagoinha e Floresta. Por fim, cabe mencionar um outro fator 

que pode explicar a preferência da população por se situar na zona oeste. Trata-se oferta das 

melhores condições sanitárias da região abarcada pela colônia agrícola Carlos Prates. O ribeirão 

Arrudas corta Belo Horizonte no sentido oeste-leste, recebendo, em sua trajetória, toda uma série 

de dejetos. Assim, ao alcançar os bairros Carlos Prates e Calafate, o Arrudas encontrava-se, 

ainda, relativamente limpo7. 

O somatório de todos esses fatores justifica a tendência de crescimento da cidade para a região 

Oeste, já nos primeiros tempos de sua existência. Foi, todavia, um crescimento sem grandes 

preocupações com o planejamento, visto que a prioridade continuava sendo o centro. 

A ex-colônia Carlos Prates foi formalmente incorporada à zona suburbana e à jurisdição municipal 

como bairro suburbano em 1912. A venda e divisão dos lotes transformaram a organização 

espacial da antiga colônia Carlos Prates, “proliferando a construção de casas e barracões, além 

do surgimento de ruas e quarteirões” (Correia & Neto, 2012). Nota-se a especulação imobiliária e 

a dinâmica de compra e venda dos imóveis a partir da documentação cartorial existente. 

Com o desenvolvimento do transporte público e a ampliação das linhas de bonde em Belo 

Horizonte, foi implantada a partir de 1915 a linha de bonde Carlos Prates. Essa linha contribuiu 

para a ocupação e desenvolvimento do bairro, atraiu novos moradores e favoreceu o 

deslocamento para o centro da cidade, onde havia maiores oportunidades de trabalho e serviços 

urbanos. 

 
6 LIMA, Benvindo. Canteiro de Saudades – Pequena História Contemporânea de Belo Horizonte. Minas Gerais: Promove, 1996, p. 81. 
7 Idem. 
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Em fins da década de 1920, muitos problemas infraestruturais ainda eram vistos no bairro, tais 

como a falta de escoamento adequado para a água servida, a falta de bonde em número 

suficiente para atender satisfatoriamente os moradores, a falta de terraplanagem em várias ruas, 

iluminação e saneamento também insuficientes. Nesta mesma década, em 1928, foi fundada a 

paróquia São Francisco das Chagas que, até então, pertencia à paróquia da Lagoinha. Entretanto, 

somente em 1932 foi colocada a pedra fundamental da construção da Igreja que durou 

aproximadamente 15 anos. A Igreja São Francisco das Chagas foi abençoada pelo arcebispo Dom 

Antônio dos Santos Cabral e sagrada em 1948, tornando-se uma presença importante na vida 

cultural do bairro. Ao longo dos anos muitas festividades da Igreja de São Francisco das Chagas 

foram realizadas como festas juninas, quermesses, feiras e duas festividades em especial: a do 

dia 17 de setembro (data em que o padroeiro da paróquia recebeu as chagas de Cristo) e a do dia 

14 de outubro, dia do Santo, quando então, é realizada a benção de animais. 

A Praça São Francisco das Chagas foi inaugurada no final dos anos 1930 com grande festividade, 

com missa celebrada pelo Frei Zacharias, e festejos com a presença do prefeito, de outras 

autoridades e de representantes dos moradores e de associações do bairro Carlos Prates. 

Próximo à Igreja encontra-se o Colégio Frei Orlando, referência em educação na região e que lá 

se encontra há mais de cinquenta anos. Outra referência educacional da região, bem cultural 

indicado para proteção, é a Escola Estadual Lúcio dos Santos fundada em 1929. 

Com os novos rumos da metropolização de Belo Horizonte, nos anos 50, o Carlos Prates, aos 

poucos, foi deixando de ser um bairro operário para abrigar também setores da classe média. 

Paralelamente, os lotes do bairro começaram a se adensar, passando por uma ligeira redução de 

áreas e perdendo suas configurações originais. Ademais, com a primeira Lei de Uso e Ocupação 

do Solo - LUOS, de 1976, a região foi classificada como área de zoneamento altamente 

permissiva, acarretando transformações significativas na sua ocupação. A segunda LUOS de 1996 

mantém essas transformações classificando a região como Zona de Adensamento Preferencial. 

A rápida expansão do bairro acarretada pelas LUOS não foi acompanhada de um novo 

arruamento, de forma que as atuais vias, estreitas e tortuosas, sofrem com o tráfico intenso de 

veículos e pedestres. As antigas casas, por sua vez, convivem agora com estabelecimentos 

comerciais e com edificações residenciais de dois a três pavimentos. Não obstante todas as 

transformações citadas, o Carlos Prates apresenta-se, ainda, como um bairro residencial 

aprazível, valorizado e procurado por muitos belo-horizontinos. 

 

3.1. A Rua Padre Eustáquio 
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Inicialmente, antes mesmo da inauguração de Belo Horizonte, a rua Padre Eustáquio era a 

estrada que ligava a região do Curral Del Rei a Contagem das Abóboras e, por esse motivo, era 

chamada de Estrada de Contagem. Aquela estrada compreendia as atuais ruas Padre Eustáquio, 

Pará de Minas e Avenida Abílio Machado.  

Durante a construção de Belo Horizonte pela Estrada de Contagem se fazia o transporte de 

alimentos e materiais de construção. Posteriormente seu nome foi alterado para Rua Contagem e 

depois para Rua Padre Eustáquio.  

Fora da área central planejada por Aarão Reis, a via tem seu traçado mais orgânico, ditado pelas 

condições topográficas naturais. Este traçado, aliás, possui uma singularidade hoje camuflada 

pelas edificações que a margeiam: é um caminho pela crista do morro, uma linha de cumeada. 

Subindo-se o trecho inicial da rua Padre Eustáquio pode-se ver, pelas ruas laterais da direita, a 

encosta do cemitério do Bonfim e, mais à esquerda, a Serra do Curral ao fundo da cidade. Estas 

vistas panorâmicas podem ainda ser notadas em trechos esparsos, em algumas ruas transversais. 

O parcelamento das terras ao longo da antiga estrada para Contagem ocorreu como na maioria 

das cidades não planejadas. Grandes glebas que foram se transformando em loteamentos, com 

diferenças de traçado entre si e alguns momentos de descontinuidade em suas interseções. A 

relação entre a oferta e a procura gerou um valor diferenciado dos imóveis junto à via central, e 

um parcelamento em terrenos menores nesta via. Apesar disto, a rua Padre Eustáquio apresenta 

uma reduzida verticalidade. Este fenômeno se deve, em parte, às irregularidades e dimensões 

reduzidas dos lotes; por outro lado, ocorre ali um desinteresse natural pela ocupação verticalizada, 

pois o uso residencial não se mostra como a melhor opção. Assim, o comércio, de menor porte, é 

predominantemente no local.8 

A ocupação rápida e desordenada da rua Padre Eustáquio gerou uma arquitetura que reflete todo 

o tipo de experimentação e apropriação, guiada apenas pela adequação à necessidade imediata, 

fenômeno este, característico da maioria das áreas suburbanas. Mais do que uma questão 

estética, o que se observa é uma valorização do uso, de acordo coma as necessidades e 

possibilidades oferecidas. A resistência da maioria dos moradores à ideia de verticalização, há 

muito estimulada pela legislação, e sua permanência no local demonstram exatamente o oposto, 

num fenômeno cujo valor simbólico e de uso superam o valor de troca. 

A origem ligada à presença de imigrantes italianos, operários da construção civil, na formação do 

bairro no período inicial da construção de Belo Horizonte, pode ser percebida ainda hoje na 

presença de famílias tradicionais e nas antigas edificações da rua Padre Eustáquio. Muitas vezes 

as casas, em estilo neoclássico, eram construídas pelos próprios proprietários que eram 

construtores. Um exemplo é o de Serafim Lavarini, vindo de Verona, norte da Itália, e que foi 

 
8 GRILLO. Um Plano para a Rua Padre Eustáquio.In: Cadernos de Arquitetura e Urbanismo. PUC Minas, Ano 6, n 8. Fevereiro, 2001. 
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pioneiro na construção civil de Belo Horizonte, trabalhou como operário na construção das 

Secretarias de Estado, na Escola Normal, hoje Instituto de Educação de Minas Gerais, e em casas 

de funcionários e operários. Uma das casas que mais se destacava na Rua Padre Eustáquio era o 

Palacete Bizzotto, considerada uma das melhores casas do bairro. Com o passar dos anos, o 

Palacete foi transformado em um Sanatório particular de tratamento de tuberculosos. Segundo 

relatos de moradores e de jornais da época, o Palacete transformado em Sanatório teria se 

tornado “soturno, escuro e triste” causando até medo nas pessoas que passavam em frente. 

