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1 Senhor de Matosinhos 
2 Pilar 
3 Rosario 
4 Sao Jose 
5 s. F. de Paula 
6 N. S.• das Merces 
7 N. S.• do Carm a 
8 Sao Fran~isco 
9 Antonio Dias 

10 Santa Efigenia 
11 Merc es de Baixo 
12 N. s.• das Dores 
13 Padre Faria 
14 Sao Sebastian 
15 Sao Joao 
16 Santa Ana Maior 
17 Santa Ana 
18 Piedade 
19 Taquaral 
20 Senhor do Bonf im 
21 Escol a de Mina ; 
22 Chafariz dos C ~ nto s 
23 Chafariz Antonio Dias 
24 Chafariz de Maril iJ de Oirceu 
25 Chafari z do Vi rJ e Sai 
26 Chafariz da Barra 
27 Passo da Ponte Seca 
28 Casa do Or. Paracatu 
29 Chafariz da Gloria 
30 Chafariz do Alem-Caquende 
31 Chafariz do Alto das Cabe~a s 

32 : hJfariz de Matosinhos 
33 'asso Antonio Dias 
H l.ratorio de N. s.• do Bom Des

lacho 
35 ~useu 
36 lolar do Dr. Claudio M. da 

:osta 
37 :hafaiz do Padre Faria 
38 : hafariz do Areao 
39 l olar dos Matas 
40 =orcJ 
41 : hafariz Felipe dos Santos 
42 lolar dos Guimaraes 
43 >olar do Conselheiro Amaral 
44 ~a;a dos ContJs 
45 rlotel 
46 =orum 
47 : asJ dos Ouvidores 
48 :hafariz das Flores 
49 :hafariz rlas iiguas Ferreas 
50 >onte Dumont 
51 Ponte do Caquenje 
52 Fonte do s Contos 
53 Ponte dos F ilares 
51 Ponte da r ncardideira 
55 Pontl de MariliJ 
56 Ponte da B:rra 
57 Pont• Padre Faria 
58 Nich~ do Vira e Sai 
59 Solar de D. Manuel 
60 opera 
61 Cas a de Alei i a1inhl 
62 Ponte da Estacao 
63 Fonte do RosariJ 
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OURO 
A 

PRE TO 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FtSICOS 

COLE<;AO DE MONOGRAFIAS N.• 403 
2.• EDI<;AO 

Area: 1.194 km• (1965); altitude da sede: 1.150 m; temperatu
ras medias, em •c: das mtiximas, 29; das minimas, 6. 

POPULA(AO 
37 .279 habitantes ( estimativa do Laborat6rio de Estati-stica do 
IBE, para 1.•-7-967); densidade demogrtijica: 31 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONotv\JCOS 

2.582. im6veis rurais, 80 estabelecimentos industriais, 152 va
rejistas e 1 atacadista; 6 agencias banctirias e 2 de caixas 
econ6micas . 

VEtCULOS REGISTRADOS 

Na Pr:ejeitum Municipal, em 1966 - 207 autom6veis, 193 uti
littirios, 238 caminhoes, 29 camionetas para passageiros e .64 
para carga, 14 basculantes, 21 6nibus e 24 niio especijicados. 

ASPECTOS URBANOS 
2.572 "tiga<;oes eletricas, 398 aparelhos telef6nicos, 7 hoteis, 
2 pensoes, 14 restaurantes, 88 bares e botequins. 

ASS ISTENC IA MEDICA 
1 hospital com 136 leitos ; 8 medicos, 11 dentistas, 4 enjer
meiros, no exercicio da pro/issiio; 10 tarmticias e drogarias. 

'ASP ECTO S CUL TURAI S 
Cidade Monumento Nacional - Arte Barroca - museus de 
arte, 10 bibliotecas, 2 escolas superiores, 65 unidades escola
res de ensino primtirio comum, 6 de ensino medio; 2 tipo
gra/ias, 2 Zivrarias, 1 jornal, 1 revista, 1 teatro, 4 cinemas e 1 
radiotransmissora. 

OR(AMENTO MUNICIPAL PARA 1968 
Em milhoes de cruzeiros novos - receita prevista: 2,7; des
pesa /ixada: 2,7. 

REPRESENTA(J.O POLiTICA 
13 vereadores em exercicio. 

Texto de Rl!za Saldanha e dlagramagii.o de Carlos Cesar 
Fernandes de Aguiar, ambos da Dlretorla de Documentagii.o e 
Dlvulgagii.o do IBE. Foto da capa : I greja de s . Francisco de 
Paula. 
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Capela Padre Faria 
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HIST6RIA 

Deve-se ao espirito intrepido e aventureiro dos 
bandeirantes paulistas o inicio do povoamento de 
Minas Gerais em fins do seculo XVII. Os sertoes 
das Gerais, que viriam integrar o territ6rio do pais 
em jormaglio, atraiam entrio inumeras expediq6es, 
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, par volta de 1694, uma expedigao rumo 
ao sertao dos Cataguases. Fazia parte do grupo o 
mulato Duarte Lopes, que ja havia trabalhado nas 
minas de Paranagua e Curitiba. A expediqao acam
pou no local denominado entao Serro do Tripui. No 
topo de uma daquelas montanhas elevava-se uma 
pedra enorme e, logo abaixo, outra menor. Era o 
Itacolomi, que iria depois servir de ponto de reje
rencia para o reencontro do sitio onde Duarte Lo
pes descobriu, par obra do acaso, o ouro da regiao. 

