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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

  

 O bairro da Cidade Jardim nasceu como área planejada para o uso residencial, a fim de 

anteder à nova elite belo-horizontina e aos anseios de modernidade da época. Sua ocupação 

deu-se a partir de uma proposta muito específica de morar, surgida em meio a um contexto 

mais amplo do movimento modernista, cujas raízes extrapolavam as fronteiras nacionais.  

 Pelas razões acima expostas, o bairro Cidade Jardim foi identificado pelo poder público 

municipal como uma das áreas da cidade merecedora de ações protecionistas, visando à 

manutenção das características que lhe conferem singularidade no contexto belo-horizontino. 

Por conseguinte, a Lei nº 7.166, de 27 de agosto de 1996, instituiu o bairro como uma Área de 

Diretrizes Especiais – ADE – (com regulamentação por meio da Lei 9.563/2008) com o objetivo 

de estabelecer “políticas específicas de preservação paisagística, cultural e histórica que visam a 

reforçar sua identidade e sua referência no Município”
1. 

  

 Com o intuito de corroborar e aprofundar a proposta de proteção estabelecida pela ADE 

Cidade Jardim, bem como de estabelecer diretrizes específicas para os bens culturais a serem 

protegidos por tombamento no interior do perímetro da ADE, o Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH deliberou, em 16/11/2004, 

pela abertura de processo de proteção do Conjunto Urbano Cidade Jardim (processo n.° 

01.144187.04.10).  

 Vale lembrar que, ao contrário dos demais Conjuntos Urbanos já protegidos pelo 

CDPCM-BH, cuja definição do perímetro de proteção parte de vias ou espaços polarizadores 

(aqui entendidos como áreas possuidoras de valor histórico, simbólico e referencial capazes de 

atribuir ao espaço urbano um determinado grau de coesão) o bairro Cidade Jardim não possui 

nenhum elemento polarizador. A especificidade do bairro Cidade Jardim está, antes, no modelo 

histórico de sua ocupação, modelo este que fez com o bairro abrigasse um conjunto 

arquitetônico único na cidade, bem como mantivesse preservado, ao longo da sua existência, 

características oriundas dos parâmetros urbanísticos pensados para a região no momento de 

sua concepção. 

 O processo de tombamento do imóvel situado na rua Conde de Linhares, 434 (processo 

01.015.936-06-49) foi aberto em 2006. Em reunião ordinária realizada no dia 17 de abril de 

2013 o Conselho aprovou o Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim e ratificou a indicação de 

tombamento do referido bem. 

                                                 
1 Belo Horizonte. LEI N° 9.563 DE 30 DE MAIO DE 2008. 
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Em 2018 foram apresentadas propostas de intervenções para o imóvel que foram 

submetidas a análise do Conselho, algumas delas aprovadas através da Deliberação 

nº059/2018, publicada no DOM em 28 de outubro de 2018. 

Assim, este dossiê tem por objetivo elucidar as características históricas, arquitetônicas, 

culturais e referenciais que concedem destaque ao bem cultural e que o torna objeto de uma 

proposta específica de proteção, oferecendo subsídios para que o CDPCM-BH delibere acerca 

do grau de proteção inserido no perímetro do Conjunto Urbano e estabeleça as diretrizes 

específicas de proteção. 

Em 19 de outubro de 2021, a Sra. Adélia Rodrigues Campos, proprietária do imóvel, 

solicitou, através de e-mail, celeridade do processo de tombamento, na ocasião foi apresentado 

documentos relativos ao imóvel bem como anuência ao tombamento. A equipe técnica 

compareceu ao imóvel em 8 de julho de 2022 para vistoria e no dia 11 de julho de 2022 os 

proprietários enviaram carta novamente anuindo ao tombamento. 



 

 5 

 dossiê de tombamento  conde de linhares, 434 

2. POLÍTICA DE PATRIMÔNIO  

 

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. Assim, a origem dos conceitos atuais de "patrimônio urbano" 

liga-se ao arquiteto e urbanista italiano Gustavo Giovannoni, que em 1931, na obra Vecchie 

Città ed Edilizia Nuova, reconhece o valor estético e histórico das partes antigas das cidades e a 

relação de complementaridade que têm com as partes novas. 

As recomendações da “Carta de Atenas” de 1931 sobre a proteção de monumentos e 

sítios urbanos foram baseadas nos conceitos de Giovannoni serviram, dos anos 30 até os anos 

70 do século passado, como suporte para as ações de proteção. No Brasil, em 1937, o Decreto-

lei nº 25 organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na época, 

prevaleciam as ações de preservação de áreas urbanas bastante homogêneas, de estilo colonial, 

promovendo-se, inclusive, “retoques” e a eliminação de detalhes de tendências estilísticas 

ecléticas, destoantes do colonial. No entanto, ao contrário do que preconizava Giovannoni, que 

não concebia a convivência do novo com o antigo, no Brasil aceitou-se certa flexibilidade ao 

admitir-se, em alguns casos, a convivência entre arquitetura moderna e a colonial. Tal 

flexibilidade decorreu da ligação original entre idéias de preservação e o movimento moderno 

brasileiro, que, pretendendo apresentar-se como algo genuíno associou-se em sua origem à 

valorização das raízes nacionais, representadas pelo barroco brasileiro e pela arquitetura 

colonial. Neste período, a valorização das raízes nacionais atendia também aos interesses do 

poder político central, representado inicialmente pelo Estado Novo e depois pelos governos 

militares, os quais usaram a idéia de preservação para promoção da integração nacional e do 

turismo regional. 

No entanto, a consolidação dos conceitos ligada à memória e ao patrimônio ia sendo 

amadurecidos nos vários encontros internacionais sobre a proteção ao Patrimônio Mundial, 

promovidos pela UNESCO, os quais produziram 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; a Conferência de 

Helsinki, em 1996. 

De fato, já nos anos 70 promoveu-se uma nova e abrangente visão de patrimônio, que 

passou a identificar o valor dos bens intangíveis, recuperando-se a idéia original de Mário de 

Andrade que, mesmo antes do Decreto-lei nº 25, considerava como bens a serem preservadas 
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as manifestações intangíveis como a maneira de se preparar uma comida, costumes, 

manifestações folclóricas, etc. 