As antigas edificações da rua Padre Eustáquio evidenciam uma relação outrora favorável com a 

via pública. No alinhamento da rua, as edificações comerciais abriam suas portas aos passantes, 

muitas dessas mesclavam as funções residencial e comercial. As residências apresentam 

pequenos afastamentos; por trás dos muros baixos, os jardins e varandas próximos. A rua figurava 

como espaço público participativo, atuando como uma clara extensão do espaço privado. Além 

das residências e dos estabelecimentos comerciais, a presença de escolas, da Igreja São 

Francisco das Chagas, dos cinemas São Carlos e Azteca e dos clubes evidenciam a vida cultural 

dos moradores e daqueles que transitavam pela rua Padre Eustáquio. 

Em 1953 foi feito o prolongamento da linha de bonde Padre Eustáquio. A presença dos bondes na 

rua Padre Eustáquio é sempre lembrada pelos moradores da rua, do bairro e da cidade. A linha foi 

o último trecho de bonde a ser desativado quando houve a substituição definitiva dos bondes 

pelos trólebus e pelos auto-ônibus. Moradores da região dizem que, mesmo depois da 

pavimentação com asfalto da rua Padre Eustáquio, durante muito tempo foi ainda possível ver os 

trilhos do bonde sempre que o asfalto se desgastava. 

Ao longo dos anos, porém, o processo de degradação decorrente do incompatível volume de 

trânsito com a conformação original da região mudou a relação das casas e das pessoas com a 

rua. Os passeios foram estreitados, cedendo espaço aos veículos. Nas antigas casas comerciais 

foram criadas barreiras e nas antigas residências subiram-se os muros. Em grande parte, as 

casas e as pessoas passaram a negar a rua. 

A tradição da rua Padre Eustáquio como via de passagem permanece nos dias de hoje. A maioria 

das linhas de ônibus que trafega por esta rua se destina a bairros que ficam além de seu final, 

apesar da existência de outras vias de acesso com maior capacidade de suporte. Toda a área 

residencial periférica se alimenta do comércio e serviço desta rua, no trecho do qual está mais 

próxima. Também é possível perceber certa homogeneidade ao longo desta rua. Há uma 

centralidade linear, sem nós marcantes. Exceção talvez marcada pela praça São Francisco, único 

local de parada e descanso ainda existente na porção da Padre Eustáquio pertencente ao bairro 

Carlos Prates. Talvez em moldes mais atualizados, a praça permita algumas reminiscências do 
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velho footing, relatado por antigos moradores e pelos jornais e que agitou a região até os anos de 

1950. 

 

4 – OS BENS CULTURAIS 

4.1. O entorno imediato 

 

Em 18/05/2016 o CDPCM-BH aprovou o perímetro do Conjunto Urbano Rua Padre Eustáquio, 

ainda em fase de estudos pela DPCA, conforme Deliberação nº 068/2016, publicada no DOM em 

01/06/2016, e abaixo transcrita: 

 
 

Deliberação n.º 068 / 2016 
 
Apreciação e deliberação referente à definição de perímetro de proteção para o Conjunto 
Urbano Rua Padre Eustáquio, em estudo. 
 
- Deliberou pelo perímetro, conforme mapeamento constante no ANEXO II (partes 1 e 2). 
Deliberou, também, pelas seguintes diretrizes:  
1) Enterramento da fiação aérea;  
2) Proibição de estacionamento nos adros das igrejas;  
3) Iluminação monumental em pontos estratégicos;  
4) Paisagismo e agenciamento das calçadas;  
5) Compatibilizar altimetria na vizinhança de imóveis de interesse cultural, a ser definida 
pelo CDPCM-BH, em momento oportuno. 

 

 
 

Perímetro do Conjunto Urbano da Rua Padre Eustáquio, ainda em fase de estudos pela DPCA 
 

Rua Padre Eustáquio 

Rua Rio Pomba 

Rua Itororó 
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Apesar de o estudo deste Conjunto Urbano ainda estar em andamento, diversas edificações já foram 

listadas para algum grau de proteção dentro do perímetro. Dentre os imóveis com processo de 

tombamento já aberto pelo CDPCM-BH, citamos: - Rua Costa Sena, 959; - Rua Padre Eustáquio, 

2607; Rua Padre Eustáquio, 2151; - Rua Padre Eustáquio, 996; - Rua Padre Eustáquio, 980; - Rua 

Manga, 36; - Rua Padre Eustáquio, 16; - Rua Padre Eustáquio, 511; - Rua Padre Eustáquio,541; - Rua 

Padre Eustáquio, 555; - Rua Padre Eustáquio, 567; - Vila Panicali. 

A única edificação já tombada no perímetro deste Conjunto Urbano em estudo é casa da Rua Pare 

Eustáquio, 461. 

 

 

Detalhe do mapa do 

Conjunto Urbano, com os 

imóveis de interesse de 

preservação nas 

proximidades da Vila 

Panicali 

    Tombados 

    Processo de tomb. 

Aberto 

    Registro Documental 

aprovado 

    Registro Documental 

solicitado 
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Bens culturais protegidos no entorno imediato da 
Vila Panicali: 
 
 
 
Em cima, à esquerda: Rua Padre Eustáquio,  
461 (tombado) 
 
Em cima, à direita: Rua Padre Eustáquio, 511 
(processo de tombamento aberto) 
 
Ao lado: Rua Padre Eustáquio, 541 
(processo de tombamento aberto) 

 

 

4.2. Histórico da Vila Panicalli 

 
 

A história da Vila Panicali está diretamente associada à história da família de imigrantes 

italianos Panicali, que se fixou na região da Ex Colônia Carlos Prates, nas primeiras décadas de 

Belo Horizonte. 
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Certidão de nascimento: Panicali Torquato Enrico Gaspare, nascido em 1870. Acervo: 

Gustavo Panicali. 
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Certidão de nascimento: Rasori Seconda, nascida em 1874. Acervo: Gustavo Panicali. 
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Certidão de casamento de Panicali Torquato e Rasori Seconda, 1893. Acervo: Gustavo 

Panicali. 
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De acordo com a ficha de Registro de Imigrantes do Arquivo Público Mineiro, Torquato 

Panicali chegou ao Brasil com 27 anos, acompanhado da sua esposa Seconda Panicali, com 22 

anos, e seus filhos pequenos Gino e Gina. Chegaram ao Brasil em meados de 1896.  

 
Arquivo Público Mineiro: Sistema Integrado de Acesso 

(http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/imigrantes/brtacervo.php?cid=2185) 
 

De acordo com Gustavo Panicali, seu bisavô Torquato Panicali e família foram, 

inicialmente, para a hospedaria em Juiz de Fora onde ficaram por pouco tempo. Vieram então 

para Belo Horizonte e se instalaram na região da Lagoinha.  

Torquato Panicali veio para o Brasil como mão de obra especializada – marceneiro - e 

teria atuado na fabricação dos móveis do Palácio da Justiça de Minas Gerais, teria trabalhado 

também em outras áreas como no Jornal O Operário, também possuiu um armazém - Armazém 

Central - na esquina da Avenida Paraopeba (Avenida Augusto de Lima) e Rua da Bahia. Além 

disso, ele teria participado ativamente da construção de importantes edificações entorno da Praça 

da Liberdade. 
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Armazem Central Torquato Panicali. Avenida Paraopeba (posteriormente Avenida Augusto de Lima) esquina 

com rua da Bahia. 
 