Duarte Lopes desceu do alto do Tripui para 
beber agua no c6rrego hoje denominado Antonio 
Dias e, contorme conta Antonio, "metendo a gamela 
na ribanceira para tirar a agua e rogando-a pela 
margem do rio, viu que nela depois jicaram uns gra
nitos da cor do ago, sem saber o que eram, e nem 
os companheiros". Levados esses granitos negros 
para Taubate, joram vendidos a um certo Miguel de 
Sousa, que os mandou depois ao Governador do Rio 
de Janeiro, Arthur de Sa e Meneses. Examinados, 
verijicou-se tratar-se de "ouro jinissimo", ouro 
preto. 

No entanto, agora restava apenas um marco 
para o ouro do Tripui: o pica do Itacolomi. Diver
~as bandeiras o procuraram avidamente sem con
seguir, no entanto, localiza-lo. Coube a Antonio 
Dias de Oliveira a sorte de dejronta-lo no dia 24 de 
junho de 1698. Sua expedir;iio havia chegado ali na 
vespera, ao anoitecer, e ao instalar o acampamento, 
seus componentes niio suspeitavam que estavam 
diante do pica descrito por Duarte Lopes, oculto 
aquela hora pelas nuvens que habitualmente o es
condem. Ao amanhecer, o Itacolomi surgiu no ou
tro 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 bandeiran
tes. Acompanhava-os o padre Joao de Faria Fialho, 
que rezou, numa capela de palha dedicada a Sao 
Joao, a primeira missa do nascente povoado, para 
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onde comegou, dai por diante, a ajluir grande nii
mero de aventureiros. 

De 1700 a 1701 a jome grassou entre aqueles 
homens avidamente entregues a extragao do ouro, 
iinica atividade em que se ocupavam. Muitos deles, 
entfio, deixaram as minas do Tripui e partiram em 
busca de novas descobertas. Antonio Dias de Oli
veira e o padre Joao de Faria tambem abandona
ram suas datas e nao mais regressaram. 

Em 1704, Pascoal da Silva Guimaraes, mascate 
portugues procedente do Rio das Velhas, onde havia 
enriquecido, iniciou, na serra por onde passa hoje 
o caminho das Lajes, a mineragao pelo processo de 
lavagem do barranca. 0 ouro, da melhor qualidade, 
surgiu ali em abundancia, como terra. Novas levas 
de aventureiros avidos invadiram 0 local, povoan
do-o rapidamente. 

De 1707 a 1709, as minas viveram dias de gran
de agitagao. Os paulistas revoltaram-se contra a 
concessao de terras e minas aos emboabas, como 
denominavam os portugueses, e aos brasileiros do 
Norte, alcunhados de baianos. Esses dois grupos 
deram origem a Guerra dos Emboabas. Ap6s inii
meras lutas, que tumultuaram os povoados das Mi
nas, coube, jinalmente, a vit6ria aos portugueses. 

Treze anos depois da chegada da bandeira de 
Antonio Dias de Oliveira ao Serro do Tripui, era 
ja consideravel o progresso do arraial das Minas, 
surgindo assim a necessidade de sua elevaqao a 
categoria de vila. No dia 8 de julho de 1711, Anto
nio de Albuquerque Coelho de Carvalho, Governa
dor da Capitania de Sao Paulo e Minas de Ouro, 
criava a Vila Rica de Albuquerque. Pouco depois, 
esse nome joi simplijicado para Vila Rica, conjor
me ordem do Governo de D. · Joao V, que nao con
cordou com a denominaqao, dada sem previa licenqa 
regia. 

Por volta de 1720 entrava Vila Rica ern jase 
de grande prosperidade quando joi abalada por vio~ 
lentos distiirbios. A 11 de jevereiro de 1719, D. Joao 
V criou, no distrito das Minas, as casas de fundi
gao, onde todo o ouro extraido tinha que ser tun
dido, para sojrer entao uma deduqao corresponden
te ao quinto para a Coroa, as despesas de jundiqfio 
e a outras taxas. A Lei de D. Joao V proibia, tam
bern, a circular;ao do ouro em p6. tste novo sistema 
de cobranqa dos quintos provocou entre os habitan
tes da vila uma revolta, que joi abajada pelo Conde 
de Assumar, en tao Governador da Capitania. Fe
lipe dos Santos, cheje dos revoltosos, joi preso, jul
gado sumariamente, enjorcado e esquartejado. 0 
pr6spero arraial do Ouro Podre, pertencente a Pas
coal da Silva, joi inteiramente incendiado. 