A partir dos anos 80, baseando-se nos conceitos da Carta de Amsterdã de 1975, há uma 

revisão conceitual que propõe uma leitura da diversidade arquitetônica existente nos lugares e 

das marcas que os processos históricos deixam no espaço, questionando-se a idéia vigente da 

valorização prioritária da homogeneidade estilística e o antagonismo entre “velho” e “antigo”. 

Assim, em termos de arquitetura, ganha grande vigor a idéia de que não somente o patrimônio 

colonial, mas todas as intervenções estilísticas e períodos históricos da arquitetura têm 

interesse para a preservação, sempre que contribuam para a harmonia de um conjunto ou 

reforcem o que denominamos ambiência onde se identifiquem valores a serem preservados. 

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.  

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

vem fundamentando as políticas de proteção do patrimônio, que se basearam no conceito 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, sócio-culturais e históricos.  

Em Belo Horizonte os conjuntos urbanos protegidos normalmente são delimitados a 

partir de 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 se vincula de maneira imediata no espaço, ou por laços 

sociais, econômicos ou culturais. 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 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.  
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Na definição da proteção dos conjuntos urbanos a perspectiva de múltiplos olhares 

sobre a cidade ultrapassa o levantamento casa por casa, lote por lote, e registra o conjunto de 

seu cenário urbano, que se configura por suas especificidades internas e ao mesmo tempo 

como referência externa, quando alguém atravessa uma determinada parte da cidade. Os usos 

e apropriações do espaço são estudados segundo os conceitos de mancha urbana, pedaço, 

trajeto, pórtico, desenvolvidos pelo Núcleo de Antropologia Urbana NAU/USP, coordenado pelo 

professor doutor José Guilherme Cantor Magnani, assim definidos: 

A categoria pedaço é formada por dois elementos básicos: um de ordem espacial, físico 

que configura um território claramente demarcado. (...) O segundo elemento - a rede de 

relações - instaura um código capaz de separar, ordenar, classificar. É no horizonte da vida do 

dia-a-dia que o pedaço se inscreve, possibilitando o ingresso e participação naquelas práticas de 

forma coletiva e ritualizada.   

(...) O termo na realidade designa aquele espaço intermediário entre o privado (a casa) 

e o público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços 

familiares, porém mais densa, significativa e estável que as relações formais e individualizadas 

impostas pela sociedade.  

 (...) A mancha, ao contrário - sempre aglutinada em torno de um ou mais 

estabelecimentos, apresenta uma implantação mais estável, tanto na paisagem como no 

imaginário. (...) Uma área contígua do espaço urbano dotada de equipamentos que marcam 

seus limites e viabilizam - cada qual com sua especificidade, competindo ou complementando - 

uma atividade ou prática predominante.  

(...) uma mancha é recortada por trajetos e pode também abrigar vários pedaços. (...) as 

marcas dessas duas formas de apropriação e uso do espaço - pedaço e mancha - na paisagem 

mais ampla da cidade, são diferentes. No primeiro caso, onde o determinante é o componente 

simbólico, o espaço enquanto ponto de referência é restrito, interessando mais a seus habituês. 

Com facilidade muda-se de ponto, quando então "leva-se junto o pedaço. (...) A mancha, ao 

contrário, sempre aglutinada em torno de um ou mais estabelecimentos, apresenta uma 

implantação mais estável, tanto na paisagem como no imaginário. As atividades que oferece e 

as práticas que propicia são o resultado de uma multiplicidade de relações entre seus 

equipamentos, edificações e vias de acesso, o que garante uma maior continuidade, 

transformando-a, assim, em ponto de referência físico, visível e público para um número mais 

amplo de usuários.  
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(...) O trajeto aplica-se a fluxos no espaço mais abrangente da cidade e no interior das 

manchas urbanas. Na paisagem mais ampla e diversificada da cidade, trajetos ligam pontos e 

manchas, complementares ou alternativos. (...) No interior das manchas os trajetos são de curta 

extensão, na escala do andar.  

(...)O termo trajeto surgiu da necessidade de categorizar uma forma de uso do espaço 

que se diferencia, em primeiro lugar, daquele descrito pela categoria pedaço. Enquanto esta 

última, como foi visto, remete a um território que funciona como ponto de referência – e, no 

caso da vida no bairro, evoca a permanência de laços de família, de vizinhança, origem e outros 

– trajeto aplica-se a fluxos no espaço mais abrangente da cidade e no interior das manchas 

urbanas. Não que não se possa reconhecer sua ocorrência no bairro, mas é justamente para 

pensar a abertura do particularismo do pedaço que essa categoria foi elaborada. É a extensão e 

principalmente a diversidade do espaço urbano para além do bairro que colocam a necessidade 

de deslocamentos por regiões distantes e não contíguas: esta é uma primeira aplicação da 

categoria. Na paisagem mais ampla e diversificada da cidade, trajetos ligam pontos e manchas, 

complementares ou alternativos: casa /trabalho /casa; casa /cinema /restaurante /bar; casa 

/posto de saúde /hospital /curandeiro - eis alguns exemplos, dos mais corriqueiros, de trajetos 

possíveis.  

(...) os trajetos levam de um ponto a outro através dos pórticos. Trata-se de espaços, 

marcos e vazios na paisagem urbana que configuram passagens. Lugares que já não pertencem 

ao pedaço ou mancha de lá, mas ainda não se situam nos de cá; escapam aos sistemas de 

classificação de um e outra e como tal apresentam a "maldição dos vazios fronteiriços". Terra 

de ninguém, lugar do perigo, preferido por figuras liminares e para a realização de rituais 

mágicos, muitas vezes lugares sombrios que é preciso cruzar rapidamente, sem olhar para os 

lados. 