 

De acordo com os relatos de Gustavo Panicali e de Antônio Panicali, ambos bisnetos de 

Torquato Panicali e Seconda Panicali, o bisavô teria recebido uma gleba de terras do governo do 

Estado de Minas Gerais pelos serviços prestados ao governo. Essa gleba de terra envolvia a 

região da antiga Rua Contagem (atual Padre Eustáquio) na Ex Colônia Carlos Prates até o limite 

com o bairro Prado. Nessas terras Torquato Panicali plantava frutas que vendia para Belo 

Horizonte e, possivelmente, para o Rio de Janeiro. Também nesse terreno, construiu a primeira 

fábrica de pregos de Belo Horizonte - Torquato e Filhos - inaugurada no final dos anos 1920. Até 

esse momento os pregos e parafusos usados nos primeiros anos de Belo Horizonte eram 

importados da Inglaterra e, dessa forma, a abertura da fábrica Torquato e Filhos teve que 

enfrentar a concorrência com os pregos ingleses. De acordo com Gustavo Panicali, os ingleses 

teriam proposto até mesmo a compra da fábrica de Torquato e, diante da negativa da venda pelo 

proprietário da fábrica, diminuíram os preços dos pregos ingleses abaixo do valor de produção 

para continuarem tendo a predominância no mercado. Segundo relato, o diretor de investimentos 

e atividades inglesas no Brasil (Dr. Himmer) teria se reunido com Torquato Panicali no escritório 

da fábrica, na própria Vila Panicali, a fim de forçar a compra da fábrica pelos ingleses. Com o 



 

 
                                 
            

 19 

 

Dossiê de Tombamento  

Vila Panicali  

objetivo de manter a fábrica e enfrentar a concorrência, Torquato loteou parte das suas terras que 

colocou à venda. Em uma outra parte do terreno, voltada para a então Rua Contagem, junto à 

Fábrica de Pregos, Torquato construiu casas que inicialmente seriam para a moradia dos 

operários da fábrica, entretanto, as casas construídas foram destinadas à moradia da sua família e 

da família dos seus filhos. Conforme relatado, devido à resistência à pressão da concorrência 

inglesa, a fábrica mudou de nome e passou a se chamar A Persistente - Fábrica de Pregos. Ainda 

de acordo com entrevista realizada, o caminhão da fábrica, que aparece em uma das fotos do 

acervo da família com o nome A Persistente – Fábrica de Pregos, muitas vezes era usado pelos 

operários da fábrica em suas comemorações de carnaval. 

 

 

 
Projeto nº 421. “Projeto para dependências da Fábrica de Pregos de Torquato Panicali e Filhos nos lotes nºs 

15ª e 16ª do quarteirão 164 da Ex Colônia Carlos Prates.” 1937. Proprietário: Torquato Panicali. Arquiteto: 

Francisco Farinelli. Acervo: APCBH. 
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“Modificação do Projeto nº 421 (Aprovado em 4-3-37) da dependência em construção nos lotes 15(A) e 16(A) 

do quarteirão 164 da Ex Colônia Carlos Prates.” 1937. Proprietário: Torquato Panicali. Arquiteto: Francisco 

Farinelli. Acervo: APCBH. 
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“Planta de prédio a ser construído no lotes 10(A) e 11(A) do quarteirão 164 da Ex Colônia Carlos Prates.” 

1946. Arquiteto: Nicola Santolia. Acervo: APCBH. 
 

 

 
Acervo Biblioteca Nacional Digital. Cidade de Belo Horizonte, ano 1935. 
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=313394&pagfis=111433&url=http://memori
a.bn.br/docreader# 
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Acervo Biblioteca Nacional Digital. Cidade de Belo Horizonte, ano 1938. 
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=313394&pagfis=111433
&url=http://memoria.bn.br/docreader# 
 

Vale ressaltar que os filhos de Torquato Panicali trabalharam com ele na fábrica de pregos 

sendo que, após a morte do patriarca, os filhos teriam aberto seus próprios negócios. Gino 

Panicali, pai de Antônio Carlos Panicali, por exemplo, foi proprietário de um botequim localizado à 

Rua dos Tupinambás, 328, além de ter aberto sua própria fábrica de pregos, a Fábrica de Pregos 

Martelo Panicali e Filhos, no bairro Calafate e, posteriormente, uma fábrica de pregos na cidade 

de Contagem. Depois abriram um depósito de pregos também na Rua dos Caetés. Durante a 

construção de Brasília foram fornecidos pregos de Belo Horizonte para a construção da nova 

capital federal. Também para a construção da Rodoviária de Belo Horizonte foram usados os 

pregos feitos pelos Panicali. 

Na vila foram construídas 14 casas entre a Rua Corumbá e a Padre Eustáquio para 14 

filhos. Em uma das casas do fundo da vila foi construída uma cisterna de 20 metros com uma torre 

e ventoinha encima para funcionar a bomba. Torquato instalou um cano da cisterna até próximo à 

rua Padre Eustáquio para fornecer água para os moradores da região. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, diante da participação do Brasil na guerra, a família, de origem italiana, começou a ser 

hostilizada pela população local o que fez com que Torquato instalasse um portão na entrada 

principal da vila. Entretanto, apesar de buscar uma maior proteção para a família, não deixou de 

fornecer a água para a vizinhança, mantendo o cano por onde as pessoas pegavam a água para 

fora do portão. 

São da década de 1930 os projetos e plantas da vila, da fábrica e de algumas casas da 

Vila Panicali, assinadas por Francisco Farinelli e outros engenheiros, construtores e arquitetos, 

como Nicola Santolia, Otávio Antoniazzi, José Primão e José Veronesi.  
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“Projecto de 3 casas 
para os operários da 
fábrica de pregos de 
propriedade do Exmo 
Sr. Torquato Panicali e 
Filhos a construir-se 
em parte do quarteirão 
164 da Ex Colônia 
Carlos Prates”. 
Aprovado em 1936. 
Arquiteto: Francisco 
Farinelli. Fonte: 
APCBH 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representação da Vila no Microfilme  
assinado por Francisco Farinelli, de 1936 

 

Seguem, abaixo, as fichas de obra identificadas relacionadas às construções iniciais da 

Vila Panicali. 
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Na Planta Cadastral de 1942, administração de Juscelino Kubitschek, pode ser vista a Vila 

Panicali com seu arruamento interno e as casas já construídas.  
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Fragmento da Planta CP 
030104JK, de 1942 

 

Durante as entrevistas realizadas com moradores locais foi citada a amizade entre Igino, 

filho mais novo de Torquato Panicali, e Juscelino Kubitschek, o qual teria frequentado a casa da 

família na Vila Panicali. 

No final da década de 1940/início dos anos 1950 faleceu Torquato Panicali. Após a sua 

morte, os filhos fundaram na Vila Panicali uma fábrica de colchão de molas. Os descendentes de 

Torquato foram abrindo outros negócios e formando-se em outras áreas de atuação. 

Originalmente as casas da vila eram limitadas por cerca viva de cipreste, e somente 

muitas décadas depois começaram a construir muros entre as casas da família. 

As vias internas da Vila Panicali eram pavimentadas com tijolinhos até a administração de 

Sérgio Ferrara, 1986 – 1988, período em que foi trocada a rede de abastecimento de água e de 

esgoto da Vila. Após estas obras, ao invés de recolocar e recompor as vias internas da Vila com o 

mesmo calçamento, elas foram asfaltadas (de acordo com Antônio Panicali o asfalto recobriu os 

tijolinhos remanescentes). 

Aproximadamente no início dos anos 1980, alguns proprietários das casas venderam suas 

propriedades para pessoas que não pertenciam à família. Contudo, deve-se ressaltar as 

edificações foram descaracterizada ao longo das décadas adequando-se aos gostos e aos usos e 

que grande parte dessas edificações da Vila Panicali ainda pertencem a membros da família 

Panicali, descendentes de Torquato Panicali e Seconda Rasori.  
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Em cima: Fábrica de Pregos Torquato e Filhos, sediada na Vila Panicali.  Posteriormente, conforme pode 

observado na lateral do caminhão da foto de baixo, a fábrica foi renomeada Fábrica de 
Pregos A Persistente. Ainda na foto de baixo: Osvaldo Panicali, Rosina Panicali e Seconda Rasori Panicali. 

