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PASSABÉM tem o orgulho de apresentar o calendário de 2022

O trabalho realizado pelos alunos da Escola Municipal Euclídes Ferreira de Sá retrata 12

bens protegidos de município através da oficina realizada pelo Eco das Artes no ano de

2021, durante a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, através da Secretaria

Municipal de Cultura.

“Amamos o que conhecemos” A frase de Santo Agostinho descreve bem a importância

de se conhecer a história e a cultura do município para preservá-los ainda mais.

A partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura

em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho busca levar a

todos a um processo de conhecimento, apropriação e valorização da sua herança cultural,

trazendo a oportunidade a todos para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a

geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural.



CALENDÁRIO 2022



JANEIRO 2022
IGREJA SÃO JOSÉ

Por volta do ano de 1880 era uma pequena igreja

construída com madeiras rústicas doadas pelos antigos

moradores do município. Dizem que o povo ficou tão feliz

com a construção da Igreja que enfeitaram os chifres dos

bois que carregavam as madeiras com fitas coloridas.

Vários moradores da cidade trabalharam na sua

construção, sendo dois deles os senhores Domingos

Alves da Costa e João Antônio Ferreira. A torre da igreja

somente foi construída vários anos depois, por

determinação do arcebispo de Diamantina, D. João de

Souza Lima.

Trabalho realizado pelo aluno:

Lucas Ribeiro Trindade de Sá Diniz – 8 anos
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FEVEREIRO 2022

CASA DAS FELIPE

Esta casa foi morada de três irmãs solteiras

que dedicaram suas vidas à religiosidade.

Maria José, Conceição e Sebastiana eram a

pura humildade e serenidade. A casa delas foi

doada, ainda em vida à Sociedade São

Vicente de Paula.

Endereço: Rua das Palmeiras nº 181.

Trabalho realizado pela aluna:

Luana Andrade Lage – 8 anos
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MARÇO 2022
FESTA DE SÃO JOSÉ

Celebrada no dia 19 de março, dia de São José,

padroeiro da cidade. É comemorado também neste

dia o “Aniversário da Cidade” com a participação

de toda rede educacional com apresentações

cívicas e desfiles. A Festa finaliza com o

“Parabéns” para Passabém e a partilha de um

grande bolo entre todos os presentes. Apesar da

data de emancipação municipal ser 30 de

dezembro optou-se por comemorar no dia de São

José.

Trabalho realizado por:

Eco das Artes MG
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ABRIL 2022
CASA DE DONA LOURDES DRUMOND

Esta é uma casa que vem sendo ocupada por várias

gerações de Passabém. Foi residência do Senhor

João Antônio Ferreira e Dona Maria Camilo, pais de

Dona Lourdes Drumond e avós da atual moradora,

Graça Drumond. Em um cômodo ao lado da casa

durante muitos anos eram recebidos os tropeiros

que passavam pela região.

Endereço: Rua João Antônio Ferreira nº 104.

Trabalho realizado pelo aluno:

Gustavo Mendes Andrade – 8 anos
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MAIO 2022
MARUJADA

Por volta do ano de 1957, no antigo “Bar do Oscar”, um

grupo de jovens se reuniu com seus poucos instrumentos

para tocarem alguns “cantos”.

Neste ano, fizeram o primeiro levantamento de bandeiras e a

partir daí o grupo de Marujeiros não parou mais. Atualmente

possui 34 integrantes que se apresentam nas festas

religiosas do município de Passabém e de outros municípios

vizinhos.

Trabalho realizado pela aluna:

Cibele Vitória de Sá Andrade – 8 anos
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RODA DE ENGENHO

Construído por volta dos anos de 1900/1910, na

localidade denominada Queixada, o antigo engenho fazia

parte de várias benfeitorias do local. Nele eram

fabricadas cachaça e rapadura, produtos comercializados

em outras cidades, transportados em lombos de muares.

Ainda vivem na cidade pessoas com 70/80 anos que

trabalharam na produção de derivados de cana do antigo

“Engenho”.

Trabalho realizado pelo aluno:

Luana Rodrigues Assis – 8 anos

JUNHO 2022
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JULHO 2022

ANTIGA AGÊNCIA DOS CORREIOS
É atualmente a casa de Maria do Carmo Ferreira, filha

de Dona Onelar Alice Vieira (D. Xuxinha), funcionária

dos Correios. As correspondências do Município eram

trazidas a cavalo pelo Senhor Gentil, o estafeta (carteiro)

de Santa Maria de Itabira. Ele as entregava na Agência e

Dona Onelar fazia a distribuição das mesmas. A

Agência funcionou no local de 1917 a 1960, mudando

para o “Antigo Grupo Escolar”, onde hoje é a Secretaria

de Educação.

Trabalho realizado pelo aluno:

Heitor Ferreira Lacerda – 8 anos
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AGOSTO 2022

FESTAS DE AGOSTO

Acontecendo há mais de 80 anos celebram

São Sebastião, Divino Espírito Santo e

Nossa Senhora do Rosário com procissões,

missas e muitos fogos. No sábado acontece

a queima da fogueira, celebrações religiosas

e vários shows que atualmente acontecem

no campo de futebol devido ao grande

público.

Trabalho realizado pela aluna:

Maria Luiza Ferreira Lima – 8 anos
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SETEMBRO 2022
IMAGEM SÃO DE JOSÉ

A imagem foi comprada pelo antigo morador de Passabém, Sr João

Antônio Ferreira a pedido de sua esposa, Sra Maria Camilo que a

doou para a Igreja.

Na época da doação, a antiga capela, que hoje é a Igreja de São

José ainda estava em construção.

São José é o padroeiro da cidade e em dezenove de março é

celebrado o seu dia quando a imagem é colocada no andor para

abençoar os fiéis.

Trabalho realizado pelo aluno:

Ricardo Silva Santos – 8 anos
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OUTUBRO 2022

CASA DE DONA EFIGÊNIA

Casa onde Dona Efigênia e Senhor Antunes Vieira da

Costa (Neneca) criaram a família. Por último morava

Fernando, carinhosamente chamado por Fernando

Babaca, filho do casal - Cruzeirense doente, fã dos

Beatles e Roberto Carlos. Atualmente a casa pertence

ao seu irmão Anderson, onde funciona o CRAS, órgão

da Prefeitura.

Endereço: Praça São José nº 100.

Trabalho realizado pelo aluno:

Yuri Fernandes de Oliveria – 8 anos
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NOVEMBRO 2022
PRAÇA SÃO JOSÉ

Em frente à Igreja São José, a praça é o coração da

cidade! Lugar onde acontecem vários eventos

importantes para o município. É nela que as pessoas

costumam se sentar para prosear.. Antigamente

neste local, havia um cemitério, com o tempo virou

uma praça com um enorme cruzeiro, no piso ainda

de terra batida.

Com o passar dos anos a praça foi reformada e se

transformou em uma referência de convivência e

encontro da comunidade.

Trabalho realizado pelo aluno:

Carlos dos Santos Silva – 8 anos
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DEZEMBRO 2022
CRUZ DAS SANTAS MISSÕES

Datada de 1945, está acoplada na parede, à esquerda da

porta principal da Igreja São José. A cruz em madeira com a

imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, remete às

Santas Missões Populares que aconteceram na época. O

Pároco da igreja na ocasião se chamava Padre Argel. Dizem

que na parte de trás da cruz, que está presa à parede tem

escritos os nomes dos carpinteiros que a confeccionaram.

Trabalho realizado pela aluna:

Alice Vieira Resende – 8 anos
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