 



 

 9 

 dossiê de tombamento  conde de linhares, 434 

3. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA DO BAIRRO CIDADE JARDIM2 

 

A ocupação do bairro Cidade Jardim remonta a um período anterior a fundação de Belo 

Horizonte, quando o terreno era parte da Fazenda do Leitão. A sede da antiga fazenda foi 

poupada da grande devastação que precedeu a construção da nova capital mineira, 

provavelmente por estar fora dos limites da Avenida 17 de Dezembro, atual Avenida do 

Contorno, construída para ser a “célula” da cidade de Belo Horizonte. 

Como estava de fora do ambiente considerado como “urbano” no planejamento 

original de Aarão Reis, a área em torno da antiga Fazenda do Leitão continuou sendo um espaço 

de produção agrícola até o primeiro quartel do século XX. A Colônia Afonso Pena, criada a partir 

de 1889 para fornecer os víveres básicos para o abastecimento da cidade de Belo Horizonte, 

englobava o espaço ocupado hoje pelo bairro Cidade Jardim. Os primeiros colonos que ali se 

estabeleceram (alguns deles imigrantes europeus) receberam lotes de aproximadamente seis 

hectares e se dedicaram à produção principalmente de batata-inglesa, batata-doce, milho, 

feijão, capim e verdura (CASTRO, 2003). 

Com o crescimento da cidade de Belo Horizonte, a área até então considerada 

demasiada afastada do centro da nova capital mineira foi se tornando cada vez mais importante 

para o desenvolvimento da cidade. Uma parte da Colônia Afonso Pena, situada nos limites onde 

hoje é o bairro Cidade Jardim, foi cedida ao Governo Federal para a instalação de uma 

enfermaria veterinária e um posto zootécnico (PBH, 2005b). Mais tarde, em 1938, a parte da 

antiga Fazenda do Leitão que não havia sido originalmente desapropriada para a construção da 

nova capital do estado de Minas Gerais foi finalmente comprada pela Prefeitura de Belo 

Horizonte. Dessa vez, entretanto, o destino dado ao terreno não foi a produção agrícola 

familiar, mas a construção de um novo bairro residencial. 

O crescimento acelerado e imprevisto da cidade levou a uma nova política de 

planejamento urbano e de requalificação dos espaços para abrigar a população que não parava 

de crescer, mas que também demandava por novas opções de moradia. Quando o engenheiro 

Lincoln Continentino se tornou encarregado da elaboração de um novo plano de urbanismo de 

Belo Horizonte foi aventada pela primeira vez a criação de um bairro residencial nas imediações 

da antiga sede da Fazenda do Leitão. O bairro Cidade Jardim nasceu como uma idéia futurista, 

“um bairro sinônimo de área verde, sossego e lazer”.3  

                                                 
2
 Dossiê de Tombamento Rua Conde de Linhares, 141. DIPC, Setembro/2013. 

3
 Jornal Flash Local, 1° de agosto 1990. 
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O projeto de Continentino para o novo bairro foi considerado bastante avançado para a 

época. Ele tinha inspiração no modelo inglês de Ebenezer Howard, que defendia uma reforma 

social do modo de vida em cidades a partir da implantação de um sistema autossuficiente de 

base cooperativa (CAJAZEIRO, 2010). 

Não se é possível saber ao certo porque o terreno localizado nas imediações da antiga 

sede da Fazenda do Leitão tenha sido o sítio escolhido para o novo empreendimento urbano 

coordenado por Continentino. Mas, definitivamente, a preservação de uma ampla área verde, 

em decorrência da existência de uma antiga fazenda e, posteriormente, de uma colônia 

agrícola, ajudam a explicar porque o conceito de “cidade jardim” foi implantado pela primeira 

vez em Belo Horizonte naquelas cercanias. Afinal, até meados da década de 1940, aquele 

espaço preservava uma ambiência rural, “banhado pelo córrego do Leitão, tendo à vista os 

terrenos adjacentes, cortados por caminhos de terra” (BITTENCOURT, 2004, p.42). 

 

 

Vista lateral da antiga fazenda do leitão. Ao fundo, o bairro de Lourdes. Datação aproximada: 
1935 a 1939. Fonte: MHAB-FMC 
   

O bairro da Cidade Jardim foi planejado para ser uma alternativa residencial para 

atender a demanda da elite belo-horizontina e aos anseios de modernidade que ganharam 

força em meados do século XX. No novo bairro, criado durante a gestão de Juscelino 

Kubitschek, a modernidade poderia ser experimentada pela população a partir do uso das novas 

e remodeladas vias públicas, bem como pela contemplação de novas linguagens arquitetônicas 

que marcariam as novas edificações construídas naquele espaço.  
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Assim, ao mesmo tempo em que a criação do bairro esteve relacionada ao crescimento 

acelerado e imprevisto da cidade – o que acabou levando o poder público municipal a tomar as 

primeiras medidas de planejamento posteriores ao projeto original de Aarão Reis (ANDRADE & 

MAGALHAES, 1998) –, a Cidade Jardim nasceu também como um dos emblemas da moderna 

Belo Horizonte. 
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4. O CONJUNTO URBANO CIDADE JARDIM4 

 

O conjunto arquitetônico do bairro Cidade Jardim constitui uma mancha bastante 

homogênea que se destaca no tecido urbano da cidade de Belo Horizonte. Seu valor enquanto 

conjunto urbano protegido reside justamente na homogeneidade da ocupação daquele espaço: 

uma área essencialmente residencial, com edificações de caráter unifamiliar, modernas e 

construídas em amplos lotes, margeados por vias públicas espaçosas, quase sempre cercadas 

por áreas verdes. 

A gestação do bairro começou em agosto de 1934, quando a Prefeitura de Belo 

Horizonte decidiu constituir uma “Comissão Técnica Consultiva da Cidade” com atribuições para 

assessorar o prefeito na apreciação de diversos problemas e nas decisões sobre a política 

urbana do município. Mas, como já foi dito anteriormente, a idéia de um novo bairro ganhou 

força mesmo apenas alguns anos mais tarde, durante a administração do prefeito José Osvaldo 

de Araújo (1938/1940). Pois foi nesse momento que o engenheiro Lincoln Continentino se 

tornou encarregado da elaboração de um novo plano urbanismo para a cidade.  