Acervo: Gustavo Panicali. 
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Acima: membros da família Panicali na Vila Panicali.  Embaixo: Antônio Boschi (esposo de Rosina 
Panicali), Gina Panicali e Seconda Rasori Panicali. Acervo Gustavo Panicali. 
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Família Panicali: Torquato Panicali, Seconda Rasori, Gina, Rosina, Gino e Igino. Acervo Gustavo Panicali. 

Acervo: Gustavo Panicali 
 
 

 
4.3 – O arquiteto Francisco Farinelli 

 

O arquiteto Francisco Farinelli, nascido em Juiz de Fora em 10 de julho de 1895, era filho 

de José (Giuseppe) Farinelli, imigrante italiano que chegou naquela cidade por volta de 1880 onde 

se casou com a italiana Domingas Sterani. Francisco Farinelli teve atuação destacada na 

produção arquitetônica da cidade de Belo Horizonte até meados do século passado, vindo a 

falecer em 12 de novembro de 1962. Em 1923, na condição de desenhista e mestre-de-obras, 

obteve o registro na Diretoria de Obras Públicas da Prefeitura de Belo Horizonte. Consta, ainda, 

que também teria obtido o registro no CREA com número 147 da 4o região. 
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Entre as obras de Farinelli são citadas pelo Dicionário Bibliográfico de Construtores e 

Artistas de Belo Horizonte as seguintes edificações: casa da rua dos Caetés, 487, esquina com a 

rua Rio de Janeiro (1923, já demolida), casa da rua dos Caetés, 473 (já demolida), acréscimo, em 

1924, na avenida Oiapoque, 242, projetada por Luiz Olivieri em 1921, acréscimo, em 1926, no 

prédio da antiga Cia. Industrial Belo Horizonte, atual União Brasileira de Tecidos, cujo projeto 

original é de autoria de Edgard Nascentes Coelho, datado de 1906, projeto em 1928, com José 

Cantagalli, para a construção do segundo pavimento do prédio de propriedade de Felício Rocho, 

localizado na rua da Bahia, 341, 347 e 355, e na avenida dos Andradas, 302, projeto de edificação 

na rua dos Tupinambás, 603 (1928), na rua Urucuia, 92 (1928), na rua Itapecerica, 625 (1931), na 

avenida Bias Fortes, 1547 (1932), na avenida Getúlio Vargas, 167 (1932/1935), mais tarde Centro 

Mineiro de Danças Clássicas, na rua Curitiba, 632 (acréscimo em 1938, já demolida), na rua 

Ceará, 1323 (1939), e na rua Mato Grosso, 553 e 567 (1943). 

 

 

Passaporte de Francisco Farinelli, emitido em 1929. 
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Documento de inscrição de Francisco Farinelli na União dos Empregados do Commércio de Bello 
Horizonte em 1929. Na época ele trabalhava em escritório de arquitetura na rua dos Carijós , 408, 

e morava na rua Além Paraíba, 109. 
 

 
 

4.4. O Conjunto arquitetônico-urbanístico 

 
Duas das casas que participam do conjunto arquitetônico da Vila Panicali já possuíam 

processo de tombamento específico aberto pelo CDPCM-BH: Rua Padre Eustáquio, 555 e Rua 

Padre Eustáquio, 567 (processo de tombamento nº01-097931/15-08, aberto em 17/07/2015, 

Deliberação n.º 097/2015). 

Estas edificações compõem uma espécie de pórtico de acesso para a Vila Panicali, 

situadas entre as duas entradas para o interior da vila, a de pedestres e a de veículos. Estas 
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casas possuíam, até o ano de 2015, características formais muito similares em termos de 

composição de fachadas, volumetria, esquadrias e gradis.  

Contudo, a partir do segundo semestre daquele ano a casa de número 555 passou por 

intervenções descaracterizantes, sem prévia aprovação da DPCA. Isso foi constatado através do 

protocolo nº 570/17, aberto na DPCA em 29/03/2017, no qual o Sr. Silvano de Almeida, então 

proprietário do imóvel, relatava a realização de obras de reforma, e esclarecia falta de 

conhecimento sobre a proteção da casa (não consta abertura de protocolo de solicitação de Carta 

de Grau de Proteção para este endereço na DPCA). O processo de regularização do imóvel foi 

encaminhado ao CDPCM-BH em 21/03/2018, o qual decidiu analisa-lo apenas após a conclusão 

do dossiê de tombamento da edificação, para que o grau de proteção fosse de fato definido. 

Dentre as principais alterações então realizadas no imóvel da Rua Padre Eustáquio, 555, 

destacamos: 

▪ Cobertura: o telhado original, em águas de telhas francesas e beiral de laje, foi substituído por 

cobertura em telha metálica com adoção de pequena platibanda. 

▪ Agenciamento frontal: no antigo afastamento frontal, aterrado em nível mais elevado que a 

calçada, e com muro baixo de alvenaria, foi construído um volume arquitetônico que chega ao 

alinhamento. Para tanto o piso foi desaterrado, ficando o novo cômodo em nível com a calçada.  

▪ Fachada frontal: a antiga varanda que se estendia ao longo de toda a fachada foi demolida para 

a construção do novo volume acima citado. O terraço conformado pela cobertura deste cômodo 

ficou em nível mais elevado do que o piso da antiga varanda, sendo necessários degraus para 

acessá-lo do interior da casa. 

▪ Alteração do revestimento predominante da fachada frontal, antes em argamassa com pintura, 

mas atualmente em cerâmica no volume frontal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vista da casa da Rua 
Padre Eustáquio, 555. 
Esta foto foi 
apresentada ao 
CDPCM-BH em 
07/2015, para abertura 
de processo de 
tombamento. 
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Vista atual da casa. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 2021 

 

 

 
Acima: Vista da casa em 07/2017. Fonte: DPCA. 
Ao lado: Foto de Agosto de 2015, com a cobertura 
já alterada e obras no agenciamento frontal. 
Fonte: Street-view. 
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Ao lado: acesso principal à residência.  
Data: 27/02/2018. Fonte: DPCA 
 
Acima: Vista interna da sala, mostrando o acesso 
ao novo terraço com piso elevado. As esquadrias 
foram mantidas. Data: 27/02/2018. Fonte: DPCA. 

 
Vista interna da sala, com destaque para os degraus 
necessários para acessar o novo terraço sobre o 
volume construído no afastamento frontal. Data: 
27/02/2018. Fonte: DPCA. 
 

Vista do novo terraço. Data: 27/02/2018. Fonte: 
DPCA. 
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Acima: Vista do terraço. Data: 27/02/2018. Fonte: 
DPCA. 
 
Ao lado: Vista interior do cômodo construído no 
afastamento frontal. Data: 27/02/2018. Fonte: DPCA. 
 

 
 

 
 
Vista posterior, mostrando a nova cobertura do 
volume da casa, em telhas metálicas. Data: 
27/02/2018. Fonte: DPCA. 
 

 
 
Fachada posterior do imóvel da Rua Padre 
Eustáquio, 555, vista a partir do largo existente no 
arruamento interno da Vila Panicali. Fonte: 
arquivos da DPCA. Data: 10/2021 

 
 

No que se refere à casa da Rua Padre Eustáquio, 567, ela se apresenta mais preservada 

em sua composição de fachada frontal, revestimentos internos e parte da volumetria, contando 

com alguns acréscimos posteriores.  
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Trata-se de edificação vinculada ao estilo eclético tardio, com composição formal mais 

simplificada (assim como a casa de número 555, antes das reformas). Sua implantação é elevada 

em relação ao nível da calçada, com gradil baixo em alvenaria e afastamento frontal. O acesso é 

feito por pequeno portão em uma folha de abrir, de esquadria metálica, com grade ornamentada 

na porção superior e folha lisa com pequeno florão central na porção inferior. Cabe ressaltar que 

esse fechamento se repete também em outras residências vinculadas à Vila Panicali, voltadas 

para a Rua Padre Eustáquio, a saber: nº 585, nº597 e nº 609.  

