
~0 c 

SAO JOAO DEL REI 

MINAS GERAIS 

CoJa~Ao 1 
IBEGEANA .J 

l 

IBGE - CONSELHO NACIONAl DE ESTATiSTICA 

Funda~ao 1 B G E 

INSJIJUJO BRASIUIRO DE EST4JISJICA 
BIBLIOTECA 

N. 
0 

de Reg ... d.JR-.5.~:-B. .... . 
Data ... JA.:: ... f. -: ... f..J. ......... . 



Col~fiio d~ M07UJgrafias - N.o 100 

SAO JOAO DEL REI 

MINAS GERAIS 

* ASPECTOS FlSICOS - Area: 2 485 km' 
(1950); altitude: 897 m; temperatura me
dia das maxi mas: 20 °C; das minimas: 
15°; compensada: 19°; precipitac;iio anual : 
1500 mm. 

* POPULAC:AO - 49 917 habitantes (estima
ti"L'a para 1955). 

-t:r AT IV !DADE'S P RINCIPAIS- Industria tex
til; produc;iio e beneficiamento de arroz; 
pecuciria. 

-t:r ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 7 
agencias. 

* VElCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 137 autom6veis e 66 cami
nh6es. 

1:i ASPECTOS URBANOS (sede) - 5 059 liga
~es eletricas, 245 aparelhos telefonicos, 
6 hoteis, 12 pens6es, 4 cinemas e 1 teatro. 

<:r ASSIST£NCIA M£DICA (sede) - 2 hospi
tais gerais com 288 leitos; 24 medicos no 
exercicio da protissiio. 

{:( ASPECTOS CULTURAIS - 64 unidades es
colares de ensino primcirio fundamental 
comum, 6 estabelecimentos de ensino 
media, 1 de artistic a e 1 de superior; 4 ti
pografias, 2 livrarias, 2 bibliotecas e 2 
jornais. 

1:i OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lhares de cruzeiros) - receita total pre
vista : 9 210; receita tributciria: 4 805; 
despesa fixada : 9 210. 

1:i REPRESENTA9AO POLlTICA - 15 verea
dores em exercicio. 

Texto de Erasmo C. Giacometti, da Dlre
toria de Documenta~iio e Divulga~iio do CNE. 
Desenho da capa, de Q . Campofiorito. 
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A ponte da Cadeia (Desenho de Jose Wasth Rodrigues). 

ASPECTOS HIST6RICOS 

E M BUSCA de esmeraldas, a bandeira de Fer
J nao Dias Pais Leme foi, no ano de 1674, 

forc;ada a passar a estac;ao chuvosa na Serra 
Negra, onde fundou o primitivo arraial das 
Minas Gerais - Ibituruna, dis:ante doze 
leguas da atual cidade de Sao Joao del Rei, 
a cujo Municipio pertenceu ate 1922. Os cas
calhos auriferos da bacia do Rio das Mortes, 
que "assoalhavam o caminho trilhado pelo 
bandeirante", denunciaram os grandes depo
sitos de ouro da regiao. 

Os primeiros povoadores de Sao Joao del 
Rei foram os paulistas. Em fins do seculo 
XVII, Tome Portes del Rei, procedente de 
Taubate, fixou-se as margens do Rio das Mor
tes, no local a que chamavam, por ser passa
gem de todas as embarcac;6es, "Porto Real da 
Passagem". Nesse local, ainda hoje denomi
nado Porto Real, teve inicio o primeiro ar
raiaL 
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Em 1702, porem, fale[!ia Tome Partes del 
Rei, a quem, desde 1701, havia sido conferido 
o direito de cobran<(a da passagem no Rio das 
Mortes. Sucedeu-o seu genro Antonio Garcia 
da Cunha. Ate 1703, a importancia do po
voado decorria de sua situa<(iio como ponto de 
liga<(iio com os Sertoes do Caete e a regiiio 
das minas do Carma, Ouro Preto e Sabara. 

De 1703 a 1704, o portugues Manuel Joiio 
de Barcelos descobriu, nas fraldas dos mon
tes, ricas manchas de ouro e os paulistas Pe
dro do Rosario e Louren<(o da Costa iniciaram 
ali os trabalhos de faisca<(iio. Forasteiros e 
aventureiros comer;aram a afluir para o local. 
E nas encostas das serras, atualmente deno
minadas Senhor do Monte e Merces, onde 
ainda hoje ha grandes reservas de ouro, sur
giu o outro arraial que deu origem a Sao Joao ' 
del Rei. 

No local hoje denominado Morro da 
F6rca, erigiram os paulistas a primeira igreja, 
consagrada a Nossa Senhora do Pilar. Assim, 
por sua posi<(iio geografica e pela sua riqueza 
aurifera, surgiu o arraial do Rio das Mortes. 

Na guerra entre paulistas e emboabas, 
ainda no inicio do seculo XVIII, foi o arraial 
do Rio das Mortes fortemente abalado com a 
morte e o afastamento dos paulistas, aos 
quais foram usurpadas as minas. 

Apesar dessas lutas e disputas, a povoa
<(ao continuou a prosperar. 

Em 8 de julho de 1713, foi criada a 
vila, que recebeu, em homenagem a D. Joao 
V e Tome Partes del Rei, o nome de Sao Joao 
del Rei, tendo sido instalada i 8 de dezembro 
do mesmo ano. 

A Lei provincial n.0 93, de 6 de mar<(O de 
1838, concedeu a Sao Joao del Rei foros de 
cidade. 

A 2 de fevereiro de 1878, era organizada 
em Sao Joao del Rei a Companhia de Estrada 
de Ferro Oeste de Minas. Iniciados os traba
lhos em fins do mesmo ano, ficou concluido, 
a 28 de ag6sto de 1881, o trecho Sitio- Sao 
Joao e foi inaugurada a esta<(ao da cidade. 