De acordo com o plano urbanístico, o novo bairro, chamado de “Cidade Jardim Fazenda 

Velha”, seria “uma cidade jardim provida de um parque local, atravessado pelo córrego do 

Leitão, correspondente a 15% de sua área e envolvendo a sede da Fazenda Velha [atual Museu 

Abílio Barreto+, único prédio remanescente do Arraial de Curral d'El Rey” (CONTINENTINO, 

1941, p. 51). Ainda conforme o plano, os lotes deveriam ter grandes dimensões – 1.000m2 de 

área mínima e frente mínima de 25 metros – e as edificações deveriam ser construídas com 

consideráveis afastamentos umas das outras, bem com das vias públicas (CONTINENTINO, 

1941).  

O projeto de Continentino foi implementado durante a gestão de Juscelino Kubistchek e 

o bairro Cidade Jardim foi erigido na década de 1940 nos terrenos adquiridos junto ao 

Ministério da Agricultura. Essa medida tinha por objetivo justamente a introdução de 

concepções modernas de viver no cenário da cidade. Em um de seus textos, o prefeito Juscelino 

Kubistchek expressou de maneira muito clara seu desejo em inculcar o estilo de vida moderno 

por meios de intervenções urbanas na cidade, entre as quais se destaca o bairro Cidade Jardim. 

Segundo JK, 

Decidi dotar a cidade de um bairro modelo – uma experiência de 
conúbio das vantagens da vida rural com as felicidades urbanas. Seria 
a Cidade Jardim – uma área privilegiada, com residências sombreadas 

                                                 
4
 I Dossiê de Tombamento Rua Conde de Linhares, 141. DIPC, Setembro/2013. 
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por árvores e situadas nos centros dos respectivos terrenos, sem 
divisas asfixiantes. [...] escolhi um grande terreno, [...] e dada a 
extensão da área, fixei em mil metros a metragem de cada lote. Essa 
idéia eu guardava comigo para só ser executada mais tarde, quando a 
Cidade Jardim já estivesse urbanizada. Em fins de 1943, dei início a 
todas essas obras (KUBITSCHEK, 1976) 

 
Uma concepção previamente definida das características essenciais do bairro e uma 

política relativamente rigorosa de ocupação da região fizeram com que o bairro Cidade Jardim 

nos legasse até hoje uma paisagem urbana bastante homogênea, que permaneceu em grande 

medida pouco alterada. Hoje em dia o bairro ainda pode ser caracterizado pela baixa densidade, 

pelo alto índice de permeabilidade, pela ocupação predominantemente horizontalizada, pela 

grande concentração de áreas verdes e pelo predomínio do uso residencial. Por esta razão, o 

conjunto arquitetônico, paisagístico e urbano do bairro, bem como os modos de vida nele 

desenvolvidos possuem uma enorme importância para a cidade de Belo Horizonte. 

 

Vista panorâmica do bairro Cidade Jardim Fonte: Acervo DPCA-FMC. 

 

A edificação localizada na Rua Conde de Linhares nº 434 emerge nesse cenário 

enquanto uma edificação referencial para o bairro Cidade Jardim. Construída na década de 

1950, logo nos primeiros tempos da ocupação do bairro, a casa está integrada à paisagem da 

região.  

 

. 
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5 - HISTÓRICO  

Em pesquisas realizadas nos acervos da Prefeitura de Belo Horizonte, foi possível 

localizar ficha de obre e microfilme para o projeto aprovado para o lote 015, quarteirão 006, da 

zona fiscal 125 localizado na rua Conde de Linhas, n° 343, pertenceu ao senhor Irineu Ozório de 

Morais: 

 
Assinatura do proprietário na prancha do projeto apresentado para aprovação. Fonte: SUREG 

 
Detalhe do carimbo do projeto arquitetônico no qual se vê a assinatura do proprietário. Fonte: SUREG. 

Como se pode observar no carimbo acima, o responsável técnico pela proposta foi o 

senhor Adail João Stehling que ao que tudo indica trabalhava na empresa de Engenharia e 

Arquitetura Construtora Adersy LTDA. O projeto é datado de 7 de março de 1951. Nas pranchas 

de projeto localizada, vê-se também o carimbo de aprovação em 5 de junho de 1951, sob o 

Alvará 680.  

 
Detalhe do carimbo de aprovação do projeto arquitetônico. Fonte: SUREG 
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Essa informação é corroborada pela ficha de obra (70010) localizada para o bem 

cultural. Nela está informado que o tratava-se de um “prédio resid.*encial+ 360 m² - Garagem 26 

m² - Gradil”. Encontra-se também informado que as obra se iniciaram em 28 de junho de 1951. 

O construtor responsável pela obra foi o senhor James de Barros, que projetou e construiu 

outros bens culturais protegidos no bairro Cidade Jardim, como é o caso da edificação a rua 

Eduardo Porto, 612. 

 

 
Ficha de obra. Fonte: SUREG 

A Engenharia e Arquitetura Construtora Adersy LTDA5 foi fundada em julho de 1946 

pelos engenheiros Adail João Stehling, Sylvio Fonseca e Ernani Eduardo dos Santos6. O grande 

desempenho profissional da empresa foi reconhecido rapidamente. Em menos de oito anos, já 

                                                 
5
 Informação obtida em REVISTA ARQUITETURA E ENGENHARIA_1953, n.28, p 31-36. 

6
 Ernani Eduardo dos Santos se desligou da empresa em 1948, passando a compor a sociedade o engenheiro José 

Vilela Laborne Tavares. 



