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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Bens Imóveis/Estruturas Arquitetônicas (BI) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Designação Igreja São João Batista 

04. Endereço Praça Aníbal Fernandes 

05. Propriedade/Situação de propriedade Eclesiástica 

06. Responsável Aida Fátima Maia 

07. Situação de Ocupação Própria 

08. Análise do entorno - Situação e ambiência 
 
A Igreja está implantada na zona urbana de Pedro Leopoldo no bairro Dr. Lund. O acesso 
é por via asfaltada, próximo a linha férrea e a Praça Aníbal Fernandes. A edificação possui 
afastamento frontal e lateral esquerdo e direito, sendo a lateral direita tangente à Rua 
Cristóvão de Assis, por estar há cerca de 1 metro acima do nível da rua, não há grande 
impacto sonoro ou visual. Na divisa com os fundos temos a creche e o Posto de Saúde. 
Na lateral esquerda é edificado o salão paroquial e uma varanda, onde ocorrem as 
festividades e algumas atividades comunitárias. 
 
O entorno é bem arborizado por árvores de médio e grande porte, além de jardins que 
compõe o local. 
 
A iluminação é aérea. A captação da água pluvial é feita por bocas de lobo distribuídas ao 
longo da rua que conseguem suprir o volume de água local. A rua apresenta baixa 
inclinação onde apresenta passeios largos e bem conservados. As edificações existentes 
no entorno imediato possuem uma altimetria baixa variando de um a dois pavimentos. 
  
09. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 12 megapixel. 

Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 
 

Foto 01 – Fachada frontal 
Foto 02 – Vista da entrada da Igreja pela Praça 

Aníbal Fernandes  
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Foto 03 – Vista a partir da esquerda para a direita temos a varanda, Salão Paroquial e fachada 
frontal da Igreja. 

 

Foto 04 – Vista panorâmica da fachada lateral direita. 
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Foto 05 – Vista panorâmica do altar. 
 

Foto 06 – Vista panorâmica do interior da Igreja, onde é possível visualizar a planta da antiga 
capela em contraposição com o acréscimo das naves laterais. 

 

Foto 07 – Fachada lateral direita e fachada frontal. 
Fonte: Raquel C. Christófaro, março de 2008. 

Foto 08 – Fachada lateral esquerda. 
Fonte: Raquel C. Christófaro, março de 

2008. 
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Foto 09 – Detalhe do frontal e sineira. Foto 10 – Detalhe da entrada principal. 
Fonte: Raquel C. Christófaro, março de 

2008. 
  
10. Histórico 
 
A Igreja São João Batista está localizada no núcleo urbano de D. Lund, no município de 
Pedro Leopoldo. A capela foi iniciada no ano de 1905, por iniciativa da comunidade e sob 
a administração de Anna Luiza da Fonseca Vianna, esposa de Saturnino Martins Maia, 
proprietário das terras onde hoje está localizado o bairro Dr. Lund. O loteamento de suas 
terras se deu em detrimento da estrada de ferro que chegou à região. Segundo Aida Maia 
presidente do Conselho da Igreja, foi Sr. Saturnino quem doou o terreno para a construção 
da igreja. Ela relata que para angariar fundos, para a construção, foram feitas festas e 
arrecadação de doações com os moradores do município. 
 
A conclusão da construção da igreja se deu em 1909, data localizada no frontão da capela, 
em 1910 recebeu a benção do padre da região. A construção se deu pelo mestre de obras 
Sr. Francisco de Paulo Pereira. E em 1911 foi construído o Cruzeiro no adro da igreja São 
João Batista. 
 
“Em 1970, por iniciativa do Sr. Antônio José da Costa, o “Zezé” e Antonieta Vianna da Costa, 
conhecida como “Tueta” foi reformada a igreja: o forro, o coro e o altar eram de madeira e 
foram trocados por pedra são tomé e algumas paredes construídas novamente. O interior 
da igreja foi ampliado com as naves laterais. A capela foi reinaugurada em 16 de maio de 
1971. 
 
Em 1989, o salão paroquial foi construído sob a coordenação de Lúcia e Neusa Alves Costa, 
e inaugurado em 1991. O salão paroquial é um espaço utilizado por toda a comunidade, 
para festas, formaturas, encontros cursos, palestras e catecismos. Em 2002, a sacristia foi 
construída e concluída em 2003, recebeu o nome de sala Piedade de Assis, em 
homenagem a uma zeladora que dedicou a sua vida a igreja. 
 
Na sala de sacristia, podemos encontrar um pouco da história da igreja, através de um 
quadro relatando as primeiras zeladoras da igreja: Anna Luiza da Fonseca Vianna, 
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Francisca Maria Maia, Magdalena da Costa Silva, Piedade de Assis, Neusa Alves Costa. 
D. Neusa Alves Costa é a atual zeladora, desde 1989, com a construção do salão paroquial. 
 
Atualmente a presidente do Conselho da Igreja é Aida Fátima Maia. Desde 1968, o padre 
oficial da capela é Arthur Pimenta de Souza, com 74 anos. As celebrações religiosas são 
realizadas no primeiro domingo de cada mês às 17h30minh, e toda quarta-feira às 20h30m. 
As atividades da igreja são intensas, todo domingo a igreja é aberta e são realizadas 
celebrações do culto com os ministros da eucaristia, quatro pessoas da comunidade. 
 
Na Capela existem três imagens: São Sebastião, São João Batista e Nossa Senhora da 
Conceição. A igreja São João Batista é referência para a religiosidade local e orgulho para 
seus moradores, é um dos cartões postais da cidade. 
 
Segundo Aida, o conselho da igreja, há aproximadamente 6 anos decidiu consolidar a 
Novena Perpétua a São João Batista. Todo dia 24 de cada mês acontecem a cerimônia em 
que a imagem é levada para a casa da família e depois trazido de volta à igreja quando são 
feitas as orações. 
 
10.1 Motivação de Inventário 
 
Importância como exercício da fé católica, envolvendo a comunidade local e referência 
como registro histórico e cultural de manifestação religiosa e celebração popular presente 
no município. 
  
11. Uso Atual/Usos Antigos Ecumêmico 

12. Descrição 
 
Trata-se de uma edificação térrea, constituída de anexo com épocas e padrões diferentes 
que foram interligadas havendo comunicação interna entre elas. A primeira edificação 
sendo a capela que é mais antiga datada de 1905 apresenta características estilístico-
tipológicas da arquitetura colonial apresentado simetria na fachada frontal com três 
aberturas equidistantes, sendo uma porta central e duas janelas nas extremidades. As 
janelas e a porta possuem a porção superior arqueada sendo que a porta é de madeira com 
duas bandeiras de abrir pintadas com tinta branca. As janelas que não são mais as originais 
são do tipo basculante com estrutura de ferro e vidro fantasia. Ao redor da edificação existe 
um passeio com cimentado grosso. O acesso frontal da capela é feito por um caminho plano 
com blocos de concreto intertravado de duas cores sendo o concreto e o laranja e um jardim 
gramado nas laterais.  
 
A planta da capela é irregular. Possui frontão triangular onde uma cruz coroa o ápice do 
frontão. No centro do frontão existe um elemento em massa com a inscrição “1909” que foi 
a data de finalização da construção da capela. O telhado é de duas águas, na qual não é 
mais o original que foi substituído por telhas cerâmicas tipo colonial capa e canal 
semelhante à original. O beiral é de 30 cm sem uso de calhas. O madeiramento também foi 
reformando retirando as peças comprometidas, restando apenas as que estavam em bom 
estado de conservação. O piso também não é mais o original. 
 
Possui um bloco deslocado da fachada principal onde duas portas dão a acesso ao interior 
da capela. As fachadas laterais são compostas por três janelas tipo veneziana com 
estrutura de ferro e vidro fantasia com aberturas equidistantes. Em 2016 devido um roubo 
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realizado foram acrescentadas grades de ferro compostas por barras cilíndricas em todas 
as janelas. 
 
A fachada frontal apresenta elementos ornamentais em massa pintados na cor azul. Dois 
pináculos fazem o acabamento da estrutura lateral da alvenaria. A alvenaria interna e 
externa é pintada com tinta acrílica branca. Na porção posterior no encontro com a casa 
paroquial encontra-se uma torre sineira e no alto da torre encontra-se uma cruz que é o 
símbolo maior do cristianismo. Uma grade de ferro faz o fechamento do terreno da capela. 
 
Na área externa possui alguns bancos que aproveitam a sombra de uma frondosa árvore e 
que proporciona uma agradável sombra para os fiéis. 
  
13. Proteção Legal 
 
Não há, propõe-se o inventário para fins de registro documental. 
  
14. Estado de Conservação 

Bom 

15. Análise do Estado de Conservação 
 
A edificação encontra-se em bom estado de conservação apresentando sistema estrutural 
integro, sem problemas aparentes. As alvenarias encontram-se sem problemas no 
acabamento ou na pintura. Os elementos de vedação apresentam-se íntegros. 
  
16. Fatores de degradação 
 
A falta de manutenção preventiva e periódica é o principal fator de degradação, como a 
exposição das peças de madeira ao ataque de cupins e a falta de barreiras nas alvenarias 
contra a umidade ascendente pelo piso e na cobertura. 
  
17. Medidas de conservação 
 
Conservação diária de limpeza, reparo na pintura das paredes e das esquadrias de 
madeira e de ferro e manutenção periódica da cobertura. 
  
18. Intervenções 
 
Em 1970 foi reformado o forro, o coro, o altar que foi substituído por pedra são tomé e 
algumas paredes reconstruídas. O interior da igreja foi ampliado com as naves laterais. 
Em 1989, o salão paroquial foi construído. Em 2002, a sacristia foi construída e concluída 
em 2003. 
  
19. Referências Bibliográficas 
 
Acervo documental da Igreja São João Batista. 
 
Fontes orais: Entrevista concedida à Lucimar Lacerda Machado e Raquel Córdova 
Christófaro pela Sra. Aida Fátima Maia – moradora e presidente do conselho da igreja. 
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                      Entrevista concedida à Anellise Vieira Costa pela Sra. Aida Fátima Mais, 22 
de novembro de 2018. 
  
20. Informações Complementares 

Sem referência. 

21. Ficha Técnica 

Levantamento | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Elaboração | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Revisão | novembro - 2018  
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Bens Imóveis/Estruturas Arquitetônicas (BI) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Designação Edificação residencial 

04. Endereço Praça Aníbal Fernandes, nº 6 

05. Propriedade/Situação de propriedade Orlando Maia/Propriedade particular privada 

06. Responsável Aida Fátima Maia 

07. Situação de Ocupação Própria 

08. Análise do entorno - Situação e ambiência 
 
A edificação residencial está localizada na área urbana do distrito de Doutor Lund, município 
de Pedro Leopoldo, no entorno da Praça Anibal Fernandes, estando implantada em terreno 
plano, em lote de esquina com a rua Saturnino Maia. A Praça apresenta jardins gramados 
e árvores de grande porte que garantem sombra sobre os bancos proporcionando 
agradável ambiência. O bucólico cenário é pontuado pela Igreja, o prédio da Estação 
Ferroviária e a Casa dos antigos funcionários da Estação, pontos referenciais da localidade. 
 
As edificações do entorno são de uso residencial, de um a dois pavimentos, com referências 
arquitetônicas e estilísticas coloniais e ecléticas. Estão implantadas no alinhamento ou com 
afastamentos frontais e no nível da rua. O estado de conservação dos imóveis, em geral, é 
bom. A tranquila via que contorna a praça é pavimentada por piso pavimentado intertravado 
e apresenta pouco movimento de veículos. A rua Antônio Elias sofre alargamento em frente 
a praça e o passeio é ladeado por jardins e bancos. 
  
09. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 12 megapixel. 

Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 

 

Foto 01 - Fachada frontal e lateral direita. Foto: 
Maria Clarisse S. de Paula Pinto, 2009 

Foto 02 – Fachada frontal. 
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Foto 03 – Fachada lateral esquerda 
 
 

Foto 05 – Detalhe da escada de entrada 
 
 

 
 
 

Foto 04 – Vista da fachada lateral esquerda 

Foto 06 – Panorama fachada lateral direita. 
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Foto 07- Fachada lateral direita e posterior – Rua 
Saturnino Maia. Foto: Maria Clarisse S. de Paula 

Pinto, 2009 

Foto 08 - Fachada lateral direita e posterior –
 Rua Saturnino Maia.  

  
10. Histórico 
 
A casa foi construída em 1930 pelo Sr. Mário Martins Maia. Ele era casado com D. Francisca 
Maria Maia e teve muitos filhos: Mário Martins Maia Filho, Antônio Martins Maia, Aida Maria 
Maia, Milton Maia, Rita de Cássia Maia, Geraldo Maia, Sebastião Maia, Maria José Maia, 
José Maia, falecido ainda criança, e Orlando Maia. Antes de terem os filhos, o casal morava 
em uma casa menor atrás dessa edificação. O Sr. Mário era um homem rico, proprietário 
da Lapa Vermelha e outros imóveis próximos. O Sr. Mário Martins Maia faleceu em 1943 e 
sua esposa, em 1947. Seus filhos herdaram os imóveis dos pais, entre a casa em que 
viviam. Os rapazes eram todos solteiros, com exceção do Sr. Orlando Maia que se casou 
em 1958 e foi morar com sua esposa, D. Rosa Maria Maia, em uma casa próxima. Eles 
costumavam fazer festas animadas e o local era conhecido como “A Casa do Baile”. Os 
filhos do casal Mário e Francisca faleceram nos anos de 1970, 1980 e 1990. O Sr. Mário 
Martins Maia Filho faleceu em 1977, o Sr. Antônio Martins Maia, o Sr. Milton Maia, D. Rita 
de Cássia Maia e o Sr. Geraldo Maia faleceram nos anos de 1980 e o Sr. Sebastião Maia 
e D. Maria José Maia faleceram nos anos de 1990. Na década de 1990, com o falecimento 
dos pais e da maioria dos irmãos, o Sr. Orlando comprou de seus familiares, irmãos e 
sobrinhos, as outras partes da herança e passou a ser o único proprietário do imóvel. 
Atualmente, o imóvel encontra-se em processo de inventário entre as herdeiras Márcia 
Regina Maia e Aida Fátima Maia, sendo a Aida a responsável pela manutenção do imóvel. 
 
10.1 Motivação de Inventário 
 
A edificação residencial é exemplar da produção arquitetônica do início do século XX do 
município de Pedro Leopoldo e um bem integrante do acervo histórico e arquitetônico da 
localidade. 
  
11. Uso Atual/Usos Antigos Residencial 

12. Descrição 
 
A edificação residencial urbana, datada de 1930, apresenta referências arquitetônicas e 
estilísticas coloniais. Está implantada no alinhamento, com afastamento lateral esquerdo e 
de fundos, em terreno plano, de esquina e com área total de 3800 m². Apresenta partido 
em “L” e é composta por um pavimento que está elevado do solo por embasamento. O 
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passeio frontal à residência é em cimentado áspero e é estreito. O sistema construtivo é 
em alvenaria estrutural com coroamento em telhado, de múltiplas águas, em estrutura de 
madeira e telhas de barro tipo capa e canal e beiral simples. 
 
O acesso à residência é pela lateral esquerda da edificação através de escada. A porta 
principal de entrada garante acesso a sala de estar. São ao todo cinco quartos. A sala de 
estar faz ligação, através de uma circulação, com a sala de jantar para a qual está voltada 
a cozinha e o sanitário. Através da cozinha chega-se a um alpendre localizado na fachada 
posterior e uma escada leva ao grande quintal que está ocupado pelo mato e onde 
encontra-se uma cobertura em telhas de fibrocimento, utilizada como área de serviço. 
 
Internamente, o piso é em tabuado de madeira, alvenarias com pintura na cor pêssego e 
telha vã. Apenas na sala de jantar, um dos quartos e parte da circulação possuem forro de 
madeira com pintura na cor cinza. A cozinha e o alpendre têm piso em ardósia. No sanitário 
o piso é cerâmico, alvenaria revestida com cerâmica a meia altura e restante com pintura e 
teto em laje com pintura. Os materiais de acabamento encontram-se em mal estado de 
conservação. 
 
Externamente, o pano de vedação recebeu pintura na cor azul clara e embasamento com 
pintura na cor azul mais escura, sendo rasgado por aberturas retangulares com moldura na 
cor branca e verga alteada. As fachadas não recebem tratamento ornamental. A janela do 
sanitário é em estrutura metálica com vedação em vidro, resultado de intervenção posterior 
na edificação. As demais são em madeira com duas folhas cegas de abrir para dentro, com 
pintura na cor azul escuro.  As portas são de madeira, com uma folha cega de abrir, também 
com pintura na cor azul escuro. 
  
13. Proteção Legal 
 
Nenhuma, propõe-se o inventário para registro documental. 
  
14. Estado de Conservação 

Regular 

15. Análise do Estado de Conservação 
 
A edificação encontra-se em estado de conservação regular. Algumas problemas são 
evidentes devido a falta de manutenção constante. As alvenarias apresentam incidência de 
rachaduras e fissuras, descolamento do reboco e sujidade aderida. Externamente a porção 
inferior  das paredes apresentam manchas de umidade e lodo. As portas e janelas de 
madeira, os forros e o engradamento do telhado em madeira apresentam ataque de cupins.  
 
O telhado possui grandes frestas devido ao deslocamento de telhas e consequentemente 
goteiras que danificam progressivamente os materiais de acabamento. As madeiras que 
compõe a cachorrada se encontram em estado de decomposição sendo necessária a sua 
reparação, e como se pode visualizar atraves das Fotos 01 e 02, as estruturas do telhado 
se encontram fragilizadas, formando uma “barriga” na fachada frontal da edificação. Como 
a vistoria técnica no telhado não foi possível supõe-se que alguma das tessouras ou caibros 
estejam danificados. 
  
16. Fatores de degradação 
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A falta de manutenção preventiva e conservação da propriedade é o principal fator de 
degradação, como a exposição das peças de madeira ao ataque de cupins e a falta de 
barreiras nas alvenarias contra a umidade ascendente pelo piso e na cobertura. 
  
17. Medidas de conservação 
 
É necessária uma intervenção na edificação buscando sua conservação e garantindo a 
integridade das alvenarias e dos elementos estruturais. Deverá ser sanado o problema das 
infiltrações no telhado através da recuperação do manto da cobertura. Em seguida os 
acabamentos internos deverão ser recuperados e restaurados, como por exemplo, o 
tabuado em madeira e os forros. 
 
18. Intervenções 
 
A janela do sanitário é em estrutura metálica com vedação em vidro, resultado de 
intervenção posterior na edificação. Os forros de madeira que estavam em mal estado de 
conservação foram retirados na maioria dos cômodos. 
  
19. Referências Bibliográficas 
 
Fontes orais: Entrevista concedida à Maria Clarisse S. de Paula Pinto e Liliane Faria Corrêa 
Pinto pela Sra. Márcia Regina Maia, março de 2009. 
  
20. Informações Complementares 

Sem referência.  
21. Ficha Técnica 
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Bens Imóveis/Estruturas Arquitetônicas (BI) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Designação Edificação residencial 

04. Endereço Praça Aníbal Fernandes, nº 36 

05. Propriedade/Situação de propriedade 
Maria Zilar Moreira/Propriedade particular 
privada 

06. Responsável Maria Zilar Moreira 

07. Situação de Ocupação Própria 

08. Análise do entorno - Situação e ambiência 
 
A edificação residencial está localizada no entorno da Praça Anibal Fernandes, área urbana 
do distrito de Doutor Lund, município de Pedro Leopoldo. Está implantada em terreno plano 
e tem acesso pela via que circunda a praça. A tranquila via é pavimentada por piso 
intertravado na cor vermelha e apresenta pouco movimento de veículos. Os jardins 
gramados e árvores de grande porte nos canteiros da praça Anibal Fernandes garantem 
sombra sobre os bancos proporcionando agradável ambiência. O bucólico cenário é 
pontuado pela Igreja, o prédio da Estação Ferroviária e a Casa dos antigos funcionários da 
Estação, pontos referenciais da localidade. 
 
As edificações do entorno são de uso residencial, de um a dois pavimentos, com referências 
arquitetônicas e estilísticas coloniais. Estão implantadas no alinhamento ou com 
afastamentos frontais e no nível da rua. O estado de conservação dos imóveis, em geral, é 
bom. As edificações são providas de rede de abastecimento de água, esgotamento sanitário 
e iluminação pública. 
  
09. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 12 megapixel. 

Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 
 

 

Foto 01 - Fachada frontal. Foto 02 – Detalhe da esquadria de 
madeira 
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Foto 03 – Panorâmica do entorno da edificação. Começando pela lateral direita, em azul, a 
edificação residencial nº 06 e no extremo da lateral esquerda a edificação nº 70. 

 

Foto 04 – Vista da Praça Aníbal Fernandes e em 
segundo plano a edificação residencial. 

Foto 05 - Fachada frontal. Foto: Maria 
Clarisse S. de Paula Pinto, 2009 

  
10. Histórico 
 
A casa foi construída por D. Maria de Lourdes Maia, em 1927. Ela era filha do Sr. Saturnino 
Maia e D. Ana Luiza Fonseca Vianna. Ela era casada com o Sr. João Maia. Ele era boticário 
e fabricante de caixões. Mantinha sua farmácia no imóvel ao lado. O casal Maria de Lourdes 
e João teve vinte e dois filhos, alguns deles se dedicaram a vida religiosa. Eles se mudaram 
para Belo Horizonte em 1950 e venderam o imóvel para o Sr. Antônio Português. Ele era 
de Portugal e residiu na edificação depois que a adquiriu até falecer. Ele se casou duas 
vezes, mas não teve filhos. Sua segunda esposa era conhecida como D. Bilica. A sobrinha 
de sua segunda esposa, D. Maria Zilar Moreira, recebeu o imóvel de herança, na década 
de 1980, quando seus tios faleceram. Segundo Márcia Regina Maia, D. Bilica faleceu dois 
anos depois de seu marido. D. Maria Zilar Moreira, atual proprietária do imóvel, é casada 
com o Sr. Waldir Teixeira Moreira e eles moram em Belo Horizonte. Costumam ir a Dr. Lund 
para passear nos finais de semana. 
 
10.1 Motivação de Inventário 
 
O bem constitui uma edificação residencial, exemplar da produção arquitetônica do início 
do século XX do município de Pedro Leopoldo, bem integrante do acervo histórico e 
arquitetônico da localidade. 
  
11. Uso Atual/Usos Antigos Residencial 
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12. Descrição 
 
A edificação residencial urbana, datada de 1927, apresenta referências arquitetônicas e 
estilísticas ecléticas, utilizando-se de ornamentação simplificada na fachada frontal como 
recurso formal. Está implantada no alinhamento, com afastamentos laterais em terreno 
plano. Apresenta partido retangular, acrescido de anexos e é composta por um pavimento 
que está um pouco elevado do solo. O passeio frontal à residência é em cimentado áspero 
e é estreito. O sistema construtivo é em alvenaria estrutural com coroamento em telhado, 
de duas águas, em estrutura de madeira e telhas de barro tipo capa e canal e beiral simples. 
 
O acesso à residência é pela lateral direita da edificação através de escada. O alpendre 
lateral protege a entrada da edificação. Externamente, o pano de vedação recebeu pintura 
na cor lilás e embasamento frisado com pintura na cor marrom. A fachada frontal recebe 
tratamento ornamental em relevo com pintura na cor branca. A ornamentação enfatiza as 
linhas principais de composição da fachada e cria ritmo através da marcação dos vãos das 
janelas. As janelas são em madeira com pintura na cor marrom, duas folhas de abrir e 
vedação em veneziana vazada e vidro. O acesso ao alpendre lateral é através de portão 
em estrutura metálica que recebe pintura na cor marrom. 
 