A constru<(ao da estrada de ferro e a che
gada, em 1886, de imigrantes italianos, pro
cedentes de Bolonha e Ferrara, aceleraram o 
progresso do Municipio. :E:sses imigrantes, 
destinados a agricultura, localizaram-se na 
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Varzea do Marc;al, onde formaram as col6nias 
do Marc;al, Recondego e Felizardo, e na Fa
zenda Jose Teodoro. Posteriormente, grande 
quantidade de sirios fixou-se espontanea
mente no Municipio, dedicando-se de prefe
rencia ao comercio. 

A comarca, criada com o nome de Rio 
das Mortes em data anterior a 1709, recebeu, 
por f6rc;a da Lei estadual n.o 11, de 13 de no
vembro de 1891, a denominac;ao de Sao Jo§.o 
del Rei. 

Segundo o quadro administrativo do Pais, 
vigente a 1.0 de julho de 1957, o Muni
cipio e composto de 8 distritos: Sao Joao del 
Rei, Arcangelo, Caburu, Cassiterita, Emboa
bas, Rio das Mortes, santa Rita do Rio Abaixo 
e Sao Sebastiao da Vit6ria. 

Rua de Santo Antonio (Desenho de Armando Pacheco). 

ASPECTOS FiSICOS 

0 MUNiciPio de Sao Joao del Rei esta si
tuado na zona de Campos da Manti

queira do Estado. A sede municipal dlsta 137 
km da capital estadual, em linha reta, e suas 
coordenadas geograficas sao as seguintes: 21° 
08' de latitude sul e 44° 16' de longitude W. Gr. 
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0 Municipio esta localizado em urn pla
nalto ondulado, cuja altitude varia entre 850 
e 1 200 metros. A Serra do Lenheiro, na sede 
municipal, e uma das mais importantes. 

Os rios que banham o municipio fazem 
parte da bacia do Prata, cujos afluentes, Rio 
Grande e Rio das Mortes recebem suas aguas. 
0 Rio das Mortes corta o Municipio de leste 
a oeste, separando o distrito de Caburu do de 
Santa Rita e cortando o distrito de Cassiteri
ta. :E piscoso e pos&ui imimeras queda..s d'agua. 
Num de seus afluentes - o rio Carandai -, 
esta instalada a usina hidreletrica do Munici
pio. 0 Rio Grande, onde esta sendo cons
truida a usina de Itutinga, estabelece o limite 
entre Sao Joao del Rei e Francisco Sales. 

0 clima do Municipio pode ser classifi
cado de subtropical com tendencia para tem
perado. A temperatura media anual e de 19,2. 
No mes mais frio (julho) a temperatura me
dia e de 15,4, e no mais quente (fevereiro) 
21,8. No invemo, ocorrem geadas e esporadi
camente queda de granizos. A precipitagao 
media anual e de pouco mais de 1 500 mm. 0 
periodo das chuvas vai de outubro a margo e 
o da seca de abril a setembro. 

Os solos do Municipio sao originados de 
rochas areniticas, micaxistos, havendo tam
bern afloramentos de diabasio; sua coloragao 
varia do amarelo claro ao avermelhado, de
pendendo das rochas de que se originaram. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

C oNTAVA Sao Joao del Rei, na data do Re
censeamento Geral de 1950, . 50 621 habi

tsntes, dos quais 24 637 homens e 25 984 mu
lheres (densidade demografica: 20 habitantes 
por quilometro quadrado) . 

Em 31 de dezembro de 1955, a populagao 
do Municipio e calculada em 49 917 habitan
tes (estimativa do Departamento Estadual de 
Estatistica) . 0 decrescimo da populagao e 
motivado pelo desmembramento do distrito 
de Nazareno, que passou a constituir novo 
municipio. Os distritos mais populosos sao os 
de Sao Joao del Rei, Santa Rita do Rio Abaixo 
e Cassiterita, respectivamente com 29 362, 
5 542 e 4 041 habitantes; os demais contavam 
menos de 2 672 habitantes, que e a populagao 
de Sao Sebastiao da Vit6rla. 
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Aspecto da cldade (Desenho de Q. Campofiorito). 

Na discrimina<;ao da popula<;ao segundo 
a religiao, veriflca-se que o Municipio reflete, 
aproximadamente, a composi<;ao do conjunto 
estadual (99% de cat6licos em Sao Joao del 
Rei contra 96% em todo o Estado); em rela
<;ao a cor, a popula<;ao municipal apresenta 
os contingentes de 60% de brancos e 40% de 
pretos e pardos, quotas que pouco diferem das 
registradas no Estado, de 58% e 41 %, respec
tivamente. Quanto a nacionalidade, OS estran
geirOS e naturallzados constituem 0,7% da 
popula<;ao, ou seja, quase o dobro da corres
pondente percentagem para o Estado. 

Na cidade de Sao 
Joao del Rei (qua
dros urbano e su
burbano do distri
to-sede) estao cer
ca de 49% dos ha
bltantes do Muni
cipio e nas vilas, 
10%. 

Enquanto em todo 
o Estado de Minas 

QUADRO URBANO rz:::J 39% GeraiS 70% dOS ha
OUADRD SUBURBANO - zo % bitanteS, aproxima

damente, se locali-
OUAoRo Ru R,\L 1Z22 ~ · % zam no quadro ru-

ral, em Sao Joao 
del Rei a popula~;ao distribul-se em partes 
quase iguais entre o quadro urbano e o rural. 
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PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

C ONSIDERANDO-SE, dentre OS habitantes do 
Municipio, o total das pessoas de 10 anos 

e mais, pode-se estimar a quota das que exer
cem atividades nos ramos "agricultura, pe
cuaria e silvicultura" e "industrias de trans
formac;ao" em 39% e 21 %, respectivamente 
(percentagens calculadas sabre 0 referido 
total, exclusive os habitantes inativos, os que 
exercem atividades domestica.s nao remune
radas, discentes e aqueles cuja atividade nao 
foi declarada ou nao p6de ser bern definida) . 

