APRESENTAÇÃO
O Espaço Mascarenhas reflete e abraça na atualidade momentos prósperos da comunidade juizforana. O complexo edificado e
as memórias nele contidas aludem a uma Juiz de Fora vanguardista no que se refere ao pioneirismo industrial, a um entusiasmo
preservacionista e a atributos culturais bastante diversificados. O complexo é composto pela Praça Antônio Carlos, pela antiga
Subestação, pelos edifícios do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas - CCBM, da Biblioteca Municipal Murilo Mendes BMMM, da antiga Sede Administrativa da Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas, que atualmente abriga a Secretaria
Municipal de Educação e do Mercado Municipal, e ainda pelo Estacionamento, e integra o Núcleo Histórico Urbano de Juiz de
Fora.
Ao longo da história, o Espaço Mascarenhas tornou-se referência tanto para os juizforanos como para aqueles apenas de
passagem na cidade. Certamente, é um lugar percebido por todos que ali passam - ainda que por perspectivas distintas e às
vezes um pouco fragmentadas - visto que há uma confluência de historicidades permeando os espaços que o envolvem,
principalmente no que se refere à Praça Dr. João Penido, mais conhecida como Praça da Estação, e à Praça Antônio Carlos. Por
ali, está uma sorte de significativas arquiteturas e composições urbanas que contam, através de sua materialidade, a história da
cidade. Todo este valorado acervo integra um núcleo histórico urbano consolidado, que foi salvaguardado ao longo dos anos
por iniciativas institucionais e, principalmente, pelo esmero de cada um que se sensibiliza e que sabe a importância da História
e do Patrimônio Cultural.
O Espaço Mascarenhas assim como o conhecemos atualmente foi plenamente brindado à sociedade no início presente
século, quando foram reabertos o CCBM e o Mercado Municipal, após a restauração e reconstrução, respectivamente. A partir
de então, a administração do complexo conseguiu democratizar as diretrizes para a ocupação do espaço, que foi se tornando
cada vez mais plural, com a integração de mais manifestações artísticas e culturais, o que afetou e envolveu não só espaços
como as galerias de arte, as oficinas e os espaços voltados ao audiovisual, mas todo o seu entorno. Hoje, pode-se dizer que o
Espaço Mascarenhas consolidou-se como um espaço que abraça relevantes manifestações, expressões e eventos, mas que
igualmente faz parte do cotidiano de muitas pessoas, que se apropriam do espaço e o ocupam à sua maneira.
Por isso mesmo, consideramos nobres as iniciativas de aprimoramento deste espaço tão caro a nós e a tantos outros, e
apresentamos esta proposta, sabendo que além de sua vocação como um impulsionador cultural, o Espaço Mascarenhas tem
a importante função urbana e arquitetônica de rememoração, representando em sua materialidade não apenas a memória de
uma vanguarda industrial juizforana, mas também a vanguarda preservacionista da cidade, a consciência em relação à
preservação do patrimônio cultural, e sobretudo a vontade cultural da comunidade, o que se mostra com excelência em seu
processo de patrimonialização que, para nós, nunca termina.

SETORIZAÇÃO

ETAPAS DE EXECUÇÃO

Mercado Municipal

Centro de Artes

Praça Antônio Carlos

Biblioteca Municipal Murilo Mendes

Estacionamento

Rua Paulo de Frontin - Via Compartilhada

Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Vias não afetadas

MERCADO MUNICIPAL

CENTRO DE ARTES

CCBM/BIBLIOTECA

URBANO

PRIMEIRA ETAPA
Ampliação dos usos e qualificação
dos usos atuais da edificação do
Mercado Municipal.

SEGUNDA ETAPA
Criação de um centro de artes no
prédio da Sede Administrativa, com
espaços para ensaios e teatro para
140 pessoas com palco multiuso.

TERCEIRA ETAPA
Requalificação do CCBM e do
prédio da Biblioteca, com
implantação de terraço útil com
áreas de estar e alimentação.

QUARTA ETAPA
Requalificação da Praça Antônio
Carlos, do parque infantil e
transformação da Rua Paulo de
Frontin em via compartilhada.
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