
~~~ 

OURO PRETO 
~UNAS GERAIS 

Ediciio romemur<~tiva rio 250.0 ,lfli·versdriiJ 

IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 



ColeQrlo de Monografias - N .0 232 

OURO PRETO 
MINAS GERAIS 

i : ASPECTOS FiSICOS - Area : 1194 km' 
(1956); amtude: 1150 m. 

tt POPU LA()AO - 32 553 habitantes ( Esti-
1izat·iva do Departamento Estadual de Es
tatistica para 1959). 

tt ATIVIDADES PRINCIPAlS - Extrar;r'io de 
ferro e manganes, metalurgia, cultivo 
de milho, batata-inglesa e cha-da-india. 

tt ESTABELECIMENTOS BANCARIOS -- 2 
agencias. 

't VEiCULOS REGISTRADOS (Na Prejeitu 
ra Municipal) - 78 autom6veis e 127 ca
minh6es. 

,':r ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 691 li
gar;6es eletricas, 249 aparelhos telef6-
nicos, 3 hoteis, 8 pens6es, 1 cinema e 1 
teatro. 

ASSISTENCIA MEDICA rsede) - 1 hos
pital geral com 107 leitos; 9 medicos 
no exercicio da profissao. 

" ASPECTOS CULTURAIS - 64 unidades 
escolares de ensino primario geral, 6 de 
ensino secundario, 1 de ensino normal, 1 
de ensino industrial , 1 escola de tarma
cia e 1 de minas e metalurgia. 2 ti
pografias, 3 lim·arias , 10 bibliotecas. 

-tt OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1959 -
(mi lhares de cruzeiros) - receita to
tal: 5 500; receita tributciria: 2 632 ; des
pesa: 5 500. 

>'::? REPRESENTA()AO POLiTICA - 13 verea
do1·es em exercicio. 

Texto de Erasmo Catauli Giacometti, da 
Diretoria de Documenta<;ao e Divulgagao do 
CNE. Desenho da capa de Santa Rosa. 



HIST6RIA 

D EVE-SE ao espirito intrepido e aventurei
ro dos bandeirantes paulistas o inicio do 

povo:;-,mento de Minas Gerais em fins do secu
lo XVII. Os sert6es das Gerais, que viriam in
tegrar o territ6rio do pais em formagao, atra
iam entao inumeras expedig6es, em busca de 
ouro e pedras preciosas, ou de indios para o 
trabalho escravo em Sao Paulo. 

Com o prop6sito de aprisionar indigenas, 
partiu de Taubate, por volta de 1694, uma ex
pedigao rumo ao sertao dos Cataguases. Fa
zia parte do grupo o mulato Duarte Lo
pes, que ja havia trabalhado nas minas de 
Paranagua e Curitiba. A expedigao acampou 
no local denominado en tao Serro do Tripui. 
No topo de uma daquelas montanhas elevava
se uma pedra enorme e, logo abaixo, outra 
men or. Era o Itacolomi, que iria depois servir de 
ponto de referencia para o reencontro do si
tio onde Duarte Lopes descobriu, por obra do 
acaso, o ouro da regiao 0 

Duarte Lopes desceu do alto do Tri·· 
pui para beber agua no c6rrego hoje de_ 
nominado Antonio Dias e, conforme con
ta Antonio, "metendo a gamela na riban
ceira para tirar a agua e rogando-a pela mar
gem do rio, viu que nela depois ficaram uns 
granitos da cor do ago, sem saber o que eram, 
e nem os companheiros•· 0 Levados esses gra
nitos negros para Taubate, foram vendidos a 
urn certo Mig·uel de Sousa, que os mandou de
pais ao Governador do Rio de Janeiro, Arthur 
de Sa e Meneses. Examinados, verificou-se 
tratar-se de "ouro finissimo", ouro preto. 

No entanto, agora restava apenas urn mar
co para o ouro do Tripui: o pica do Itacolomi. 
Diversas bandeiras o procuraram avidamente 
sem conseguir, no entanto, localiza-lo. Coube a 
Antonio Dias de Oliveira a sorte de defronta-lo 
no dia 24 de junho de 1698. sua expedigao havia 
chegado ali na vespera, ao anoitecer, e ao ins
talar o acampamento, seus componentes nao 

Fachada principal da Escola de Minas 



suspeitavam que estavam diante do pico des
crito por Duarte Lopes, oculto aquela hora pe
las nuvens que habitualmente o escondem. Ao 
amanhecer, o Itacolomi surgiu no outro lado 
do vale, nitidamente desenhado contra o ceu 
limpo. "Foi nessa madrugada", diz Diogo de 
Vasconcellos, "que realmente se fixou a era 
crista das Minas Gerais" . 

Enviada a noticia para Taubate, chegaram 
no ano seguinte ao serro do Tripui novas ban
deirantes. Acompanhava-os o padre Joao de 
Faria Fialho, que rezou, numa capela de pa
lha dedicada a Sao Joao, a primeira missa do 
nascente povoado, para onde comec;ou, dai 
por diante, a afluir grande numero de 
a ven tureiros. 

De 1700 a 1701 a fome grassou entre aque
les homens avidamente entregues a extra<;ao 
do ouro, unica atividade em que se ocupavam. 
Muitos deles, entao, deixaram as minas do Tri
pui e partiram em busca de novas descobertas. 
Antonio Dias de Oliveira e o padre Joao de Fa
ria tambem abandonaram suas datas e nao 
mais regressaram. 

Em 1704, Pascoal da Silva Guimaraes, mas
cate portugues procedente do Rio das Velhas, 
onde havia enriquecido, iniciou, na serra por 
onde passa hoje o caminho das Lajes, a mine
rac;ao pelo processo de la vag em do barranca. 
0 ouro, da melhor qualidade, surgiu ali em 
abundancia, como terra . Novas levas de aven
tureiros avidos invadiram 0 local, povoando-o 
rapidamente. 

De 1707 a 1709, as minas viveram dias de 
grande agitac;ao. Os paulistas revoltaram-se 
contra a concessao de terras e minas aos em
boabas, como denominavam os portugueses, e 
aos brasileiros do Norte, alcunhados de baia
nos. :Esses dois grupos deram origem a Guerra 
dos Emboabas. Ap6s inumeras lutas, que tu
multuaram os povoados das Minas, coube, fi
nalmente, a vit6ria aos portugueses. 

Treze anos depois da chegada da bandeira 
de Antonio Dias de Oliveira ao Serra do Tri
pui, era ja consideravel o progresso do arraial 
das Minas, surgindo assim a necessidade de 
sua elevac;ao a categoria de vila. No dia 8 de 
julho de 1711, Antonio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho, Gvvernador da Capitania de Sao 
Paulo e Minas de Ouro, criava a Vila Rica de 
Albuquerque . Pouco depois, esse nome foi sim-
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Ponte e Casa dos Contos 

plificado para Vila Rica , conforme ordem do 
Governo de D. Joao V, que nao concordou com 
a denomina9ao, dada sem previa licen9a regia . 

For volta de 1720 entrava Vila Rica em fa
se de grande prosperidade quando foi abalada 
por violentos disturbios. A 11 de fevereiro de 
1719, D. Joao V criou, no distrito das Minas, as 
casas de tundir;iio, onde todo o ouro extraido 
tinha que ser fundido, para sofrer entao uma 
dedu9ao correspondente ao quinto para a 
Coroa, as despesas de fundi<;!aO e a outras ta
xas. A Lei de D. Joao V proibia, tambem , a 
circula<;!ao do ouro em p6. :Este novo sistema 
de cobran9a dos quintos provocou, entre oo 
habitantes da vila , uma revolta , que foi aba
fada pelo conde de Assumar, entao Governador 
da Capitania. Felipe dos Santos, chefe dos re
voltosos, foi preso, julgado sumariamente , en
forcado e esquartejado. 0 pr6spero arraial do 