Agricultura, peczuiria 

E MBORA seja a economia do Municipio re
J presentada pelas industrias de trans

formac;ao , principalmente a textil, nii.o e pe
quena a importancia da agropecuaria no de
senvolvimento de Sao Joao del Rei. 

Predominam no Municipio, os estabeleci
mentos que exploram somente a agricultura, 
cujo numero representa cerca do sextuplo dos 
que se dedicam somente a pecuaria; 0 numero 
d.os que exploram simultaneamente a agri
cultura . e a pecuaria e ligeiramente inferior 
ao dos que se dedicam a atividades agricolas. 

Cerca de 81 % da area de todos OS esta
belecimentos agropecuarios do Municipio e 
ocupada com pastagens. 

Segundo dados do Servic;o de Estatistica 
da Produc;ao, em 31-XII-1955, o principal re
banho do Municipio era o bovina, com 52 000 
cabec;as, no valor de 94 milhoes de cruzeiros. 
Em segundo lugar, vern o gada suino, com 
30 000 cabec;as, valendo 27 milhoes de cruzei
ros. Existiam ainda 5 000 eqiiinos, 30 asininos, 
2 200 muares, 1 000 ovinos e 600 caprinos, no 
valor total de 14 milhoes de cruzeiros. 

0 gado bovina e criado visando princi
palmente a explorac;ii.o do leite, embora nao 
exista nas fazendas do Municipio criac;ao de 
rac;a.s especializadas para este fim. Em algu
mas fazendas, todavia, cria-se gada mestic;o, 
obtido pelo cruzamento do zebu com o ho
landes. 
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A prodU9iiO media de leite por vaca e de 
2,5 lltros para o gado comum e de 6 a 7 para 
o mesti9o de holandes. 

De acordo, ainda, com o SEP, em 1955, o 
valor da produ9a0 referente as principals Cul
turas do Municipio foi de 50 milhoes de cru
zeiros, assim distribuidos : 

VALOR DA PRODUCAO 

PRODUTOS AGRICOLAS 
NOmero! % eObre abB()Iutos o total 

(Cr$ 1 000) 
-- -

Arrol com casca . . . 12 555 24,87 
BM~a ................ . ..... . ........ . 11 280 22,36 
Milho .................. .. ............ . 9 056 17,96 
Feij~o ............................. . . . 6 631 12,94 
Mandioca (1) ......................... . 2 603 5,16 
Cafe . ................................. . 1 700 3,37 
Larania ........................... .. .. . 1 627 3,24 
Tomato .............................. .. 1 600 3,17 
Outros ................................ . 3 503 6,94 

TOTAL . ........ . .............. . 50 455 100,00 

(1) Inclusive mandioca brava. 

Como se ve, o arroz e a banana concor
reram com 47 % para o total da produ91i0 
agricola do Municipio. 

A produ91io de arroz e banana teve o se
guinte desenvolvimento no periodo 1951/55, 
segundo ainda dados do SEP : 

ARROZ BANANA 

ANOS 
Quantidade Valor Quantidede Valor 

( t ) (Cr$1 000) (cacho) (Cr$ 1 000) 
- - --- --- --- --- ---
1961.. .. . . .. . ... 1 954 6 512 380 000 3 800 
1952 .... ..... .. .. 1 980 6600 392 000 4 704 
1953 .. .. 2 046 10 912 39~ 000 5 940 
1954 ... . . . . . . . . . 1 848 14 784 376 000 7 520 
1955.. . -· · 1 860 12 555 376 000 11 280 

PRODUl;AO INDUSTRIAL 

C o:NsTI'IUI a produ9ao industrial a base 
econ6mica do Municipio. 
Em 1955, segundo dados prellminares do 

Registro Industrial, o valor da produ9ao de 
t6da a industria elevou-se a 312 milhoes de 
cruzeiros, cabendo 192 milh6es, ou seja, 62 %, 
a textil - a principal do Municipio; nesta, 
o mais importante sub-ramo era o de tecela-
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gem de algodao (189 milhoes de valor). Havia 
7 estabelecimentos texteis, ocupando 2 047 
operarios. 

0 segundo ramo da industria local era o 
de produtos alimentares, cujo valor da pro
ctu~ao atingia 47 milhoes de cruzeiros. 0 prin
cipal sub-ramo era o de abate de reses em 
matadouros (15 milhoes de valor). 

Em 1955, segundo dados do SEP, abate
ram-se no Municipio 4 853 cabe~as de bovinos 
e 7 655 de suinos, produzindo 781 toneladas 
de carne verde de bovino, 219 de carne verde 
de suino, 34 de toucinho fresco e 286 de ba
nha nao refinada, no valor total de 38 mi
lhoes de cruzeiros. 

A industria extrativa mineral e represen
tada pelo manganes, cassiterita, ouro e cris
ta! de rocha. 

Em 1955, segundo o Servi~o de Estatistica 
da Produ~ao, o Municipio aparece como unico 
produtor de estanho do Estado. De acordo, 
ainda, com a me&ma fonte, foi a seguinte a 
produ~ao de cassiterita, estanho e manganes 
em 1955: · 

ESPECIFICACAO 
Quantldade Valor 

(I) (Cr$ 1 000) 
---- --------1--------
Cassiterita .. ..... .. ..... .... ... ...... . . 
Estanho .... ........... ... . . .......... . 
Mangancs. . .......... .. ... . .. . 

