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SAO JOAO DEL REI 

MINAS GERAIS 

ASPECTOS FISICOS - Area : 2151 km' ( 1960 .1; al
titude : 897 m ; temperatura media em oc; das 
mciximas : 30,2; das minimas : 7,6; precipitaqdo 
anual : 1 500 mm . 

POPULA9A.O - 58 290 habitantes (dados prelimina
. res do Recenseamento Geral de 1960); densida
de demogrcifica : 27 habitantes por quil6metro 
quadrado . 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria textile pe
cuciria . 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 6 agencias 
banccirias e 2 das Caixas Econ6mica~ (Federal 
e EstadualJ . 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prefeitura munici
pal) - 259 autom6vets, 120 caminh6es e 116 
outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 6 589 ligat;6es ele
tricas ; 963 aparelhos telef6nicos ; 7 hoteis, 10 
pens6es e 5 resta ura n tes ; 4 cinemas . 

ASSIST£NCIA MEDICA rsede) - 2 hospitais gerais 
com 240 leitos ; 25 medicos, 20 dentistas e 15 en
termetros no exercicio da profissdo; 11 tar
m,acias . 

ASPECTOS CULTURAIS - 49 estabelecimentos de 
ensino primcirio geral, 7 escolas de ensino me
dio, 1 estabelecimento de ensino superior; 4 bi
bliotecas; 2 jornais; 3 tipografias e 2 livrarias ; 
5 engenheiros, 14 advogados, 3 agr6nomos e 2 
veterincirios . 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1962 (milhares de 
cruzeiros) - recei ta prevista, total : 55 770 ; des
pesa fixa,da : 55 770 . 

REPRESENTA(}A.O POLITICA - 15 vereadores em 
exercicio . 

Texto revisto e atualizado por Lucia Maria Lou
reiro Werneck, calcado sobre a 1.a edirao de Eras
mo C . Giacometti, ambos da Diretoria de Documen
ta~;ao e Divulga~;ao do CNE . Desenho da capa de 
Q . Campofiori to . 



ASPECTOS HISTORJCOS 

Os PRIMEIRos povoadores de Sao Joao del Rei foram 
paulistas, atraidos pelos cascalhos auriferos da ba
cia do rio das Mortes, que "assoalhavam o cami
nho trilhado pelos bandeirantes", denunciando os 
grandes depositos de ouro da regiao . Em fins do 
seculo XVII, Tome Partes del Rei, procedente de 
Taubate, fixou-se as margens do rio das Mortes, 
no local a que chamava, por ser passagem de todas 
as embarca!;oes, "Porto Real da Passagem". Nesse 
local, ainda hoje denominado Porto Real, teve ini
cio o primeiro arraial. Em 1702 faleceu Tome Par
tes del Rei, a quem fora conferido o direito de co
bran!fa da passagem no Rio das Mortes. Sucedeu-o 
seu genro Antonio Garcia da Cunha. Ate 1703, a 
importancia do povoado decorria de sua situa!;ao 
como ponto de liga!fao com os SertOes de Caete e 
a regiao das minas do Carma, Ouro Preto e Sabara. 

De 1703 a 1704, o portugues Manuel Joao de 
Barcelos descobriu, nas fraldas dos montes, ricas 
manchas de ouro, e os paulistas Pedro do Rosario 
e Louren!;O da Costa iniciaram os trabalhos de fais
cac;ao. Forasteiros e aventureiros come!;aram a 
afluir . Nas encostas das serras, atualmente deno
minadas Senhor do Monte e Merces, onde ainda ha 
reservas de ouro, surgiu o outro arraial - o do Rio 
das Mortes - com sua igrejinha (no local deno
minado Morro da Forca) consagrada a Nossa Se
nhora do Pilar, originando-se ai Sao Joao del Rei. 

Na guerra entre paulistas e emboabas, ainda no 
incio do seculo XVIII, foi o arraial do Rio das Mor
tes fortemente abalado com a morte e o afasta:.. 
mento dos paulistas, aos quais foram usurpadas as 
minas. Apesar dessas lutas e disputas, a povoa!;ao 
continuou a prosperar . 

A constru!;ao da estrada de ferro (1878-1881) 
e a chegada, em 1886, de imigrantes italianos, pro
cedentes de Bolonha e Ferrara, aceleraram o pro
gresso do Municipio. :l!:sses imigrantes, destinados a 
agricultura, localizaram-se na Varzea do Mar!;al, 
onde formaram as colonias do Marc;al, Recondego 
e Felizardo, e na Fazenda Jose Teodoro. Posterior
mente, grande numero de sirios fixou-se no Muni
cipio, dedicando-se de preferencia ao comercio . 