Ouro Podre, pertencente a Pascoal da Silva, 
foi in teiramente incendiado. 

Mas a f6r9a do ouro, que aflorava facil 
e abundante, continuou a impulsionar o pro
gresso rapido de Vila Rica. 

Em 1789, causou descontentamento geral 
no povo a chegada do visconde de Barba
cena, que ali fora com o prop6sito de pro
ceder a cobran9a dos quintos, cujo deficit 
era ja superior a 500 arr6bas de ouro. 0 
llan9amento ida derrama deu origem a re
volta que ,passou a hist6ria com o nome 
de Inconfidencia Mineira. 0 grupo de cons
pil·adores, compos!Jo de homens cultos e 
influente.s, e que tinha no Alferes Joaquim 
Jose da Silva Xavier - o Tiradentes - seu 
mais ardoroso adepto, foi traido e denuncia
do pelo coronel Joaquim Silverio dos Reis. 
Presos os chefes do movimento, Tiradentes foi 
enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro e 
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sua cabega exposta num poste em Ouro Preto, 
na praga que tern atualmente seu nome. 
Outros elementos do grupo, entre os quais se 
encontrava o poeta Tomas Antonio Gonzaga, 
foram degredados para a Africa; Claudio Ma
nuel da Costa suicidou-se na prisao da Casa 
dos Contos e os sacerdotes cumpriram senten
ga em conventos de Lisboa. 

No inicio do seculo XIX a extragao do ou
ro, que ha muito vinha decrescendo, entrou 
em decadencia. Vila Rica comegou, en tao, a 
voltar-se para outras fontes de riqueza da re
giao. Em 1811 Eschwege inicia, com amparo 
oficial, a construgao da fabrica de ferro do 
Prata, distrito de Congonhas do Campo, entao 
Municipio de Ouro Preto, a qual entrou em 
funcionamento em 1812. Nessa mesma epoGa 
existia em ouro Preto uma manufatura de 
faianga, que mereceu de alguns observadores 
estrangeiros (Saint-Hilaire e Mawe) os melho
res elogios. Esta industria, no en tanto, desa
pareceu. Mas a siderurgia e outros ramos in
dustriais se desenvolveram e mantiveram sem
pre o equilibria da economia do Municipio. 

Declarada a independencia do Brasil, Vila 
Rica foi elevada, por decreto de 24 de fevereiro 
de 1823, a cidade capital da provincia de Mi
nas Gerais. A carta imperial de 20 de marqo do 
mesmo ano confirmou aquele decreta, mudan .. 
do-lhe o nome para Ouro Preto e conferindo
lhe o titulo de Imperial Cidade. 

Ouro Preto permaneceu como Capital do 
Estado de Minas ate 12 de dezembro de 1897, 
quando a Capital foi transferida para Belo Ho
rizonte. 

Festejara, em 8-VII-1961, seu 250.o ani
versario. 

0 Decreta federal n.0 22 928, de 12 de ju
lho de 1933, declarou Ouro Preto monumento 
nacional. 

0 Municipio e constituido de 10 distritos: 
Ouro Preto, Amarantina, Antonio Pereira, Ca
choeira do Campo, Engenheiro Correia, Glau
ra, Miguel Burnier, Santa Rita do Ouro Preto, 
Santo Antonio do Leite e Sao Bartolomeu. 

FORMA(;AO JUDICTARIA 

A coMARCA de Vila Rica foi criada a 8 de ju
lho de 1711, recebendo a designagao de 

Ouro Preto por forga da carta imperial de 20 
de margo de 1823. 
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Detalhe d a San t issima Trindade ( esctltura do 
Aleijadinho , n a ig reja de Sao Fran c isc o de Assis) 

Atualm ente a comarca de Ouro ?reto com
preende do is termos: Municipios de ::Jura Pre to 
e de Ouro Branco, este ultimo criaco pela Lei 
Estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953 . 

POSI(:AO GEOGR AFICA 

OuRo PRf:To esta situado na Zona Fisiogra
fica Metalurgica do Estado. A ;;ede muni

cipal dista , em linha reta , 68 km de Bela Hori
zonte - d i::-eGao 41° 59" SE - e su:as coorde
nadas geogni.ficas sao as seguintes: 20° 23 ' 28" 
de latitude sul e 43° 30 ' 20" de longitude W. Gr. 
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CIDADE MONUMENTO 

A FErgA.o urbana de Ouro Prte.o nao resul
tou de qualquer planejamento tecnico. 

As casas foram levantadas umas pegadas 
as outras, formando, praticamente, urn bloco 
U.nico ao longo das calc;adas estreitas. Lembram 
a casa portuguesa, embora apresentem carac·
teristicas proprias, determinadas por diversos 
fat6res: 0 espirito do mineiro da epoca, 0 clima, 
o material, a condic;ao econ6mica. A arquitetu
ra colonial de Ouro Preto, tal como a vemos 
hoje, comec;ou a ter carater permanente e 
urn estilo proprio no seculo XVII, e foi nesse 
mesmo seculo que ela mais se desenvolveu. 

A construc;ao civil dessa epoca perdura 
praticamente intacta ate hoje. Casas de dois 
andares, com janelas retangulares guarneci
das de pedras e ombreiras de madeiras, ban
deiras com desenhos variados, vidrac;as e gui
lhotina, rotulas, balcoes e sacadas com grades 
de ferro forjado e madeira torneada, telhados 
velhos e sinuosos, com beirais e cornijas, ve
lhos oratorios e luminarias nas esquinas. 

A cidade, no entanto, nao apresenta as
pecto de decadencia. Suas residencias, pre
dios publicos, igrejas e chafarizes exibem uma 
vitalidade que parece ainda disposta a enfren
tar 0 futuro_ com quase doi.s seculos de exis
tencia, essa arquitetura nao parece sentir o 
peso dos anos, que ficaram apenas marcados 
na forma e nas linhas da cidade antiga. A 
cidade de Ouro Pre to s6 conseguiu is to: trazer 
intacta ate o presente a imagem viva e encan
tadora de sua criac;ao original . E assim, pro
tegida por leis e pela indole conservadora do 
mineiro, a cidade preserva sua feic;ao colonial, 
seus tesouros artisticos, seus monumentos his
toricos . Hoje, Ouro Preto e, oara quem a visita, 
urn caminho de retorno ao passado. 

A bibliografia s6bre Ouro Preto e seus mo
numentos e vasta. 0 visitante pode dispor, ho-

Aspecto parcia l da cidade 



Desenho de Tarsila 

je, do "Guia de Ouro Preto", de Manuel Ban
deira, onde encontrara informaQ6es preciosas 
e completas sobre a cidade, sua hist6ria, seus 
monumentos e seus aspectos curiosos. 

AS IGREJAS 

A ARTE barroca de Ouro Preto, presente em 
todas as suas igrejas , atingiu seu maior 

esplendor no SEkula XVIII, quando foram 
construidos os principais templos, tendo quase 
todos contado, em sua construQao, com a arte 
de Antonio Francisco Lisboa - o Aleijadinho. 

Nossa Senhora da Concei<;ao de Antonio 
Dias (Matrizl - Construida em torno da 
primitiva capela, erigida por Antonio Dias em 
1699. ConstruQao iniciada em 1727 e concluida 
depois de 1760, quando a talha de altar-mar 
foi contratada com Felipe Vieira . Foi proje
tada e construida sob a responsabilidade de 
Manoel Francisco Lisboa, pai do Aleijadinho. 
No interior da igreja ha oito altares laterais 
com admiraveis relevos em madeira, apresen
tando motivos ornamentais diferentes. En