Internamente possui quatro quartos, sala, copa, cozinha e sanitário, em bom estado de 
conservação (informação oral). O piso é em tabuado largo de madeira, forro de madeira e 
as alvenarias recebem pintura. O sanitário e cozinha recebem revestimentos cerâmicos. 
  
13. Proteção Legal 
 
Nenhuma, é proposto o inventário para registro documental. 
  
14. Estado de Conservação 
 
Bom 
  
15. Análise do Estado de Conservação 
 
A edificação encontra-se em bom estado de conservação e não apresenta indícios de 
comprometimento. Alguns problemas são evidentes devido a ação do tempo, como 
descascamento da pintura externa. 
  
16. Fatores de degradação 
 
A falta de manutenção preventiva é o principal fator de degradação. A ação do tempo 
resulta em danos à edificação, comprometendo o estado de conservação dos materiais de 
acabamento. 
  
17. Medidas de conservação 
 
A manutenção periódica preventiva é necessária para se evitar o desgaste natural dos 
materiais pela ação do tempo e pelo uso constante. 
  
18. Intervenções 
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Segundo fonte oral, foram realizadas intervenções no telhado da edificação com o 
propósito de conservação e colocação do portão metálico frontal. 
  
19. Referências Bibliográficas 
 
Fontes orais: Entrevista concedida à Maria Clarisse S. de Paula Pinto e Liliane Faria 
Corrêa Pinto pela Sra. Márcia Regina Maia, março de 2009. 
  
20. Informações Complementares 

Sem referência. 

21. Ficha Técnica 
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Bens Imóveis/Estruturas Arquitetônicas (BI) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Designação Edificação residencial 

04. Endereço Praça Aníbal Fernandes, nº 70 

05. Propriedade/Situação de propriedade 
Carlos Aníbal Fernandes/Propriedade 
particular privada 

06. Responsável Carlos Aníbal Fernandes 

07. Situação de Ocupação Própria 

08. Análise do entorno - Situação e ambiência 
 
A edificação residencial está localizada na área urbana do distrito de Doutor Lund, município 
de Pedro Leopoldo, no entorno da Praça Anibal Fernandes, em frente à Igreja de São João 
Batista. Está implantada em terreno plano, em lote de esquina com a rua Antônio Elias. A 
Praça apresenta jardins gramados e árvores de grande porte que garantem sombra sobre 
os bancos proporcionando agradável ambiência. O bucólico cenário é pontuado pela Igreja 
de São João Batista, localizada em frente à edificação e o prédio da Estação Ferroviária e 
a Casa dos antigos funcionários da Estação, pontos referenciais da localidade, que se 
encontram nas proximidades. 
 
As edificações do entorno são de uso residencial, de um a dois pavimentos, com referências 
arquitetônicas e estilísticas coloniais e ecléticas. Estão implantadas no alinhamento ou com 
afastamentos frontais e no nível da rua. O estado de conservação dos imóveis, em geral, é 
bom. A tranquila via que contorna é pavimentada com piso intertravado vermelho e 
apresenta pouco movimento de veículos. A rua Antônio Elias sofre alargamento em frente 
à praça e o passeio lindeiro é ladeado por jardins e bancos. As edificações são providas de 
rede de abastecimento de água, esgotamento sanitário e iluminação pública. 
  
09. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 12 megapixel. 

Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 05 - Vista da 
Igreja São João 
Batista, fachada 

frontal da edificação 
residencial. 
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Foto 02 - Vista da Praça Aníbal Fernandes, 
fachada frontal e lateral direita. Foto: Maria 

Clarisse S. de Paula Pinto, 2009. 

Foto 03 - Vista da Praça Aníbal Fernandes, 
fachada frontal e lateral direita. 

 

Foto 04 – Fachada lateral direita. Foto 05 – Detalhe das esquadrias em madeira 
das fachadas. 

  
10. Histórico 
 
O imóvel foi construído em 1924 pelo Sr. Aníbal Fernandes. O Sr. Aníbal Fernandes era 
carioca e foi funcionário da rede ferroviária Central do Brasil. Ele se mudou para Dr. Lund 
no início do século XX. Segundo Márcia Regina Maia, ele gostou do lugar e quis ficar. No 
distrito de Dr. Lund ele conheceu D. Florisbela Maia Fernandes, se apaixonou e se casou. 
Ele teve seis filhos: Moacir Fernandes, Mauro Fernandes, Nilde Fernandes, Eurídice 
Fernandes, Maria Eugênia Fernandes, Edésio Fernandes e Aníbal Fernandes Filho. Eles 
se mudaram da casa nos anos de 1930, para Belo Horizonte, para que os filhos pudessem 
estudar na capital. Depois que a família se mudou, o Sr. João Batista Maia, irmão de D. 
Florisbela, ficou morando na edificação. Em 1947, o Sr. Aníbal faleceu em Belo Horizonte. 
O imóvel passou para seus filhos e sua esposa que mantiveram o Sr. João Batista na casa. 
O Sr. João Batista faleceu em 1967 e o imóvel ficou fechado. Ele foi deteriorando com a 
ação do tempo e os moradores de Dr. Lund começaram a criar um imaginário em torno da 
casa abandonada. Alguns diziam que o local era mal assombrado. O imóvel que ainda 
estava no inventário do Sr. Aníbal foi vendido para o Sr. Carlos Aníbal Fernandes na década 
de 1980, antes do falecimento de D. Florisbela. Ele era neto de D. Florisbela e do Sr. Aníbal. 
A avó do Sr. Carlos, D. Florisbela, faleceu na capital mineira 
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10.1 Motivação de Inventário 
 
O bem constitui uma edificação residencial, exemplar da produção arquitetônica do início 
do século XX do município de Pedro Leopoldo, bem integrante do acervo histórico e 
arquitetônico da localidade. 
  
11. Uso Atual/Usos Antigos Residencial 

12. Descrição 
 
A edificação residencial urbana, datada de 1924, apresenta referências arquitetônicas e 
estilísticas ecléticas. Utiliza-se de elementos construtivos como platibanda, ornamentação 
simplificada na fachada frontal, cornija ressaltada e pináculos como recurso formal. Sofreu 
intervenções que a descaracterizou ao longo do tempo, como a modificação na varanda 
lateral e ampliação. Está implantada em lote de esquina, em terreno plano, no alinhamento 
e com afastamento lateral. Apresenta partido retangular e é composta por um pavimento. 
O passeio frontal à residência é em cimentado áspero e estreito. O sistema construtivo é 
em alvenaria estrutural com coroamento em telhado de estrutura de madeira, telhas 
cerâmica tipo plana e beiral simples. A cobertura de duas águas, está disposta em dois 
níveis. O telhado mais baixo se prolonga na lateral direita da edificação, como varanda. 
 
O acesso á residência é pela lateral direita da edificação através de uma pequena escada 
que ocupa toda a largura do passeio. A varanda lateral protege a entrada da edificação. 
Internamente possui quatro quartos, sala, copa, cozinha e sanitário, além de área de lazer 
e casa de bonecas. (informação oral). 
 
Externamente, o pano de vedação recebeu pintura na cor amarela. A fachada frontal recebe 
tratamento ornamental em relevo com pintura na cor branca. A ornamentação enfatiza as 
linhas principais de composição da fachada e cria ritmo através da marcação dos vãos das 
janelas. As janelas são em madeira de duas folhas de abrir e vedação em veneziana vazada 
e vidro. Um muro com pintura na cor amarela e grade metálica branca sobre ele, situado no 
alinhamento, na lateral direita da edificação e parte da fachada frontal delimita a área do 
lote onde está situado o bem. 
  
13. Proteção Legal 
 
Nenhuma, propõe-se inventário para registro documental. 
  
14. Estado de Conservação 
 
Bom 
  
15. Análise do Estado de Conservação 
 
A edificação encontra-se em bom estado de conservação e não apresenta indícios de 
comprometimento. Alguns problemas são evidentes devido a ação do tempo, como 
manchas de umidade na porção inferior das paredes externas 
  
16. Fatores de degradação 
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A falta de manutenção preventiva é o principal fator de degradação. A ação do tempo 
resulta em danos à edificação, comprometendo o estado de conservação dos materiais de 
acabamento. 
  
17. Medidas de conservação 
 
A manutenção periódica é necessária para se evitar o desgaste natural dos materiais pela 
ação do tempo e pelo uso constante. 
  
18. Intervenções 
 
Na década de 80, aproximadamente, o atual proprietário reformou a edificação. A área da 
cozinha, copa e sanitário foi ampliada e os acabamentos modificados. 
  
19. Referências Bibliográficas 
 
 
Fontes orais: Entrevista concedida à Maria Clarisse S. de Paula Pinto e Liliane Faria 
Corrêa Pinto pela Sra. Márcia Regina Maia, março de 2009. 
  
20. Informações Complementares 

Sem referência. 

21. Ficha Técnica 
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Bens Imóveis/Estruturas Arquitetônicas (BI) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Designação 
Casa dos funcionários da Estação Ferroviária 
de Dr. Lund 

04. Endereço Rua Antônio Elias, s/n 

05. Propriedade/Situação de propriedade Rede Ferroviária 

06. Responsável Rede Ferroviária 

07. Situação de Ocupação Cessão de uso 

08. Análise do entorno - Situação e ambiência 
 

09. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 12 megapixel. 

Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 
 

10. Histórico 

 

10.1 Motivação de Inventário 
 

11. Uso Atual/Usos Antigos  

12. Descrição 
 

13. Proteção Legal 
 

14. Estado de Conservação 
 

15. Análise do Estado de Conservação 
 

16. Fatores de degradação 
 

17. Medidas de conservação 
 

18. Intervenções 
 

19. Referências Bibliográficas 
 

20. Informações Complementares 
 

21. Ficha Técnica 

Levantamento | novembro - 2018 Anellise Vieira Costa | 
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Bens Imóveis/Estruturas Arquitetônicas (BI) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Designação 
Pontes do Distrito de Dr. Lund sobre o 
Ribeirão da Mata 

04. Endereço 

1. Antiga ponte de madeira: acesso pela 
Rua Mestre Roque, esquina com Rua 
Prof. Alzira Galdino dos Reis Silva 

2. Antiga ponte Bento Gonçalves: acesso 
pela Rua José Leão 

3. Ponte Geraldo França Simões: Avenida 
Lincoln Diogo Viana 

05. Propriedade/Situação de propriedade Pública 

06. Responsável Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo 

07. Situação de Ocupação Pública 

08. Análise do entorno - Situação e ambiência 
 
As pontes do distrito de Doutor Lund permitem à população transpor o Ribeirão da Mata 
que corta a localidade. A bacia hidrográfica do Ribeirão da Mata compreende os municípios 
de Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, 
Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São José da Lapa e Vespasiano. A nascente do Ribeirão 
da Mata está na região de Matozinhos e a bacia localiza-se na margem esquerda do Rio 
das Velhas. O Ribeirão da Mata é um dos principais poluidores da Bacia do Rio das Velhas, 
pois recebe esgoto e efluentes industriais sem tratamento de quase todos os municípios e 
distritos da região. O percurso do Ribeirão da Mata que passa  pela área urbana do 
município de Pedro Leopoldo, estão instaladas em sua maioria indústrias, fábricas e 
comércios realizionados à automotores e alguns postos de gasolina, reforçando a ideia do 
local como insalubre. 
  
09. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 12 megapixel. 

Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 
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Foto 01 – Localização das atuais pontes do Distrito de Dr. Lund. 
 

Foto 02 - Ponte Bento Gonçalves em ruína – 
Jornal Estado de Minas Gerais, 7 de março de 

1996. Acervo particular de Márcia Regina 
Maia. 

 

Foto 03 - Atual ruína da antiga Ponte Bento 
Gonçalves, novembro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO 

 

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo 
Rua Dr. Cristiano Otoni, 555 - centro. Pedro Leopoldo - MG - Cep.: 33.600-000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 04 - Ponte Bento Gonçalves em ruína – 
Jornal Estado de Minas Gerais, 7 de março de 

1996. Acervo particular de Márcia Regina 
Maia. 

 
Foto 05 - Atual ponte para travessia de 

pedestres, Rua Prof. Alzira Galdino. 
 