22 
15 

4 910 

2314 
3 439 

628 

A produ~ao das especies acima discrimi
nadas correspondeu, nesse ano, a 9%, 1% e 
2%, respectivamente, do total da produ~ao do 
Pais. 

ME/OS DE TRANSPORTE 

0 MUNICIPIO e servido pela Rede Mineira 
de Via~ao e por linhas de onibus. 

As cidades vizinhas e as Capitals estadual 
e federal liga-se Sao Joao del Rei pelos seguin
tes meios de transporte: 

Barbacena - 1) Ferroviario: 98 km; 2) 
Rodoviario: 75 km. 

Carrancas - 1) Ferroviario: 232 km, ate 
a esta~ao de Carrancas; dai a cidade de Car
rancas (rodoviario) 16 km; 2) Rodoviario: 
74 km; 3) Misto: a) rodoviario: 101 km; b) 
ferroviario: 40 km. 

10 - SAO JOAO DEL REI 



Madre de Deus de Minas - Rodoviario: 
68 km. 

Nazareno - 1) Ferroviario: 64 km, ate a 
estac;ao de Nazareno; dai a cidade de Naza
reno (rodoviario): 18 km; 2) Rodoviario : 
58 km. 

Piedade do Rio Grande - Ferroviario : 
58 km. 

Prados - 1) Ferroviario: 29 km, ate a 
estac;ao de Prados; dai a cidade de Prados 
(rodoviario): 11 km; 2) Rodoviario: 32 km. 

Resende Costa - Rodoviario: 38 km. 
Sao Tiago- Rodoviario: 61 km. 
Tiradentes - Ferroviario: 12 km. 

B A H I A 

Capital Estadual - 1) Ferroviario (RMV) , 
ate Barbacena: 98 km; dai a Belo Hori
zonte (Estrada de Ferro Central do Brasil) : 
262 km, au (RMV), via Aureliano Mourao: 
412 km; 2) Rodoviario, via Barbacena: 275 
km, au via Lagoa Dourada: 191 km. 

Capital Federal - 1) Ferroviario (RMV) , 
ate Barbacena : 98 km; dai ao DF (EFCB): 
378 km; 2) Rodoviario: 379 km. 

MOVIMENTO BANCARIO 

E- RELATIVAMENlE importante o movimento 
bancario de Sao Joao del Rei. Veja-se, a 

seguir, com elementos correspondentes apenas 
as contas de maior expressao, a posic;ao do 
Municipio dentro do Estado e em relac;ao a 
.Juiz de Fora, que ocupa o segundo lugar em 
importancia entre as municipios mineiros 
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(dados do Servicto de Estatistica Econ6mica e 
Financeira): 

. 
SALDOS EM 31-1-1956 

CONTAS 
% deS. Joiio 

Juiz de Fora Siio Joiio 
del Rei del Rei s/ 

J uiz ds Fora 
--- - - - - -- -

Emprest.imcs em C/C ... ... 45t 190 100 600 22,15 
Titulos descontados . ...... 361 715 6~ 028 18,25 
De]l<isitos a v iota e a eurto prazo 628 096 92 742 lt,77 
DepOsitos a prazo ..... ..... ... 84 288 6G 157 78,49 

Contam-se no Municipio 7 agt'mcias ban
carias: Banco Almeida Magalhaes S. A., Belo 
Horizonte S. A., do Brasil S. A., Credito e 
Comercio de Minas Gerais s. A., Credito Real 
de Minas Gerais S. A., da Lavoura de Minas 
Gerais S. A. e Banco de Minas Gerais S . A. , 
alem de 1 agencia da Caixa Econ6mica Esta
dual e 2 da Caixa Econ6mica Federal. 

COMERCIO LOCAL 

T EM importancia no conjunto do Estado 
o movimento comercial de Sao J·oao del 

Rei, sendo o comercio varejista muito superior 
ao atacadista (aproximadamente o d6bro). 

Em 1956, contava a sede municipal com 
200 estabelecimentos varejistas e 15 atacadis
tas, segundo dados da Inspetoria Regional de 
Estatistica Municipal. 

INSTRUl;AO POBLICA 

C oM base nos dados censitarios de 1950, 
pode-se estimar que, atualmente, a per

centagem de peswas alfabetizadas no Muni
cipio seja superior a 65%, quota observada 
naquele ano (calculada s6bre o total das pes- ' 
soas presentes de 10 anos e mais). 

Essa quota, relativamente alta no quadro 
nacional, coloca o Municipio em posi<;ao de 
relevo no quadro estadual. 

Ensino 

E M 1955, segundo a Inspetoria Regional de 
Estatistica Municipal, o numero de uni

dades escolares de ensino primario funda-
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mental comum, em virtude de ter havido, no 
periodo 1950/55, desmembramento territorial 
no Municipio, diminuiu para 64. 

De acordo, ainda, com a mesma fonte , 
existiam em Sao Joao del Rei, ne3se mesmo 
ano, 6 estabelecimentos de ensino medio, 1 de 
artistico e 1 de superior (Facul ':l ade Dom 
Bosco de Filosofia, Clencias e Letras). 

FINANl;AS POBLICAS 

E M 1956 a receita total orc;ada pelo Munici
pio foi de 9 210 milhares de cruzeiros, do.s 

quais 4 805 correspondentes a tributaria; a 
despesa prevista nesse ano foi tambem de 
9 210 milhares de cruzeiros. 