contram-se ai belos exemplos da toreutica bar
roca, destacando-se as imagens de S. Francis
co de Paula e S . Roque. No altar-mar desperta 
especial atenQao uma alegoria apocaliptica 
acima do retabulo (uma fortaleza da qual sur
ge uma aguia que tern por cima a coroa de rai
nha, significando o Cristo nascido da Virgem) 
e, no alto do trona, a imagem da Conceig.ao, 
modelada segundo a Conceigao de Murilo e doa
da em 1893 pelo Coronel Cicero Pontes. Nesta 
igreja foi sepultado o Aleijadinho, falecido a 
18 de novembro de 1814. 
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Nossa Senhora do Pilar (Matriz do Fundo 
de Ouro Preto) - Sob desenhos e diregao do 
arquiteto Pedro Gomes Chaves, foi a obra ini
ciada, em torno da primitiva capela, por volta 
de 1720 . As torres, entretanto, s6 foram ter
minadas em 1848. Em seu interior tudo e dou
rado, mesmo aquilo que o 6leo coloriu poste
riormente. A nave disp6e de seis altares la
terais e e toda cercada de camarins com ba
laustres torneados de jacaranda. Alguns auto
res incluem os elementos decorativos do barro
co dessa igreja entre os mais genuinos e mais 
ricos dos existentes em Minas Gerais. Os alta
res laterais, elaborados em magnifica talha 
dourada, apresentam anjos bern proporciona
dos e envoltos em folhagens. 0 altar-mor (obra 
de talha de Francisco Xavier Brito) e tambem 
ornamentado com anjos e folhagens em ascen
sao para o timpano, sobre o qual assenta a re
presentagao da Trindade . No teto e nas pare
des veem-se paineis reproduzindo cenas bi
blicas. A igreja possui ainda belissimos para
mentos e m6veis de grande valor. 

Igreja do Carmo - Construgao iniciada 
em 1766 e concluida em 1772, sob projetos de 
Manoel Francisco Lis boa . Sao dignos de nota 
nesta igreja as esculturas em pedra-sabao e 
talhas em madeira, os paineis de azulejos de 
legitima faianga pombalina com pinturas alu
sivas aos epis6dios sacros da Ordem. As pin
turas do teto sao do pintor Angelo Clerici, e as 
esculturas da fonte da sacristia , do portico 
em pedra-sabao e dos arcos do coro, sao do 
Aleijadinho, assim como os dois altares late
rais de S. Joao e de N. s.a da Piedade. 0 risco 
e a douradura do altar-mor foram executados 
pelo alferes Manuel da costa Ataide . Possui 
a igreja do Carmo belos m6veis, como os ban
cos e a c6moda da sacristia . Merecem especial 
a ten gao as portas in teriores e as alfaias . 

lgreja do Rosario (N. s.a do Rosario dos 
Pretos da Freguesia de N . s.a do Pilar ) - 0 
projeto e atribuido a Antonio Pereira de Sou
sa Calheiros. Construida na segunda metade 
do seculo XVIII, destaca-se esta igreja pela 
sua forma, em que predominam as linhas cur
vas em seus tres corpos . Lourival Gomes Ma
chado assim a descreve: "Sua fisionomia ex
terna, mesmo em pedra-sabao e medalh6es 
elaborados, enquadra-se no barroco e consti
tui apenas uma ousadia arquitet6nica . . . " A 
atual igreja foi construida em substituigao a 
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Jgreja l\fatriz de N. S. da Concei~iio 

primitiva capela , erigida em 1709. Dessa ca
pela permanecem ainda no interior do templo 
o frontal do altar-mar , as duas credencias 
que estao no supedaneo e, no oratorio da sa
cristia, as imagens de N. sa do Rosario, de St.a 
Efigenia e Sao Benedito . Do livro de compro
misso , atualmente no Museu da Inconfidencia , 
sao os seguintes dados que sugerem o hist6ri 
co da Irmandade Negra: "Toda pessoa preta, 
ou branca, de um e outro sexo, forro au cati
vo, de qualquer na~ao que seja , que quizer ser 
Irmao desta Irmandade ira a mesa do Escri
vao da Irmandade pedir-lhe fa~a assenta
mento .. . " E mais adiante: "Havera nesta Ir
mandade hu Rei e hua Rainha, ambos pretos 
de qualquer nac;ao que sejam, os quais seri'io 
eleitos todos os anos. " 

lgTeja de Santa Efigenia (N. s.a do Rosario 
dos Pretos do Alto da Cruz do Padre Faria ) -
Ignora-se o autor do projeto. Ha duas datas 
no frontispicio, um.a na oeanha da imagem 
de N. s.a do Rosario (1762) e outra na cruz no 
a lto da fachada (1785 1 . Possui o rel6gio mais 
antigo da cidade . Diogo de Vasconcelos , depois 
de informar que o velho rel6gio custou, em 
1762, 290SOOO, acrescenta: "Passam as gera~5es , 
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o tempo muda, a sorte se altera, mas ele con
tinua sereno, sem correr nem parar, num tom 
de durac;ao, que parece eterno, a dar as suas 
horas, que t6da a cidade ouve, como ja as ou
viu a Vila Rica de outrora". No interior des
tacam-se a talha de tapavento, obra de Joao 
Paulo Meira, os paineis da capela-mor, repre
sentando S. Luis e S. Francisco orando aos 
pes de Jesus crucificado, as pinturas do teto, 
representando os evangelistas, o altar-mar, 
com as imagens de Santo Elesbao, S. Camilo, 
Santa Efigenia e a primitiva N. s.a do Rosario . 
A estranha hist6ria do Chico Rei esta ligada 
a construc;ao desta igreja: rei na Africa, foi 
aprisionado e transformado em escravo com 
t6da a sua tribo; ao chegar a Ouro Preto, para 
o trabalho nas minas, s6 lhe restava urn filho, 
pois o res to de sua familia morrera na tra ves
sia do Atlantica. Com trabalho, perseveranga 
e energia Chico Rei forrou o filho e os sobre
viventes de sua tribo, que par :ma vez ajuda
ram a farrar outros vizinhos da mesma nagao. 
Fundaram urn "Estado", onde Chico era o rei; 
sua nova esp6sa, a rainha; seu filho, o prin
cipe; sua nora, a princesa. Pertencia en tao, 
a coletividade, a riquissima mina da Encardi
deira . Adotaram como padroeira Santa Efi
genia, a cuja imagem prestavam culto na ca
pela de N. s.a do Rosario . No dia 6 de janeiro 
o rei, a rainha e os principes, vestidos como 
tais, eram conduzidos a igreja para assistir a 
missa. Nessa epoca, as negras iam as festas 
do reinado com os cabelos recobertos de ouro 
em p6 e, numa pia de pedra, que ainda hoje 
existe a entrada da igreja, lavavam a cabec;a, 
entregando assim seu donativo anual. 

Nossa Senhora das Dores - Eis o que diz 
dessa igreja Manuel Bandeira, em "Guia de 
Ouro Preto" : "Autoria desconhecida. Constru
gao comegada em 1788. Desprovida de interes
se hist6rico ou artistico. Possui uma t6rre 
central, que, arruinada, foi substituida par 
uma sineira de verga em semi-circ-ulo. A pri
mitiva imagem deN. s.a das Dares, de dois pal
mas, veio de Braga e foi feit.a pelo padre Ma
nuel Martinho Pereira; a atual, de seis palmos, 
veio tam bern de Braga. No consist6rio existe 
uma bela imagem antiga de N. s.a da Piedade. 
No altar-mar, o unico, ha uma banqueta de 
seis castigais de talha dourada e duas belas 