A partir desse portão se desenvolve a escada de acesso ao interior da residência, 

revestida com piso em lajota cerâmica em tom amarelado, a qual acessa também o afastamento 

frontal, com acabamento de piso cimentado. A escada termina no portão de acesso à casa, em 

esquadria metálica com uma folha de abrir e bandeira fixa em grade de malha retangular, 

semelhante à existente nas esquadrias da fachada..  

 

 

Vista da casa da Rua Padre Eustáquio, 567. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
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Portão de acesso de pedestres. Fonte: arquivos da 
DPCA. Data: 11/2021 

 
Escada que acesso o interior do imóvel, olhando em 
direção à Rua Padre Eustáquio. Fonte: arquivos da 
DPCA. Data: 11/2021 

 
Escada que acesso o interior do imóvel, olhando em 
direção à casa. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 11/2021 
 

 
Afastamento frontal, elevado em relação ao nível da 
calçada. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 11/2021 
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Vista interna da porta que se abre para a escada de 
acesso à rua. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 2018. 

 

 
 

Portão de modelo semelhante ao da casa de nº567, 
na casa de Rua Padre Eustáquio, 585. Fonte: arquivos 

da DPCA. Data: 11/2021 

 
Portão de modelo semelhante ao da casa de nº567, na 
casa de Rua Padre Eustáquio, 597. Fonte: arquivos da 

DPCA. Data: 11/2021 

 

Portão de modelo semelhante ao da casa de nº567, 
na casa de Rua Padre Eustáquio, 609. Fonte: arquivos 
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 da DPCA. Data: 11/2021 
 

 

 

A varanda se estende ao longo de toda a fachada frontal. Possui embasamento revestido 

com pedras irregulares, acima do qual desenvolve-se o guarda-corpo em alvenaria, com 

ornamentação em frisos horizontais e baixos relevos retangulares. O piso da varanda é revestido 

com a mesma lajota da escada que acessa a casa.  

Uma ornamentação em linhas retas demarca as duas extremidades laterais da fachada e 

contorna os dois vãos de esquadria dispostos simetricamente. Um deles é a janela em esquadria 

metálica com vidro transparente e grade metálica de malha retangular, verga reta e folhas de 

correr. O outro é uma janela geminada com a porta que acessa a varanda, com características 

similares à anterior. A porta também é em esquadria metálica e vidro, com grade em malha 

retangular e uma folha de abrir.  

A cobertura do volume original é em várias águas de telhas cerâmicas, com beiral em laje.  

As demais fachadas não apresentam tratamento estético e contam com acréscimos, 

particularmente a fachada posterior. 

 

 
 

 
 
Ao lado: embasamento da edificação, revestido com 
pedras irregulares. Sobre ele, o guarda-corpo em 
alvenaria da varanda. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 
11/2021 
 
Acima: Vista do piso da varanda, em lajota cerâmica. 
Fonte: arquivos da DPCA. Data: 11/2021 
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Detalhe da fachada frontal, mostrando os 
ornamentos em linhas retas existentes nas duas 
extremidades e ao redor das aberturas. Fonte: 
arquivos da DPCA. Data: 11/2021 
 
 

 
 
Detalhe da fachada frontal, em foto de 2018, 
mostrando os ornamentos destacados em cores 
diferentes. Fonte: arquivos da DPCA.  

 
Vista interna das aberturas da fachada frontal. Janela 
e porta de acesso à varanda. Fonte: arquivos da 
DPCA. Data: 11/2021 
  

 
Vista interna da janela aberta na fachada frontal. 
Fonte: arquivos da DPCA. Data: 11/2021 
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Vista aérea mostrando cobertura da edificação. O 
volume original possui telhas cerâmicas. Fonte: 
Google. 
 

 
Vista da fachada lateral, voltada para o acesso de 
veículos à Vila Fonte: arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
 
 

 
Vista da fachada posterior. Fonte: arquivos da DPCA. 
Data: 11/2021 

 
Vita do portão na fachada posterior. Fonte: arquivos 
da DPCA. Data: 11/2021 

 
Internamente houve algumas alterações em planta, mas boa parte dos revestimentos 

estão ainda preservados. Destacam-se os pisos em tacos, com paginação em dama e 

acabamento com tabeiras de tonalidade mais escura, além do piso em caquinhos de cerâmicas 

coloridas, existente na área de serviços e no corredor lateral que interliga os dois acessos à casa. 

Várias esquadrias ainda são originais, como as da fachada frontal, e repetem um mesmo 

padrão com engradamento metálico de malha retangular e vidro transparente. 
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Detalhe mostrando piso em tacos, em uma das 
salas. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 11/2021 
 

 
Detalhe mostrando piso em tacos, em uma das salas. 
Fonte: arquivos da DPCA. Data: 11/2021 

 

 
 
Ao lado: Detalhe mostrando tabeiras em tonalidade 
mais escura. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 11/2021 
 
Acima: Piso em caquinhos de cerâmica colorida e 
piso em lajotas amarelas. Fonte: arquivos da DPCA. 
Data: 11/2021 
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Vista da área de serviços, com piso em caquinhos 
de cerâmica colorida. Fonte: arquivos da DPCA. 
Data: 11/2021 
 

Detalhe mostrando piso em caquinhos de cerâmica 
colorida. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 11/2021 
 

 
Vista da porta em esquadria metálica e duas folhas 
de correr, que liga uma das salas ao corredor 
lateral. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 11/2021 
 

 
Vista da janela de um dos banheiros. Fonte: arquivos 
da DPCA. Data: 11/2021 
 

  

Vistas de esquadrias existentes na casa, com solução estética que remete à malha retangular, similar à da 
fachada frontal. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 11/2021 

Das demais casas que têm acesso à Vila Panicali, ou que possuem influência direta sobre 

a sua ambiência, duas delas se destacam por manterem preservadas a sua composição de 

fachadas e a sua volumetria. São elas: Rua Prados, 529 e Rua Prados, 539.  
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Vista aérea da 

quadra onde se 

situa a Vila Panicali. 

As setas indicam a 

localização das 

duas casas da Rua 

Prados, 529 e 539. 

Fonte: Google 

 

 

Tratam-se de exemplares arquitetônicos vinculados ao ecletismo tardio, edificadas na 

década de 1940, e aparentemente em bom estado de conservação. 
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Vista da casa da Rua Prados, 529 (Out/2021), e microfilme do projeto aprovado em 1941, de 

autoria de Francisco Farinelli. 

 

. 
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Vista da casa da Rua Prados, 539 (Out/2021), e microfilme do projeto aprovado em 1946, de 

autoria de Nicola Santolia. 
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As outras edificações vinculadas à Vila Panicali, sejam as casas construídas ao longo dos 

arruamentos internos, ou aquelas voltadas para a Rua Padre Eustáquio e para a Rua Prados, não 

guardam mais as suas características arquitetônicas originais.  

No que se refere ao interior da Vila, a organização dos terrenos não corresponde mais 

àquela indicada em um dos poucos microfilmes a que a DPCA conseguiu ter acesso. Nota-se que 

já ocorreram diversas subdivisões internas nos terrenos, dando origem a novas unidades 

residenciais não previstas nos microfilmes dos projetos identificados, datados de 1936 e 1979.  

A morfologia das edificações voltadas para o arruamento da Vila é bem diversificada, 

variando de um a três pavimentos, algumas casas com afastamento frontal, outras dispostas no 

alinhamento. A maior parte destas unidades possui muros altos, sem permeabilidade visual. Seus 

acabamentos de fachadas são, no geral, bem simples, em argamassa com pintura. 

 

 

 

 
 
Vista aérea da vila panicali e das imediação, com 
indicação dos imóveis. Fonte: Google. 