Mas a jorga do ouro, que ajlorava jacil e abun
dante, continuou a impulsionar 0 progresso rapido 
de Vila Rica. 
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Ao f undo, Igreja de N . S .• do Carmo 

Em 1789, causou descontentamento geral no 
povo a chegada do Visconde de Barbacena, que ali 
fora com o prop6sito de proceder a cobrant;a dos 
quintos, cujo deficit era ia superior a 500 arrobas 
de ouro . 0 lant;amento da derrama deu origem a 
revolta que passou a hist6ria com o nome de In
confidencia Mineira. 0 grupo de conspiradores, 
composto de homens cuztos e influentes, e que tinha 
no Alferes Joaquim Jose da Silva Xavier - o Ti
radentes - seu mais ardoroso adepto, foi traido e 
denunciado pelo Coronel Joaquim Silverio dos Reis . 
'Presos os chefes do movimento, Tiradentes foi en
forcado e esquartejado no Rio de Janeiro e sua ca
bet;a exposta num poste em Ouro Preto, na prar;a 
que tem atualmente seu nome . Outros elementos 
ao grupo, entre os quais se encontrava o poeta To
mas Antonio Gonzaga, foram degredados para a 
Africa; Claudio Manuel da Costa suicidou-se na pri
siio da Casa dos Contos e os sacerdotes cumpriram 
sentent;a em conventos de Lis boa . 

No inicio do seculo XIX, a extrat;iio do ouro, 
que ha muito vinha decrescendo, entrou em deca
dencia . Vila Rica comet;ou, entiio, a voltar-se para 
outras fontes de riqueza da regiiio. Em 1811 , Esch
wege inicia, com amparo oficial, a construt;iio da 
fabrica de ferro do Prata, no distrito de Congonhas 
do Campo, entiio Municipio de Ouro Preto, a qual 
entrou em funcionamento em 1812 . Nessa mesma 
epoca existia em Ouro Preto uma manufatura de 
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taianr,;a, que mereceu de alguns observadores es
trangeiros (Saint-Hilaire e Mawe) os melhores elo
gios. Esta industria, no entanto, desapareceu. Mas 
a siderurgia e outros ramos industriais se desenvol
veram e mantiveram sempre o equilibria da eco
nomia do Municipio . 

Declarada a independencia do Brasil, Vila Rica 
toi elevada, por decreta de 24 de fevereiro de 1823, 
a cidade Capital da Provincia de Minas Gerais. A 
carta imperial de 20 de marr,;o do mesmo ano con
!irmou aquele decreta, mudando-lhe o nome para 
Ouro Preto e conterindo-lhe o titulo de Imperial 
Cidade. 

Ouro Preto perrnaneceu como sede do Governo 
de Minas ate 12 de dezembro de 1897, quando a 
Capital toi transterida para Belo Horizonte. 

Festejou em 8-VII-1961 , seu 250.0 aniversci.rio. 
0 Decreta federal n.O 22.928, de 12 de julho de 

1933, declarou Ouro Preto monumento nacional. 
0 Municipio e constituido de 11 distritos: Ouro 

Preto, Amarantina, Antonio Pereira, Cachoeira do 
Campo, Engenheiro Correia, Glaura, Miguel Burnier, 
Santa Rita do Ouro Preto, Santo AntOnio do Leite, 
Silo Bartolomeu e Rodrigo Silva. 

s. Francisco de Assis 



Matriz de 
N. S.• da Conceit;do 
(desenho de Antonio 
Victoria R . Gomez) 
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FORMAC:A.O lUDIC/ARIA 

A COMARCA de Vila Rica foi cria
da a 8 de julho de 1711, rece
bendo a designagao de Ouro 
Preto por forga da carta impe
rial de 20 de margo de 1823. 

Atualmente a Comarca de 
Ouro Preto e de 3.a Entrancia. 
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ASPECTOS FiSICOS 

OuRo PRETo, com uma area de 1.194 km2, esta situa
do na Zona Metalurgica do Estado. A sede munici
pal dista, em linha reta, 68 km de Belo Horizonte 
- direc;:ao 41° 59' SE - e tern as seguintes coorde
nadas geograficas: 20° 23' 28" de latitude Sul e 
43° 30' 20'' de longitude W. Gr. 

Situa-se a cidade na parte norte do vale do 
ribeirao do Funil, onde se Ievanta a serra de Ouro 
Preto, que atinge quase 1.600 metros. Ao sui ergue
-se outra cadeia de montanhas, sobressaindo o pico 
do Itacolomi . Entre as serranias estende-se amplo 
vale, com elevac;:6es que variam entre 1.100 a 1.1,50 
metros. 

Alem do ribeiriio do Funil, banham o Municipio 
os rios das Velhas, Piracicaba, Gualaxo e Mainart. 

0 clima e tropical com tend€mcia para tempe
rado . A temperatura, em media, ficou, em 1967, 
entre 6°C em julho, no inverno, e 29°C em janeiro, 
no veriio. 0 periodo das chuvas vai de outubro a 
abril. Os meses de junho e julho sao os mais frios, 
chegando a temperatura, as vezes, a 2°C, durante a 
noite . Ocorrem geadas. 