mesas de estilo D. Joao V". 

Nossa Senhora das Merces e Perdoes (Mer
ces de Baixo) - Concluida em 1772 e recons-
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Igrej a de Santa Efigcnia do !\Ito da Cruz 

truida em meados do seculo XIX . 0 altar
mar data de 1890. 0 livro da Receita e Des
pesa da Ordem registra o pagamento, em 1775, 
de seis oitavas de ouro ao Aleijadinho por 
trabalho executado para a igreja. Consta tra
tar-se da primitiva capela-mor. 0 mesmo li
vro registra o pagamento feito a Costa Ataide 
por trabalho ainda nao identificado. Manoel 
Bandeira aconselha o visitante a procurar o 
sacristao Manuel de Paiva, que substitui seu 
pai, de quem ouvi·u informac;6es curiosas. Con
ta ele que OS quatro aJtares laterais vieram de 
uma igreja incendiada em Rio das Pedras e 
que os castic;;ais coroados de anjinhos sao do 
tempo da capelinha do Born Jesus dos Perd6es. 

Nossa Senhora das Merces e Misericor
dia (Merces de Cimal - Construc;ao iniciada 
em 1771. A fachada atual foi modificada em 
1793, depois de concluida a igreja, desfiguran
do assim sua parte interna , conforme Manuel 
Bandeira. A entrada desperta atenc;ao o me
dalhao da portada em lavra de pedra-sabao, 
representando a Virgem com os brac;os abertos, 
estendendo o manto de protec;ao aos cativos 
dos mouros, segundo o sonho do fundador da 
Ordem , Sao Pedro Nolasco. Ha quatro a! tares 
laterais, onde se encontram as velhas imagens 
de N. s a dos Remedios, S. Joao Batista, N. s a 
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do Rosario, Santa Luzia e S. Jose. No trona do 
altar-mar, a primitiva imagem de N. s.a das 
Merces. Os paineis da sacristia sao recente.s, 
pint·.>dos por Angelo Clerici. 

Sao Francisco de Assis - "Obra perfeita 
e acabada, a igreja de S. Francisco de Assis 
desta cidade nao tern rival", diz Diogo de Vas
concelos. Constrw;ao iniciada e concluida en
tre 1765 e 1810 . Projeto de Antonio Francisco 
Lisboa - o Aleijadinho - cuja arte atingiu, 
neste templo, segundo alguns autores, seu pan
to mais alto. E de sua autori.a o risco da por
tada, trabalho realizado em pedra-sabao, com
pasta de dais medalh6es, urn com as cinco 
chagas e outro com os cinco dados, embaixo 
de outro medalhao maior onde se ve a imagem 
deN. s.a da Conceic;ao. Acima esta fixada uma 
coroa de rainha. No alto da fachada, em urn 
medalhao circular e guarnecido de ornatos 
aparece S. Francisco, de joelhos recebendo os 
estigmas no Monte Alverne. No interior, o pai
ne! do teto da nave, representando a glorifica
c;ao da Virgem, e obra de Manuel da Costa 
Ataide. Deste pin tor sao tambem as outras 
pinturas da nave e as da capela-mor, repre
sentando os epis6dios capitais da vida de 
Abraao, papas que pertenceram a Ordem, uma 
Ceia e urn lava-pes . Cinco telas que revestem 
o teto da sacristia (S. Francisco levado ao ceu 
pelos anjos, S. Maria Egipciaca, Madalena 
e Sao Francisco) sao atribuidas, por Diogo de 
Vasconcellos, a Ataide. 0 tapa-vento e traba
lho de Manoel Gonc;alves e entre os entalhado
res que executaram os seis altares laterais in
clui-se Jose Pinto de Souza. No altar-mar sao 
dignos de nota a composic;ao da Santissima 
Trindade, que encima o retabulo, e o baixo-re
levo do frontal da urna. Toda a capela-mor 
(barrete do teto, tribuna, altar-mor, retabulo 
deste, pulpitos) sao do Aleijadinho. Na Sa
cristia, destaca-se a fonte em pedra-sabao, re
presentac;ao simb6lica da Ordem de Sao Fran
cisco. 

Sao Francisco de Paula - Templo dos 
mais recentes da cidade. Construc;ao iniciada 
em 1804 e terminada em 1878. Segundo Dio;50 
de Vasconcelos , entretanto, ele s6 ficou intei
ramente concluido em 1904. Situado no alto 
de uma COlina, e visto de quase todOS OS pontos 
de Ouro Preto, com sua larga escadaria de pe
dra ladeada par quatro estatuas dos Evangelis
tas em louca de Santo Antonio do Porto. Ma
nuel Bandeira inclui o tapa-vento desta igre-
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Jgreja de N. S. do Rosario 

ja e::ttrt) os mais belos de Ouro Preto. Disp6e 
de seis alt:ares laterais, que nao apresentam a 
mesma riqueza de talha das outras igrejas. 
0 altar-mor, de talha simples, apresenta ima
gem de S. Francisco de Paula, obra do Alei
jadinhc, lc.deada por imagens em roca de S. 
Frar"ci~Co je Assis e Santa Monica. 

5enhor Bom Jesus de Matozinhos (S. 
MigLel e Almas) - Nao existem informa<;oes 
sobr8 sua ·~onstrugao. Furtado de Meneses in
forrr_a II(Ue existe nesta igreja urn livro aberto 
e rubri~ado por Tomas Antonio Gonzaga em 
4 de ja:1eiro de 1785 . Consta desse livro que a 
capfla ~ra dedicada aos SS. Coragoes de Jesus, 
Maria, Jo3e, Senhor dos Matozinhos, S. Mi
guel e l.lm:J.s. A portada de Matozinhos, obra do 
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Aleijadinho, e das mais belas de Ouro Preto. 
Trabalho em pedra-sabao, apresenta a imagem 
de S. Miguel Arcanjo dentro de urn nicho e 
sob este um baixo-relevo representando o Pur
gat6rio. NO interior sao dignas de nota duas 
pinturas de Manuel da Costa Ataide - uma 
Ceia e uma Crucificac;ao . Na capela impressio
na o visitante a imagem do Senhor no Sepul
cro, em cuja fisionomia "estampa-se o poder 
da morte irresistivel, e desp6tica, no proprio 
Deus" - segundo palavras de An.ibal Matos . 

Sao Jose - Construc;ao iniciada depois de 
1752 e concluida em 1811, em substituic;ao a 
capela primitiva. Em 1885 esta igreja foi re
parada e o pin tor Angelo Clereci encarregado 
da pintura e douramento do altar-mar. Sao 
deste mesmo artista as pinturas da sacristia , 
onde se encontra um interessante lavabo. Con
forme documento existente no Museu da In
confidencia, foi Juiz da Irmandade Antonio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que contri
buiu para as obras da igreja com urn risco pa
ra o retabulo da capela e outro para a torre. 
Repousam no cemiterio desta igreja os restos 
mortais do poeta Bernardo Guimaraes . 

AS CAPELAS 

Capela do Padre Faria - Construida em 
meados do seculo XVIII. Furtado de Meneses a 
inclui entre as igrejas mais primorosas de 
Ouro Preto . Referindo-se ao altar-mar, assim 
se expressa Diogo de Vasconcelos: "e a j6ia 
mais rica da cidade, para nao me levarem em 
conta de exagerado compara-la a uma chapa 
de ouro aberta par anjos em maravilha de 
talha" . A frente da capela existe uma bela 
cruz pontificada, com 8,52 m de altura, e que 
traz a data de 1756. 

Nossa Senhora das Necessidades- Ignora
-se a data de sua construc;ao. Esta fechada 
ha mais de cern anos . A imagem da padroeira 