FORMA<;AO ADMINISTRATIV A E 
JUDICIARJA 

A FREGUESIA de Nossa Senhora do Pilar data de 16 
de fevereiro de 1724. 0 Municipio foi criado com 
sede no antigo arraial do Rio das Mortes e terri
t6rio desmembrado do termo da antiga Vila Rica 
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mais tarde Ouro Preto - a 8 de dezembro de 
1713, recebendo o nome de Sao Joao del Rei, em 
homenagem a D. Joao V. A Lei provincial n .0 93, 
de 6 de margo de 1838, concedeu a sede municipal 
foros de cidade. Em 1953 perdeu o distrito de Na
zareno para formar novo Municipio. Segundo a di
visao administrativa vigente, o Municipio e com
posto dos distritos de Sao Joao del Rei (sede), Ar
cangelo, Caburu, Emboabas, Rio das Mortes, Sao 
Sebastiao da Vit6ria e foram desmembrados os de 
Cassiterita e Santa Rita, ainda nao instalados. 

A comarca, criada com o nome de Rio das Mor
tes em 1714, recebeu, por f6rl(a da Lei estadual nu
mero 11, de 13 de novembro de 1891, a denominac;;iio 
de Sao Joao del Rei. 

LOCALIZA(AO 

SITUADO na zona fisiografica de "Campos da Man
tiqueira Mineira", o Municipio ocupa uma area de 
2 151 km" (1960) . Limita-se com os Municipios de 
Resende Costa, Sao Tiago, Nazareno, Carrancas, 
Madre de Deus de Minas, Piedade do Rio Grande. 
Barbacena, Prados e Tiradentes. A sede municip-al 
dista 137 km da capital estadual, em linha reta, 
e suas coordenadas geograficas sao as seguintes: 
21° 08' de latitude sui e 44° 16' de longitude W . Gr . 

ASPECTOS FlSICOS 

0 MUNICiPIO esta plantado em planalto 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. 0 rio das Mortes corta-o de leste 
a oeste, e piscoso, tern inumeras quedas d'agua e 
recebe os seguintes afluentes: rio Carandai, rio 
Elvas e c6rregos do Moreira e do Marc;;al . Ao sui, 
corre o rio Grande, cujos principals afluentes sao 
o ribeirao das Chaves, o das Vacas e o da cachoei
ra. Principals quedas d'agua: a de Ponte Nova, ou 
Itutinga, no rio Grande; a do Pombal, no das Mor
tes; a do Born Retiro a da Rm,.;ca, a de Moinhos. 
e da Soledade, a do Sitio, a da Fechadura, a do 
Penedo, a do Cala-B6ca, a Joao Feliciano e a de 
Urubus. 

0 clima pode ser classificado de subtropical com 
tendencia para temperado . A temperatura media 
varia entre maximas de 30,2 e minimas de 7,6°C . 
Os meses de junho e julho sao os mais frios e o de 
fevereiro o mais quente . No inverno, ocorrem gea
das e esporadicament.e queda de granizos. A preci-
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Igreja do Rosario 

pitagao media anual e de cerca de 1500 mm . 0 
periodo das chuvas vai de outubro a margo e o da 
seca de abril a setembro . 

Os solos sao originados de rochas areniticas, 
micaxistos, havendo tambem afloramentos de dia
basio; a coloragao varia do amarelo clara ao aver
melhado, dependendo das rochas de que se origl
naram . 

POPULA(AO 
A POPULA!fAO, no Censo de 1950, era de 50 621 
pessoas. Em 1960, de ac6rdo com os dados preliml
nares do Recenseamento, o Municipio alcangou 
58 290 habitantes, apesar de ter sofrido desmembra
mento do seu distrito de Nazareno . A densidade de
mografica era de 27 habitantes por quil6metro qua
drado. Quanta a distribuigao da populac;ao, 67% 
localizam-se na zona urbana e 33% na rural, en
quanta que em 1950 essas taxas eram, respectiva
mente, de 58% e 42% . 0 distrito mais populoso era 
o de Sao Joao del Rei, com 37 577 habitantes ; os 
de Santa Rita do Rio Abaixo e Cassiterlta, atual
mente desmembrados, possuiam, respectivamente, 
6 299 e 4 303 pessoas . 
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A populac;iio da cidade cresceu de 41%, pas
sando a 34 654 habitantes, a da vila de Siio Se
bastiiio da Vit6ria de 76%, com 464 pessoas; a de 
Santa Rita do Rio Abaixo, de 46%, com 1828; a 
de Cassiterita de 16% com 997 e a de Arcangelo de 
8% , com 341. As vilas de Caburu, Rio das Mortes 
e Emboadas apresentam decrescimos nas suas po
pulac;6es da ordem de 34%, 26% e 10%, respectiva
mente. 