D etalhe da Capela- mor 
Jg . Santa Efigenia 
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CIDADE MONUMEN TO 

. A feir;iio urbana de Duro Preto niio r esultou de 
qualquer planejamento tecnico. 

As casas toram levantadas umas pegadas as 
outras, tormando, praticamente, um bloco unico ao 
longo das calr;adas estrei tas. Lembram as casas 
portuguesas, embora apresentem caracteristicas pr6-
prias, determinadas por diversos tat6res: o espirito 
do mineiro da epoca, o clima, o material, a condigiio 
econ6mica. A arquitetura colonial de Duro Preto, tal 
como a vemos hoje, comer;ou a ter caniter perma
nente e um estilo pr6prio no seculo XVIII, e toi na 
mesma centuria que mais se desenvolveu . 

A construr;iio civil dessa epoca perdura prati
camente intacta ate hoje. Casas de dais andares, 
com janelas retangulares guarnecidas de pedras e 
ombreiras de madeira, bandeiras com desenhos va
riados, vidrar;as e guilhotina, r6tulas, balc6es e sa
cadas com grades de ferro torjado e madeira tor
neada, telhados velhos e sinuosos, com .beirais e cor
nijas, velhos oratorios e lumincirias nas esquinas. 

A cidade, no entanto, nao apresenta aspecto de 
decadencia . Suas residencias, predios publicos, igre
jas e chafarizes ostentam uma vitalidade que pare-

Trabalho do Mestre 
Alei jadinho- P6rtico 
da I greja de Siio 

Francisco de A ss is 
1777/ 1779 
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ce ainda disposta a enfrentar o futuro . Com quase 
dais seculos de existencia, essa arquitetura niio pa
rece sentir o peso dos anos, que ficaram apenas 
marc ados na forma e nas linhas da cidade antiga. 
A cidade de Ouro Preto conseguiu trazer intacta ate 
o presente a imagem viva e encantadora de sua cria
c;iio original. Atualmente, preservada pela lei e pela 
indole conservadora do mineiro, a cidade mantem 
sua feic;iio colonial, seus tesouros artisticos, seus mo
numentos hist6ricos, e e, para quem a visita, um 
caminho de retorno ao pass ado. 

A bibliografia sabre Ouro Preto e seus monu
mentos e vast a. 0 visitante pode dispor, hoje, do 
"Guia de Ouro Preto", de Manuel Bandeira, onde 
encontrani informac;6es preciosas e completas sa
bre a cidade, sua hist6ria, seus monumentos e seus 
aspectos curiosos. 

"E avulta apenas, quando a noite de mansinho 
Vern, na pedra-sabao, Iavrada como renda, 
- Sombra descomunal, a mao do Aleijadinho" 

MANUEL BANDEIRA 



Matriz de N. S.• da 
Concei{'ilo, onde se 
encontra enterrado o 

Aleijadinho 
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AS IGREJAS 

A ARTE barroca de ouro Preto, presente em todas as 
suas igrejas, atingiu seu maior esplendor no seculo 
XVIII, quando foram construidos os principals tem
plos, quase todos enriquecidos pela arte de Antonio 
Francisco Lisboa - o Aleijadinho. 

Nossa Senhora da Concei,.ao de Antonio Dias 
(Matriz) - Construida em torno da primitiva ca
pela, erigida por Antonio Dias em 1699. Construgao 
iniciada em 1727 e concluida depois de 1760, quando 
a talha de altar-mor foi contratada com Felipe Viei
ra. Projetada e construida sob a responsabilidade 
de Manoel Francisco Lisboa, pai do Aleijadinho. No 
interior da igreja ha oito altares laterais, com ad
miraveis relevos em madeira, apresentando motivos 
ornamentals diferentes. Encontram-se ai belos 
exemplos da toreutica barroca, destacando-se as 
imagens de S. Francisco de Paula e de S. Roque. 
No altar-mor desperta especial aten~ao uma alego
ria apocaliptica acima do retabulo (uma fortaleza, 
da qual surge uma aguia, que tern por cima a coroa 
de rainha, significando o Cristo nascido da Virgem) 
e no alto do trono, a imagem da Conceigao, mode
lada segundo a "Conceigao", de Murilo, e doada 
em 1893 pelo Coronel Cicero Pontes. Nessa igreja 
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foi sepultado o Aleijadinho, falecido a 18 de novem
bro de 1814. 