encontra-se atualmente na capela do Padre 
Faria . 

Nossa Senhora da Piedade - Na peanha 
da cruz le-se a data de 1720. Est a localizada 
entre as ruinas do arraial incendiado de Pas
coal da Silva . Os altares laterais apresentam 
bela trabalho de talha . Conservam-se as pri
mitivas imagens em madeira de Santana, 
N. s.a do Rosario e N. s.a do Carma. 
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Igreja de Siio Francisco 

No::!»a Senhora da Piedade do Morro do 
Cruzei::-<· - Construida na segunda metade do 
seculo XIX e reconstruida em 1908. Atual
mente esta em ruinas. A antiga imagem de 
N. s.a c.a Piedade encontra-se hoje na igreja 
de S. J'rancisco de Paula. 

Santana - Incluida entre as mais anti
gas de Ouro Preto. Segundo Manuel Bandeira, 
o alta:--mo:- e moderno e os late:::ais mais an
tigos. 

Santa Cruz - Existem duas capelas sob 
esta tnocagao. Furtado de Me::~eses fornece 
as seg'l:ntes informa<;6es: "Na rua do Resende 
(princ .t: ·al do Alto da Cruz) , existe uma cape
linha de Santa Cruz, pertencente a Irmandade 
de N. sa do Rosario e orovavelmente tao anti
ga con•) a Capela de Santa Efigenia, e talvez 
mesm<• mais antiga . Na ladeira do padre Fa
ria ha uma capelinha de SaEta Cruz que 
achando-se em ruinas foi reconstruida em 
1903". 
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Nosso Senhor do Bonfim - Situada na 
rua da Gloria. Aqui os condenados a morte, 
em fins do seculo XVIII, ouviam missa antes 
de serem conduzidos a f6rca. No seculo XIX 
a fachada sofreu modifica<;oes. 

Sao Joao (Batista) - Construida, segun
do reza a tradi<;ao, pelos descobridores da Ser
ra, sendo, assim, o templo mais antigo de Ouro 
Preto. Foi, no en tanto, reconstruida em 1749. 
Guarda na sacristia uma curiosa imagem em 
cedro. 

Sao SebastHio - Furtado de Meneses nos 
informa: "Diz a tradigao que uma e outra des
sas capelas sao antiquissimas e que a de S. 
Sebastiao foi construida a principia m uito 
mais para baixo na encosta da montanha, sen
do reconstruida, no alto, nos meados do secu
lo XVIII". 

OS PASSOS 

OF> Passos sao pequenas capelas onde a pro
cissao do Encontro, na Semana Santa, 

faz rapidas paradas. Ouro Preto possui seis 
passos - o de Antonio Dias, o da praga Tira
dentes, o da rua Tiradentes, ode Sao Jose, o da 
Ponte Seca e um outro nas Cabe<;as. :Esses Pas
sos foram construidos entre fins do seculo 
XVIII e me ados do seculo XIX. 

ORATORIOS PARTICULARES 

C oNTA Furtado de Meneses que no inicio do 
seculo XVIII "a populagao da nascente 

Vila Rica foi alarmada pela apari<;ao, ao cair 
da noite, de vultos sinistros que desciam das 
montanhas circunjacentes e faziam correrias 
com estranha algazarra t6da noite nas ruas 
estreitas". Houve quem afirmasse ter visto es
ses fantasmas, os quais tinham pes de pato, 
asas e chifres. Presa de terror e inquieta<;ao, 
a populagao pediu e obteve do Bispo licen<;a 
para p6r oratorios nas casas, sobretudo nos 
predios de esquina. Ao cair da noite, o povo 
se reunia diante desses oratorios e entoava 
canticos para afugentar os maus espiritos. Na 
epoca era bern grande 0 numero de oratorios 
em t6da a cidade. Atualmente restam apenas 
dois: o deN. s.a do Bom Despacho, na esquina 
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Igreja de N. S. do Pilar 

da rua Bernardo de Vasconcelos com a rua dos 
Paulistas e o de Santa Cruz, na esquina da rua 
Bariio do Ouro Branco com o Vira-Saia. 

MONUMENTOS CJVIS 

Casa dos Contos - Construcao conclui
da em 1787 . 0 projeto e atribuido, por Diogo 
de Vasconcelos , a Antonio Ferreira de Spusa 
Calheiros. Mandou-a construir Joao Rodrigues 
de Macedo, que ali residiu e estabeleceu a ad
ministragao dos seus neg6cios de contratos das 
entradas e dizimos . Serve hoje a Administra
<;ao dos Correios. Considerada por alguns au
tares 0 mais belo exemplar da constru<;ao civil 
de Ouro Pre to. Nesta casa foi encontrado en
forcado o poeta inconfidente Claudio Manuel 
da Costa. 

Palacio dos Governadores - Construido 
em meados do seculo XVIII, sob planta do 
sargento-mor Jose Fernandes Pinto de Alpoim, 
assinada em 13 de junho de 1741. A obra dos 
baluartes foi contratada em 1749 com Manuel 
Francisco Lis boa. 0 Palacio abrigou os gover
nadores, desde Bobadela, os presidentes da Pro
v.incia e os presidentes republicanos ate 1898, 
quando a capital se mudou para Belo Horizon
te. Funciona hoj e n este predio a Escola de 
Minas. 

Antigo Pago Municipal (Museu da Incon
fidencia) - Construgao iniciada em 1784 e 
concluida em 1846. 0 predio serviu de pago 
municipal e cadeia. Abriga hoje o Museu da 
Inconfidencia, criado pelo Decreto -lei n .0 965, 
de 20 de dezembro de 1938, no qual ficou assen
tado a instalagao, pelo governo federal, de 
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urn museu em Ouro Preto, destinado a "cole
cionar as coisas de varias naturezas relacio
nadas com os fatos hist6ricos da Inconfiden
cia Mineira e com seus protagonistas e, bern 
assim, as obras de arte ou de valor hist6rico 
que constituam documentos expressivos da 
formac;ao de Minas Gerais". 0 Museu guarda, 
desde 1942, os despojos dos Inconfidentes e 
reline em seu acervo pec;as do mais alto valor 
artistico e hist6rico. 0 primeiro pavimento 
disp6e de nove salas, onde estao reunidos ele
mentos da arte barroca e da arquitetura colo
nial, liteiras, serpentinas de arruar, objetos 
de usos domesticos, arreios , lanternas, lampa
das a oleo . Salas especiais sao consagradas ao 
Aleijadinho e aos Inconfidentes. Referentes 
a estes ultimos existem pec;as preciosas: aut6-
grafos de Tiradentes e de outros conjurados, 
fragmentos da f6rca na qual foi morto Tira
dentes, urn mapa desenhado pelo poeta Clau
dio Manuel da Costa, a edic;ao original da Ma
rilia de Gonzaga. No segundo pa vim en to ha 
sete salas, nas quais estao recolhidas valiosas 
pinturas e imagens, variadas pec;as do mobi
liario domestico e rellgioso, obras de ourive
saria. 

OS CHAFARIZES 

A CIDADE de Ouro Preto e servida por exce
lente agua potavel. Manuel Bandeira, co

mentando as impress6es do ingles Richard 
Francis Burton sabre a cidade, quando a vi
sitou em 1867, acrescenta : "o latinista nao 
perdoa o mau latim dos chafarizes" . Citando 
os hexametros da fonte dos Contos, graceja: 
"A agua e melhor que a latinidade. Alias, 
seria dificil encontrar fora do seculo de Au
gusto, latinidade com a pureza da agua de 
Ouro Preto". Essas velhas fontes, partes im
prescindiveis da paisagem urbana local, trazem 
ainda hoje a cidade sua agua pura e cristali