 

 16 

 dossiê de tombamento  conde de linhares, 434 

havia executado diversas obras de importância na cidade e no estado de Minas Gerais. Foram 

várias residências unifamiliares, a estrutura em concreto-armado do edifício IX do Conjunto 

Residencial dos Industriários; o Hospital Regional do Ministério da Educação e Saúde e a Praça 

de Esportes projetada pela Diretoria de Esportes de Minas Gerais, em Bocaiuva; o Instituto de 

Pesquisas Radioativas e Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais; o trecho de 

ligação ferroviária Pirapora-Formosa, do Departamento Nacional de Estradas de Ferro; a ligação 

rodoviária parcial entre Montes Claros-Buenópolis, do Departamento Estadual de Estradas de 

Rodagem; a terraplanagem da rodovia Rio-Bahia, do Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem7; um trecho da estrada de ferro entre Apucarana e Guaira, Paraná, do Departamento 

Nacional de Estradas de Ferro; o Bloco B do Conjunto Governador Kubitschek (Edifício JK), a 

partir de 1953 (MORAIS, 2013, p.1). Em 1954, chegou a receber da Comissão Construtora da 

Catedral de Belo Horizonte uma carta convite para participar da construção do templo, mas a 

obra acabou não se efetivando. Na década de 1960 a empresa foi responsável pela edificação 

de diversas escolas públicas em Minas Gerais (CAMISASSA, 2013, p.8). 

 
Engenheiro Adail João Stehling, autor do projeto do bem cultural 

Segundo informações contidas no Contrato de Compra e Venda fornecido como 

comprovação de titularidade do imóvel, o industrial senhor Irineu Ozório de Moraes, casado 

desde 19448 com senhora Irene Moreira de Moraes, também industrial (REGISTRO, 2017) foram 

os primeiros proprietários do bem cultural. A construção do casarão tinha por objetivo abrigar a 

esposa e seus nove filhos: Irineu Osório de Moraes, Júlio Luiz Moreira de Moraes, Renato 

                                                 
7
 https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=1708&ano=1957. 

8
 Marcelo Moreira de Moraes. Entrevista, dez./2017. 
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Moreira de Moraes, Ricardo Moreira de Moraes, Sônia Maria Moreira de Moraes, Ana Virginia 

de Moraes, Márcio Moreira de Moraes, Marcelo Moreira de Moraes, Fernando Moreira de 

Moraes
9
. 

 
Fachada da edificação. Fonte: SUREG 

A família Moraes, que se mudou para o bem cultural logo após sua conclusão, 

permaneceu morando no bairro por muitos anos e cresceu junto ele, tornando-se testemunhas 

das transformações que ocorreram no entorno imediato. Ao longo do tempo a edificação foi 

sofrendo algumas intervenções para atenderem as necessidades dos habitantes da casa. 

No ano de 1983, senhor Irineu Ozório de Moraes e sua esposa Irene de Moraes Moreira 

realizaram a doação com usufruto do bem cultural em estudo aos seus filhos. Em 20 de agosto 

de 1994, o senhor Irineu de Moraes faleceu e, pouco mais de uma década depois, em 11 de 

agosto de 2006 a senhora Irene Moreira de Moraes faleceu. Com os falecimentos, o usufruto do 

imóvel foi cancelado e os filhos e agregados passaram a ser os proprietários do imóvel. Em 

2017, a família vendeu o imóvel à Safra Imóveis LTDA, administrada pelo senhor Sandro 

Pompeu de Sousa e pela senhora Adélia Rodrigues Campos (REGISTRO, 2017). 

                                                 
9
 Marcelo Moreira de Moraes. Entrevista, dez./2017. 
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Vista do bem cultural em 2013 ainda a venda. Fonte: Google streetview. 

Com isso, o bem cultural passou a ter uso comercial, sendo adaptada para a 

instalação do escritório de advocacia da senhora Adélia Campos. Segundo os interessados “a 

mudança de uso permitiu a continuidade de sua desejada ocupação conciliada à preservação e 

manutenção da ambiência do bairro”. 

A edificação de número 434 da Rua Conde Linhares configura-se como um 

remanescente da formação inicial do bairro Cidade Jardim, sendo, portanto, exemplar da 

arquitetura residencial desenvolvida naquela região de Belo Horizonte na segunda metade do 

século XX.  
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6. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA 

6.1 O entorno do bem cultural 

O bem cultural objeto deste dossiê localiza-se na Rua Conde de Linhares nº 434, bairro 

Cidade Jardim, dentro do perímetro de proteção do Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim. A 

Rua Conde de Linhares é uma via coletora de mão dupla, asfaltada, com arborização 

expressiva, bem característica do bairro Cidade Jardim. 

A quadra na qual está inserido o bem há outras dez casas com processos abertos para 

tombamento e duas já tombadas. As quadras lindeiras também possuem bens culturais 

tombados e com processo aberto de tombamento. O entorno imediato é harmônico, com 

tipologia de edificações residenciais de até dois pavimentos, de alto padrão construtivo e 

grande apuro estético, implantadas em lotes de grandes dimensões e afastamentos generosos 

– características marcantes do Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim. 
 

 

Mapeamento cultural com a indicação em vermelho da edificação em estudo. As edificações em cinza são as com 
processo de tombamento aberto, as em preto as tombadas. As amarelas protegidas por registro documental entregue e 

as em verde registro documental solicitado  

 

A predominância é ocupação no bairro é de residências unifamiliares com a presença de 

edificações de uso institucional, como as antigas Escola de Odontologia da UFMG e a Escola de 

Farmácia da UFMG o Museu Histórico Abílio Barreto, , dentre outras. Atualmente algumas das 

casas tiveram o uso residencial transformado em comercial ou serviços. 
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O estado geral de conservação das edificações do entorno é bom, assim como dos 

espaços públicos. 

 

6.2 Evolução da edificação e caracterização arquitetônica 

A edificação situada em um lote retangular na rua Conde de Linhares nº 434 foi 

construída por Adail João Stehling, em 1951. O estilo da edificação se caracteriza pelo eclético 

tardio com clara influência do organicismo de Frank Lloyd Wright, identificada na forma simples 

e limpa, volumetria horizontalizada e baixa, a cobertura marcante e elemento de função 

compositiva e unificadora, com beirais muito salientes que possibilitam maior percepção da 

horizontalidade. Nota-se a conformação de pedras alinhadas na mureta de fechamento e no 

embasamento configurando mais horizontalidade à fachada, referência ao estilo europeu 

shingle style, que influenciou a formação de Wright. Podem-se apontar outras influências das 

obras de Wright como: integração dos alpendres com espaço de transição e integração entre o 

público e o privado; a composição da fachada em diversos planos, a ausência de simetria e a 

presença dos elementos verticais de alvenaria conformando brises na fachada frontal. 