Nossa Senhora do Pilar (Matriz do Fundo de 
Ouro Preto) - Com desenhos e sob a direc;ao do 
arquiteto Pedro Gomes Chaves, foi a obra iniciada, 
em t6rno da primitiva capela, por volta de 1720. 
As t6rres, entretanto, so for am terminadas em 1848 . 
Em seu interior, tudo e dourado, mesmo aquila que 
o oleo coloriu posteriormente. A nave disp6e de 
seis altares laterals e e t6da cercada de camarins 
com balaustres torneados de jacaranda. Alguns au
tares incluem os elementos decorativos do barroco 
dessa igreja entre os mais genuinos e mais ricos dos 
existentes em Minas Gerais. Os altares laterals, 
elaborados em magnifica talha dourada, apresen
tam anjos bern proporcionados e envoltos em folha
gens. 0 altar-mor (obra de talha de Francisco Xa
vier Brito) e tambem ornamentado com anjos e 
folhagens em ascensao para o timpano, sebre o qual 
assenta a representac;ao da Trindade . No teto e nas 
paredes veem-se paineis reproduzindo cenas biblicas. 

Interior da Igreja do Pilar, onde 
se encontra o Museu de Prata 

A igreja possui ainda belissimos paramentos e m6-
veis de grande valor. 

lgreja do Carmo - Construc;ao iniciada em 
1766 e concluida em 1772, segundo projetos de Ma
noel 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 alusivas aos epis6dios sa
eros da Ordem. As pinturas do teto sao do pin tor 
Angelo Clerici, e as esculturas da fonte da sacristia, 
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Ao jundo a Igreja do Carma 

do portico em pedra-sabao e dos arcos do c6ro sao 
do Aleijadinho, assim como os dois altares laterais 
de s. Joao e de N. s.a da Piedade . o risco e a dou
radura do altar-mor foram executados pelos al
feres Manuel da Costa Ataide . Possui a igreja do 
Carmo belos moveis, como os bancos e a c6moda da 
sacristia. Merecem especial atengao as portas in
teriores e as alfaias. 

Igreja do Rosario (N. s.a do Rosario dos Pretos 
da Freguesia de N. s.a do Pilar) - 0 projeto e atri
buido a Antonio Pereira de Sousa Calheiros . Cons
truida na segunda metade do seculo XVIII, desta
ca-se esta igreja pela forma, em que predominam 
as linhas curvas em seus tres corpos . Lourival Go
Hl.es Machado assim o desereve: "Sua fisionomia 
externa, mesmo em pedra-sabao e medalh6es ela
borados, enquadra-se no barroco e constitui apenas 
uma ousadia arquitet6nica .. . " A atual igrej a foi 
construida em substituigao a primitiva capela, eri
gida em 1709. Dessa capela permanecem ainda, no 
interior do templo, o frontal do altar-mor, as duas 
credencias que estao no supedaneo e, no oratorio 
da sacristia, as imagens de N. s.a do Rosario, de 
S. Efigenia e de Sao Benedito. Do livro de com
promisso, atualmente no Museu da Inconfidencia, 
sao os seguintes dados que sugerem o historico da 
Irmandade Negra: "T6da pessoa preta, ou branca, 
de urn e outro sexo, f6rro ou cativo, de qualquer 
na<;ao que seja, que quiser ser Irmao desta Irman
dade ira a mesa do Escrivao da Irmandade pedir
-lhe fa<;a assentamemo . . . " E mais adiante: "Ha
veta nesta Irmandade hu Rei e hua Rainha, ambos 
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lgreja de 

pretos de qualquer nac;ao que sejam, os quais serao 
eleitos todos os anos ... " 

Igreja 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, 
uma na peanha da imagem de N. s.a do Rosario 
(1762) e outra na cruz no alto da fachada (1'785) . 
Possui o rel6gio mais antigo da cidade. Diogo de 
Vasconcelos, depois de informar que o velho rel6gio 
custou, em 1762, 290$000, acrescenta: "Passam as 
gerag6es, o tempo muda, a sorte se altera, mas ele 
continua sereno, sem correr nem parar, num tom 
de duragao, que parece eterno, a dar as suas horas, 
que t6da a cidade ouve, como ja as ouviu a Vila 
Rica de outrora". No interior destacam-se a talha 
de tapavento, obra de Joao Paulo Meira, os paineis 
da capela-mor, representando S. Luis e S. Francisco 
orando aos pes de Jesus crucificado, as pinturas do 
teto, representando os evangelistas, o altar-mor, 
com as imagens de Santo Elesbao, S. Camilo, Santa 
Efigenia e a primitiva N. s.a do Rosario. A estra
nha hist6ria do Chico Rei esta ligada a construc;ao 
desta igrej a: rei na Africa, foi aprisionado e trans
formado em escravo com t6da a sua tribo; ao che
gar a Ouro Preto, para o trabalho nas minas, s6 
lhe restava urn filho, pois o resto de sua familia 
morrera na travessia do Atlantica. Com trabalho, 
perseveranga e energia Chico Rei forrou o filho e 
os sobreviventes de sua tribo, que por sua vez aj'U-
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daram a farrar outros vizinhos da mesma na<;iio. 
Fundaram urn "Estado", on de Chico era o rei; sua 
nova esp6sa, a rainha; seu filho, o principe; sua 
nora, a princesa. Pertencia entiio, a coletividade, 
a riquissima mina da Encardideira. Adotaram como 
padroeira Santa Efigenia, a cuja imagem presta
vam culto na capela de N. s.a do Rosario. No dia 
1.0 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 en
trada da igreja, lavavam a cabega, entregando as
sim seu donativo anual. 