 

 
Foto 06 – Vista da entrada da passarela - Foto: 

Maria Clarisse S. de Paula Pinto, 2009. 
 

 
Foto 07 – Vista da entrada da passarela. 

 

 
 

 
 
 
 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO 

 

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo 
Rua Dr. Cristiano Otoni, 555 - centro. Pedro Leopoldo - MG - Cep.: 33.600-000 

 

Foto 08 – Vista da saída para a MG-424. 

 
  

10. Histórico 
 
A primeira ponte da região feita sob o Ribeirão da amta foi construída em madeira por 
Afonso Durão em 1935 para a travessia de pedestres, servindo de passagem para os 
morades de Dr. Lund à “estrada asfaltada”, atual Rodovia MG – 424.  
 
Nos anos de 1970, foi inaugurada uma ponte de concreto para passagem de pedestres e 
veículos, a Ponte Dr. Bento Gonçalves, que precisaria de um desvio do rio para ser usada. 
Assim, o ribeirão foi desviado depois de cinco anos de construção da ponte. Em 1996, 
houve uma grande enchente que levou todas as pontes sobre o Ribeirão da Mata e deixou 
os moradores de Dr. Lund em uma situação difícil. Eles precisavam ir até Pedro Leopoldo 
para pegar ônibus para qualquer lugar, ao invés de poder atravessar o rio e utilizar o 
transporte que seguia pela estrada. A ponte de concreto ficou no meio do rio, estrangulando 
a passagem da água por dois anos. Os moradores do distrito, diante do descaso da 
prefeitura em refazer a passagem, fizeram um caminho improvisado nos escombros da 
ponte para a travessia de pedestres. Mas esse trajeto improvisado não permitia o acesso 
de automóveis que ainda precisavam ir até Pedro Leopoldo para pegar a estrada. Assim, o 
Sr. Mário Calisto Maia, morador de Dr. Lund e conhecido como Liu, construiu uma 
passagem com manilhas que funcionava para os automóveis na época da seca, mas no 
período de chuvas, ela era ocupada pelas águas.  
 
Em setembro de 1998, foi inaugurada a ponte Geraldo França Simões que proporcionou a 
travessia de carros sobre o Ribeirão da Mata. Hoje, há 100 metros do local onde havia a 
ponte que ruiu em 1996, foi feita uma passarela de pedestres que é usada diariamente e 
do meio do percurso é possível ver o que sobrou da ponte caída. 
 
10.1 Motivação de Inventário 
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As pontes constituem estruturas urbanas referenciais e marcos na paisagem, bem 
integrante do acervo urbano e histórico do distrito de Doutor Lund. 
  
11. Uso Atual/Usos Antigos Institucional (Via de passagem) 

12. Descrição 
 
A ponte antiga de madeira, construída em 1935 sob o Ribeirão da Mata, não mais existe. A 
ponte Bento Gonçalves, que foi inaugurada nos anos de 1970, era em estrutura de concreto 
e teve sua estrutura arruinada após enchente em 1996. Possuia 30m de extensão e ligava 
o distrito à MG-424. A ponte atual é a Geraldo França Simões conhecida como ponte da 
Precon com acesso pela rua Octávio Costa e Avenida Lincoln Diogo Viana. Sua estrutura é 
em concreto armado, com pista dupla, mão e contra-mão e pavimentação asfáltica. 
 
Nas proximidades do local onde havia a antiga Ponte Bento Gonçalves há atualmente 
uma passarela de pedestres. Ela transpõe o Ribeirão da Mata, com acesso pela rua 
Professora Gladino dos Reis Silva levando à MG-424. É em estrutura metálica com 
pintura na cor azul. 
  
13. Proteção Legal 
 
Não há, propõe-se o inventário para registro documental. 
  
14. Estado de Conservação 
 
Ponte Geraldo França Simões: Bom 
 
Ponte de pedestres: Bom 
  
15. Análise do Estado de Conservação 
 
Ponte Geraldo França Simões: Encontra-se em bom estado de conservação, não 
apresentando sinais de comprometimento, sendo necessária avaliação especializada para 
a confirmação de sua estabilidade estrutural; 
 
Ponte de pedestres: Encontra-se em bom estado de conservação, porém algumas das 
chapas de metal que compõem o piso da mesma encontram-se com aparência 
enferrujada e a pintura descolorida devido à ação do tempo. 
  
16. Fatores de degradação 
 
A falta de manutenção preventiva é o principal fator de degradação, além da ação do 
tempo e uso. 
  
17. Medidas de conservação 
 
Manutenção periódica para a prevenção de problemas estruturais que possam surgir ao 
longo do tempo. 
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18. Intervenções 
 
Não há registro de intervenções. 
  
19. Referências Bibliográficas 
UMA TRAVESSIA perigo. Estado de Minas, Belo Horizonte, 7 de março de 1996. 
 
MANUELZÃO. Ocupação da bacia do Ribeirão da Mata compromete rios da região. 
Disponível em www.manuelzao.ufmg.br. Acesso em mar. de 2009. 
 
GOOGLE Earth. Doutor Lund. Disponível em: <http://earth.google.com>. Acesso em: 26 
de nov. de 2018. 
 
HISTÓRIA DE PEDRO LEOPOLDO em Pedro Leopoldo: Disponível em 
<www.pedroleopoldo.mg.gov.br> Acesso em 27 de nov. de 2018. 
 
Fontes orais: Entrevista concedida à Maria Clarisse S. de Paula Pinto e Liliane Faria 
Corrêa Pinto pela Sra. Márcia Regina Maia, março de 2009. 
  
20. Informações Complementares 

Sem referência. 

21. Ficha Técnica 

Levantamento | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Elaboração | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Revisão | novembro - 2018  
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Bens Imóveis/Estruturas Arquitetônicas (BI) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Designação Escola Estadual Dr. Roberto Belisário Viana 

04. Endereço Rua Saturnino Mais, nº 60 

05. Propriedade/Situação de propriedade Estado de Minas Gerais/Propriedade pública 

06. Responsável 
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo – 
Secretaria de Educação 

07. Situação de Ocupação Pública 

08. Análise do entorno - Situação e ambiência 
 
A Escola Estadual Dr. Roberto Belisário Vianna está implantada na zona urbana de Pedro 
Leopoldo no bairro Dr. Lund. O acesso é por via asfaltada, próximo Praça Aníbal Fernandes. 
A edificação possui afastamento frontal e lateral direito e o entorno é arborizado possuindo 
árvores de médio a grande porte. 
 
A iluminação é aérea. A captação da água pluvial é feita por bocas de lobo distribuídas ao 
longo da rua que conseguem suprir o volume de água local. A rua apresenta baixa 
inclinação onde apresenta passeios largos e bem conservados. No passeio de frente para 
a escola foi instalado um gradil paralelo ao muro de fechamento da escola e a rua que serve 
de proteção para os alunos evitando que eles saiam diretamente para a rua evitando assim 
acidentes. As edificações existentes no entorno imediato possuem uma altimetria baixa 
variando de um a dois pavimentos. 
  
09. Documentação Fotográfica  Fotografia digital, 12 megapixel. 
Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 
 

10. Histórico 
 
A primeira escola da região de dr. Lund no município de Pedro Leopoldo tem origem com a 
fundação do povoado no início do século XX. Com o povoamento da região foi necessário 
o estabelecimento de uma escola para atender a população. A primeira escola do distrito 
de Dr. Lund foi instalada em 1908, funcionava a título precário. Em 1917 foi construído o 
prédio próprio e a escola passou a funcionar em melhores instalações. Com o aumento do 
povoado de Dr. Lund, instalou-se em 1930 a primeira escola mista rural, com duas 
professoras. 
 
A Escola Estadual Dr. Roberto Belisário Vianna foi criada em 31 de março de 1966, no 
Governo do Prefeito Caetano Azevedo Carvalho. Em 1969, através de um decreto estadual 
n 12.193 a escola existente passou a denominar-se Escola Combinada Dr. Roberto 
Belisário Viana. Desde então ela funcionou até 22 de setembro de 1979 no antigo prédio 
da estação ferroviária Central do Brasil em Dr. Lund, mudando-se para a nova sede, com a 
construção e inauguração do novo prédio em 1979, na gestão do Prefeito Hélio Issa. 
 
A escola recebeu o nome de um advogado muito influente na região, Dr. Roberto Belisário 
Viana, natural de Pedro Leopoldo. Nasceu em 1917, filho de José Belisário Viana e 
Leopoldina Augusta Drummond Viana, passou toda a sua infância na cidade. Em 1935, 
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prestou exame na faculdade de direito da Universidade de Minas Gerais em Belo Horizonte, 
onde concluiu o curso em 1940 Iniciou sua vida profissional como advogado estabelecendo-
se na cidade natal, Pedro Leopoldo, onde se destacou na profissão, conquistando 
numerosa clientela. Em 1942, casou-se com Maria de Lourdes Lopes Belisário. 
 
Como registro de sua inauguração foi afixado na parede da escola uma placa com as 
informações de sua fundação: 
 
“Aos 22 dias do mês de setembro de 1979, sendo prefeito Municipal de Pedro Leopoldo, o 
Dr. Hélio Felipe Salomão Issa, foi inaugurada a escola Estadual Dr. Roberto.” 
 
Segundo Rosangela da Conceição Candeia Silva, auxiliar de secretaria a escola recebeu 
em 1991, uma placa de inauguração datada de 1966:  
 
“Escola Estadual Dr.Roberto Belisário Viana - 1º Grau, fundada em 31 de março de 1966. 
Dr. Lund, 27 de março de 1991”. A terceira placa afixada na escola reconhece e identifica 
as pessoas envolvidas diretamente com a inauguração da escola:  
 
“Agradecimentos: Maria Lúcia Martins da Silva, Diretora da SER Metropolitana C. Marilene 
Cassimiro de Deus Bastos Diretora da Escola Estadual Dr. Roberto Belisário Viana” 
 
Atualmente a Escola Estadual. Dr. Roberto Belisário, localizada na Rua Saturnino Maia no 
distrito de Dr. Lund, é referência para a comunidade local, funcionando com o ensino 
fundamental 1ª a 4ª série. 
 
10.1 Motivação de Inventário 
 
Registrar a dimensão e importância dos serviços educacionais prestados à comunidade 
local e sua relevância como parte da memória histórica e política do município. 
  
11. Uso Atual/Usos Antigos Institucional - Escola 

12. Descrição 
 
A escola foi implantada em dois blocos sendo cada um dos blocos com altimetria baixa com 
um pavimento cada. O bloco da esquerda são as salas de aula e a biblioteca e o bloco da 
direita encontram-se a secretaria, os banheiros e o refeitório. 
 
Na área externa existe um pátio com piso cimentado com algumas áreas sombreadas. As 
janelas são de ferro e vidro com duas bandeiras de correr e possuem grade. As portas são 
de chapa metálicas cegas. As vedações e as grades são pintadas com verniz acrílico na 
cor amarelo claro. Existe um barrado pintado com tinta a óleo na cor verde claro com altura 
de aproximadamente 1,50 metros feito para melhor manutenção, pois se torna mais fácil a 
limpeza. Uma pequena faixa na cor amarelo claro foi pintado acima do barrado verde 
aplicado como detalhe. 
 
As edificações possuem telhado simples com apenas uma água utilizando a telha tipo 
calhetão com utilização de calhas coletoras das águas. As paredes são rebocadas e 
pintadas nas cores branco com o barrado verde claro. Internamente foi adotado o piso 
cerâmico disposto a 45º. A acesso as salas é feito por um corredor coberto. Nele é 
encontrado um lavatório linear em inox onde os alunos fazem a higienização das mãos. 
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A escola é toda murada promovendo a segurança dos alunos onde esse muro de alvenaria 
feito com acabamento de cimento grosso onde os pilares de sustentação são feitos com 
acabamento de emboço liso e pintados na cor verde claro. 
  