Para o periodo 1951/56, sao os seguin';es 
OS dados disponiveis sobre as financ;as do Mu
nicipio (dad·os do orc;amento fornecidos pelo 
Conselho Tecnico de Economia e Financ;as): 

FINANCAS (Cr$ 1 COO) 

ANOS 
Rtcelta arreau!ada Saldo ou Oespeaa 

raali•ada "deficit'' 
Total Tribut&ria do balan~o -- ·----- -- - --- ---

1951. .... .. ... .. 4 598 1 865 4709 - 111 
1952 (!) .... ... 5 140 I 966 5 140 -
19:;3 (!) .. .. . ··· ··· · 5 954 2 335 5 954 -· 
1954 (1) ... . 5 954 2 435 5 954 -
1955 .... ······· ··· · 6 940 2 923 7 363 - 423 
1956 (1) .. 9210 4 ~05 9 210 -

(I) Orcamento 

As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria para 1956 sao as seguintes 
(dados em milhares de cruzeiros, fornecidos 
pelo Conselho Tecnico de Economia e Fi
nanc;as): 
Tribut arta . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 805 

Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 260 
Territorial .. . .... . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . . 400 
Predial . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
Sobre Industrias e ProflssOes . . . . . . . . . . 1 700 
De Licen9as .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 200 
Jogos e Divers6es ............. : .. .. . . . 180 
Selos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Outros ... .. .. . . .. . ... . . .. .. . ... .. .. .. .. . 80 

Taxas . . . . . .. . . . . . . . . .. ...... .. . . . . . ... . . . . . 1545 
Assistencia e Seguran9a Social . . . . . . . . 50 
De Fiscallzao;;l!.o e ServiQos Dlversos . . . . 20 
De Limpeza Publlca . . . . • • . . . . . . . . . . . . 80 
Via<;;l!.o ........ .......................... 180 
Melhoramentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 215 
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A arrecadac;ao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo de 1951!55, segundo a Inspe
toria Regional de Estati&tica Municipal e o 
Conselho Tecnico de Economia e Financ;a.s: 

RECE.ITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-----

1~51 ................... . 9 846 9 182 4 598 
1P'i2 .... ..... .......... . 12 860 12 576 '1) 5 140 
1953 .. .... .. .......... .. 14 351 14 31R (1) 5g5i 
1954 .................. .. 16 380 16 565 (1) 5954 
1955 .. ................. . 6 940 

(1) Orcameoto. 

ARQUITETURA COLONIAL 

A s MANIFESTA<;c5Es da arquitetura barroca 
em nosso pais datam de fins do seculo 

XVI e abrangem todo o periodo colonial. Sao 
Joao del Rei figura entre as principals cida
des do Brasil onde se encontra o que ha de 
mais expressivo dessa arquitetura, represen
tada principalmente pelas igrejas. Segundo o 
prof. Aureliano Pimentel, existem em Sao Joao 
del Rei, alem dos Pa.ssos e Capelas, 11 igrejas 
c;:ue marcam essa fase da arte e da hist6ria 
brasileiras. Entre essas lgrejas ha seis que se 
destacam particularmente. 

A Igreja de Sao Francisco, cuja constru
c,;ao data de 1721, tern imponencia e · gracio
sidade arquitetonicas. 0 frontispicio e de es
teatita azulada (pedra-sabao). Representa a 
Virgem Imaculada Conceic;ao e serafins em 
volta . Torres cilindricas, arrematadas com 
balaustrada nas cupulas. 0 frontispicio data 
de 1820, mais ou menos. E importante, como 
trabalho artistico, uma cabec,;a de Cristo es
culpida no centro do arco da porta principal. 
0 projeto da capela-mor e de Luiz Pinheiro 
de souza. Iniciada a construc,;ao em 1774, so
mente no principia do seculo passado foi con
cluida. Esse templo, pertencente a Ordem 
Terceira de Sao Francisco, assemelha-se multo 
ao da mesma Ordem, em Ouro Preto. E, po
rem, o de Sao Joao del Rei, de omamentac,;ao 
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lgreja de S. Francisco de Assis 

mais opulenta. Alguns autores que trataram 
do assunto atribuem o projeto do templo ao 
mestre-de-obras portugues Lima Cerqueira. 
Outros, no entanto, como Rodrigo M. F. de An
drade, diretor do Patrimonio Hist6ric0 e Ar
tistico Nacional, afirmam, em face de do-
cumentos importantes, ser o projeto de auto
ria do famoso escult-or Antonio da Silva Lis
boa, o Aleijadinho, bern como o da Igreja de 
Sao Francisco, em Ouro Preto. Lima Cerqueka 
teria cuidado apenas da constru~ao do templo 
e execw;ao de alguns detalhes da ornamen
ta~tao. Nos altares laterals, pode-se admirar a 
talha exuberante e variada. 0 teto e ababa
dado, e dele pende vistoso lustre esmaltado, 
com grandes prismas de cristal. A tribuna de 
musica sustenta-se sabre arco eliptlco aba
tido, que se abre em toda a largura da nave. 
Born trabalho de cantaria esta no arco cru
zeiro. Balaustradas de marmore, cimalhas e 
maineis das escadas completam bern a impo
nencia do adro. A caprichosa decora~tao nos 
espa-;os entre as escadas, onde aparecem ara-
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bescos e flores trabalhados em pedra-sabao 
azul, constituem outros motivos de cuTiosl
dade. 

