
Símbolo olímpico percorre o Complexo
Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha
Sáb 14 maio

Depois de passar por Contagem, a Tocha Olímpica chegou a Belo Horizonte neste sábado (14/5).
O revezamento na capital mineira começou pelo Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da
Pampulha. O ponto alto do tour pelo local, candidato a Patrîmônio Cultural pela Unesco, aconteceu
em frente à Igreja São Francisco de Assis. A cantora mineira Paula Fernandes teve a honra de
conduzir a chama olímpica enquanto contornava o templo.

Marco do modernismo

Obra seminal do arquiteto Oscar Niemeyer, o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha é
considerado um marco do modernismo brasileiro, aliando a concepção plástica do concreto armado
à funcionalidade urbanística. Ícone da modernidade na arquitetura, influenciou toda uma escola ao
redor do mundo. O projeto nasceu de um convite, em 1941, feito pelo prefeito Juscelino Kubistchek.

O conjunto inclui, além do espelho d’água da Lagoa da Pampulha, a Capela de São Francisco de
Assis, o Cassino (atual Museu de Arte da Pampulha), a Casa do Baile e o Iate Clube, todos
construídos quase simultaneamente (entre 1942 e 1943), e a residência de Juscelino Kubitschek
(atual Casa Kubitschek).

Um dos mais conhecidos cartões postais de BH, a Capela de São Francisco de Assis possui linhas
arrojadas e belos mosaicos nas laterais. Seu interior abriga a Via Sacra, constituída por painéis de
Cândido Portinari, considerada a sua obra mais significativa.  O complexo da Pampulha é
candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

Núcleo de Articulação Minas 2016

A ação integra o trabalho do Núcleo de Articulação Minas 2016, criado em 15 de abril de 2015 pelo
governador Fernando Pimentel com o objetivo de realizar as medidas necessárias para sediar os
eventos associados aos Jogos Rio 2016. Coordenado pelo secretário de Estado de Esportes,
Carlos Henrique Alves da Silva, o Núcleo congrega ao todo 16 secretarias e órgãos da
administração estadual, que planejam e executam ações conjuntas com vistas a aumentar a
eficiência das medidas e economizar recursos.

Acompanhe o Tour pelas redes sociais, via Facebook da Secretaria de Esportes e Twitter da Rio
2016.

Mais informações estão disponíveis em minas2016.mg.gov.br e www.rio2016.com.
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