13. Proteção Legal 
 
Não há, propõe-se o inventário para registro documental.  
14. Estado de Conservação 

Bom 

15. Análise do Estado de Conservação 
 
A edificação encontra-se em bom estado de conservação apresentando apenas manchas 
de sujidades acumulada no muro e no piso do pátio. No cimentado do pátio apresenta 
algumas trincas ocasionadas por ação mecânica e exposição ao tempo.  
16. Fatores de degradação 
 
A falta de manutenção preventiva e periódica é o principal fator de degradação, como a 
exposição das peças de metal a oxidação e a falta de barreiras nas alvenarias contra a 
umidade ascendente pelo piso e na cobertura. 
  
17. Medidas de conservação 
 
Conservação diária de limpeza, reparo na pintura das paredes e das esquadrias de 
madeira e de ferro e manutenção periódica da cobertura. 
  
18. Intervenções 
 
De acordo com entrevista concedida pela Sra. Rosangela Silva auxiliar da secretaria da 
escola a única intervenção ocorrida foi a substituição do gradil por um muro fechado de 
alvenaria com acabamento de cimento grosso onde os pilares de sustentação são feitos 
com acabamento de emboço liso e pintados na cor verde claro. 
  
19. Referências Bibliográficas 
Arquivo Particular da Escola - histórico da escola 
 
Fontes orais: Entrevista concedida à Lucimar Lacerda Machado e Raquel Córdova 
Christófaro pela Sra. Rosangela da Conceição Candeia Silva – auxiliar de secretaria.  
20. Informações Complementares 

Sem referência. 

21. Ficha Técnica 

Levantamento | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Elaboração | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Revisão | novembro - 2018  
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Patrimônio Imaterial – Celebrações (INV) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Designação 
Almoço Beneficente para o Hospital Mário 
Pena 

04. Local de realização 

Rua Antônio Elias, nº 53. 

05. Motivação do Inventário 
 
Símbolo da devoção local da fé católica, o Almoço Beneficente para o Hospital Mário 
Pena faz parte do patrimônio cultural do Distrito de Dr. Lund. 
  
06. Condição Atual 

Memória  
07. Data 
 
Data móvel entre os meses de junho e julho. 
  
08. Período de Duração 
 
Uma vez ao ano entre os meses de junho e julho. 
  
09. Periodicidade Anual 

10. Celebrações Associadas Nenhuma 

11. Histórico 
 
O Almoço beneficente é feito por D. Célia Viana da Costa e sua família, desde 1994, para 
o Hospital Mário Pena. D. Célia tem um filho, o Sr. Ernesto Antônio Costa, que desenvolveu 
um câncer muito grave. Para tentar conseguir uma graça de Deus, D. Célia prometeu que 
se o filho sarasse, ela faria um almoço beneficente e reverteria o dinheiro arrecadado para 
o Hospital Mário Pena. Seu filho ficou tratando da doença por cerca de dez anos, mas 
conseguiu superar e enfermidade e sarou. A partir daí, D. Célia fez o almoço, em 1994. 
Depois da primeira experiência, ela resolveu continuar com o evento e anualmente o almoço 
é realizado. Há três anos, D. Glaucilene Lobato Belisário sofreu um processo semelhante 
ao do Sr. Ernesto e se curou. A partir daí, ela começou a participar do almoço, junto com o 
Lar Tereza de Jesus. O dinheiro é arrecadado com a venda de bebidas e os leilões que são 
feitos durante o almoço.  
 
No ano de 2016 a tradição dos almoços foram interrompidos devido à idade avançada de 
Dona Célia, que hoje se encontra com 96 anos de idade, porém outras festividades da 
região continuam arrecando dinheiro com o intuito de doar ao Hospital Mário Pena. 
  
12. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 12 megapixel. 

Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 
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Foto 01 – Publicação no jornal local Observador e fotos do almoço beneficente. 
Acervo particular da Sra. Aida Fátima Maia 

 
 
 
 

Foto 02 – Local de realização do Almoço Beneficente para o Hospital Mário Pena, na Rua 
Antônio Elias, nº 53, Distrito de Dr. Lund. Autoria: Maria Clarisse S. de Paulo Pinto, março de 

2009. 
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13. Documentação Cartográfica 

Foto – Localização Almoço Beneficente para o Hospital Mário Pena. Fonte: Google Earth, 2018. 
  
14. Descrição 
 
O Almoço Beneficente para o Hospital Mário Pena é símbolo da devoção da comunidade 
de Doutor Lund. É realizado uma vez ao ano entre os meses de junho e julho, no quintal da 
residência da Sra. Célia Viana da Costa, idealizadora e realizadora do evento. Conta com 
grande presença de público, chegando em 2008 a um total de 1000 pessoas. É marcado 
pelas delícias da culinária mineira, com pratos típicos, salgados e doces, todos eles são 
preparados por cozinheiras que emprestam seu talento para a festa solidária. 
 
O evento beneficia o Hospital Mário Pena e há três anos vem beneficiando o Lar Tereza de 
Jesus. É cobrado dos participantes o valor de R$20,00 por pessoa com direito a almoço e 
sobremesa, sendo as bebidas à parte. É realizado leilão de pratos típicos e prendas como 
camisas oficiais do Atlético e Cruzeiro que são doadas pelos times de futebol. Em 2008, o 
leilão atingiu a cifra de R$12.000,00. Com a renda angariada no Almoço, as despesas são 
pagas e o restante é doado. 
 
O Almoço Beneficente acontece no quintal da residência da Sra. Célia Viana da Costa, 
localizada na Rua Antônio Elias, nº 53, no distrito de Doutor Lund. É um amplo espaço 
aberto, gramado, com área aproximada de 300 m² e acesso pelo portão da garagem da 
residência. Para maior conforto, é providenciado tendas que cobrem o espaço no dia da 
realização do evento. 
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A Rua Antônio Elias, onde está localizada a residência, margeia a linha férrea. A Estação 
Ferroviária, a Fazenda Santo Antônio da Busca Vida, a Praça Anibal Fernandes e a Igreja 
São João Batista são pontos referenciais da localidade e encontram-se nas proximidades. 
  
15. Referências Bibliográficas 
 
SOLIDARIEDADE no Almoço do Mário Pena. Cotidiano. Jornal Observador ,18 de julho de 
2008. Acervo documental da Sra. Márcia Maia – Distrito de Doutor Lund. 
 
Acervo documental e fotográfico da Sra. Aida Fátima Maia – Distrito de Dr. Lund, 2018. 
 
Fontes orais: Entrevista concedida à Maria Clarisse S. de Paula Pinto e Liliane Faria Corrêa 
Pinto pela Sra. Márcia Maia e Aída Fátima Maia. 
 
                     Entrevista concedia à Anellise Vieira Costa pela Sra. Aida Fátima Maia em 22 
de novembro de 2018. 
  
16. Informações Complementares 

Sem referências 

17. Ficha Técnica 

Levantamento | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Elaboração | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Revisão | novembro - 2018  
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Patrimônio Imaterial – Celebrações (INV) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Designação Festa de Maio 

04. Local de realização 
Igreja São João Batista – Praça Aníbal 
Fernandes, Dr. Lund. 

05. Motivação do Inventário 
 
Símbolo da devoção local da fé católica, a Festa de Maio faz parte do patrimônio cultural 
do Distrito de Dr. Lund. 
  
06. Condição Atual Vigente 

07. Data 
Data fixa, sendo realizada todos os finais de 
semana de maio. 

08. Período de Duração 4 finais de semana 

09. Periodicidade Anual 

10. Celebrações Associadas Cavalgada 

11. Histórico 
 
A festa de maio é a festa mais importante de Dr. Lund. Ela acontece desde o início da 
comunidade, no mês de maio. Segundo Márcia Regina Maia, a festa é em honra a Nossa 
Senhora da Conceição, cuja devoção em Dr. Lund vem desde o final do século XIX. D. Ana 
Luiza Fonseca Vianna, esposa do Sr. Saturnino Maia, grande fazendeiro da localidade, era 
devota de Nossa Senhora da Conceição e iniciou as festividades à santa. Ela foi a primeira 
zeladora da igreja, em 1909, e sua filha, D. Maria de Lourdes Maia, doou a imagem de 
Nossa Senhora da Conceição para o templo. A festa é em maio por se tratar de uma festa 
à Nossa Senhora, mas como a devoção em Nossa Senhora da Conceição é especial, é a 
imagem da santa que percorre as ruas da cidade. O dia de Nossa Senhora da Conceição é 
oito de dezembro. Em todo o século XX, a festa tinha apenas um festeiro para organizar os 
eventos de todo o mês de maio. A partir de 2000, o mês foi dividido e há um festeiro para 
cada final de semana. Em todos os finais de semana, há barraquinhas com canjica e outras 
comidas típicas. Os alimentos preparados são conseguidos por meio de doações e são 
servidos de graça para os fiéis. A festa encerra no último final de semana de maio com uma 
procissão de Nossa Senhora da Conceição, acompanhada de crianças vestidas de anjo que 
coroam a santa na igreja. Em seguida acontece a missa e a distribuição de canjica para os 
participantes. 
  
12. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 12 megapixel. 

Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 
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Foto 01 – Convite da Festa de Maio com programação. 

Acervo particular da Sra. Márcia Regina Maia. 
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Foto 01 – Convite da Festa de Maio com programação. 

Acervo particular da Sra. Aida Fátima Mais 
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Foto 02 – Festa de Maio: Recorte do Jornal 
Observador, s.i. Acervo particular da Sra. 

Márcia Regina Maia. 
 

Foto 03 – Cavalgada realizada em 2017: 
Acervo particular da Sra. Aida Fátima Maia  

  

13. Documentação Cartográfica 
 

Foto – Local da realização da Festa de Maio, Igreja São João Batista, Praça Aníbal Fernandes e 
entorno. Fonte: Google Earth, 2018. 

  
14. Descrição 
 
A festa de maio é a festa mais importante de Dr. Lund. Ela acontece desde o início da 
comunidade, no mês de maio. Segundo Márcia Regina Maia, a festa é em honra a Nossa 
Senhora da Conceição, cuja devoção em Dr. Lund vem desde o final do século XIX. D. Ana 
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Luiza Fonseca Vianna, esposa do Sr. Saturnino Maia, grande fazendeiro da localidade, era 
devota de Nossa Senhora da Conceição e iniciou as festividades à santa. Ela foi a primeira 
zeladora da igreja, em 1909, e sua filha, D. Maria de Lourdes Maia, doou a imagem de 
Nossa Senhora da Conceição para o templo. A festa é em maio por se tratar de uma festa 
à Nossa Senhora, mas como a devoção em Nossa Senhora da Conceição é especial, é a 
imagem da santa que percorre as ruas da cidade. O dia de Nossa Senhora da Conceição é 
oito de dezembro. Em todo o século XX, a festa tinha apenas um festeiro para organizar os 
eventos de todo o mês de maio. A partir de 2000, o mês foi dividido e há um festeiro para 
cada final de semana. Em todos os finais de semana, há barraquinhas com canjica e outras 
comidas típicas. Os alimentos preparados são conseguidos por meio de doações e são 
servidos de graça para os fiéis. A festa encerra no último final de semana de maio com uma 
procissão de Nossa Senhora da Conceição, acompanhada de crianças vestidas de anjo que 
coroam a santa na igreja. Em seguida acontece a missa e a distribuição de canjica para os 
participantes. 
 
A Festa de Maio é realizada na Igreja de São João Batista, localizada na Praça Anibal 
Fernandes, ponto central do Distrito de Dr. Lund, percorrendo também as demais ruas da 
pequena área urbana. A Praça Aníbal Fernandes é área de convívio cotidiano da população, 
utilizada para lazer, realização de festas religiosas e manifestações culturais. Se destaca o 
verde intenso dos jardins da Praça e dos jardins que margeiam a linha férrea que corta o 
distrito de Doutor Lund. Esses são marcados por belas árvores de grande porte que 
garantem sombra para as áreas de descanso, com destaque para as paineiras. 
 