A Igreja de N. S. do Carmo, cuja cons
tru~;ao foi inlciada por Pedro da Silva Chaves, 
em 1732, apresenta sugestivo frontispicio ta
lhado em es~eatita verde, urn dos mais famo
sos da arqultetura rellgiosa do Pais. Muitos 
con&ideram a sua portada como obra-prima. 
0 trabalho principal de talha e apontado 
como de autoria de Francisco de Lima Cer
queira. 0 retabulo do altar-mor e obra de 
valor singular, de autoria de Manoel Roiz 
Coelho, que tambem realizou ricos m6veis para 
a sacristia. Em 1894 urn raio atingiu a torre 
a esquerda do templo, destruindo-a, mas ja 
no ano seguinte foi reconstruida. Nota-se, 
ainda no frontispicio, diferen~;a entre a ima-

lgreja de N. s. do Carmo: portada em pedra-sabao. 
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gem de N. S. do Carmo e as dos anjos mais 
pr6ximos, cuja execu~ao demonstra autoria 
de artista multo capaz, e as dos querubins da 
parte inferior, onde a mao de artific.e multo 
modesto e flagrante. A imagem do Padre 
Eterno indica o estilo do Aleijadinho. 

:E · na Igreja de N. S. do Carmo, que se 
encontra a famosa escultura do Cristo Inaca
bado, de autor desconhecido. 

Cristo Inacabado (Desenho de Q. Campofiorito) 

Faltam a essa imagem os bra~os. Ter
se-iam perdido durante o longo tempo em 
que esteve relegada ao desinteresse essa es
cultura que se tornou famosa. Talvez mesmo 
o inquieto artista nao tenha completado a 
imagem. Mede dois metros de comprimento, 
noventa e tres centimetros de t6rax e setenta 
de cintura. A cabe~a, o tronco e as partes su
periores das coxas constituem uma s6 pe~a, 
em cedro nacional. 0 tratamento da anatomia 
e admiravel e o rosto, num desenho seguro, 
e de expressao suavissima e de uma sereni
dade comovedora. Mui recentemente, o Cristo 
Inacabado passou a ser exposto a admira~ao 
publica na propria igreja. 

A Igreja do Rosario figura entre as mais 
antigas da cidade. Foi templo dos negros es
cravos e livres, datando o edificio primitivo 
do inicio do seculo XVIII. Despertam especial 
aten~ao as portas laterals da grande nave, 
onde, ao engenhoso arabesco dos portals, e 
acrescentada a fantasiosa ornamenta~ao dos 
arcos. 0 altar-mor, trabalho de Luis Pinheiro 
de Souza, exibe urn conjunto do mais alto 
valor artistico. 
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lgreJa do RosArio 

A Igreja de N. S. do Pilar, que substituiu 
a capela levantada em 1703, quando se ini
ciava o arralal, foi come~;ada depois de 1721. 
:E obra de alvenaria revestida de argamassa, 
com a frente contornada por moldura de 
cantaria. 0 interior e suntuoso e sugestivo: 
uma grande pia monolltica e uma bela 
imagem de sao Joao Batista no batisterio, OS 

altares, primorosas obras de talha, fulgurando 
em rendilhados dourados, o teto, painel mag
nifico onde se destaca, ao centro, a imagem 
de Nossa Senhora do Pilar rodeada de sera
fins. A atual fachada, de conr.tru~;ao recente, 
nao oferece interesse especial. 

A Igreja do Senhor Bom Jesus de Mato
zinho, cujo lnicio de constru~;ao data de 1774, 
embora modesta, mantem-se na linha de 
constru~;io caracteristica do ciclo do ouro. 

A Igreja das Merces, reconstruida em 
1877, em substltui~;ao a antiga capela exlstente 
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desde 1751, foi remodelada em 1808. Obra em 
cantaria bern revestida, com apenas uma 
torre quadrilatera no flanco esquerdo, afas
tada do corpo principal. Nas paredes laterais 
da grande nave, encontram-se trabalhos do 
pintor Angelo Biggi. 

Alem das igrejas existem ainda outras 
construQ6es, que marcam o desenvolvimento 
da arquitetura colonial, em Sao Joao del Rei. 

0 Pago Municipal, na Rua Artur Bernar
des, na margem direita do rio do Lenheiro, em 
seguida a ponte da Cadeia, ainda hoje conhe
cida por esse nome, foi Camara e Cadeia Pu
blica. 0 edificio, con.struido em meado.s do 
seculo XIX, apresenta frontao discreto e bern 
proporcionado, longa varanda de gradil em 
toda a largura da fachada e janelas laterais 
com sacada. Ali esta instalada tam bern a 
Biblioteca Municipal Batista · de Almeida, 
criada em 1827 por Batista Caetano de Al-

lgreja-Matrlz de N. S. do Pilar (1721). 
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meida que, para o inicio da mesma, doou 
t6da a sua rica biblioteca. Possui, aproxima
damente, 15 mil volumes, incluindo no seu 
valiow acervo a importante e hoje rara pu
blica~;ao francesa do seculo passado, o "Mo
niteur Universe!" (1789 a 1806). De Bela Ju
daico, obra de autoria do famoso historiador 
judeu Flavius Josephus, datada de 1551, e o 
volume mais antigo da cole~;ao doada por Ba
tista Caetano de Almeida. No recinto da bi
blioteca, pode ser visto urn bra~;o de madeira 
sustentando uma balan~;a antiga, propria para 
pesar ouro. 

A Casa de Gastao da Cunha (sobrado), 
na Rua Balbino da Cunha, tern quatro janelas 
no pavimento superior com varanda de ferro, 
porta a direita da fachada e mais tres jane
las no terreo, em harmonia com a proporgao 
da fachada, de gracioso e avan~;ado beiral. 

A antiga casa do Barao de Itambe, na 
Pra~;a D. Pedro II, constitui 6timo exemplo 
de arquitetura e constru~;ao colonial. 