 

      Rua Padre Eustáquio, 585. Fonte: arquivos da 
DPCA. Data: 10/2021 
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      Rua Padre Eustáquio, 597. Fonte: arquivos da 
DPCA. Data: 10/2021 
 

 

 

 

      Rua Padre Eustáquio, 609. Fonte: arquivos da 
DPCA. Data: 10/2021 
 

 
      Rua Prados, 517. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 
10/2021 
 

 
       Rua Prados, 529. Fonte: arquivos da DPCA. 
Data: 10/2021 (uma das poucas casas que ainda 
mantém sua conformação original) 
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       Rua Prados, 539. Fonte: arquivos da DPCA. 
Data: 10/2021 (uma das poucas casas que ainda 
mantém sua conformação original) 
 
 

 

 

 

      Casa no arruamento interno da Vila. Fonte: 
arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
 

 
        Casa no arruamento interno da Vila. Fonte: 
arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
 

 
      Casa no arruamento interno da Vila. Fonte: 
arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
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         Casa no arruamento interno da Vila. Fonte: 
arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
 

 

 

 
      Casa no arruamento interno da Vila. Fonte: 
arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
 

  
       Casa no arruamento interno da Vila. Fonte: 
arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
 

 

 

       Casa no arruamento interno da Vila. Fonte: 
arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
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       Casa no arruamento interno da Vila. 

 

 

 

 
Conforme já foi mencionado, as vias internas da Vila Panicali eram pavimentadas com 

tijolinho, e assim permaneceram até fins da década de 1980, quando foi trocada a rede de 

abastecimento de água e de esgoto. O antigo calçamento foi, então, recoberto por asfalto, que o 

descaracterizou. Ainda é possível vislumbrar pequenos fragmentos esparsos desse revestimento 

antigo, através de falhas no piso atual. 
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Vista aérea da Vila Panicali, com destaque para o  
arruamento interno. Fonte: Google 

Implantação da Vila, no microfilme datado 
de 1979, com destaque para o arruamento 
interno. Fonte: arquivos da DPCA. 

 

 
Vista do acesso de pedestres, entre as casas da Rua 
Padre Eustáquio, 541 e 555. Fonte: arquivos da DPCA. 
Data: 10/2021 
 

 
Vista do acesso de pedestres, olhando em direção ao 
interior da vila. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
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Placa de identificação junto ao acesso de pedestres. 
Fonte: arquivos da DPCA. Data: 10/2021 

 
Vista do acesso de pedestres, olhando em direção à 
Rua Padre Eustáquio. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 
10/2021 
 
 

 
 
Arruamento que parte do acesso de pedestres, 
olhando em direção ao interior da Vila. Fonte: arquivos 
da DPCA. Data: 10/2021 

 
 
Arruamento que parte do acesso de pedestres, olhando 
em direção à Rua Padre Eustáquio. Fonte: arquivos da 
DPCA. Data: 10/2021 

 
Vista do acesso de veículos, entre as casas da Rua 
Padre Eustáquio, 567 e 585. Fonte: arquivos da DPCA. 

 
Vista do acesso de veículos, olhando em direção ao 
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Data: 10/2021 interior da vila. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
 
 

 
 
Arruamento que parte do acesso de veículos, olhando 
em direção ao interior da vila. Fonte: arquivos da 
DPCA. Data: 10/2021 

 
 
Arruamento que parte do acesso de veículos, olhando 
em direção à Rua Padre Eustáquio. Fonte: arquivos da 
DPCA. Data: 10/2021 
 

 
 
Largo existente atrás das casas da Rua Padre Eustáquio, 
555 e 567. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
 

 
 
Largo existente atrás das casas da Rua Padre Eustáquio, 
555 e 567. Fonte: arquivos da DPCA. Data: 10/2021 
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Vista de fragmento do antigo piso em tijolinho, em 
falhas no asfalto atual. . Fonte: arquivos da DPCA. Data: 
10/2021 

 
 
 

5 - JUSTIFICATIVA / MÉRITO 

 
A tarefa de proteger o patrimônio cultural impõe o exercício do julgamento e a tomada de decisões 

cujos efeitos, sentidos por longo tempo, determinarão muito do que as gerações futuras vão 

conhecer sobre o seu passado e buscarão compreender do nosso presente. Trata-se do que 

queremos que seja transmitido para futuras gerações, ou seja, do que esperamos para nossa 

cultura em um futuro que dependerá também das escolhas feitas no presente.  

Diferentemente das políticas de preservação adotados pelo Estado brasileiro até a década de 

1970, a ideia de conservação contemporânea considera que não apenas os monumentos de 

excepcional valor histórico e artístico são dignos de preservação. Para Vinãs (2005) citado por 

Costa Lins, por exemplo, para além dos monumentos, a conservação pode ser motivada também 

por valores ideológicos, afetivos e religiosos. Esse autor propõe uma categorização dos 

significados dos valores em sociais e sentimentais. Os significados sociais são subdivididos em: 1) 

de intelectualidade (aspectos históricos, artísticos, científicos); 2) identidade coletiva (elementos 

que caracterizam a cultura dos povos, raça, modos, costumes, língua); e 3) ideológicos (remete a 

fatores políticos, morais). O autor também discute os significados sentimentais que estão 

relacionados com as memórias e sentimentos dos indivíduos. 

As edificações, bem como as soluções urbanísticas e suas ambiências são, portanto, produtos de 

seu tempo histórico e apresentam modos de ser, viver e pensar de indivíduos, comunidades ou 

grupos sociais. Mas o valor para a preservação só se manifesta se há a capacidade de o objeto 

“comunicar” com o sujeito que o interpreta, por meio de significados. Ou seja, em si nenhum objeto 
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tem um valor inerente, ou cientificamente qualificável, mas sim valores que surgem na relação que 

o objeto estabelece com o sujeito que o interpreta. 

Documentos de referência global elaborados em encontros sobre a proteção ao Patrimônio 

Mundial promovidos pela UNESCO dentre eles a Carta de Veneza, de 1964; a Declaração de 

Amsterdã, de 1975; a Recomendação de Nairobi, de 1976; a Declaração do Conselho da Europa, 

de 1978; a Carta de Toledo, de 1987; a Conferência de Helsinki, em 1996, estabelecem um 

conceito de patrimônio mais amplo, que engloba os objetos mais diversos, progressivamente 

aplicados a diversos tipos de bens materiais e imateriais. Também consideram o reconhecimento 

do valor do objeto do cotidiano e não somente daqueles ligados a fatos memoráveis da história de 

um país, afinal a história também se constitui de fatos do cotidiano e não apenas de grandes 

acontecimentos. 

É na condição espacial, e principalmente na cidade, que as principais atividades humanas são 

realizadas. Portanto, para compreender o homem é necessário interpretar a história ocorrida na 

cidade. Conclui-se que espaço e tempo são dimensões complementares, pois, a formação 

histórica referencia as pessoas nestas dimensões dando-lhes consciência clara do 

espaço/momento em que vivem. Assim, torna-se possível então, através da história, conhecer a 

nossa identidade, distinguindo-a da universalidade ou da massificação. 

A arquitetura e as formas de organização da cidade, ao constituir parte do seu patrimônio cultural, 

transformam-se em espaços de representação simbólica e referencial urbano facilitando a 

compreensão do processo de formação da cidade. Portanto, a cidade, sua arquitetura e suas 

soluções urbanísticas contam parte da história da trajetória do homem no tempo e no espaço por 

ele percorrido. 

Contudo, no que se refere à Vila Panicali, as pesquisas desenvolvidas para a elaboração deste 

dossiê de tombamento revelaram que, embora algumas edificações ainda guardem elementos que 

remetam aos projetos ou às suas conformações originais, a maior parte delas já se encontra 

consideravelmente descaracterizada.  

O mesmo se aplica à ambiência interna da vila, que não remete mais àquela que caracterizou 

seus primeiros anos de ocupação. Neste sentido destacam-se: - o seu arruamento original 

recoberto por asfalto; - muitas casas com muros altos, sem comunicação com a vizinhança; - as 

vias que atuam como área de passagem, e não como espaço de convivência entre os moradores; 

- a ocupação interna já muito alterada pelas subdivisões dos terrenos, gerando novas unidades 

habitacionais autônomas.  Tudo isso comprometeu a preservação de uma ambiência local que 

atuasse como suporte de memória da ocupação do quarteirão 164 da quarta seção suburbana. 
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Contudo, essa história local pode ainda se apoiar em alguns fragmentos remanescentes, citados 

neste dossiê de tombamento: as casas da Rua Padre Eustáquio, 567 e da Rua Prados, 529 e 539, 

as quais, conforme já foi mencionado, mantém ainda uma conformação relativamente preservada. 