 A edificação se desenvolve em um pavimento em nível acima da rua e grande jardim no 

afastamento frontal. O acesso à edificação a partir da rua se dá através de pequeno portão e 

posteriormente de uma rampa em curva e pequena escada que chega na varanda e à atual 

entrada principal da casa, acessada através de corredor. No gradil em ferro instalado no 

alinhamento frontal, à esquerda do portão de pedestres, há outro portão, maior, que dá acesso 

à garagem.  
 

 

Projeto original de 1951 de Adail João Stehling. Fonte: APCBH. 
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No projeto inicial, ao lado da varanda se encontrava o escritório. Além dele, havia ainda 

no casarão uma sala de visitas, sala de jantar, cinco dormitórios, living room, outra varanda 

(lateral), um grande banheiro e uma copa. No centro da casa, foi projetado um jardim de 

inverno e o corredor de circulação de onde se acessava outro banheiro menor, a cozinha, o 

quarto de despejo e a rouparia. Após a rouparia havia mais um cômodo utilizado como 

dependências de empregado. No afastamento posterior, existiam árvores frutíferas e o 

coradouro. 

De acordo com informações fornecidas em material encaminhado pelos proprietários, o 

imóvel foi erguido com pequenas modificações, mas, de forma geral, a construção foi bem fiel 

ao projeto. Ao longo dos anos, a casa passou por algumas reformas sendo que a mais 

significativa dividiu o antigo banheiro social em dois. Um deles foi anexado ao quarto do casal, 

transformando-o em suíte, e o outro se tornou um novo banheiro social da casa. Na ocasião 

foram trocados os encanamentos para PVC e os revestimentos de parede e piso (eram de 

mármore foram substituídos para cerâmica).  

Em 1971, foi construída uma grande rampa de acesso à garagem, margeando o muro. A 

antiga lavanderia foi derrubada dando lugar a um pátio reservado para manobras dos veículos. 

Uma nova lavanderia foi construída ao lado da garagem. Antes de 1984 o caminho de pedras 

presente no jardim de inverno foi retirado, sendo substituído por grama em toda a sua 

extensão. 

Na década de 1990, os basculantes da cozinha e da copa foram substituídos por 

esquadrias de alumínio. Na mesma época, as manilhas do esgoto foram trocadas por PVC.  
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Microfilme da edificação - 1951. Fonte: APC-BH 
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Quando da solicitação de intervenções no bem protegido, em 2018, foi apresentado, 

pelo requerente, levantamento arquitetônico da edificação em que se pode observar, de fato, 

as poucas intervenções realizadas no bem desde sua concepção. 

 

Levantamento da edificação realizado em 2018. Fonte: Material fornecido pelo proprietário 
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Em 2019 a edificação recebeu o evento Morar Mais e os banheiros tiveram seus 

revestimentos todos alterados. 

O projeto proposto em 2018 e aprovado pelo Conselho foi executado entre 2020 e 2021. 

As intervenções se deram na área interna da edificação visando atender às demandas do novo 

uso – um escritório de advocacia. O acesso principal da edificação é alterado para a fachada 

lateral esquerda, suprimindo-se assim a varanda lateral. Ambientes internos são subdivididos 

por paredes em drywall integrando a circulação e, conforme material apresentado à época 

“criando um fluxo contínuo entre as salas e, ao mesmo tempo, possibilitando que as diversas 

funções coexistam sem o cruzamento de fluxos e clientes, algo primordial para um escritório de 

advocacia.” Os pisos originais em tacaria foram todos preservados e restaurados, assim como os 

da varanda frontal e da cozinha. 

Era previsto também acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. A atual garagem 

seria convertida em acesso principal, aproveitando que está praticamente em nível com o 

passeio. O acesso de pedestres seria através desta garagem e contaria com um hall de entrada, 

escada e elevador que levam diretamente à recepção, garantindo a acessibilidade. Esta 

proposta de acessibilidade foi aprovada pelo Conselho, entretanto, ainda não foi executada 

pelos proprietários.  

 O embasamento da fachada é todo em pedra Santa Luzia. A fachada se destaca em dois 

planos cobertos por generosos beirais retos. Um dos volumes, pouco mais alto apresenta brises 

verticais que avançam ao plano da fachada, criando uma bonita composição. O outro trecho da 

fachada é composto de generosa varanda cuja cobertura é sustentada por pilares. Na lateral 

esquerda e na parte central são dois pilares com pequeno afastamento recobertos de pedra 

irregular. O pilar à direita é arredondado tem acabamento em tinta branca. O guarda corpo que 

margeia toda a varanda é metálico, pintado de branco e remete a floreados. As portas de 

acesso à sala são de duas folhas, ferro trabalhado em motivos florais e vidro. 
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Projeto aprovado em 2018 e executado. Fonte: Material fornecido pelo proprietário 
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Fachada da edificação. Destaque para o embasamento em pedra, os generosos beirais e a assimetria da fachada. 
Fonte: DPCA 
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7. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO10 
 

  
Foto geral da edificação.  Fechamento em pedra e gradil em ferro.  

  
Vista do acesso e portão de garagem.  Vista do acesso rampado da edificação.  

  
Detalhe da fachada.  Detalhe da escada de acesso à varanda. 

                                                 
10 Vistoria realizada pela equipe técnica da DPCA em 8 de julho de 2022 
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Brises em alvenaria compondo a fachada Embasamento em pedra irregular  

  
Escada de acesso à varanda com corrimão em 

motivs florais 
Varanda com guarda corpo em motivos florais 
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Varanda com duas portas de acesso às salas. 