Reve.:.tem, por igual, interesse arquitet6-
nico ou hist6rico o imponente casarao na 
Pra~;a Frei Orlando, 26 (antigo Largo de Sao 
Francisco); dois majestosos sobrados e outras 
residencias e casas comerciais na Rua Artur 
Bernardes, testemunhos do antigo aspecto da 
cidade; algumas constru~;oes a esquerda do 
rio do Lenheiro, em prosseguimento a mesma 
rua; o antigo Grande Hotel, com 3 pavimen
tos e urn curioso jogo de telhados, apedrejado 
em 24 de abril de 1889 por haver, ai, discursa
do, na vespera, o famoso propagandista repu
blicano Silva Jardim; a Casa Nobre do Largo 
das Merces, edificio de 3 pisos construido no 
seculo passado; o casario que se estende pelas 
Ruas Capitao Vilarim, do Carmo, Coronel Ta
marino, do Prata, Sete, Dr. Bittencourt, Ma
rechal Deodoro, Dr. Salatiel etc., e pelas Pra
gas Frei Orlando e Francisco Neves. Parti
cularidade interessante e o velho casario da 
Rua do Carmo, onde ainda pode ser vista a 
ultima r6tula da cidade numa construgao de 
taipa que vern resistindo milagrosamente ao 
tempo. Nao se deve esquecer o sobradinho do 
Largo de Sao Francisco, onde nasceu Barbara 
Heliodora. Na mesma pra~;a, esta o velho so
brado em que se hospedou Pedro II. 
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Outras curiosidades dignas de registro : a 
. Ponte do Rosario, construida parcialmente em 
pedra, a Ponte da Intendencia ou Nova, tam
bern de pedra e cuja constru<;ao data de 1798, 
e a da Misericordia, da mesma epoca. Em vir
tude da remodela<;ao por que passou a Rua da 

· Misericordia, em 1912 foram retiradas as gra
des de ferro desta ultima e o. arco de can
taria lavrada ficou soterrado. 

Sao Joao del Rei e pobre de chafarizes. 
0 Chafariz da Liberta<;ao e o mais impor
tante. Ha outros menores no bairro do Mato
zinho (Chagas Doria). 

Como Ouro Preto, a cidade possui tam
bern a serie de pequenas capelas que se suce
dem em ruas diferentes e interferem muito 
nos aspectos urbanos mais caracteristicos do 
passado. Sao os chamados Passos da Paixao •. 

OUTROS ASPECTOS 

DO MUNICiPIO 

S Ko Jo.Ao DEL REI esta situada no chamado 
Vale do Rio das Mortes, entre a serra 

de sao Jose e do Lenheiro. Embora bas an~e 
modificada pela moderniza<;ao da cidade, 
grande parte do Municipio, por estar tombada 
pelo Servi<;o do Patrimonio Historico e Ar
tistico Nacional, mantem-se inalterada. 

A cidade e provida de excelente abaste
cimento de agua, bern iluminada, tern grande 
numero de pra<;as e suas ruas sao cal<;adas 
com paralelepipedo, alvenaria poliedrica de 
ferro e macadame. 

Cercada de montes de ondula<;6es suaves, 
disp6e de inumeros recantos e sitios que 
atraem visitantes : Bonfim, Alto das Merces, 
Senhor do Monte, onde se eleva o monumento 
a Cristo Redentor, Gameleiras, Lenheiro e 
Cala-Boca. A dois mil metros aproximada
mente da confluencia do Elvas com o Rio das 
Mortes e a oito quilometros da cidade, encon
tra-se a gruta subterranea denominada Casa 
da Pedra. As amplas galerias de que se cons
titui, com aberturas para o exterior, comuni
cam-se entre si formando verdadeiro labi
rinto. 

0 Municipio e servido por inumeras que
das d 'agua, que, alem de constituirem impor-

• Multas das lnformac;Oes con tldas neste capitulo 
foram recolhldas num estudo de Q . Campoflorlto. 
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tante potencial hidraulico, sao pontos de 
atra~;ao turistica. Entre as mais impor antes 
se destacam a de Ponte Nova, ou Itutinga, 
no Rio Grande; a do Born Retiro, no c6rrego 
do mesmo nome; a da Ronca, no ribeirao do 
Chaves; a dos Moinhos, no rio das Mortes Pe
queno; a da Soledade, no rio do Peixe; a do 
Sitio, no c6rrego do mesmo nome; a da Fe
chadura, no ribeirao do Jaburu; a do Penedo, 
ao pe da jazida de manganes, no rio Santo 
AntOnio; as do Cala-Boca, Joao Feliciano e 
Urubus, todas no ribeirao da Agua Limpa, e 
a do Pombal, no rio das Mortes. 

Sao Joao del Rei reune ainda muitas ou
tras coisas que devem ser vistas pelos turis
tas: a mobilia de jacaranda existente no 
Conservat6rio da Veneravel Ordem Terceira 
do Carmo; os palios da Irmandade dos Pas
sos e da Ordem do Carmo; a mobilia conjun
gada do Definit6rio da Veneravel Ordem Ter
ceira de Sao Francisco de Assis; a mesa de 
ebano e marfim existente no Col,>gio de 
N. Senhora das Dores; o Museu de Hist6ria 
Natural do Colegio de Santo Antonio; a ima
gem de N. Senhor do Mont'Alverne, na 
igreja de Sao Francisco de Assis; as betas de 
minera~;ao de ouro; a Fazenda do Pombal, 
onde nasceu Tiradentes; a casa que serviu de 
fortim aos portugueses comandados por Ma
nuel Nunes Viana, no alto das Merces. 