Elas são, assim, representativas de uma forma de viver e de morar na cidade nas primeiras 

décadas do século XX. A sua manutenção tem assim como premissa a promoção da memória 

urbano-social, em sua dimensão material e simbólica, promovendo a qualidade de vida dos 

cidadãos e o patrimônio cultural da cidade. 

Pelas razões expostas neste dossiê, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público/FMC 

compreende que não caberia proceder ao tombamento da Vila Panicali. Em seu lugar, a DPCA 

propõe a abertura de processo de tombamento das duas casas da Rua Prados, 529 e 539, bem 

como o prosseguimento do processo de tombamento já existente da casa da Rua Padre 

Eustáquio, 567 (processo nº nº01-097931/15-08), excluindo dele a casa de nº 555.  

 

 
6. DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO 

 
Caso o CDPCM-BH delibere pelo não tombamento da Vila Panicali, conforme proposto pela DPCA 

e justificado nas ponderações relativas ao mérito da proteção, esta Diretoria reitera a 

recomendação acima apesentada, relativa aos processos de tombamento específicos das três 

casas. Sugerimos, ainda, que as diretrizes especiais de projeto para o local sejam definidas 

quando da elaboração dos referidos dossiês específicos de tombamento, buscando promover a 

manutenção das ambiências das três edificações.  

No que se refere à definição de diretrizes de projeto mais abrangentes para todo o quarteirão 164, 

a DPCA entende que elas devem ser propostas no contexto do desenvolvimento dos estudos do 

Conjunto Urbano do Bairro Padre Eustáquio, ainda não iniciados. 

 

Caso o CDPCM-BH, pelo contrário, delibere a favor do tombamento da Vila Panicali, a DPCA 

elenca as seguintes diretrizes de preservação para o local: 

1) Preservação da fachada frontal, do gradil e da volumetria das duas casas que conformam 

o pórtico de acesso à vila: Rua Padre Eustáquio 555 e 567. No que se refere à casa de nº 

555, deverão ser previstas as seguintes ações de reversão das intervenções irregulares 

realizadas: - demolição do novo volume edificado junto ao alinhamento frontal; - 

reconstrução da antiga varanda e do gradil em muro baixo de alvenaria; - retorno do 

pequeno portão de acesso de pedestres, em modelo similar ao da casa de nº567; - 
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reversão da intervenção na cobertura do volume principal, refazendo o telhado em telhas 

cerâmicas, com sua inclinação original, e beiral em laje.  

2) Preservação da fachada frontal e da volumetria das duas casas voltadas para a Rua 

Prados, 529 e 539; 

3) Preservação dos pequenos portões de acesso existentes nos muros frontais dos imóveis 

da Rua Padre Eustáquio, 567, 585, 597 e 609. 

4) Diretriz para gradil em muro baixo de alvenaria, ou grade com permeabilidade visual, para 

as edificações voltadas para a Rua Padre Eustáquio 585, 597 e 609. 

5) Manutenção dos arruamentos internos da Vila Panicali e dos seus acessos de pedestres e 

de veículos. 

6) Limite máximo de altura restrito a 9,0 metros em relação ao terreno natural, para as 

edificações indicadas no mapa abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Imóveis com diretriz de  

restrição altimétrica de 9,0 metros. 

Fonte: Google 

 

      Imóveis com diretriz de 
preservação de volumetria e 
fachadas (e reversão das 
intervenções descaracterizantes da 
Rua Padre Eustáquio, 555). 

Fonte: Google 

 

 



 

 
                                 
            

 62 

 

Dossiê de Tombamento  

Vila Panicali  

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ANDRADE, Luciana Teixeira; ARROYO, Michele Abreu. Bairros Pericentrais de Belo Horizonte. 
Patrimônio, Territórios e Modos de Vida. Editora Puc Minas. Belo Horizonte, 2012 
 
ARANTES, Otília B.F.. Sentido da formação: três estudos sobre Antônio Cândido, Gilda de 
Mello e Souza e Lúcio Costa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
 
ARTE EM REVISTA. São Paulo, Publicação do CEAC - Centro de Estudos de Arte 
Contemporânea, número 4, Ano 2, 2ª edição, 1983. 
 
ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 
1992. 
 
AUGÉ, Marc. Não-lugares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas, 
São Paulo: Papirus, col. Travessia do século, 1994. 
 
A&V - Monografias de arquitectura y vivienda. Madrid, Editora AVISA (Arquitectura Viva), Número 
13, 1988. 
 

Arquivo Público Mineiro: Sistema Integrado de Acesso 

(http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/imigrantes/brtacervo.php?cid=2185 
 
BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva - história média. Belo 
Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudo Históricos e Culturais, 1995. 
 
BH: horizontes históricos/ Org. Eliana de Freitas Dutra; [textos]: Ciro Flávio Bandeira Mello [et 
al.] - Belo Horizonte: C/ Arte, 1996. 
 
BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Cultura. O Fim das Coisas. 
Belo Horizonte: PBH, 1995 
 
BENÉVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. São Paulo: Perspectiva, 1976. 
 
________________. The European Cities Oxford: Blackwell Publishers, 1993. 
 
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981. 
 
CADERNOS DE ARQUITETURA E URBANISMO. n°1. Belo Horizonte: PUCMG, 1994. 
 
CÂNDIDO, Antônio e CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura brasileira: história e 
crítica, - Modernismo, vol. 2, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 
 
CASTRIOTA, Leonardo Barci. Arquitetura da modernidade. Belo Horizonte: UFMG/IAB, 1998, 
309 páginas. 
 
CASTRO, Maria Ângela Reis. Guia de Bens Tombados de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 
2006. p. 13-19. 
 
CERTEAU, Michel de; Giard, Luce; Mayol, Pierre. A invenção do cotidiano: vol. 2. Morar, 
cozinhar. Petrópolis: Vozes, 1997. 



 

 
                                 
            

 63 

 

Dossiê de Tombamento  

Vila Panicali  

 
COSTA, Lúcio. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995. 
 
DIEGOLI, Leila Regina (diretora da divisão de preservação do Departamento do Patrimônio 
Histórico – Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo). Política Municipal da Preservação do 
Patrimônio Histórico. In: Anais do I Congresso Latino Americano sobre a Cultura Arquitetônica e 
Urbanística – perspectivas para sua preservação – Porto Alegre, 10 a 14 de junho de 1991. P. 
123. 
 
DOSSIÊ DE TOMBAMENTO. Rua Padre Eustáquio, 461. Diretoria de Patrimônio 
Cultural/Fundação Municipal de Cultura. DIPC/FMC. 2015. 
 
DOSSIÊ DE TOMBAMENTO. Rua Hermilo Alves, 275 e Vila Ivone. Diretoria de Patrimônio 
Cultural/Fundação Municipal de Cultura. DIPC/FMC. 2017. 
 
DOSSIÊ DE TOMBAMENTO. Rua Padre Eustáquio, 34. Diretoria de patrimônio Cultural/Fundação 
Municipal de Cultura. DIPC/FMC. Outubro de 2007. 
 
DOSSIÊ DE TOMBAMENTO. Tomaz Gonzaga, 388. Diretoria de patrimônio Cultural/Fundação 
Municipal de Cultura. DIPC/FMC. 2008. 
 
DOSSIÊ DE TOMBAMENTO. Rua Célio de Castro, 173. Diretoria de patrimônio Cultural/Fundação 
Municipal de Cultura. DIPC/FMC. 2014. 
 
 
FILHO, Nestor Goulart Reis. Quadro da arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
 
Garvin, Alexander. Are Garden cities still relevant?. APA Proceedings (New York) 1998. 
 
GIDDENS, Anthony. A vida em uma sociedade pós-tradicional. In: BECK, Ulrick e LASH, Scott. 
Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. São Paulo: 
Editora UNESP, 1997. 
 