Atualmente a entrada principal da casa é pela 
lateral 

Detalhe do guarda corpo  em motivos florais 

  
Porta de acesso à sala de estar com 

fechamento em ferro e vidro 
Pilar revestido em pedra irregular e guarda 

corpo ferro com motivos florais 
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Detalhe do pilar duplo revestido de pedra 

irregular 
Detalhe do piso da varanda 

  
Vista da lateral esquerda, onde atualmente é o 

acesso principal à edificação. 
Detalhe da porta de acesso à edificação. A 
varanda que ali existia foi substituída por 

fechamento em vidro 
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Vista geral da recepção a partir do acesso Vista geral da recepção, com a porta de acesso 

aos fundos 

  
Janela da recepção onde pode-se visualizar o 

jardim interno 
Vista da esquadria 
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Detalhe da ferragem original Detalhe da esquadria em ferro e vidro. 

Desenho em losangos. Vidro bisotado. 

  
Detalhe da esquadria em ferro e vidro Vista do jardim de inverno com pedras 

irregulares nas paredes 
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Corredor de acesso às salas de atendimento. 

Na lateral, porta de acesso ao jardim de 
inverno. Piso original 

Porta de acesso ao jardim interno 

  
Vista do jardim interno Sala de atendimento. Paredes em dry-wall. Piso 

original 
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Detalhe da janela da sala de atendimento Detalhe da ferragem 

  
Vista da copa Vista geral da copa. Piso com acabamento 

original 
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Piso em tacaria para acesso às salas localizadas  Janela guilhotina em madeira e vidro com  

persiana em madeira e grade de ferro 

  
Banheiro. Os revestimentos foram todos 

alterados 
Vista do banheiro. 



 

 36 

 dossiê de tombamento  conde de linhares, 434 

  
Janela do banheiro em ferro e vidro martelado Piso em taco 

 

 
Armário em madeira original Detalhe do puxador do armario 
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Vista geral de uma das salas com piso original Vista geral de uma das salas com piso original 

  
Janela de guilhotina em madeira e vidro com  

persiana em madeira e grade de ferro em 
motivos geométricos 

Banheiro. Os revestimentos foram todos 
alterados 
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Vista do corredor aos fundos da recepção Banheiro. Os revestimentos foram todos 

alterados 

  
Vista geral do escritório principal closet 



 

 39 

 dossiê de tombamento  conde de linhares, 434 

  
Vista geral de uma das salas Sala de reunião 

 

 
Detalhe do vidro martelado 

Detalhe da janela em fita voltada para a 
fachada frontal 
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Vista do armário da sala de reuniões 
 
 

 

Vista da sala de reuniões parede aos fundos em 
dry-wall instalada para dividir a grande sala em 

duas 

 

Vista geral da sala de reuniões aos fundos, 
porta de acesso à varanda 

Vista geral da sala de reuniões aos fundos, 
porta de acesso à varanda 
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Sala desocupada. Porta de acesso à varanda Detalhe da janela em guilhotina com grade de 

proteção em motivos florais 

  
Anexo posterior Fachada posterior 
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Fachada posterior do anexo Vista lateral direita 

 

 
Vista geral da edificação com escada de acesso 

Vista lateral direita rampa de acesso aos 
fundos 
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8. DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO PARA O BEM CULTURAL 

 
Conforme pode ser observado na vistoria e levantamento realizados pela equipe técnica 

na casa em julho de 2022, a edificação encontra-se em bom estado de conservação do bem, das 

fachadas e da cobertura é bom, tendo sido preservados, especialmente, a volumetria, parte do 

agenciamento interno e muitas das técnicas e dos materiais originais empregados na 

construção da edificação. Apesar das reformas ocorridas acrescentando novas paredes e 

alterando-se alguns vãos, além de outras intervenções para manutenção e adequações ao uso e 

necessidades da família e atualmente do escritório de advocacia, foram preservados os vãos e 

fechamentos originais da edificação. Encontram-se ainda preservados também importantes 

elementos, técnicas construtivas e materiais empregados originalmente e o agenciamento geral 

do projeto original. Futuros projetos a serem propostos para a edificação deverão conter 

detalhamento minucioso do estado de conservação da edificação identificando os materiais, 

acabamentos e composições de cada cômodo e de cada área da casa, especificando ainda todas 

as intervenções a serem realizadas para sua recuperação e adequação ao novo uso. Portanto, se 

o imóvel receber o terceiro grau de proteção, ou seja, tombamento específico recomenda-se 

que futuros projetos de intervenção considerem os seguintes aspectos para preservação do 

patrimônio cultural: 

1. Fica proibida a construção de elementos que impeçam ou reduzam a visibilidade 

do bem tombado, conforme previsto no art. 17 da Lei Municipal n.º 3.802 de 06 de julho de 

1984; 

2. A altimetria e os afastamentos para novas construções na parte posterior do 

imóvel e nos lotes adjacentes ao bem cultural em questão deverão ser definidos pelo 

CDPCM/BH a partir da análise pontual de estudos elaborados pelos proponentes a serem 

apresentados ao órgão municipal de gestão do patrimônio cultural; 

3. De acordo com as diretrizes definidas para o Conjunto Urbano, não serão objeto 

de análise e aprovação, novas construções ou modificação de volumetria de edificações 

existentes que se configurem como “bandeja”, empenas cegas, ou que se implantem nas divisas 

laterais dos terrenos em que se situem imóveis tombados ou indicados para tombamento pelo 

CDPCM/BH; 

4. O estado de conservação da residência é muito bom. Os responsáveis pela 

propriedade deverão garantir a manutenção e integridade dos revestimentos, especialmente do 
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piso em tacaria, das esquadrias, das técnicas e dos materiais utilizados na construção da 

edificação devendo, tanto quanto possível, manter suas características originais. 

5. Preventiva e periodicamente, deverá ser feita a verificação do estado de 

conservação da cobertura, incluindo madeirame, telhas e calhas assim como, se necessário, 

reparos na cobertura e nas calhas a fim de sanar causas de infiltrações que possam colocar em 

risco a integridade da casa. 

6. Deverão ser mantidas todas as esquadrias e vãos existentes, tanto portas 

quanto janelas, assim como vidros, ferragens, fechaduras, trincos originais e gradis. 