na. Sao os se.guintes os chafarizes existentes 
em Ouro Preto: 

0 da Rua da Gloria - Traz a data de 
1753. Restaurado em 1937 pela Inspetoria de 
Monumentos Nacionais (IMN). 

0 do Rosario - Em ruinas atualmente . 
Fal tam -lhe o tanq ue e as torneiras. A cruz 
primitiva foi substituida por uma de cimento. 

0 da Matriz de Antonio Dias- Na rua de 
Antonio Dias . 
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Chafariz de Marilia 

0 da Rua Bariio de Ouro Branco - Traz 
a data de 1761. 

0 da Rua das Flores - Restaurado em 
1937 ,pela IMN. 

0 do Largo de Marilia - Construgao ini
ciada em 1759. Reparado em 1935-36 pela 
I M N , sen do restabelecido o abastecimento de 
agua. 

0 do Passo de Antonio Dias - Traz a da
ta de 1752 . 

0 dos Contos - Traz a data de 1760, em
bora a obra tenha sido rematada em 1745 
por Joiio Domingues Veiga. :E o mais belo da 
cidade. Restaurado em 1935/ 36 pela I M N. 

0 do Jardim Botanico (hoje Instituto Ba
rao de Camargo ) - Anibal Matos refere-se 
a este chafariz nos seguintes termos: "nao e 
elegante pois !he falta a devida altura em re
lagao a largura". 

0 da Praga Tiradentes - Restaurado pela 
I M N, sendo restabelecido o abastecimento de 
agua . 

0 do Alto da Cruz do Padre Faria - Cons
truido em 1757. 

0 das Aguas Ferreas - Construido em 
1806 . 

0 do Largo de Frei Vicente Botelho -
Anibal Matos considera-o singelo e belo, embo
ra ostente uma cruz demasiadamente grande 
para sua forma arquitet6nica . 

0 do Alto das Cabegas - Obra arremata
da em 1763 por Francisco de Lima. 
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0 do Pissarrao - Construdio arrematada 
por Manuel Francisco Lisboa em 1758. 

AS FONTES 

A do Alto do Padre Feijo (Fonte de Mo<;as) 
- Construida em 1742 por Joao Domin

gues Vieira. 

A do Fundo do Padre Faria - Obra ar
rema tad a em 17 44 por J oao Domingues Vieira . 

A de Henrique Lopes - Executada por Luis 
Fernandes Calheiros em 1739. 

AS PONTES 

0 s c6rregos de Ouro Preto, formados pelas 
aguas que descem das montanhas, moti

varam a construgao de inumeras pontes, que 
foram surgindo a medida que a cidade eres
cia. Sao as seguintes as velhas pontes de Ouro 
Pre to : 

Do Rosario ou do Caquende - Construida 
em meados do seculo XVIII. Possui uma gran
de arcada e tern na balaustrada uma cruz. 

Do Funil e da Barra - Ambas sobre o ri
beirao do Funil. A segunda data de 1806. 

Dos Contos - Construida em 1744-45. 

Do Antonio Dias - Tambem chamada de 
Mar ilia. Data de 1755 . 

Do Padre Faria - Construida em meados 
do seculo XVIII. Em 1937 foi restaurada pela 
IMN. 

Do Ouro Preto ou do Pilar - Construcao 
de 1757. · 

Do Xavier - A atual e recente. A primi
tiva era de madeira . 

Do Palacio Velho e Ponte Seca. 

OUTROS ASPECTOS DA CIDADE 

M onwnento a Tiradentes 

E RGUE-SE na praga da Inconfidencia, tendo 
sido inaugurado em 21 de abril de 1894. 

Seu autor foi Virgilio Cestari. Tern 19 metros 
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Museu da Inconfidcncia 

de a ltura e 196 metros quadrados de base. A 
fig·ura de Tiradentes, fundida na Italia , mede 
dois metros e oitenta e cinco centimetros . .As
sim a descreve .Anibal Matos: "Sua barba e 
seus cabelos compridos dao-lhe o aspecto do 
Nazareno. A a lva cobre-lhe o coroo e o bara<;o 
coleia-lhe o pesCOGO. Impassive! e silenciosa
mente ouve a leitura de .sua senten<;a de morte' ·. 

lloteis 

0 URo Pre to disp6e de 3 hoteis e pode ofe
recer ao visitante os melhores meios de 

hospedagem. 0 Grande Hotel, construido den
tro das linhas mais ousadas da arquitetura rno
derna, e na paisagem urbana local ·urn elemen
to original e uma comparaGiiO viva entre o 
Brasil de on tern e o Brasil de hoje. 0 Pouso 
do Chico-Rei apresenta todo o encanto da 
arquitetura e mobiliario coloniais. 

Cu.ltura 

0 MUNiciPIO conta com varias bibliotecas, 
destacando-.se entre ela.s a da Escola Na

cional de Minas e Metalurgia da Univer.sidade 
do Bras·i! (es pecializada) , com perto de 30 000 
volumes, e a da Esc'Jla de Farmacia de Ouro 
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Preto (especializada), com 7 000 volumes. Quan
ta a publicag6es, edita-se a "Revista da Esco
la de Minas", bimensal, de caniter tecnico . 
Man tern ainda os cursos: de Formagao de 
Ge6logos e Tecnico de Mineragao e Meta lurgia. 

F P.~tas Tradicionais 

C IDADE rica de tradig6es religio.sas, Ouro 
Preto realiza na Semana Santa, com 

suas orociss6es, uma das ma is fieis e fervo
rosas -representag6es do drama da Paixao do 
interior mineiro, atraindo nessa epoca grande 
n umero de forasteiros e turistas. 

Com festejos populares , Ouro Preto apre
senta, anualmente, o Ze Pereira e as Cavalha
das . 0 primeiro, realizado no period a compre
endido entre 1.0 de janeiro e carnaval , consis
te de urn grupo de pessoas trajadas de casacos 
e cartolas, de diversas cores , e que percorrem 
as ruas tocando clarins e tambores, t•endo a 
frente dais bonecos, com aproximadamente 
tres metros de altura, e que representam o 
Ze Pereira e uma Baiana . No interior desses 
bonecos alojam-se as pessoas que lhes dao os 
movimentos. 0 segundo, realizado em setem
bro, e composto de cavaleiros, representando 
epis6dios das Cruzadas. As roupas dos parti
cipantes sao vistosas e coloridas e os animais 
:::ao ricamente ajaezados . 

ME/OS DE TRANSPORTE 

0 TERRITORIO do Municipio e cortado por 
uma recte de 260 quilometros de estradas 

de rodagem, sendo 36 quilometros de adminis
tragao federal, 121 estadual e 103 municipal. 

:E servido, tambem, pela Estrada de Ferro 
Central do Brasil, dispondo ainda de urn cam
po de pouso. Liga-se aos municipios vizinhos, 
a capital estadual, a capital federal e ao Rio 
de Janeiro pelos seguintes meios de transporte: 

Belo Vale - Ferrov . EFCB via Miguel 
Burnier e Joaquim Murtinho (115 km - 3h 
45m). 

Congonhas - Rodov. MG/ 56 MG/138 
MG/ 6 - BR/ 3, via Cachoeira do Campo, En
genheiro Correa e Ponte dos Arcos (80 km -
2h. OOm) , ou rodov MG/ 56 e BR/ 3, via Ita-
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birito (120 km - 3h OOm), ou ferrov. via Mi
guel Burnier e Joaquim Murtinho (72km 
2h 30m). 

Conselheiro Lafaiete - Rodov. MG/ 56 
MG/ 138 - MG/ 6 - BR/ 3 (90km - 2h 30m), 
ou rodov MG/ 56, BR/ 3, via Itabirito (140km-
3h 30m) ou ferrov. EFCB (79km - 3h OOm) . 

Itabirito - Rodov MG/ 56 (41km - lh 
OOm), ou ferrov. EFCB via Miguel Burnier 
(68km - 2h 55m) . 

CARANDAI, 
. TIRAD T ES 

S JOAO OE"L REioeD 

8ARB ACENA ~SAl 
~NTOS DUMONT 

J Utl DE F ORA~ 

CONVENCOES ,,,,,i"' ;,;; 
~~~ANEIRO 