No plano cultural, devem ser referidas a 
Biblioteca Frei Orlando, com 1 775 volumes, a 
Biblioteca Municipal Batista Cae':.ano de Al
meida, com aproximadamente 15 mil volu
mes, o Conservat6rio Estadual de Musica Pe. 
Jose Maria Xavier, fundado em 1953, a Socie
dade de Concertos Sinfonicos, fundada em 
1930, o Teatro do Clube Artur Azevedo, fun
dado em 1909, o Teatro Municipal e o Museu 
Hist6rico, que esta sendo organizado pelo 
Servi~;o do Patrimonio Hist6rico e Artistico 
Nacional, e no qual ja se encontram nume
rosos m6veis antigos, liteiras, esculturas e 
pinturas. 

Radioemissora ha uma: a Radio Sao Joao 
del Rei S. A. 

Acha-se estabelecida em Sao Joao del Rei 
uma unidade militar de infantaria, o Regi
mento Tiradentes. 

0 SENAI mantem cursos de ensino pra
tico com sele~;ao vocacional. Na Fazenda 
Pombal, funciona a Escola Agropecuaria. 

Dois grandes hospitals - Santa Casa de 
Misericordia e Hospital N . Senhora das 
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Merces - prestam a populac;ao assistencia 
medico-hospitalar. Conta ainda a cidade com 
urn Centro de Saude, uma instituic;ao de As
sistencia Medico-dentaria, destinada aos es
colares de ensino primario, o Albergue de 
Santo Antonio, que abriga velhos de ambos 
os sexos, a Escola de Preservac;ao de Menores 
Padre Sacramento, o Asilo Sao Francisco, o 
Asilo Maria T'eresa e o Recolhimento de 
orfaos. 

Acha-se instalada em Sao Joao del Rei 
uma Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao 
integrante do sistema estatistico brasileiro. 

Imagem do Senhor do Mont'Alverne (Desenho 
de Armando Pacheco). 

E STA publicag/lo taz parte da serie de mcmograjias 
municipais organizad<l pela Diretoria de Do

cumentacao e Divulgacllo do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, sObre aspecto11 cUI 
evolucllo hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de S'lnteti2ar, com adequada sis
temati2agao, elementos esparsos em diferentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias de 
opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, nao 
sendo raros os equfvocos e erros nas pr6prias tontes 
de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com o mafor 
interesse qualquer colaboraclio, especfalmente de his· 
toriadores e ge6gratos, a tim de que se possa divulgar 
de futuro, sem receio de controversias, o esc6rco his
t6rico e geogratico dos municfpios brasileiros. 
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IBGE . - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

,. 

Presldente : Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral : Luiz de Abreu Moreira 

COLE«;A.O DE MONOGRAFIAS 

(l.a serie) 

1 - Ilheus. 2 - ltabuna. 3 - Territ6rio de Rondonia. 
4 - Territ6rio do Rio Branco. 5 - Pelotas. 6 - Cam
.pos. 7 - - Sorocaba. 8 - Nova Iguacu. 9 - Campinas. 
10 - Camplna Grande. 11 - Marilla. 12 - Ribeirio 
Pret6.' 13 - Botucatu. 14 - Cachoeiro de Itapemirlm. 
15 - Aracaju. 16 - Bento Gon~;alves. 17 - Sli.o Gon
~;alo. 18 - Alagoinhas. 19 - Macei6. 20 - Paranagua. 
21 - Jaguario. 22 - Bage. 23 - Diamantlna. 24 -
Vitoria da Conquista. 25 - ltaporanga. 26 - Itajai. 
27 - Ca~;apava. 28 - Petropolis. 29 - Nova Frlburgo. 
30 - Plio d\l A~;ucar. 31 - Lajes. 32 - Parnaiba. 33 -
Passo Fundo. 34 - Muriae. 35 - Territorio do Aml!.
pa. 36 - Plraclcaba. 37 - Jequie. 38 - Portalegre. 
39 - Maracani. 40 - Montes Claros. 41 - Londrina. 
42 - Penedo. 43 - Ponta Grossa. 44 - Batalha. 45 
- Manaus. 46 - Carolina. 47 - Aracati. 48 - Uber
Iand.ia. 49 - Salvador. 50 - Chapeco. 51 - Ceara
Mirim. 52 - Plcos. 53 - Laguna. 54 - Abaetetuba. 
55 - Sao Miguel do Tapuio. 56 - Bauru. 57 - sao 
Jose do Cal~;ado. 58 - ltabaiana (PB). 59 - Santo 
Angelo. 60 - Blumenau. 61 - Anapolis. 62 - Juiz 
de Fora. 63 - Quipapa. 64 - Campo Grande. 65 -
Florianop~>lis. 66 - Mutuipe. 67 - Guarapari. 68 -
Ipira. 69 - Afonso ClAudio. 70 - Sao Jose dos Pl
nhais. 71 - Cameta. 72 - Araras. 73 - Sio Bernardo 
do Campo. 74 - Aquidauana. 75 - Guimaries. 76 -
Lagarto. 77 - Catalio. 78 - Colatina. 79 - Franca. 
80 - Anadia. 81 - Lorena. 82 - Uberaba. 83 - Mococa. 
84 - Baturite. 85 - Pesqueira. 86 - Sao Caetano do 
Sui. 87 - Porto Calvo. 88 - Itabaiana (SE). 89 
Alegrete. 90 - Feira de Santana. 91 - Resende. 92 -
Crato. 93 - Cabaceiras. 94 - Angra dos Reis. 95 -
Sao Luis. 96 - Barbacena. 97 - Cachoeira. 98 -
Quixada. 99 - Santa Vltoria do Palmar. 100 - Sao 
J olio del Rei. 

Acah(JU-se de imprimir, no Servifo Grdjico de 
IBGE, aos doze dias do mes de agosto de mil 
novecentos e cinqii.enta e sete. 