Nossa Senhora das Dores - Eis o que diz dessa 
igreja Manuel Bandeira, em "Guia de Ouro Preto": 
"Autoria desconhecida. Construgiio comegada em 
1788. Desprovida de interesse hist6rico ou artistico. 
Possui uma torre central, que, arruinada, foi subs
tituida por uma sineira de verga em semicirculo. 
A primitiva imagem de N. s.a das Dares, de dais 
palmos, veio de Braga e foi feita pelo padre Manuel 
Martinho Pereira; a atual, de seis palmos, veio tam
bern de Braga. No consist6rio existe uma bela ima
gem 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. Joiio V". 

Nossa Senhora das Merces e Perdoes (Merces 
de Baixo) - Concluida em 1772 e reconstruida em 
meados do seculo XIX. 0 altar-mar data de 1890. 
0 livro da Receita e Despesa da Ordem registra o 
pagamento, em 1775, de seis oitavas de ouro ao 
Aleijadinho por trabalho executado para a igreja. 
Consta tratar-se da primitiva capela-mor. 0 mes
mo livro registra o pagamento feito a Costa Ataide 
por trabalho ainda niio identificado. Manuel Ban
deira informa que o sacristiio Manuel de Paiva, que 
substituiu seu pai, contou-lhe que os quatro altares 
laterais vieram de uma igreja incendiada em Rio 
das Pedras e que os castigais coroados de anjinhos 
sao do tempo da capelinha do Born Jesus dos 
Perdoes. 
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I greia de Sao Fmncisco d e 
Ass is 

Teto da nave da Igreia de 
Sao Francisco de Assis . 
Pintura de Manuel da Cos-

t a Ath ayde 

Nossa Senhora das Merces e Misericordia (Mer
ces de Cima) - Construc;ao iniciada em 1711. A 
fachada atual foi modificada .em 1793, depois de 
concluida a igreja, desfigurando assim sua parte 
interna, conforme Manuel Bandeira. A entrada des
perta atenc;ao o medalhao da portada em lavra de 
pedra-sabao, representando a Virgem com os bra
gas abertos, estendendo o manto de protec;ao aos 
cativos dos mouros, segundo o sonho do fundador 
da Ordem, Sao Pedro Nolasco . Ha quatro altares 
laterais, onde se encontram as velhas imagens de 
N. s.a dos Remedios, S. Joao Batista, N. s.a do Ro
sario, Santa Luzia e S. Jose. No trona do altar-mar, 
a primitiva imagem deN. s.a das Merces. Os paineis 
da sacristia sao recentes, pintados por Angelo 
Clerici. 

Sao Francisco de Assis - "Obra perfeita e aca
bada, a igrej a de S. Francisco de Assis desta cidade. 
nao tern rival", diz Diogo de Vasconcelos . Constru
c;ao iniciada e concluida entre 1765 e 1810 . Projeto 
de Antfmio Francisco Lisboa - o Aleijadinho -
cuja arte atingiu, neste templo, segundo alguns au
tares, seu ponto mais alto . E de sua autoria o risco 
da portada, trabalho realizado em pedra-sabao, com
pasta de dois medalh6es, urn com as cinco chagas 
e outro com os cinco dados, embaixo de outro me
dalhao maior onde se ve a imagem de N. 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 paine! do teto da nave, representando 
a glorificac;ao da Virgem, e obra de Manuel da 
Costa Ataide . Sao do mesmo, tam bern, as outras 
pinturas da nave e as da capela-mor, representando 
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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 (Sao 
Francisco levado ao ceu pelos anjos, S. Maria Egip
ciaca, Madalena e Sao Francisco) sao atribuidos, 
por Diogo de Vasconcelos, a Ataide. 0 tapa-vento 
e trabalho de Manoel Gon(:alves e entre os entalha
dores que executaram os seis altares laterais inclui
-se Jose Pinto de Souza. No altar-mar sao dignos 
de nota a composi(:ao da Santissima Trindade, que 
encima o retabulo, e o baixo-reH~vo do frontal da 
urna . Toda a capela-mor (barrete do teto, tribuna, 
altar-mar, retabulo deste, pulpitos) sao do Aleija
dinho. Na Sacristia destaca-se a fonte em pedra-· 
-sabao, representa(:[o simb6lica da Ordem de Sao 
Francisco. 