ROOOVIAS -
FERROVIA S -

Mariana - Rodov. MG/ 56 (12km - Oh 
20m l, ou ferrov. EFCB (18km - Oh 50m ) . 

Ouro Branco - RO<:l.ov. (32km - lh OOm), 
misto: a) ferrov. EFCB via Miguel Burnier ate 
Lobo Leite (58km - lh 15m) e b) rodov 
Mun. (15km - Oh 25m) . 

Piranga - Rodov. Mun. (82km- 2h 30m), 
ou misto : a) ferrov EFCB ate Conselheiro La
faiete (79km - 3h OOm ) e b) rodov . Mun. 
(96km- 3h OOmJ. 

Santa Barbara - Rodov MG/56, Mun. via 
Mariana e Santa Rita Durao (78km 2h 50m), 
ou rodov . MG/ 56 - BR/ 3 - MG/ 5, via Belo 
Horizonte (213km - 5h OOm) , ou ferrov. 
EFCB via Sabara (203km - 8h 30m) . 
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Casa onde residiu Tomas Antonio Gonzaga 

Capital Estadual - Rodov. MG/56 
BR/3 (101km - 2h 50m), ou ferrov. EFCB 
(149km - 6h OOml. 

Capital Federal (Brasilia) - Via Bela Ho
rizonte , ja descrita. Dai a 0 DF Rodov . MG/ 1 
- BR/ 7, via Paraopeba, Tres Marias, Paracatu 
e Cristalina (GO) - (743km - 13h OOm), ou 
aereo Real, Panair, Vasp (589km - 1h 50m). 

Rio de Janeiro- Rodov. MG/56-BR/3 e 
BR/1, via Conselheiro Lafaiete (513km - llh 
30m) , ou ferrov. EFCB (540km - 13 h 15m). 

ASPECTOS FiSICOS 

A CIDADE esta assentada ao norte do vale do 
ribeirao do Funil . Eleva-se, ao norte, a 

serra de Ouro Preto, cuja crista atinge quase 
1 600 metros. Ao sul ergue-se outra cadeia de 
montanhas, em que sobressai o pica do Itaco
lomi, que so be a 1 980 metros. Entre essas mon
tanhas estende-se o vale amplo, com elevag6es 
que variam entre 1100 m e 1150 metros . 

Alem do ribeiriio do Funil , banham o Mu
nicipio os rios das Velhas, Piracicaba, Gualaxo, 
Mainart. 

CLIMA 

0 CLIMA pode ser classificado de subtropi
cal com tendencia para temperado, pos

suindo temperatura que varia em media en
tre 14°C, no in verna e 20°C no verao. Os 
meses mais frios sao junho e .iulho, quando o 
term6metro chega a descer , as vezes , a 2°C 
durante a noite. No in verna ocorrem geadas. 
0 oeriodo das chuvas vai de outubro a margo. 
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Vista parcial 

POPULACAO 

C ONTAVA Ouro Preto, na data do Recensea
mento Geral de 1950, 32 859 habitantes. 

Posteriormente, sofreu desmembramento do 
distrito de Ouro Branco, elevado a Municipio, 
que contava, naquela data, 4 266 habitantes. 
Em conseqtiencia disso, segundo estimativa do 
Departamento Estadual de Estatistica para 
1958, sua populagao era de 32 553 habitantes 
apenas . 

Com base nos dados do Recenseamento de 
1950 e considerando-se a divisao territorial do 
Estado naquela data, verifica-se que a compo
si<;ao da populagao municipal segundo a cor, a 
religiao e a nacionalidade era a seguinte: bran
ca 41 %; preta e parda, 59 % ; cat6licos roma
n as , 98%; brasileiros natos, 99 ,6%. 

Levando-se em conta o desmembramento 
do distrito de Ouro Branco. observa-se que 
37 % da popula<;ao localiza-se no quadro ur
bana e 11 % no quadro suburbano (cidade e 
vilas) . No quadro rural concentra-se 52 % da 
populag.ao enquanto que em todo o Estado de 
Minas Gerais, 70 % da popula<;ao esta no qua
dro rural. 

RCONOMIA MUNICIPAL 

0 MUNICIPIO tern como principais ramos de 
atividades econ6mica a agropecuaria , as 

industrias extrativas e de transforma<;ao, co
mercia de mercadorias, transporte e comuni
ca<;6es e !)resta<;.ao de servi<;os (este ultimo em 
grande parte decorrente do movimento turis
tico) . 
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Casa dos Inconfiden tes 

lndiistria extrativa 

E M 1958, segundo elementos do Registro 
Industrial, referente a estabelecimentos 

que ocupam 5 ou mais pessoas, existiam 21 es
tabelecimentos de industrias extrativas, os 
quais ocupavam, em conjunto, 527 operarios. 
Nesse ano o valor total da prodw;ao foi de 67 
milhoes de cruzeiros . 

Sao os seguintes os minerais que sofrem 
extra gao regular em Ouro Pre to: dolomita, 
marmore, minerio de ferro, minerio de manga
nes, talco, bauxita e cristal de rocha. 

lndzistria de transforma~iio 

E M 1958, segundo ainda dados do Registro 
Industrial, existiam no Municipio 18 es

tabelecimentos de industria de transformagao, 
ocupando, em conjunto, 1 273 operarios. 0 va
lor total da produgao dessa classe de industria 
foi, nesse ano, de 476 milh6es de cruzeiros. Os 
sub-ramos da industria de transformagao sao 
os seguintes: transformagao de minerais nao 
metalicos, metalurgica, madeira, mobilia
rio, couros e peles e produtos similares, 
textil e vestuario, calgado e artefatos de 
tecidos. Destacam-se, entretant•o, as indus
trias textil e metalurgica, especialmente esta 
ultima, que contribuiu em 1958 com 86% pa
ra o valor total da produgao das industrias de 
transformagao. 

A industria metalurgica produz ferro gu
sa, ago e ferro fundidos, ligas de ferro cromo, 
ligas de ferro manganes, ligas de ferro silicio, 
ligas de ferro silicio manganes, ligas de ferro 
Spiegel e aluminio (lingotes, estrelas, grena
lha e alumina calcinada) . 
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A gropecuaria 

EM 1957, 0 valor da produ<;:aO re ferente as 
principais culturas do Municipio foi de 

74 milh6es de cruzeiros. Deste tota l, 66 mi
lh6es de cruzeiros couberam ao milho, batata
-inglesa, laranja, cha-da-india, alho e an·oz. 

Ouro Preto e o maior produtor de cha-da
india no Estado e o segundo no Brasil . Em 
1957, o Municipio produziu 68 000 quilos de 
cha-da-india, no valor de 5 440 milhares d e 
cruzeiros. 

A pecuaria e constituida, em sua grande 
maioria , de gado comum originado do cruza
mento das mais variadas ra<;:as. 0 principal 
rebanho, o bovina, e criado para o corte dos 
matadouros locais, para o trabalho da lavou
ra e para produc;ao de Ieite e seus derivados . 

Em 1958 existiam em Ouro Preto 21 500 
cabe<;:as de bovinos, 2 600 de equinos , 150 de 
asininos, 3 100 de muares , 8 000 de suinos, 300 
de ovinos e 150 de caprinos. Toda a populagao 
pecuaria foi estimada nesse ano em 109 mi
lh6es de cruzeiros . 

A prodw;ao de Ieite em 1957 atingiu ..... 
800 000 litros, no valor de 5 milh6es de cru
zeiros. 

Vista parcial da cidade 
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Com,ercio e bancos 

0 MUNi ciPIO conta com cerca de 158 estabe
lecimentos comerciais , sendo 9 atacadis

tas . Desses estabelecimentos, 89 de comercio 
varejista e 89 de comerc:o atacadista esUio ins
talados na cidade de Ouro Preto. 0 servigo 
bancario esta a cargo de duas agencias( Banco 
Comercio e Industria de Minas Gerais e Banco 
da Lavoura de Minas Gerais) e dois correspon
dentes. Ha ainda uma agencia da Caixa Eco
nomica Estadual. 

FINAN(:AS 

N o periodo de 1955/ 59 as finangas do Muni
cipio atingiram as seguintes cifras ( da 

dos fornecidos pelo Conselho Tecnico de Eco
nomia e Finangas e Inspetoria Regional de 
Estatistica Municipal) : 

FINAN CAS (Cr$ 1 COO) 

ANOS 
Recei ta a rr ecadnrla I Despesa 

I 
Saldo ou 

rea!izaCa ··deficit" " 
Total I Tribu taria do balanco 

---
19M>. 3 <I S I fl.'S 3 fiSH + fi2 
1956 . 

H S; I I hfil ,, 031 - lH 
195i . . . . 5 :t~ i' 2 31 S 5 272 + 55 
1358 . . . . . 6 59·1 3 •l·lfi 5 GR5 + 909 
1950' . . s 500 2 fia2 s 500 -

* OrQamento. 