Foram contados 10 577 domicilios: 6 880 no dis
trito-sede; 1 087, no de Santa Rita do Rio Abaixo; 
767, no de Cassiterita; 483, no de Emboabas; 411, 
no de Sao Sebastiiio da Vit6ria; 348, no de Rio das 
Mortes; 310, no de Caburu ; e 291, no de Arcil.n
gelo . 

PRODU(AO INDUSTRIAL 

A ATIVIDADE industrial constitui a base econo
mica do Municipio . Ha 124 estabelecimentos fabris, 
que se dedicam a fiac;iio e tecelagem de algodiio, 
produc;iio de peles, extrac;iio de ouro, calcario, cassi
terita e estanho. pasteurizaciio de Ieite, industria da 
madeira, industria farmaceutica, fabricac;iio de la
drilhos, banha de porco, massas alimenticias, tijo
los e telhas, impressos etc . 

Em 1961, foram abatidas 3 973 cabec;as de bo
vinos, 6 995 de suinos, 14 de ovinos e 11 de capri
nos, resultando 1 372 toneladas de carnes e derl
vados, no valor total de 169 milhoes de cruzeiros . 
Predominavam a carne verde de bovino (51 % da 
quantidade e 53% do valor total) , seguida do tou
cinho fresco (com 26% e 28%) e da carne verde 
de suino 04% e 17%). 

Em 1960, o Municipio aparece como o principal 
produtor de cassiterita do Estado e o 2.o do Pais, 
sendo superado apenas por Ipameri (GO). Siio Joiio 
del Rei produziu, no mesmo ano, 126 toneladas de 
cassiterita (40% do Estado) , no valor de 33 milhoes 
de cruzeiros, ou sejam 60% do valor total da pro
duc;iio estadual . 

PRODU(AO AGROPECUARJA 

EMBORA seja a economia local representada pe
las industrias de transformac;ao, principalmente 
a textil, niio e pequena a importancia da agrope-
cuaria no desenvolvimento de f.:liio Joao del Rei. .t 

Anualmente realiza-se uma Exposic;ao Agrope
cuaria Industrial e Comercial . 

Acha-se em funcionamento na Fazenda Pombal 
a Escola Agropecuaria . 
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Pecuaria 

A POPULA~Ao pecuaria, em 1961, era de 107 260 
cabe~as, no valor de 1 176 milhoes de cruzeiros. 
Predominavam os bovinos (63 200 cabe~as/948 mi
lhoes de cruzeiros) , suinos (32 600 cabe~as/130,4 mi
lhoes), eqiiinos (6 300 cabe~as/63 milhi'ies) e mua
res (2 700 cabe~as/32,4 milhoes) . Existiam ainda 
1 500 ovlnos, 930 caprinos e 30 asininos . 0 gado bo
vina e criado visando, principalmente, a explora
~ao do leite, embora nao exista nas fazendas do 
Municipio cria~ao de ra~as especializadas para este 
fim. Em algumas fazendas, todavia, cria-se gado 
mesti~o, obtido pelo cruzamento do zebu com o ho
landes . A quantidade de leite produzida alcan~ou 
14 040 milhares de litros, no valor de 252,7 milhi'ies 
de cruzeiros . 0 plantel avicola contava com 158 600 
galinaceos (18,8 milhoes de cruzeiros) . A produ~ao 
de ovos de galinha foi de 296 100 duzias, no valor 
de 11,8 milhoes. A la em bruto rendeu 1,5 tonela
da (195 milhares de rruzeiros) e o mel e a cera 
de abelhas, 6,6 toneladas (422,8 milhares de cru
zeiros) . 