7. Quaisquer Intervenções na edificação tombada deverão prever a manutenção 

dos pisos internos originais em tacos existentes bem como o piso da varanda e da cozinha; 

8. Deverão ser preservados, especialmente, os armários, os gradis, os jardins, os 

elementos decorativos da edificação assim como seus elementos de fachada, ornamentos e 

esquadrias; 

9. Para o caso de construção de nova edificação na porção posterior do terreno, 

fica estabelecida a altura do bem tombado como referência para a nova edificação e um 

afastamento mínimo de 5,0 metros do bem tombado; 

10. Qualquer intervenção nas fachadas deverá incluir esquema de pintura 

compatível com as características estilísticas, a ser analisado e aprovado pelo órgão municipal 

de gestão do patrimônio cultural; 

11. Eventuais engenhos de publicidade a serem instalados no imóvel deverão estar 

em conformidade com as diretrizes definidas pelo CDPCM/BH, devendo ser estudada a melhor 

opção em termos estéticos podendo ser adotados engenho instalado no afastamento frontal ou 

ainda letras soltas aplicadas diretamente na fachada, devendo ter projeto aprovado pelo órgão 

municipal de gestão do patrimônio cultural. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO 

 

O bairro Cidade Jardim foi projetado para atender aos anseios da modernidade da 

época com fins essencialmente residenciais, com influências do modelo de cidades jardins do 

urbanista inglês Ebenezer Howard. O conjunto arquitetônico, paisagístico e urbano construído, 

atrelado aos modos de vida ali desenvolvidos, são singulares no contexto da cidade. A 

ambiência ali criada ainda permanece viva, apesar das demandas de alterações de uso.  

As cidades são espaços mutáveis e em constante transformação. Estas características 

definem o lugar no qual a arquitetura acontece. É impossível analisá-la dissociada de um 

contexto influenciado por diversos elementos que se inter-relacionam, como a sociedade, sua 

memória coletiva, a cultura, entre outros. Essa inter-relação promove uma dinâmica que é 

influenciada pelas referências urbanas e identitárias criadas ao longo do tempo, que dão um 

sentido de lugar e pertencimento para aqueles que ali convivem. O lugar tem significados que 

podem ser identificados através daquilo que é preexistente. 

Analisando o bairro, verifica-se uma forte referência histórico-arquitetônica concebida, 

influenciada não só pelo modernismo europeu, mas também pelas concepções 

norteamericanas. O bem aqui avaliado não é um exemplar modernista como os que 

predominam no bairro, mas é possível identificar em sua arquitetura as influências estéticas e 

formais do período das prairies houses de Frank Lloyd Wright, que influenciou diversas 

construções belorizontinas, especialmente no bairro Cidade Jardim. 

 O bem cultural em análise neste relatório foi mantido ao longo dos anos desde a sua 

construção na década de 1950, preservando-se suas principais características originais, com 

poucas reformas ao longo do tempo, reformas estas harmônicas e respeitosas com a edificação 

e não promoveram descaracterizações. É possível ainda afirmar que o bem em questão agrega 

significado ao contexto do bairro, que ainda se mantém amplamente preservado diante das 

concepções idealizadas e realizadas na região, tendo sido indicado para proteção específica no 

estudo do Conjunto Urbano elaborado pela Diretoria e referendado pelo CDPCM-BH. 

Com o exposto, recomenda-se o 3º grau de proteção para o imóvel situado na rua 

Conde de Linhares nº 434 indicando o bem para tombamento, em consonância com a Lei nº 

3.802 de 06 de julho de 1984, que organiza a Proteção do Patrimônio Cultural do Município de 

Belo Horizonte. Essa proposta se sustenta no valor simbólico e referencial da edificação para a 
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região, já que reflete um característico tipo de construção da época importante para a memória 

e para a identidade do bairro Cidade Jardim e para a cidade de Belo Horizonte. 

 



 

 47 

 dossiê de tombamento  conde de linhares, 434 

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ANDRADE, Ferreira Rodrigo & MAGALHAES, Beatriz de Almeida. A Formação da Cidade IN: CASTRIOTA, 
LeonardoBarci ( org.). Arquitetura da Modernidade. BH: Editora da UFMG, 1998 
 
BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva - história média. Belo Horizonte: 
Fundação João Pinheiro, Centro de Estudo Históricos e Culturais, 1995. 
 
BITTENCOURT, José Neves. MHAB, MhAB. O sítio da Fazenda velha do Leitão, seus diversos prédios e seus 
museus, 1943-2000. IN: Reinventando o MHAB. O museu e seu Lugar na Cidade. BH: MhaB, 2004 
 
CARDOSO, Luiz Antônio Fernandes e OLIVEIRA, Olívia Fernandes. (org.). (Re)Discutindo o Modernismo. – 
Universalidade e diversidade do Movimento Moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil. Salvador: 
Mestrado em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal da Bahia, 1997. 
 
CASTRIOTA, Leonardo. Regulamentação ADE Cidade Jardim. Estudo não publicado realizado para a 
Prefeitura de Belo Horizonte, 2000. 
 
CAJAZEIRO, Karime Gonçalves. A Cidade Jardim Belo-Horizontina e o Campo do Patrimônio Cultural: 
representações, modernidade e modos de vida. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. 2010 
 
DOSSIÊ DE TOMBAMENTO Avenida Amazonas 1735. DIPC. 2016. 
 
DOSSIÊ DE TOMBAMENTO Rua Conde de Linhares 141. DIPC. 2013 
 
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). 
 
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. 
 
STARLING, Heloísa Murgel (et. alli.). Odontologia: história restaurada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2007.  
 

VASCONCELLOS, Sylvio de. Como cresce Belo Horizonte IN: Arquitetura e Engenharia, n 6, Ano I, 
nov/dez, Belo Horizonte, 1947. 
 

 



 

 48 

 dossiê de tombamento  conde de linhares, 434 

11. ANEXOS 

 
- Carta de anuência ao tombamento 
- Projeto aprovado pelo Conselho em 2018 
- Documentação do imóvel 