GIDEON, Siegfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Madri: Editorial Dossat, 1982. 
 
GOUGH, Philip Foz-Drummond. O contrapeso da ordem: o desenvolvimento espacial de Belo 
Horizonte (1897-1964), dissertação de mestrado (mimeo), 1994. 
 
GUIMARÃES, Eduardo Mendes. Forma e conteúdo na arquitetura contemporânea. Belo 
Horizonte, tese de concurso para provimento de cátedra na Escola de Arquitetura da UFMG, 1954. 
 
HOWARD, Ebenezer. Garden Cities of Tomorrow, Faber and Faber (London), 1946. 
 
PEREIRA, Humberto. Carlos Prates. GONÇALVES, José Eduardo & RUBIÃO, Sílvia 
(Organizadores). BH. A Cidade de Cada Um. Belo Horizonte: Conceito,2009 
 
JEANNERET-Gris, Charles Edouard. Por uma Arquitetura. Por Le Corbusier, pseud. São Paulo: 
Perspectiva, 1981. 
 
Jornal Estado de Minas, 8 de agosto de 1990. 
 
Jornal Estado de Minas, 20 de dezembro de 1928. Dedoc- citado em Estado de Minas, 20 de 
janeiro de 1994. 
 



 

 
                                 
            

 64 

 

Dossiê de Tombamento  

Vila Panicali  

KUBITSCHECK, Juscelino. Meu caminho para Brasília. Rio de Janeiro: Bloch Editores S. A., 
1974. 
 
LAMAS, José M. R. Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade, 2000...... 
 
LEMOS, Celina Borges. Determinações do espaço urbano: a evolução econômica, 
urbanística e simbólica do centro de Belo Horizonte. Belo Horizonte: UFMG, 1988. (Tese de 
Mestrado). 
 
________. The Modernization of brazilian urban space as a political symbol of the republic. 
In: The journal of decorative and propaganda arts, n. 21, Miami: The Wolfson Foundation of 
Decorative and Propaganda Arts, portuguese supplement Editor: Berta M. Sichel, 1995. 
 
LE VEN. Michel Marie. Classes sociais e poder político na transformação espacial de Belo 
Horizonte (1893/1914). Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais. Dissertação de 
Mestrado em Ciência Política, 1977. 
 
LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. Petróplis: Vozes, 1982. 
 
LIMA, Benvindo, Canteiro de saudades - pequena história contemporânea de Belo Horizonte 
(1910-1950). 1996. 
 
MACEDO, Danilo Matoso. A Matéria da invenção: criação e construção das obras de Oscar 
Niemeyer 1938-1954. (manuscrito) 
 
MACEDO, Silvio. Quadro do paisagismo no Brasil. São Paulo: Ed. Quapa Produções/USP, 
2000. 
 
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Quando o campo é a cidade: fazendo a antropologia na 
metrópole. In: MAGNANI, José Guilherme Cantor e TORRE, Lília Lucca (org.). Na metrópole: 
textos de antropologia urbana. São Paulo: Edusp/Fapesp, 1996. 
 
MONTE MÓR, Roberto Luís de Melo. Belo Horizonte: A cidade planejada e a metrópole em 
construção In: Belo Horizonte: espaços e tempos em construção, CEDEPLAR, PBH (Belo 
Horizonte) 1994. 
 
MOURA, Maurício I.P. e MAZZONI, Gui Tarcísio. Primeiras casas de Belo Horizonte - 
documentário 5. Belo Horizonte: Ed. Escola de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais. 
 
Museu de Arte de Belo Horizonte - o Modernismo em Minas: o salão de 1936 - Belo 
Horizonte: Prefeitura Municipal, 1986. 
 
NIEMEYER, Oscar. As curvas do tempo. Rio de Janeiro: Revan.1999. 
 
NORBERG-SCHULZ, Christian. The concept of dwelling: on the way to figurative architecture. 
New York: Rizzoli, 1993. 
 
________. Intenciones en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, Col. GG Reprints, 1998. 
 
O Legislativo e a cidade: domínios de construção do espaço público/Regina Helena Alves da 
Silva (coord)...et al. Belo Horizonte:CMBH, 1998. 
ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. - cultura brasileira e indústria cultural. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 
 



 

 
                                 
            

 65 

 

Dossiê de Tombamento  

Vila Panicali  

Panorama de Belo Horizonte: atlas histórico. Belo Horizonte/Fundação João Pinheiro/Centro de 
Estudos Históricos e Culturais. Belo Horizonte, 1997. 
 
PENNA, Octávio. Notas cronológicas. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de 
Estudos Históricos e Culturais, 1997. 
 
PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo. Prefácio do mito. In: Museu Histórico Abílio Barreto- 
Juscelino Prefeito 1940 – 1945 - Belo Horizonte: Prefeitura Municipal, 2002. 
 
PINHEIRO, Fundação João. Coleção Centenário In. Omnibus: Uma História dos Transportes 
Coletivos em BH.  Belo horizonte, 1996 
Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960 / Organização de Lauro 
Cavalcanti. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. 
Relatório Anual de Atividades da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte de 1902, vol. 1, item 3.7. 
 
Relatório Anual de Atividades da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte de 1912, vol. 9, item 2. 
 
 
Revista AU - Arquitetura e Urbanismo, ano 16, nº 94, fev/mar 2001. 
 
Revista Arquitetura e Engenharia, 1959, p. 22 e 23 
 
Revista Encontro – Bairros – Parte Integrada, Padre Eustáquio Ed. 141 
 
Diário Oficial do Município – 25/03/2009 
 
Jornal Estado de Minas – 1983. Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. 
 
Jornal Estado de Minas – 18/10/1998. Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. 
 
Jornal Estado de Minas – 26/10/2003. Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. 
 
Jornal Folha de Minas – 10/02/1939. Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. 
 
Jornal O tempo – 06/11/1995. Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. 
 
ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1995 
 
Acervo Biblioteca Nacional Digital. Cidade de Belo Horizonte, ano 1935. 
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=313394&pagfis=111433&url=http:/
/memoria.bn.br/docreader# 
 
Acervo Biblioteca Nacional Digital. Cidade de Belo Horizonte, ano 1938. 
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=313394&pagfis=111433&url=http:/
/memoria.bn.br/docreader# 
 
SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900 – 1990. São Paulo: Edusp – Editora da 
Universidade de São Paulo, 1998. 
 
________ e DOURADO, Guilherme Mazza. Oswaldo Arthur Bratke. São Paulo: Pro Editores, 
1997. 
 
________.Una vanguardia impregnada de tradición: Lucio Costa y la herencia brasileña. In: 
A&V - monografias de arquitectura y vivienda. Número 13. Madrid: Editora AVISA (Arquitectura 
Viva),1988. 



 

 
                                 
            

 66 

 

Dossiê de Tombamento  

Vila Panicali  

 
SOUZA, Renato josé de. A arquitetura em Belo Horizonte nas décadas de 40 e50: utopia e 
transgressão. IN: CASTRIOTA, Leonardo Barci (org.). Arquitetura da modernidade. Belo 
Horizonte/IAB-MG.1998. 
 
VASCONCELLOS, Sylvio de. Como cresce Belo Horizonte IN: Arquitetura e Engenharia, n 6, Ano I, 
nov/dez, Belo Horizonte, 1947. 
 
________. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da Universidade Federal 
de Minas Gerais, 1963. 
 
________. Arquitetura e Engenharia – Ano I, n° 4, Belo Horizonte, Ed. IAB/MG, 1942. 
 
________. Arquitetura dois estudos. Goiânia, MEC/SESU/PIMEG-ARQ/UCG,1983. 
 
XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo: 
Pini, 1987. 
 
Diretoria da Justiça e do Interior, Segunda Secção, Por Portarias de 8 de Novembro de 1939 
 
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2557941/pg-9-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-17-11-1939 
Acesso em 07/07/2015 
 
Fotos e documentos do Acervo Pessoal de Gustavo Panicali 
 
Entrevistas: 
Gustavo Panicali, 2018 e 2021 
Antônio Panicali, 2018 e 2021 
 
 
 