Casa onde moron Barbara Heliodora 

Agricultura 

o VALOR global da popula~ao agricola, em 1960, 
atingiu 141,1 milhoes de cruzeiros e a area culti-
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vada, 8 621 ha. Dentre as culturas destacam-se o 
feijao (1 468,2 t/42,0 milhOes), banana (384 000 ca
chos/26,9 milhoes de cruzeiros) , milho (3 651,6 
t/25,6 milhoes> e arroz (1 620 t/24,3 milhoes), que 
contribuiram, em conjunto, com 84% para o valor 
total da productao municipal. Outros produtos: aba
cate, abacaxi, alho, amendoim, batatas, cafe, cana
-de-actU.car, caqui, cebola, fava, figo, fumo, laranja, 
limao, mamona, manga, marmelo, melancia, pera, 
pessego, tangerina, tomate e uva . 

Funciona no Municipio uma cooperativa de 
productao - Agricola Mista "Uniao dos Fazendeiros" 
Ltda . Ha 1 agronomo e 1 veterinarlo. 

Censo Agricola de 1960 

DADOs preliminares do Censo Agricola de 1960 
registram 1 452 estabelecimentos, cobrindo uma 
area total de 82 037 ha . Desse total 6 841 ha sao 
ocupados com lavouras . Dos 1452 estabeleclmentos, 
353 possuiam area de menos de 10 ha, cada urn; 
880, de 10 a menos de 100 ha; e 219 de 100 a me
nos de 1 000 ha . Foram contados 9 tratores, 621 ara
dos e 7 442 pessoas ocupadas . Havia crlactao de bo
vinos em 1 260 estabelecimentos: 1143 com menos 
de 100 cabectas, cada urn; e em 117, de 100 a 500 ca
bectas . 

Comercio e Bancos 

E RELATIVAMENTE importante 0 movimento CO
mercia} de Sao Joao del Rei dentro do Estado . 0 
comercio local conta com 16 estabelecimentos ata
cadistas e 582 varejistas e de prestae<ao de servictos. 
As transact6es sao feitas principalmente com as pra
ctas de Sao Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 
Sao Joao del Rei exporta aves, ovos, queijo, man
teiga, minerios, tecldos, couros, calctados, ferragens, 
generos allmenticios etc. Os saldos das principals 
contas eram, em 31 de dezembro de 1961 (em mi
lhoes de cruzeiros): caixa, em moeda corrente, 72; 
emprestimos em contas correntes, 154,1 (pecuaria 
- 64; lavoura - 44,9; indUstria - 25,8; comercio 
- 10,4; particulares - 5,3 e governos - 3,7) ; t itu-

J 

los descontados - 417,6 (industria - 235; particu- . ~ 
lares - 95,8; comercio - 79 ; lavoura - 6,2 e pe
cuaria - 1,6); dep6sitos a vista e a curto prazo, 
406,2 e dep6sitos a prazo, 104,9. Ha 6 agencias ban
carias (Banco Almeida Magalhaes, da Lavoura de t 
Minas Gerais, de Crectito Real de Minas Gerais, de 
Minas Gerais, do Brasil e Irmaos Guimaraes) , e 2 
agencias da Caixa Economica, uma estadual e ou-
tra federal. 
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MEIOS DE TRANSPORTE E 
COMUNICA(OES 

0 MUNICiPIO e servido pela Rede Mineira de Via
~ao, por estradas de rodagem e um campo de pou
so. 0 movimento aereo, em 1960, foi o seguinte : 
niunero de pousos - 8; passageiros transportados 
- 188 (64 em transito); desembarcaram 527 quilos 
de bagagem e embarcaram 538 . A carga embarcada 
totalizou 160 quilos e desembarcada, 269. 

Tempo medio gasto nas liga~oes com outros 
Municipios e com as capitals estadual e federal - em 
rodovia : 1 hora ate a cidade de Barbacena; 2 ho
ras e 20 minutos ate Carrancas; 1 hora e 40 minu
tos ate Madre de Deus de Minas; 1 hora e 20 mi
nutos ate Nazareno; 1 hora e 30 minutos, ate Pie
dade do Rio Grande; 1 bora e 40 minutos ate Pra
dos; 1 hora e 30 minutos ate Resende Costa; 2 
horas ate Sao Tiago; 20 minutos ate Tiradentes; 5 
horas ate Bela Horizonte; e 17 horas ate Brasilia, 
via Belo Horizonte; em ferrovia : 3 horas e 30 mi
nutes ate Barbacena; 2 horas e 30 minutos ate Na
zareno; 1 hora e 40 minutos ate Prados; 30 minu
tos ate Tiradentes; 9 horas e 30 minutos (RMV e 
EFCBl ate Belo Horizonte. 