A rua Antônio Elias, em frente á Praça Anibal Fernandes, se torna mais larga, o que garante 
o acesso ao adro da Igreja de São João Batista. Isto garante uma amplidão espacial que 
favorece a realização das festividades locais que ali acontecem. A praça fica lotada nessas 
ocasiões, reflexo da viva tradição cultural presente no distrito de Doutor Lund. 
 
15. Referências Bibliográficas 
Acervo documental e fotográfico da Sra. Márcia Regina Maia – Distrito de Dr. Lund, 2009 
 
Acervo documental e fotográfico da Sra. Aida Fátima Maia – Distrito de Dr. Lund, 2018. 
 
Fontes orais: Entrevista concedida à Maria Clarisse S. de Paula Pinto e Liliane Faria Corrêa 
Pinto pela Sra. Márcia Regina Maia e Sra. Aída Fátima Maia, março de 2009. 
  
16. Informações Complementares 

Sem referências 

17. Ficha Técnica 

Levantamento | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Elaboração | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Revisão | novembro - 2018  
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Patrimônio Imaterial – Celebrações (INV) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Designação Festa de São João Batista 

04. Local de realização 
Igreja São João Batista – Praça Aníbal 
Fernandes, Dr. Lund. 

05. Motivação do Inventário 
 
Manifestação cultural que contribui para a formação histórica e da identidade religiosa do 
município. 
  
06. Condição Atual Vigente 

07. Data Data fixa: 14 de junho à 24 de junho 

08. Período de Duração 10 dias 

09. Periodicidade Anual 

10. Celebrações Associadas Cavalgada 

11. Histórico 
 
As festas de São João são realizadas em todo o mundo. Elas representam no hemisfério 
norte a chegada do verão e foram trazidas ao Brasil pelos europeus. Aqui, a festa foi 
adaptada e recebeu elementos característicos indígenas e africanos. No Brasil, ela é 
realizada no inverno e, muitas vezes, tem o sentido de agradecer aos santos pelas chuvas 
da estação. A festa de São João Batista acontece em Dr. Lund desde os primeiros anos do 
século XX, antes da construção da igreja. Foi por meio das festas do santo somadas às 
doações dos fiéis que a comunidade conseguiu angariar recursos para erguer a igreja de 
São João Batista, inaugurada em 1909. A festa é tradicional no distrito e acontece todo mês 
de junho. A data do santo é 24 de junho, mas a novena começa no dia 15 do mesmo mês. 
No início do século, os participantes das festividades pulavam a fogueira de São João, na 
virada do dia 23 para o dia 24, seguindo o tradicional rito de saltar a fogueira a atravessar 
as brasas descalços. Esse costume deixou de ser adotado, provavelmente, no segundo 
quartel do século XX. Nos anos de 1950 e 1960, a festa foi interrompida porque as 
festividades de maio eram mais importantes que as de São João. Na década de 1970, a 
festa do padroeiro voltou a ser realizada. Apesar da ausência dos saltos de fogueira, a festa 
manteve os ritos tradicionais, com quadrilhas e casamentos na roça, as barraquinhas que 
servem canjica e quentão nos finais de semana da novena e do feijão tropeiro servido no 
dia da festa de São João. Em 1994, a cavalgada incorporou-se à festa e, desde então, os 
cavaleiros chegam em Dr. Lund carregando a bandeira de São João Batista no domingo 
próximo ao dia 24. Em 2008, a zeladora da igreja, responsável pela organização da festa, 
resolveu passar atividades para as famílias tradicionais de Dr. Lund com o intuito de 
escrever a história do distrito. Assim, eles iniciaram uma novena mensal que começou em 
vinte de junho de 2008 e terminará em vinte de junho de 2009. Cada mês uma família 
oferece, depois da missa, um lanche para os fiéis e faz uma explanação sobre a 
participação daquela família na história de Dr. Lund.  
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12. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 12 megapixel. 

Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 
 

Foto 01 – Convite da Festa de São João Sebastião com programação. 
Acervo particular da Sra. Aida Fátima Maia 

 

Foto 02 – Residência enfeitada para a festa. 
Acervo particular da Sra. Aida Fátima Maia 

 

Foto 03 – Procissão: Imagem de São João 
Batista sendo carregada pelos devotos. 

Acervo particular da Sra. Aida Fátima Maia 
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Foto 04 – Recorte do jornal local O Observador. 
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Acervo particular da Sra. Aida Fátima Maia 
  

13. Documentação Cartográfica 
 

Foto – Local da realização da Festa de São João Batista, Igreja São João Batista, Praça Aníbal 
Fernandes e entorno. Fonte: Google Earth, 2018. 

  
14. Descrição 
 
A programação da festa de São João Batista se inicia no dia 14 de junho até o dia 24 de 
junho.  A Festa celebra a Novena. São nove dias de orações que antecedem o Dia de São 
João Batista, padroeiro da localidade. A comunidade local e da região participam da festa. 
Durante o período da Novena barraquinhas de comidas típicas são montadas no adro da 
Igreja de São João Batista. A organização dos nove dias do evento é de responsabilidade 
do Festeiro, que é indicado anualmente pelo responsável pela organização da festa no ano 
anterior. 
 
No dia 23 de junho é realizado o levantamento da bandeira de São João Batista e no dia 
24 de junho a procissão sai pelas ruas de Doutor Lund, levando a imagem de São João 
Batista no andor. Cada morador acende uma fogueira em frente a sua casa, tornando a 
festividade ainda mais bela, iluminando os caminhos. Após a procissão é realizada uma 
missa na Igreja de São João Batista e logo depois é servido canjiga para a comunidade, no 
adro da Igreja. A Banda de Música de Pedro Leopoldo é chamada para a procissão. 
Barraquinhas de comidas típicas são responsáveis por arrecadar a verba que custeia a 
Festa de São João Batista. 
 
No ano de 2009 comemora-se o Centenário da Igreja de São João Batista, que começou a 
ser preparado em 2008. Todo dia 24, uma família do distrito de Doutor Lund fica responsável 
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por contar a história da sua família. O evento é realizado após a missa, á noite, na Igreja e 
após a leitura a família oferece aos convidados um café que é organizado no adro da Igreja.  
Os convites da festa é de responsabilidade da família responsável, sendo distribuido em 
torno de 500 convites. 
 
No domingo anterior ao dia 24 de junho, a Cavalgada sai do Parque de Exposições de 
Pedro Leopoldo até o distrito de Doutor Lund. Aproximadamente cem pessoas participam 
do evento e vem montadas em seus cavalos particulares, carregando na frente da comitiva 
a Imagem de São João Batista, a bandeira do Brasil e a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida. Aos cavaleiros é oferecido pelos Festeiros o feijão tropeiro. 
 
A Festa de São João Batista está concentrada na Igreja de São João Batista e na Praça 
Anibal Fernandes ponto central da área urbana do Distrito de Doutor Lund. É área de 
convívio cotidiano da população, utilizada para lazer, realização de festas religiosas e 
manifestações culturais. Se destaca o verde intenso dos jardins da Praça e dos jardins que 
margeiam a linha férrea que corta o distrito de Doutor Lund. Esses são marcados por belas 
árvores de grande  porte que garantem sombra para as áreas de descanso, com destaque 
para as paineiras. 
 
A rua Antônio Elias, em frente á Praça Anibal Fernandes, sofre um alargamento que garante 
o acesso ao adro da Igreja de São João Batista. Isto garante uma amplidão espacial que 
favorece a realização das festividades locais que ali acontecem. No adro da Igreja de São 
João Batista, na divisa lateral, em uma área com cobertura em telhas cerâmicas é montada 
as barraquinhas de comidas típicas para a festa. A praça fica lotada nessas ocasiões, 
reflexo da viva tradição cultural presente no distrito de Doutor Lund. 
 
15. Referências Bibliográficas 
Acervo documental e fotográfico da Sra. Márcia Regina Maia – Distrito de Dr. Lund, 2009 
 
Acervo documental e fotográfico da Sra. Aida Fátima Maia – Distrito de Dr. Lund, 2018. 
 
Fontes orais: Entrevista concedida à Maria Clarisse S. de Paula Pinto e Liliane Faria Corrêa 
Pinto pela Sra. Márcia Regina Maia e Sra. Aída Fátima Maia, março de 2009. 
  
16. Informações Complementares 

Sem referências 

17. Ficha Técnica 

Levantamento | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Elaboração | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Revisão | novembro - 2018  
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Patrimônio Imaterial – Celebrações (INV) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Designação Queima de Judas 

04. Local de realização Praça Aníbal Fernandes, Dr. Lund. 

05. Motivação do Inventário 
 
A Queima do Judas faz parte da história religiosa do município, símbolo da devoção local 
e patrimônio cultural de Pedro Leopoldo. 
  
06. Condição Atual Vigente 

07. Data Data fixa: Domingo de Páscoa 

08. Período de Duração 
Sábado à noite que antecede p Domingo de 
Páscoa, durando todo o dia 

09. Periodicidade Anual 

10. Celebrações Associadas Nenhuma 

11. Histórico 
 
A queima do Judas é uma festa tradicional brasileira cuja herança é portuguesa. Segundo 
Ricardo Luiz de Souza, Saint-Hilaire foi testemunha de uma festa de queima do Judas em 
Portugal em 1816, enfatizando a origem européia do rito. A festa consiste em montar  um 
boneco para ser queimado no sábado de aleluia. O boneco é Judas, mas a festa, muitas 
vezes de cunho político, elege nomes importantes ou desafetos do povo para queimar como 
se fosse o próprio Judas. No Brasil, a festa acontece, provavelmente, desde o século XVII. 
No Rio de Janeiro, há o relato do viajante Debret que desenhou a festa de Queima do Judas 
que aconteceu naquela cidade durante sua permanência no país. Em Dr. Lund, a festa 
começou a ser realizada na década de 1930 por Lafaiete Costa. Diferentemente de outras 
celebrações de malhação do Judas, a festa acontece no domingo de páscoa. Os festeiros 
se reuniam na madrugada do sábado de aleluia para o domingo de páscoa para furtar 
objetos dos moradores do lugar para serem inseridos no texto do testamento de Judas. O 
testamento era lido em versos cujas estrofes se referiam a características das pessoas, ou 
de suas profissões, associadas ao objeto que lhes foi furtado. Depois da leitura do 
testamento, o Judas era queimado e era servido um feijão tropeiro ou milho cozido roubado. 
O Sr. Lafaiete Costa faleceu em 1981, quando a festa passou para a supervisão e 
organização do Sr. Mário Calisto Maia, conhecido como Liu. O Liu manteve as 
características da festa, com o furto de objetos, a queima do boneco e o oferecimento do 
lanche. Segundo Márcia Regina Maia, certa vez o Liu furtou espigas de milho nas terras do 
Sr. Afonso Lara que, sem saber, comeu seu próprio milho cozido no domingo. O Sr. Mário 
faleceu em  2001 e a festa passou a ser realizada por sua irmã, D. Márcia Regina Reis. Ela 
faz o boneco,  mas não coloca mais guloseimas nele com medo de algum acidente na hora 
da explosão. Assim, ela atira balas para as crianças depois da queima do boneco. D. Márcia 
Maia criou uma gincana entre as ruas do distrito cujo objetivo variava. Os objetivos já foram 
arrecadar alimentos para a escola ou asilos e, em 2008, ela propôs aos moradores de Dr. 
Lund a reconstrução da história do lugar. Nessa brincadeira ela pediu que fossem 
descobertas fotos antigas da cidade e casos interessantes do passado.  
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Atualmente quem organiza a Queima é a Senhora Aida Fátima Maia, que na tentativa de 
manter viva brincadeiras tradicionais organiza uma gincana com as crianças, na qual 
ocorrem brincadeiras como a corrida do saco e a corrida com o ovo na colher. As 
brincadeiras também são realizadas na rua, seguindo a tradição criada por sua irmã Dona 
Márcia Maia. 
  
12. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 12 megapixel. 

Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 
 

Foto 01 – Boneco do Judas sendo levantado. 
Acervo particular da Sra. Aida Fátima Maia 

Foto 02 – Judas pegando fogo. 
Acervo particular da Sra. Aida Fátima Maia 

 

Foto 03 – Queima do Judas – Leitura do 
Testamento, sem data. 
 
 
 
 
 
 
Foto 04 – Queima do Judas, sem data. 
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Fotos 05 e 06 – Gincana realizada em 2018 – Corrida no saco. Acervo particular da Sr. Aida 

Fátima de Maia. 
  

13. Documentação Cartográfica 
 

Foto – Local da realização da Queima do Judas, Praça Aníbal Fernandes e entorno. Fonte: Google 
Earth, 2018. 

  
14. Descrição 
 
A festa da Queima do Judas se inicia no domingo de Páscoa com a missa de Páscoa na 
Igreja de São João Batista seguida por um café comunitário que é servido no adro da Igreja 
de São João Batista. Posteriormente, é realizado a distribuição de ovos de chocolate. As 
senhas para os ovos são escondidas na Praça Anibal Fernandes e quando encontradas 
são trocadas pelos ovos. Desta brincadeira participam crianças e adultos. 
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Em seguida é tradição da leitura do Testamento do Judas. Este constitui-se de uma 
brincadeira com os moradores da localidade. No sábado que antecede a festa, objetos e 
até mesmo veículos pertencentes aos moradores são temporariamente roubados e levados 
para a Praça Anibal Fernandes, área central do distrito, sendo posteriormente devolvidos 
ao dono. O responsável pela organização da festa, atualmente, Sra. Márcia Maia, moradora 
de Doutor Lund, escreve versos que compõem o Testamento e que envolve os moradores 
da localidade e seus objetos que foram levados. Segue abaixo um trecho de um testamento: 
 

... Ao povo desta comunidade Sabe que vou ser queimado Deixo de 
herança 
Meu testamento assim discriminado 
 
Ao Diquino de Sô Dino Por gostar de carro andar Deixo de herança 
Uma carretinha para tudo levar... 
 
... A Elza de Alzira 
Por gostar de tudo lavar Deixo de herança 
Um balde para minhas cuecas De molho colocar ... 
 
... A Sônia de João  Por ser muito animada Deixo de herança 
Minha cadeira quebrada ... 
(TESTAMENTO, 2009) 

 
O boneco que simboliza o Judas, tem a altura e traços de uma pessoa comum, sendo 
preenchido com retalhos de tecido. Sua vestimenta é composta por calça, camisa e 
sapatos. A cabeça feita com meia calça recebe peruca, chapéu e óculos. O boneco é 
confeccionado na sexta-feira da Paixão pela Sra. Márcia Maia, moradora de Doutor Lund. 
 
Após a leitura do testamento é realizada a queima do Judas. O boneco é colocado em pé 
em um poste de madeira, a aproximadamente um metro do solo. O poste é fincado na 
grama no jardim do entorno da Praça Anibal Fernandes. Na parte interna dos bonecos estão 
colocadas as bombas que explodem, espalhando fumaça, seguindo-se verdadeira 
manifestação de alegria daqueles  que aguardavam com ansiedade para apreciar a queima. 
Em tempos passados, quando do estouro dos bonecos, as crianças corriam para apanhar 
as guloseimas que faziam o preenchimento do Judas e que se esparramavam pelo chão. 
Atualmente as guloseimas são lançadas no ar pela organizadora da festa. A praça Padre 
Anibal Fernandes fica lotada, não faltando as brincadeiras e as gincanas onde disputam os 
moradores das ruas Antônio Elias e Cristovão Assis contra os moradores das demais ruas 
da localidade. É realizado também o bingo gratuito e o torneio de truco. Em tempos remotos 
o pau-de-sebo com prenda em dinheiro também aparecia na Praça. 
 
A cada ano, as gincanas realizadas têm um objetivo com as arrecadações que são 
realizadas, envolvendo doações para as escolas ou para asilos. Na gincana de 2008, 
particularmente o tema abordou a construção da história de Doutor Lund: “ A história nos 
fez, hoje somos nós que a fazemos”. A Festa da Queima do Judas atrai jovens, crianças e 
velhos na expectativa de boa diversão nessa alegre festa. 
 
A Festa da Queima do Judas é realizada na Praça Anibal Fernandes ponto central da área 
urbana do Distrito de Doutor Lund, onde está localizada a Igreja de São João Batista. É 
área de convívio cotidiano da população, utilizada para lazer, realização de festas religiosas 
e manifestações culturais. Se destaca o verde intenso dos jardins da Praça e dos jardins 
que margeiam a linha férrea que corta o distrito de Doutor Lund. Esses são marcados por 
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belas árvores de grande porte que garantem sombra para as áreas de descanso, com 
destaque para as paineiras. A praça fica lotada nessas ocasiões, reflexo da viva tradição 
cultural presente no distrito de Doutor Lund. 
 
15. Referências Bibliográficas 
 
Acervo documental e fotográfico da Sra. Márcia Regina Maia – Distrito de Dr. Lund, 2009 
 
Acervo documental e fotográfico da Sra. Aida Fátima Maia – Distrito de Dr. Lund, 2018. 
 
Fontes orais: Entrevista concedida à Maria Clarisse S. de Paula Pinto e Liliane Faria Corrêa 
Pinto pela Sra. Márcia Regina Maia e Sra. Aída Fátima Maia, março de 2009. 
 
                    Entrevista concedida à Anellise Vieira Costa pela Sra. Aida Fátima Maia, 22 de 
novembro de 2018. 
  
16. Informações Complementares 

Sem referências 

17. Ficha Técnica 

Levantamento | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Elaboração | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Revisão | novembro - 2018  
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Bens Móveis e bens integrados (BM) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Acervo Igreja de São João Batista 

04. Propriedade/Direito de propriedade Igreja de São João Batista 

05. Endereço Praça Aníbal Fernandes, s/n 

06. Responsável Pe. Artur Pimenta de Souza 

07. Designação Imagem de São João Batista 

08. Localização Específica Altar da Igreja de São João Batista 

09. Espécie Imaginária 

10. Época S.I. 

11. Autoria S.I. 

12. Origem S.I. 

13. Procedência 

Rio de Janeiro 

14. Material/Técnica 
 
Imagem em gesso fixada em base de gesso e revestida em folha de madeira. 
  
15. Marcas/Inscrições/Legendas 
 
“ECCE AGNUS DEI” 
“Delin/Depo” 
“JR Sucena e Cª- Rua das Quitandas nº 88 – RJ” 
  
16. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 12 megapixel. 

Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 
 

Foto 01 – Vista panorâmica da imagem de São João Batista ao centro – Altar da Igreja de São 
João Batista. 
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Foto 04 – Vista lateral da imagem de São João 

Batista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 05 – Vista lateral da imagem de São João 

Batista. 

Foto 02 – Imagem de São João Batista. Foto 03 – Detalhe do rosto da imagem de São 
João Batista. 
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Foto 06 – Detalhe da base octogonal e 
cordeiro – Base em mármore do altar. 

 
Foto 07 – Detalhe da cruz com dizeres “ECCE 

AGNUS DEI”. 

 

  
Foto 08 e 09 – Vistas posteriores da imagem de São João Batista – Fonte: Maria Clarisse S. de 

Paula Pinto, março de 2009. 
  
17. Descrição 
 
Imagem de São João Batista, figura masculina em gesso. Está fixada sobre base 
geométrica octogonal de gesso que recebe pintura superior na cor verde. Recebe 
revestimento lateral e inferior em madeira com pintura lateral na cor preta. A figura sustenta 
um bastão em forma de cruz. Uma fita branca em material metálico está enrolada no bastão 
e possui a inscrição: “ECCE AGNUS DEI”. Sobre a base, uma ovelha branca está deitada 
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por entre as pernas da imagem de São João Batista. Na parte posterior da base, em uma 
placa metálica está a inscrição: “JR Sucena e Cª-Rua das Quitandas nº88-RJ”. 
 
A imagem fica no altar da capela de São João Batista e está em posição frontal com a 
cabeça levemente tombada para a direita. O rosto com maças salientes é de formato oval 
com cabelos ondulados, barba ondulada projetada para frente em relação à face, testa com 
sulcos, olhos amendoados com olhar em linha reta, sobrancelhas curvas, nariz pequeno, 
boca entreaberta com lábios finos, com língua, dentes e bigode contornando o lábio 
superior. 
 
O tronco é esguio e os músculos nas pernas e braços são salientes. O braço direito está 
em posição de movimento, levantado para cima com o ante-braço flexionado levemente 
fletido para frente. O punho está levemente projetado para trás em relação ao ante-braço. 
Os dedos da mão direita estão posicionados apontando para o céu. O braço esquerdo está 
flexionado e a mão esquerda sustenta um bastão em formato de cruz. Os dedos das mãos 
e pés são finos e com unhas. As pernas apresentam articulações ósseas e musculares 
salientes. A perna direita está flexionada para frente, a direita está reta e os pés descalços. 
A ponta do pé direito está apoiada sobre a base e o calcanhar suspendido. O pé esquerdo 
está totalmente apoiado sobre a base. 
 
Apresenta-se vestido com uma veste túnica sem manga na cor marrom, amarrada na 
cintura com uma faixa acinzentada. O lado avesso da vestimenta está aparente na manga 
e gola, evidenciado pela cor acinzentada. A vestimenta apresenta movimento do tecido e 
na parte posterior chega  até o tornozelo e na frontal está abaixo do joelho. Na perna direita 
a vestimenta está entreaberta deixando o joelho à mostra. Na parte posterior da túnica, 
próximo aos pés, está a inscrição: “Delin/Depo” e o desenho de um coração, esculpidos em 
baixo relevo. 
  
18. Condições de Segurança 
 
Razoável 
  
19. Proteção Legal 
 
Inventário para registro documental. 
  
20. Dimensões 
 
Altura = 100 cm (até o dedo da mão direita) 
Altura = 82 cm (até o topo da cabeça) 
Base geométrica octogonal = 28x24 cm 
  
21. Estado de Conservação Bom 

22. Análise do Estado de Conservação 
 
O bem encontra-se em bom estado de conservação, porém o braço direito apresenta uma 
emenda na altura do ombro indicativa de intervenção na peça, fissuras e desgaste da 
pintura. A pintura da madeira que reveste a base está desgastada. 
  
23. Fatores de degradação 
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A imagem era utilizada durante as procissões da Festa de São João Batista, o que pode 
ter agravado a situação frágil da emenda no braço estendido e desgaste das pinturas. 
  
24. Medidas de conservação 
 
Atualmente a imagem não é mais utilizada nas procissões e se encontra fixa em base de 
mármore no altar da igreja. Não são feitas limpezas ou manutenções. 
  
25. Intervenções - Responsável/Data 
 
No início da década de 1980, a imagem foi restaurada em Belo Horizonte, a mando da Sra. 
Piedade, zeladora da igreja. 
  
26. Características Técnicas 
 
A imagem foi construída em gesso. O braço direito apresenta um emenda na altura do 
ombro indicativa de intervenção na peça. Possui um elemento solto, o bastão em forma de 
cruz de madeira. Nota-se a policromia nas cores: marrom, cinza, tons de bege, rosa, verde, 
preto. 
 
A imagem está fixada sobre base geométrica octogonal de gesso que recebe pintura 
superior na cor verde. Recebe revestimento lateral e inferior em madeira com pintura lateral 
na cor preta. 
  
27. Características Estilísticas 

S.I. 

28. Características Iconográficas 
 
As festas de São João são realizadas em todo o mundo. Elas representam no hemisfério 
norte a chegada do verão e foram trazidas ao Brasil pelos europeus. Aqui, a festa foi 
adaptada e recebeu elementos característicos indígenas e africanos. No Brasil, ela é 
realizada no inverno e, muitas vezes, tem o sentido de agradecer aos santos pelas chuvas 
da estação. 
 