As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria orgada para 1959 sao as 
seguintes: 

Tributarin 
(CrS 1 000 ) 

2 632 

Impastos 2 165 

Sabre industrias e profiss6es . . 800 
Predial 600 

Selo 320 
SObre Ininerio 

De licenQa 
Turismo e hospedagem 
Territorial 
Jogos e divers6es 

Tax as 

Rodovhlria 
Mel horainentos 
ViaQao 

170 
125 
100 

25 
25 

467 

250 
150 

65 

Fiscalizac;ao e servic;os diversos 2 
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Muralha da Escola de Minas - Desenho d e An iba l Matos 

A despesa municipa l, em 1959, acha-se dis
tribuida conforme podemos observa r pelos da
dos abaixo, segundo os servic;os (dados for
necidos pelo Conselho Tecnico de Economia e 
Finan c;as ) : 

(CrS 1 000) 
Despesa t ota l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 500 

Adm inistrac;ao G era l . . . . . . . . . . . . . . . 846 
Serv!c;os de utlllda d e publi ca . . . . . . 2 094 
Se rvlc;os Industria ls . . . . . . . . . . . . . . 1 073 
Educa·c;ao publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 
E ncargos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 
E xac; ao e fiscalizac;ao finan ceira . . . . 276 
Seguranc;a publica e asslstencia so cial 48 
Foment o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

EN SINO 

EM 1956, contava o Municipio com 64 unida
des escolares de ensino primario funda

mental comum . 0 numero de profess6res de 
ensino prima rio ascendia a 137 e de alunos 
matriculados, a 4 436 . 
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Com base nos dados censitarios de 1950, 
pode-se estimar que, atualmente, a percenta
gem de pessoas alfabetizadas no Municipio se
ja superior a 60%, quota observada naquele 
ano (calculada sabre 0 total das pessoas pre
sentes de 10 anos e mais) . 

0 ensino mectio e ministrado por 4 unida
des de ensino ginasial, 2 de ensino colegial, 1 
de ensino normal e 1 de ensino industrial. Em 
1958, o corpo docente dessses estabelecimentos 
era de 95 profess6res eo numero de alunos ma
triculados, 1 260. 

Pelos estabelecimentos de ensino secunda
rio e superior que possui, Ouro Preto e centro 
de atra<;ao cultural, abrigando apreciavel nu
mero de estudantes, procedentes de diversos 
pontos do Pais e do exterior. 

No antigo Palacio dos Governadores, a 
pra<;a Tiradentes, acha-se instalada a Escola 
Nacional de Minas e Metalurgia, hoje desli
gada da Universidade do Brasil, onde se pre
param engenheiros de minas, civis, industriais, 
ge6grafos e agrimensores, sendo ainda man
tido um curso de Metalurgia. A Escola foi 
criada por a to de D . Pedro II em 1876 e funda
da pelo engenheiro H . Gorceix . 

Na antiga Chacara dos Monges funciona 
a Escola de Farmacia de Ouro Preto, federal, 
criada em 1839. 

OURO PRETO - 32 



FONTES 

As informac;6es estatisticas divulgadas neste 
trabalho foram, na sua maioria, compi

ladas e fornecidas pela Agencia Municipal de 
Estatistica de Ouro Preto, 6rgao integrante do 
sistema estatistico brasileiro . Outras fontes: 
Servi<;o de Estatist.Jica da Prodw;ao (Minis
terio da Agricultural ; Servic;o de Estatistica 
Econ6mica e Financeira ( Ministerio cla Fazen
clal ; Servi<;o de Estatistica da Educac;ao e Cul
tura (Ministerio da Educa<;iio e Cultural . 

Varios autores consultados estao citados no 
texto da monografia. 

OuRO PRETO -- 33 



E STA publicat;ao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Do

cumentat;ao e Divulgat;ao do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
lut;>iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma ten
tativa no sentido de sintetizar, com adequada siste
matizat;ao, elementos esparsos em diferentes do
cumentos. Oc.orrem, em alguns casas, divergencias 
de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza , nao 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias jontes 
de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaborat;iio, especialmente de !Usto
riadores e ge6grafos, a Jim de que se possa divulgar 
de futuro, sem receio de controversias, o esc6ryo his
t6rico e geogrdfico dos municipios brasileiros. 



PUBLICACOES A VENDA NO CONSELHO 

NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Atlas do Brasil - Edic;ao de b6lso 200,00 

Atlas de Rela96es Internacionais 600,00 

Enciclopedia dos Municipios Brasileiros - Cada 
volume . . . . .. . . . . . 600,00 

Amuirio Estatistico clo Brasil - 1950 400.00 

Manual clo Agente Municipal de Estatistica 350,00 

Produqtio I nclustria/. Brasileira - 1958 300.00 

Vocabulario Brasileiro cle Estatistica - MILTON 
DA SILVA RODRIGUES 150,00 

Pontos cle Estatistica - VIVEIROS DE CASTRO 400.00 

E:z:erciciOS cle Estatistica - VIVEIROS DE CASTRO 400,00 

0 Brasil em Nmneros 250,00 

Biblioqrajia 
( 1936/ 50) 

Ge2gr<ijico-Estatistica Brasileira 

Teoria dos Lerantantentos por A1nostragem -
WILLIAM MADOW 

130.00 

120,00 

Ferrovias do Brasil . . . . . 100,00 

0 Mundo em Nurneros 100,00 

Nontenclatura Brasileira de Mercadorias 100,00 

T ecnica cle Chejia e Comanclo - Celso cle Maga-
lhiies ( 4.' ediGii.O) 100,00 

A Fecundiclacle cln M ulher no Brasil - GIORGio 
MORTARA 90,00 

Curso Ele,nentar de Estatistica Aplicaclo a Aclmi-
nistrac;:do - GIORGIO MoRTARA 80,00 

Vida e Morte nas Capitais Brasileiras -- LrNcoLN 
DE FREITAS 80,00 

Geograjia clOS PreQOS -- MOACYR MALHEIROS DA 
SILVA ..... ' . . . . 80,00 

Divisao Territorial do Brasil - 1960 250,00 

Estatistica do Conuircio Exterior: voluntes tri-
rnestrais, cada . . . . . . . . . . . . . 60,00 

Formu las Ernpiricas - T. RUNNING 40,00 

PERI6DICOS 

Revista Brasileira de Estatistica - ( assina tu ra 
anual) 160.00 

R evista Brasileira dos Municipios - ( assinatura 
anual) .. .. .. . .. .. . 160,00 

Boleti1n Es tatistico ( assinatura anual) 200,00 

Vendas tnediante reinessa da in1portancia en1 che
que OU vale postal, a favor de CONSELHO NACIONAL DE 
ESTATISTICA 1 Av. Franklin Roosevelt, 166 - Rio de 
Janeiro J. Os func ionflrios do sistetna estatistico. os 
profess6res e al unos de cursos oficiais de estatistica 
e os s6cios quites da Sociedade Brasileira de Estatistica 
tern direito a utn desconto de 50'fr, , exceto para o 
Anuitrio Estatistico. peri6dicos e "ProduGii.O Industrial 
Brasileira - 1958''. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Rafael Xavier 

Secretario-Geral: Raul Lima 

COLE<;:iiO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara . 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 -
Antonio Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera. 207 - Minduri. 208 - Valen9a. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas. 211 - Japa
ratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupa. 214 - Pombal. 
215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 - Para de Minas. 
218 - N. S ." das Dores. 219 - Serra Negra. 220 - Cau
caia. 221 - Rio de Contas. 222 - ltaparica. 223 - Sao 
Gabriel. 224 - Simao Dias . 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 -
Manacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. - 232 
- Ouro Preto. 

Ac,rbou-se de imprimir, no Ser·vifo Grdjico 
do IBGE, nos dois dias do mes de maio de mil 
novecr·ntos e sessenta e um. 