CA~AMBIJ 

8.1l::. SI LIA 
II(LO HOAJlONT[ 

CONVENI;OES 

RODOVIA PAVIMENTADA -
RODOVTA PERMANENT£ -
FERROVIA 
CAMPO OE POIJSO T 

Na Prefeitura Municipal, ate 31 de dezembro de 
1962, estavam registrados 259 autom6veis, 120 ca
minh5es e 116 outros veiculos . 

Na sede municipal funciona agfmcia dos Cor
reios e Telegrafos . 
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ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

0 MUNICiPIO disp()e de um estabelecimento de 
ensino superior, a Faculdade Dom Bosco de Filoso
fia, Ciencias e Letras, onde lecionavam, em 1963, 37 
professores e estavam matriculados 210 alunos . No 
ensino media, havia 7 escolas, 116 professores e 
2 407 alunos matriculados ate mar!;O de 1963. Mi
nistram ensino ginasial, colegial, comercial, normal 
e industrial . 0 ensino primario geral contava, em 
1963, com 25 estabelecimentos municipals, 17 esta
duais e 7 particulares. No inicio do ano, estavam 
em atividade 285 professores e 8128 alunos. Exis
tem, tambem, cursos do SENAI e do SESI, uma Es
cola de Enfermagem (com 30 alunos), e o Conser
vat6rio Estadual de Mtisica Pe. Jose Maria Xavier . 
Funciona uma cooperativa escolar . 

Outros aspectos 

A RADio Sao Joao del Rei, prefixo ZYI-7, fun
ciona em ondas medias, 970 quilociclos de freqiien
cia, desde 1947. 

As principals bibliotecas sao: Municl,pal Ba
tista Caetano de Almeida. publica, fundada em 
1827, com cerca de 15 mil volumes; a do Clube 
Teatral Artur Azevedo e a Frei Orlando, com mais 
de mil volumes cada uma; e a Circulante do SESI, 
com mais de 300 volumes. 

Sao Joao del Rei conta com 4 c'ine-teatros 
(2 998 lugares); dais jornais - Diario do Comer
cia e Correio; 3 tipografias e 2 livrarias . 

Ainda no plano cultural, devem ser citados: a 
Sociedade de Concertos Sinfonicos, o Teatro do Clu
be Artur Azevedo, o Teatro Municipal e o Museu 
Hist6rico, do Servi!;O do Patrimonio Hist6rico e Ar
tistico Naclonal. 0 Centro Artistico Cultural man
tern um curso artistico de desenho e plntura e pas
sui tambem o Museu Tome Partes, onde se encon
tram pe!;as de grande valor. Existem 14 associa!;6es 
desportivas e recreativas, com 3 554 s6cios, e 8 lite
rarias e cientificas, com 668 s6cios. 

As festas religiosas sao tradicionais. Os con
gados e as folias de Reis ainda sao apreciados . 

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 

A sANTA Casa de Misericordia e o Hospital N. 
S . das Merces (com 148 e 92 leitos, respectiva
mente) prestam a popula!;ao assistencia mectico
-hospitalar. Disp6e o Municipio de um Centro de 
Satide, uma institui!;ao de Assistencia medico-den-
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taria, destinada aos escolares de ensino primario, o 
Albergue de Santo Antonio, que abriga velhos de 
ambos os sexos, a Escola de Preserva~iio de Meno
res Padre Sacramento, o Asilo Sao Francisco, o Asilo 
Maria Teresa e o Recolhimento de 6rfiios . 

Na sede municipal ha 11 farmacias e, no exer
cicio de suas profissoes, 25 medicos, 20 dentistas e 
15 enfermeiros . 

Sobrado colonial 

FINANr;AS POBLICAS 

0 oRQAMENTo municipal para 1962 fixava em 
55,8 milhoes de cruzeiros a despesa e previa igual 
receita . A arrecada~iio federal e estadual alcanc;ou, 
160,0 e 240,4 milhoes de cruzeiros, respectivamen
te; e a arrecada~iio do imp6sto de vendas e consig
na~aes, 90,6 milhoes de cruzeiros . 0 Municipio ar
recadou, em 1961, 37,8 milhoes de cruzeiros. 

TURISMO 

SAo JoAo DEL REI disp()e de inumeros recantos 
e sitios que atraem os visitantes: Bonfim, Alto das 
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Merces, Senhor do Monte (onde se eleva o monu
mento a Cristo Redentor), Gameleiras, Lenheiro e 
Cala-Boca. A dois mil metros aproximadamente da 
confluencia do Elvas com o Rio das Mortes e a 8 
quilometros da cidade encontra-se a gruta subter
ranea denominada Casa da Pedra. As amplas ga
lerias de que se constitui, com aberturas para o ex
terior, comunicam-se entre si, formando verdadeiro 
labirinto . 