Sao Francisco de Paula - Templo dos mais re-_ 
centes da cidade . Constru(:ao iniciada em 1804 e 
terminada em 1878. Segundo Diogo de Vasconcelos, 
entretanto, ele so ficou inteiramente concluido em 
1904. Situado no alto de uma colina, e visto de 
quase todos os pontos de Ouro Preto, com sua larga 
escadaria de pedra ladeada por quatro estatuas dos 
Evangelistas em lou(:a de Santo Antonio do Porto. 
Manuel Bandeira inclui o tapa-vento desta igreja 
entre os mais belos de Ouro Pre to . Disp6e de 6 
altares laterais, que nao apresentam a mesma rique
za de talha das outras igrejas . 0 altar-mor, de 
talha simples, apresenta imagem de S. Francisco 
de Paula, obra do Aleijadinho, ladeada por imagens 
em roca de S. Francisco de Assis e Santa Monica. 
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Senhor Born Jesus de Matozinhos (S. Miguel e 
Almas) - Nao existem informag6es sabre sua cons
trugao. Furtado de Meneses informa que existe nes
ta igreja um livro aberto e rubricado por Tomas 
Antonio Gonzaga em 4 de janeiro de 1785. Consta 
desse livro que a capela era dedicada aos ss . Co
rag6es de Jesus, Maria, Jose, Senhor dos Matozi
nhos, S. Miguel e Almas . A portada de Matozinhos, 
obra do Aleijadinho, e das mais belas de Ouro Pre
to. Trabalho em pedra-sabao, apresenta a imagem 
de S. Miguel Arcanjo dentro de um nicho e sob 
este um baixo-relevo representando o Purgat6rio. 
No interior sao dignas de nota duas pinturas de 
Manuel da Costa Ataide - uma Ceia e uma Crufi-
5:a<;ao. Na capela impressiona o visitante a imagem 
do Senhor no Sepulcro, em cuj a fisionomia "es
tampa-se o poder da morte irresistivel, e desp6tica. 
no proprio Deus" - segundo palavras de Anibal 
Matos. 

Sao Jose - Construgao iniciada depois de 1752 
e concluida em 1811, em substituigao a capela pri
mitiva. Em 1885 esta igreja foi reparada e o pintor 
Angelo Clerici encarregado da pintura e douramen
to do altar-mor. Sao deste mesmo artista as pintu
ras da sacristia, onde se encontra um interessante 
lavabo. Conforme documento existente no Museu 
da Inconfidencia, foi Juiz da Irmandade Antonio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que contribuiu pa
ra as obras da igreja com um risco para o retabulo 
da capela e outro para a torre. Repousam no ce
miterio desta igreja os restos mortais do poeta Ber
nardo Guimaraes. 
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AS CAPELAS 

Capela do Padre Faria - Construida em mea
dos do seculo XVIII. Furtado de Meneses a inclui 
entre as igrejas mais primorosas de Ouro Preto . Re
ferindo-se ao altar-mor, assim se expressa Diogo 
de Vasconcelos: "e a j6ia mais rica da cidade, para 
niio me levarem em conta de exagerado compara-la 
a uma chapa de ouro aberta por anjos em maravi
lha 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 construr;iio. Esta fechada ha mais de 
cem anos . A imagem da padroeira encontra-se 
atualmente na capela do Padre Faria. 

N ossa Senhora da Piedade - N a peanha da 
cruz ze-se a data de 1720. Esta localizada entre as 
ruinas do arraial incendiado de Pascoal da Silva. 
Os altares laterais apresentam belo trabalho de ta
lha. Conservam-se as primitivas imagens em ma
deira de Santana, N. s.a do Rosario e N. s.a do 
Carmo. 

Nosso Senhor do Bonfim - Situada na rua da 
Gloria. Aqui os condenados a morte, em fins do 
seculo XVIII, ouviam missa antes de serem con:
duzidos a f6rca. No seculo XIX a jachada sojreu 
modificar;6es. 

Sao Joao (Batista) - Construida, segundo reza 
a tradir;iio, pelos descobridores da Serra, sendo, as
sim, o templo mais antigo de Ouro Preto. Foi, no 
entanto, reconstruida em 1749. Guarda na sacristia 
uma curiosa imagem em cedro. 

Sao Sebastiao - Furtado de Meneses nos infor
ma: "Diz a tradir;iio que uma e outra dessas capelas 
silo antiquissimas e que a de S. Sebastiiio foi cons
truida a principia muito mais para baixo na encos
ta da montanha, sendo reconstruida, no alto, nos 
meados do seculo XV III" . 
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OS PASSOS 

Os PAsses sao pequenas capelas 
onde a procissao do Encontro, 
na Semana Santa, faz nl.pidas 
paradas. ouro Pre to possui seis 
passos - o de Antonio Dias, o 
da praga Tiradentes, o da rua 
Tiradentes, o de sao Jose, o da 
Ponte Seca e urn outro nas ca
begas . ~sses Passos foram cons
truidos entre fins do seculo 
XVIII e meados do seculo XIX . 

