DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL DE CRISTINA/MG
Livro de Anotações “O Sertão da Pedra Branca”
O livro de Anotações "O Sertão da Pedra Branca" constitui-se como um
importante documento histórico acerca da história de Cristina. Escrito por
Luiz Barcellos de Tolledo, as anotações tem como intuito servir como fonte
histórica e referência bibliográfica para os amantes do pretérito. As
anotações remetem ao período compreendido entre 1780 e 1922 (data de
falecimento do autor). Devido ao seu valor cultural, documental e histórico
é que o referido bem foi Tombado como Patrimônio Cultural e
inventariado.

Corporação Musical Antônio de Freitas Carvalho

A Corporação Musical Antônio de Freitas Carvalho é uma banda civil de
concertos centenária que preserva não só a memória e identidade de
Cristina, como também perpetua a tradição das bandas mineiras. O
repertório da Corporação é variado, passando pelos tradicionais dobrados
até músicas populares nacionais e internacionais. Devido à importância
histórica e cultural da Corporação é que ela foi inventariada e Registrada
como Patrimônio Cultural Imaterial.

Cachoeira do Anil

A Cachoeira do Anil possibilita uma vista privilegiada de Cristina. Avistase, do alto, bairros rurais como o da Beleza e Lambari. A Cachoeira dista
apenas alguns metros de onde havia a antiga linha férrea da RFF (Bairro do
Anil). Devido a sua importância natural e cultural para o município, uma
vez que se constitui como importante espaço de fruição e lazer, é que se
optou por inventariá-la como Patrimônio Cultural de Cristina.

Capoeira

A prática da capoeira em Cristina existe há mais de 30 anos. Antigamente,
a capoeira era praticada em clubes fechados devido ao preconceito e à
discriminação racial. A partir de 1987, foi formalizado o primeiro grupo.
Desde então Cristina tem se destacado nacional e internacionalmente. A
capoeira, além de um elemento cultural, é instrumento de transformação
social à nível local. Devido à importância histórica, cultural e social dessa
prática no município é que ela foi inventariada como Patrimônio Cultural.

Crochê confete

O crochê confete é uma técnica de crochê que consiste em interligar
pequenas flores de aproximadamente 1 cm. A peça, depois de concluída,
assemelha-se a pequenos confetes coloridos. Técnica criada e difundida por
dona Salma, deixou de ser praticada por alguns anos, após seu falecimento.
Através de pesquisas e testes, esse conhecimento foi reaprendido e
constitui-se hoje como um importante artesanato cristinense. Devido a sua
importância cultural e estética para o município, o bem foi inventariado
como Patrimônio Cultural Imaterial.

Crisjulina

A Crisjulina foi criada para resgatar tradições culturais populares que
fazem e já fizeram parte da vida cotidiana de Cristina. Pensada e solicitada

após a FliCristina, a Crisjulina se configura como uma grande festa
junina/julina em praça pública, abrilhantada com grupos folclóricos como
as folias de reis, congada, grupos de jongo. Por celebrar a cultura popular e
divulgar seus conhecimentos e performances é que houve a intenção de
inventariar a Crisjulina como Patrimônio Cultural de Cristina.

Serenoite

A Serenoite integra a programação do Festival Café com Música. É uma
seresta feita por músicos locais e músicos turistas que se encontram em
Cristina no período do evento. Esta ação promove, valoriza e difunde a
tradição das serestas ou cantorias populares pelas ruas, com canções
românticas e melancólicas. Devido à sua importância cultural, intimamente
ligada à tradição musical cristinense, é que o bem foi inventariado como
Patrimônio Cultural.

FliCristina

A FliCristina, embora ocorra há apenas dois anos, tem se mostrado como
um importante e efetivo expoente cultural no município de Cristina.
Através de uma programação vasta e diversificada, o público transita por
vários seguimentos culturais e adquire conhecimentos de maneira lúdica.
Devido a sua importância cultural e histórica, na medida em que coloca em
evidência memórias e tradições cristinenses, é que se optou por inventariar
essa celebração literária como Patrimônio Cultural.

Locomotiva

A aquisição da locomotiva foi feita através de doação pelo convênio 31/96
entre a Prefeitura e RFFSA, que mantém o Programa Ferroviário de Ação
Cultural (Profac) com a finalidade de não deixar morrer a história e o
patrimônio da Rede. É importante ressaltar que a Locomotiva a Vapor é um
patrimônio Federal, e a cidade de Cristina abriga um tesouro do Brasil.
Devido à importância histórica da locomotiva, das linhas férreas e da sua
relação com a história cristinense é que o bem foi tombado e inventariado
como Patrimônio Cultural local.

Quadro em cedro que retrata a visita da Princesa Isabel à Cristina em
1869

Na década de 1930 foi idealizado o projeto de um quadro que retratasse o
importante fato histórico da visita da Princesa Isabel à Cristina, na segunda
metade do século XIX. Entretanto, a obra só foi iniciada e concluída no
final da década de 1970. O referido quadro é riquíssimo de elementos
entalhados em cedro que contam, através de imagens, um pouco sobre a
memória, a história e a identidade cristinense. Devido à sua importância, o
bem foi tombado e inventariado como Patrimônio Cultural.

Malha urbana

A malha urbana de Cristina, composta por paralelepípedos, constitui-se
como um importante elemento histórico que demarcou o processo de

urbanização citadino. Devido à sua importância histórica, cultural e
urbanística é que o bem em questão foi tombado e inventariado como
Patrimônio Cultural de Cristina.

Museu do Trem

O Museu do Trem foi construído para abrigar a Locomotiva nº 423 e
preservar a memória da linha férrea que tão importante foi para o

município. Além de possuir acervo e informações relativas ao patrimônio
ferroviário, o local abriga outros objetos relativos à história cristinense.
Devido à sua importância histórica e cultural é que o bem foi tombado e
inventariado como Patrimônio local.