A Cidade apresenta ainda inumeras coisas que 
devem ser vistas pelo turista: a mobilia de jaca
randa existente no Conservat6rio, da Veneravel Or
dem Terceira do Carmo; os palios da Irmandade 
dos Passos e da Ordem do Carmo; a mobilia con
junta do Dormit6rio da Veneravel Ordem Terceira 
de Sao Francisco de Assis, a mesa de ebano e mar
tim existente no Colegio de N. Senhora das Do
res; o Museu de Hist6ria Natural do Colegio de 
Santo Antonio; a imagem de Nosso Senhor do 
Mont'Alverne, na igreja de Sao Francisco de Assis; 
as betas de minera<;ao de ouro; a Fazenda do Pom
bal, onde nasceu Tiradentes; a casa que serviu de 
fortim aos portugueses comandados por Manuel Nu
nes Viana, no alto das Merces, e o Museu Hist6rico, 
no qual ja se encontram numerosos m6veis antigos, 
esculturas e pinturas . 

• 
Arquitetura Colonial 

As MANIFESTAc;(OES 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 principais cidades do Brasil onde se en
contra o que ha de mais expressivo dessa arqui
tetura, representada principalmente pelas igrejas . 
Segundo o prof. Aureliano Pimentel, existem em Sao 
Joao del Rei, alem dos Passos e Capelas, 11 igrejas 
que marcam essa fase da arte e da hist6ria brasi
leiras - 6 das quais se destacam particularmente . 

A Igreja de Sao Francisco, cuja constru<;ao da
ta de 1721, e de rara imponencia e beleza . 0 fron
tispicio de 1820, mais ou menos, de esteatita azu
lada (pedra-sabaol , representa a Virgem Imacula
da Conceic;ao, com serafins em volta. Torres cilin
dricas, arrematadas com balaustrada nas cupulas . 
Importante, do ponto de vista artistico, uma ca
bec;a de Cristo esculpida no centro do arco da por
ta principal . 0 projeto da capela-mor e de Luis 
Pinheiro de Sousa . Iniciada a construc;ao em 1774, 
somente no principia do seculo passado foi conclui
do esse templo, pertencente a Ordem Terceira de 
Sao Francisco. Assemelha-se muito ao da mesma 
Ordem, em Ouro Preto . ll:, porem, de ornamenta
c;ao mais opulenta . Alguns autores que trataram do 
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as~:~unto atribuem o projeto do templo ao mestre
-de-obras portugues Lima Cerqueira. Outros, como 
Rodrigo M. F. de Andrade, atribuem sua autoria 
ao grande escultor AntOnio da Silva Lisboa, o Alei
jadinho (tambem o da Igreja de Sao Francisco, 
em Ouro Preto) . Lima Cerqueira teria cuidado ape
nas da construc;ao do templo e execuc;ao de alguns 
detalhes da ornamentac;ao. Nos altares laterals, 
pode-se admirar a talha exuberante e variada. 
0 teto e abobadado, dele pendem vistoso lus
tre esmaltado, com grandes prismas de crista!. A 
tribuna de milsica sustenta-se sobre arco eliptico 
abatido, que se abre em toda a largura da nave . 

Igreja de S . Francisco de Assis 

Belo trabalho de cantaria esta no arco do cruzeiro . 
Balaustradas de marmore, cimalhas e maineis das 
escadas completam hem a imponencia do adro. 
A caprichosa decorac;ao nos espac;os entre as es
cadas, onde aparecem arabescos e flores trabalha
dos em pedra-sabao azul, constituem outros mo
tivos de curiosidade. 

A Igreja de N. S . do Carmo, cuja construc;ao 
foi iniciada por Pedro da Silva Chaves, em 1732, 
apresenta sugestivo frontispicio talhado em estea
tita verde, um dos mais famosos da arquitetura 
religiosa do Pais . A portada, uma obra-prima . 0 
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trabalho principal de talha e apontado como de 
autoria de Francisco de Lima Cerqueira . 0 reta
bulo du altar-mor, de valor singular, e de autoria 
de Manuel Roiz Coelho, que tamtem realizou ricos 
m6veis para a sacristia . Em 1894 . urn raio atingiu 
a torre a esquerda do templo, destruindo-a, mais ja 
no ana seguinte foi reconstruida. Nota-se, ainda no 
frontispicio, diferen.;a entre a imagem de N . S. do 
Carmo e as dos anjos mais pr6ximos, cuja exe
cu.;ao teria sido de artista muito capaz, e as dos 
querubiL'IS da parte inferior, de artifice muito mo
desto . A imagem do Padre Eterno indica o estilo 
do Aleijadinho. 