Na arte litúrgica São João Batista é mostrado geralmente batizando Jesus e com um bastão 
que termina numa cruz, João, o batista, é o precursor do Messias. Na liturgia da Igreja 
Católica sua festa e celebrada desde os primeiros anos da igreja católica no dia 24 de junho 
e ele é o santo padroeiro da amizade. A tradição diz ainda que ele nasceu livre do pecado 
original e foi santificado ainda no útero de sua mãe. 
 
João Batista, chamado o "homem enviado por Deus" era um profeta eremita e mártir. Filho 
de Zacarias e Isabel, primo de Jesus, ele viveu recluso em um deserto da Judéia e depois 
começou a pregar as margens do Rio Jordão e batizando grande número de penitentes. 
Finalmente Jesus Cristo veio para ser batizado por ele antes de ir à Galileia para iniciar sua 
pregação. João continuou perto do Rio Jordão e foi preso a mando do Rei Herodes Antipas, 
rei da Persa e Galileia. Diz a tradição que como João pregava com veemência, contra a 
relação de Herodes com sua amante e rainha Herodias, a filha Salomé de Herodias, que 
era uma bela mulher conseguiu seduzir Herodes e exigiu dele a cabeça de João em uma 
bandeja em troca de seus favores e foi subsequente decapitado. (SANTO, 2009.) 
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A imagem em questão aponta com dois dedos para cima, geralmente significando a vinda 
do Espírito Santo, com as palmas da mão exposta para frente, como forma de súplica ou 
oração. Enquanto aos seus pés está o cordeiro, representando ser o devoto seguidor D’Ele. 
Segura o bastão terminado em cruz onde se ler os dizeres “ECCE AGNUS DEI” traduzido 
como cordeiro de Deus, prenuncia a paixão de seu sacrifício ao ser escolhido como o 
cordeiro. 
  
29. Dados Históricos 
 
A imagem de São João Batista foi adquirida no Rio de Janeiro em 1910. A igreja em honra 
ao santo foi construída um ano antes. Em 1905, os fiéis fizeram festas religiosas para 
arrecadar dinheiro e cotizaram a partir de doações para construir a igreja. Em 1910, esse 
mesmo procedimento foi realizado para a compra da imagem¹. Segundo D. Aida Fátima 
Maia, o Sr. Aníbal Fernandes era carioca e foi o responsável pela ida ao Rio de Janeiro 
para comprar a peça. Ele teria ido de trem e a imagem, apesar de adquirida no Rio de 
Janeiro, teria vindo da Europa. Segundo D. Márcia Regina Maia, o Sr. Aníbal Fernandes 
era funcionário da rede ferroviária e chegou a Dr. Lund nos anos de 1900. Ele se casou com 
D. Florisbela Maia Fernandes, natural  de Dr. Lund. Mudou-se do local nos anos de 1930, 
mas continuou a manter contato com o distrito por causa de sua esposa que sempre vinha 
visitar a família. A imagem tem a inscrição da Casa Sucena, uma importante loja de artigos 
religiosos do Rio de Janeiro. A imagem de São João Batista compõe o altar da igreja de Dr. 
Lund e é usada nas procissões e festas do santo. No início da década de 1980, ela foi 
restaurada em Belo Horizonte, a mando de D. Piedade, zeladora da igreja. A imagem 
representa um São João Batista adulto e está em bom estado de conservação. 
 
A imagem fazia parte das procissões, sendo carreda em um altar enfeito por flores pelos 
seus fieis. 
 
A Sra. Aida Maia ainda conta que, após chegar da viagem, a imagem estava coberta de 
poeira e a mesma foi lavada. Um dos fiéis, Sr. Antônio Elias dos Reis, que sempre se 
encontrava em estado frágil de saúde tomou banho na água da limpeza da imagem e curou-
se milagrosamente, contando com saúde estável pro resto da vida. 
  
30. Referências Bibliográficas 
 
MAIA, Márcia Regina. Histórico de Doutor Lund. Acervo particular. Março, 2009. 
 
SANTO. São João Batista. Disponível em www.cademeusanto.com.br. Acesso em 
06.04.2009 
 
Fontes orais: Entrevista concedida à Maria Clarisse S. de Paula Pinto e Liliane Faria Corrêa 
Pinto pela Sra. Márcia Regina Maia e Sra. Aida Fátima Maia, março de 2009. 
 
                     Entrevista concedida à Anellise Vieira Costa pela Sra. Aida Fátima Maia, em 
22 de novembro de 2018. 
 
Levantamento de esmolas para a imagem de São João Batista. 1905. Acervo da Igreja de 
São João Batista de Dr. Lund. 
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31. Informações Complementares 
 

1. Em 1905, a comunidade de Dr. Lund iniciou os trabalhos de arrecadação de doações 
para a construção da Igreja de São João Batista, que foi benta e consagrada no dia 
24 de junho de 1910 (MAIA, 2009). A festa de São João Batista é comemorada do 
dia 14 de junho até o dia 24 de junho. A festa celebra a Novena, são nove dias de 
orações que antecedem o Dia de São João Batista, padroeiro da localidade.  
 

32. Ficha Técnica  

Levantamento | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Elaboração | novembro - 2018 
Anellise Vieira Costa | 

CAU: 212454-8 
Arquiteta e Urbanista – AngelCult Ltda. 

Revisão | novembro - 2018  
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Bens Móveis e bens integrados (BM) 

01. Município Pedro Leopoldo 

02. Distrito Dr. Lund 

03. Acervo Igreja de São João Batista 

04. Propriedade/Direito de propriedade Particular 

05. Endereço 
Igreja de São João Batista, Praça Aníbal 
Fernandes, s/n 

06. Responsável Ainda Fátima Maia 

07. Designação Imagem de São Sebastião 

08. Localização Específica 
Nicho esquerdo ao lado do altar da Igreja de 
São João Batista 

09. Espécie Imaginária 

10. Época S.I. 

11. Autoria S.I. 

12. Origem S.I. 

13. Procedência 
 
Fazenda do Jaguara, Matozinhos. 
  
14. Material/Técnica 
 
Escultura em peça única de mármore Carrara. 
  
15. Marcas/Inscrições/Legendas Não há. 

16. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 12 megapixel. 

Fotógrafa | Data Anellise Vieira Costa, novembro de 2018. 
 

Foto 01 – Vista panorâmica da imagem de São Sebastião no nicho na lateral esquerda – Altar da 
Igreja de São João Batista. 
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Foto 02 – Imagem de São Sebastião. Foto 03 – Detalhe do torso da imagem de São 
Sebastião. 

Foto 04 – Detalhe perfil da imagem de São 
Sebastião. 

Foto 05 – Vista inferior do torso da obra. 
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Foto 06 – Detalhe da retangular e pequena 
folhagem. 

Foto 07 – Detalhe do pé esquerdo. 

 
  

Foto 08 e 09 – Vistas das mãos, sendo a primeira atada às costas da imagem e a segunda apoia 
no tronco. 

  
17. Descrição 
 
Trata-se de uma figura masculina em pé na posição frontal de aparência jovem. De porte 
modesto, simples e esbelto, a imagem de São Sebastião resplandece seriedade e dor. Seu 
rosto é ovalado, com olhos abertos. Cabeça voltada para a esquerda e levemente inclinada 
para trás. Os cabelos são cacheados e medem até a altura da nuca. Nariz afilado, lábios 
pequenos e cerrados. Não apresenta barba. 
 
Braço direito apoiado em um tronco de árvore onde o pulso está amarrado por uma corda. 
O braço esquerdo está voltado para trás. A perna direita está flexionada onde é presa pelo 
tornozelo por uma corda junto ao tronco. A perna esquerda permanece ereta junto ao tronco 
de madeira fazendo a sustentação do corpo. 
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O corpo está coberto apenas por um lençol que trespassa o quadril e cai criando movimento 
a peça. O abdome da imagem é bem definido apresentando os músculos trabalhados. 
 
A imagem de São Sebastião confeccionada em bloco único de mármore carrara e 
pertencente ao acervo da Igreja de São João Batista no distrito Dr. Lund na área urbana de 
Pedro Leopoldo e encontra-se em um nicho do lado esquerdo do altar. 
  
18. Condições de Segurança 
 
Razoável 
  
19. Proteção Legal 
 
Inventário para registro documental. 
  
20. Dimensões 
 
Altura = 100 cm (até o dedo da mão direita) 
Altura = 82 cm (até o topo da cabeça) 
Base geométrica octogonal = 28x24 cm 
  
21. Estado de Conservação Excelente 

22. Análise do Estado de Conservação 
 
A imagem apresenta-se em execelente estado de conservação, não apresentando 
manchas, desgastes ou trincas provenientes de agentes externos. 
  
23. Fatores de degradação 
 
Intempéries e ação do tempo. 
  
24. Medidas de conservação 
 
Não há. 
  
25. Intervenções - Responsável/Data 
 
Não há registro de intervenções. 
  
26. Características Técnicas 
 
Escultura monocromática esculpida em bloco único de mármore Carrara. 
  
27. Características Estilísticas 
 
A imagem apresenta características neoclássicas em sua concepção, fazendo cópia do real, 
com o belo formal sendo idealizado na forma de um jovem seminu com porte físico acurado, 
o rosto de proporções sublimes em uma expressão de angústia e serenidade.  
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Sem mais adornos, o bloco único de mármore apresenta uma base quadrangular, 
ostentando a grandeza da obra em sua simplicidade, sem apresentar quaisquer 
ornamentações que possam retirar a atenção do espectador ou fiel da escultura. 
  
28. Características Iconográficas 
 
São Sebastião nasceu na França no ano de 256, indo morar na Itália ainda pequeno. 
Cresceu e tornou-se capitão da guarda do Império Romano, numa época em que os cristãos 
eram violentamente perseguidos pelo então Imperador Diocleciano, que governou entre 284 
a 305 d.C. Sebastião era cristão, mas escondeu o fato para poder ajudar outros 
cristãos presos e martirizados. Ele os confortava, fornecia alimentos e diminuía suas penas. 
 
O Imperador Diocleciano descobriu e mandou chamá-lo. Diante da confirmação do próprio 
Sebastião de que ele era cristão, ordenou aos seus soldados que o matassem. Eles o 
levaram para um descampado, tiraram suas roupas, amarraram-no a um tronco de árvore 
e lançaram-lhe flechas. Depois foram embora, achando que Sebastião havia morrido. 
 
29. Dados Históricos 
 
A imagem de São Sebastião encontra-se na Igreja São João Batista. A igreja está localizada 
no núcleo paisagístico do distrito de D. Lund, no município. Foi construída no ano de 1905, 
por iniciativa da comunidade e sob a administração de Anna Luiza da Fonseca Vianna, 
esposa de Saturnino Martins Maia, proprietário das terras da região. Com o loteamento de 
suas terras para a construção da estrada de ferro que chegou à região, o Sr. Saturnino doou 
o terreno para a construção da referida igreja no povoado de Dr. Lund. 
 
Aida Maia presidente do Conselho da Igreja relata que mediante a doação, foram 
organizadas festas entre os moradores do município com a finalidade de angariar fundos 
para a construção da capela. Em 1909 finalizava-se a construção da igreja São João Batista, 
com a celebração da benção pelo padre da região, em 1910. A construção da igreja foi toda 
orientada pelo mestre de obras Sr. Francisco de Paulo Pereira. 
 
Segundo Aida Fátima Maia, atual presidente do Conselho da Igreja de São João Batista, a 
imagem de São Sebastião, construída em mármore Carrara veio da Fazenda Jaguara, uma 
fazenda localizada na região da Mina do Morro Velho, que foi adquirida por ingleses 
anglicanos que não proferiam a fé católica. Com a incredulidade dos ingleses em relação 
aos santos católicos, a igreja foi entregue ao abandono e deteriorada com o tempo. Parte 
da igreja foi destruída e as imagens saqueadas. Com a igreja em ruínas, as imagens foram 
levadas por moradores religiosos que proferiam a fé católica. A imagem de São Sebastião 
foi trazida por um morador da região. Ela relata que a imagem de São Sebastião foi trazida 
num carro de boi e doada para a igreja. 
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