:E na Igreja de N. S . do Carma, que se encon
tra a famosa escultura do Cristo Inacabado, de au
tor desconhecido, a qual faltam OS bra.;os . Ter
-se-iam perdido durante o Iongo tempo em que 
esteve abandonado. Mede 2 metros de altura e re
vela urn tratamento artistico apurado . Recente
mente, o Cristo Inacabado passou a ser exPQsto na 
propria igrej a. 

A Igreja do Rosario figura entre as mais anti
gas da cidade. Foi templo dos negros escra vas, da
tando o edificio primitivo do inicio do seculo XVIII. 
Despertam especial aten.;ao as portas laterais da 
grande nave, onde, ao engenhoso arabesco dos por
tais, e acrescentada a fantasiosa ornamentac;ao dos 
areas. 0 altar-mar, trabalho de Luis Pinheiro de 
Sousa, exibe urn conjunto do mais alto valor ar
tistico . 

A Igreja de N. S . do Pilar, que substitui a ca
pela Ievantada em 1703, quando se iniciava o ar
raial, foi come<;ada depois de 1721 . :E obra de al
venaria revestida de argamassa, com a frente con
tornada PQr moldura de cantaria. 0 interior e sun
tuoso e sugestivo: uma grande pia monolitica e uma 
bela imagem de Sao Joao Batista no batisterio, os 
altares, primorosas obras de talha, fulgurando em 
rendilhados dourados, o teto, paine! magnifico on
de se destaca, ao centro, a imagem de Nossa Se
nhora do Pilar rodeada de serafins. A atual fa
chada, de construt;ao recente, nao oferece interes
se especial. 

Embora modesta, a Igreja do Senhor Born Je
sus de Matozinho, cuja construt;ao foi iniciada em 
1774, mantem-se na linha de constru.;ao caracte
ristica do ciclo do ouro. 

A Igreja das Merces, reconstruida em 1877, em 
substituit;ao a antiga capela existente desde 1751, 
foi remodelada em 1808. Obra em cantaria bern 
revestida, com apenas uma torre quadrilatera no 
flanco esquerdo, a fastada do corpo principal . Nas 
paredes laterals, trabalhos do pintor Angelo Biggi. 
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Aiem das igrejas existem ainda outras constru
c;oes que fixam a fisionomia da arquitetura colo
nial, em Sao Joao del Rei. 

lgreja de N . S . do Carmo 

0 Pac;o Municipal, na Rua Artur Bernardes, na 
margem direita do rio do Lenheiro, em seguida a 
ponte da Cadeia, ainda hoje conhecida por esse no
me, foi Camara e Cadeia Publica. 0 edificio, cons
truido em meados do seculo XIX, apresenta fron
tao discreto e bern proporcionado, longa varanda de 
gradil em toda a largura da fachada e janelas la
terals com sacada . Ali esta instalada tambem a Bi
blioteca Municipal Batista de Almeida, criada em 
1827 por Batista Caetano de Almeida, que, para o 
inicio da mesma, doou tOda a sua rica biblioteca . 
Possui aproximadamente 15 mil volumes, valioso 
acervo de raridades, entre elas, por exemplo, o "Mo
niterur Universe!" (1789 a 1806) e De Belo Judaico, 
do famoso historiador judeu Flavius Josephus, da
tada de 1551. 

A Casa de Gastao da Cunha (sobrado), na Rua 
Balbino da Cunha, tern quatro janelas no pavimen
to superior com varanda de ferro, porta a direita 
da fachada e mais tres janelas no terreo, em har-
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monia com a proporc;ao da fachada, de gracioso e 
avanc;ado beiral. 

A antiga casa do Barao de Itambe, na Prac;a 
D. Pedro II, constitui 6timo exemplo de arquite
tura e construc;ao colonial. 

Revestem, por igual, interesse arquitetimico ou 
hist6rico o imponente casarao na Pra<;a Frei Or
lando, 26 (antigo Largo de Sao Francisco) ; dois so
bradoes e residencias e casas comerciais na Rua Ar
tur Bernardes sao testemunhos do passado da ci
dade; algumas construc;oes a esquerda do rio do 
Lenheiro, em prosseguimento a mesma rua; o an
tigo Grande Hotel, com 3 pavimentos e urn curiosa 
jogo de telhados, apedrejado em 24 de abril de 1889 
por haver ali discursado, na vespera, o famoso pro
pagandista republicano Silva Jardim; a Casa No
bre do Largo das Merces, edificio de 3 pisos, cons
truido no seculo passado; o casario que se estende 
pelas Ruas Capitao Vilarim, do Carmo, Coronel Ta
marino, do Prata, Sete, Dr. Bittencourt, Marechal 
Deodoro, Dr. Salatiel etc., e ·pelas Prac;as Frei Or
lando e Francisco Neves . Particularidade interes
sante eo velho casario da Rua do Carmo, onde ain
da pode ser vista a ultima r6tula da cidade numa 
constrw;ao de talpa que vern resistindo milagrosa
mente ao tempo. Nao se deve esquecer o sobradi
nho do Largo de Sao Francisco, onde nasceu Bar
bara Heliodora. Na mesma prac;a, esta o velho so
brado em que se hospedou Pedro II . 

Outras curiosidades dignas de registro: a Ponte 
do Rosario, construida parcialmente em pedra; a 
Ponte de Intendencia ou Nova, tambem de pedra e 
cuja construc;ao data de 1798; e a da Misericordia, 
da mesma epoca. Em virtude da remodelac;ao por 
que passou a Rua da Miseric6rdia, em 1912, foram 
retiradas as grades de ferro desta ultima e o arco 
de cantaria lavrada ficou soterrado. 

Cidade pobre de chafarizes: o Chafariz da Li
bertac;ao e o mais importante. Ha outros menores 
no bairro de Matozinhos (Chagas DOria). Como Ou
ro Preto, possuiu tambem uma serie de pequenas 
capelas que se sucedem em ruas diferentes e inter
ferem muito nos aspectos urbanos mais caracte
risticos do passado . Sao os chamados Passos da 
Paixao . 

Sao Joao del Rei, cidade-reliquia, e urn dos pon
tos obrigat6rios no itinerario de qualquer turista em 
visita a Minas Gerais. 

ASPECTOS URBANOS 

SITUADA no chamado Vale do Rio das Mortes, en
tre a serra de Sao Jose e do Lenheiro, a cidade, em
bora bastante modificada pela modernizac;ao, em 
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grande parte, mantem-se lnalterada, por estar tom
bada pela Diretorla do Patrlmonlo HlstOrico e Ar
tistico Nacional . 

:E dotada de excelente abastecimento de agua 
(5 760 prectios), de esgotos (4 593 predios) e de ser
vi.;;o telefonico (963 aparelhos) . Tern 210 logradou
ros, com 7 687 prectios na zona urbana e suburba
na. 0 fornecimento de energia eletrica esta a car
go da CEMIG (Centrals Eletricas de Minas Gerais) , 
uslnas hidreletricas, situadas em Itutinga e Ca
margos, no rio Grande . Em 1960 a potEmcia insta
lada era de 554 kw e a produ.;;ao de 531 600 kWh . 
Em 1963, havia 177 logradouros iluminados; 5 964 
liga.;;oes residenciais, 596 liga.;;oes comerciais, 68 in
dustrials e 54 outras. Voltagem de 130-220. Entre 
as obras publicas concluidas recentemente destaca
-se a instala.;;ao dos servi.;;os de agua no bairro de 
Matozinhos. Havia, em janeiro de 1963, 7 hotels, 10 
pensaes e 5 restaurantes . 

Acha-se instalada na sede municipal a Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao integrante do sis
tema esta tistico brasileiro . 

FONTES 

As INFORMAc,;OES divulgadas neste trabalho foram, na 
maioria, fornecidas pela Agencia Municipal de Es
tatistica de Sao Joao del Rei . Utilizados, tam bern, 
dados procedentes dos arquivos de documenta.;;ao 
municipal, da Diretoria de Documenta.;;ii.o e Divul
ga.;;ao (Secretaria-Geral do CNE) e de 6rgaos do 
sistema estatistico nacional. 
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EST A publicagiio faz parte da serie de monograjias 
r municipais organizada pela Diretoria de Documen

tagiio e Divulgagiio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
lugiio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagiio, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa nature
za, niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias jontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaboragiio, espe
cialmente de historiadores e ge6grajos . 
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