O R!: T6 !".'!.!0S PA RT1CUL /IR[S 

Conta Furtado de Meneses 
que no inicio do seculo XVIII 
"a populagao da nascente Vila 
Rica joi alarmada pela apari
qao, ao cair da noite, de vuztos 
sinistros que desciam das mon
tanhas circunjacentes e taziam 
correrias com estranha algazar
ra t6da noite nas ruas estrei
tas". Houve quem ajirmasse ter 
vista esses tantasmas, os quais 
tinham pes de pato, asas e chi
Ires. Pres a de terror e inquie
tagao, a populaqao pediu e ob
teve do Bispo licenqa para par 
oratorios nas casas, sobretudo 
nos predios de esquina. Ao cair 
da noite, o povo se reunia dian
te desses oratorios e entoava 
canticos para ajugentar OS 

maus espiritos. Na epoca era 
bem grande o numero de ora
torios em t6da a cidade. Atual
mente restam apenas dois: o de 
N . s.a do Bom Despacho, na es
quina da rua Bernardo de Vas
concelos com a rua dos Paulis
tas, e o de Santa Cruz, na es
quina da rua Barao do Ouro 
Branco com o Vira-Saia. 
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MONUMENTOS CIVIS 

Casa dos Contos - Construgao concluida em 
1787. 0 projeto e atribuido por Diogo de Vasconce
los a Antonio Ferreira de Sousa Calheiros. Man
dou-a construir Joao Rodrigues de Macedo, que ali 
residiu e estabeleceu a administragao dos seus ne
g6cios de contratos das entradas e dizimos . Serve 
hoj e a Administra<;ao dos Correios . Considerada 
por alguns autores o mais bela exemplar da cons
trugao civil de Ouro Preto . Nesta casa foi encon
trado enforcado o poeta inconfidente Claudio Ma
noel da Costa . 
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Sobrados da Cidade (Desenho de Guignard) 

Pahicio 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 con
tratada em 1749 com Manuel Francisco Lisboa. 0 
Palacio abrigou os governadores, desde Bobadela, 
os presidentes da Provincia e os presidentes repu
blicanos ate 1898, quando a capital se mudou para 
-Belo Horizonte. Funciona hoj e neste predio a Es
cola de Minas . 

Antigo Pa~o Municipal (Museu da Inconfiden
cia) - Construc;ao iniciada em 1784 e concluida em 
1846. 0 predio serviu de pac;o municipal e cadeia. 
Abriga hoje o Museu da Inconfidemcia, criado pelo 
Decreto-lei n .0 965, de 20 de dezembro de 1938, no 
qual ficou assentado a instalac;ao, pelo Governo 
Federal, de urn museu em Ouro Preto, destinado a 
"colecionar as coisas de varias naturezas relaciona
das com os fatos hist6ricos da Inconfidencia Mi
neira e com seus protagonistas e, bern assim, as 
obras de arte ou de valor hist6rico que constituam 
documentos expressivos da formac;ao de Minas Ge-
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Uma das seteiras do antigo 
Palacio dos Governadores 

rais". 0 Museu guarda, desde 1942, os despojos dos 
Inconfiden tes e reline em seu acervo pec;as do mais 
alto valor artistico e hist6rico. 0 primeiro pavi
mento disp6e de nove salas, onde estao reunidos 
elementos da arte barroca e da arquitetura colonial, 
liteiras, serpentinas de arruar, objetos de uso do
mestico, arreios, lanternas, Hl.mpadas a 6leo. Salas 
especiais sao consagradas ao Aleijadinho e aos In
confidentes . Referentes a estes ultimos, existem pe
c;as preciosas: aut6grafos de Tiradentes e de outros 
conjurados, fragmentos da f6rca na qual foi morto 
Tiradentes, urn mapa desenhado pelo poeta Claudio 
Manuel da Costa, a edic;ao original da Marilla, de 
Gonzaga. No segundo pavimento ha sete salas, rias 
quais estao recolhidas valiosas pinturas e imagens, 
variadas pec;as do mobiliario domestico e religiose, 
obras de. ourivesaria. 
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OS CHAFARIZES 

A cidade de Ouro Preto e servida por excelente 
agua potavel. Manuel Bandeira, comentando as im
press6es do ingles Richard Francis Burton sabre a 
cidade, quando a visitou em 1867, acrescenta: "o 
latinista nfio perdoa o mau latim dos chafarizes", 
Citando os hexametros da fonte dos Contos, grace
ja: "A dgua e melhor que a latinidade. Alias, seria 
dificil encontrar fora do seculo de Augusto, latini
dade com a pureza da agua de Ouro Preto". Essas 
velhas fontes, partes imprescindiveis da paisagem 
urbana local, trazem ainda hoje a cidade sua agua 
pur a e cristalina. Sao os seguintes os chafarizes 
existentes em Ouro Preto: 

0 da Rua da Gloria- Traz a data de 1753. Res
taurado em 1937 pela Inspetoria de Monumentos 
Nacionais (JMNJ. 

0 do Rosario - Em ruinas atualmente . Fal
tam-lhe o tanque 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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Ch af aTiz d e Maril ia 

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

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

0 do Largo de Marilia - Construgfio iniciada 
em 1759. Reparado em 1935-36 pela IMN, sendo res
tabelecido 0 abastecimento de agua 0 

0 do Passo de Antonio Dias - Traz a data de 
1752. 

0 dos Contos - Traz a data de 1760, embora 
a obra tenha sido rematada em 1745 por Jofio Do
mingues Veiga . E o mais belo da cidade. Restaurado 
em 1935-36 pela IMN . 

0 do Jardim Botfmico (hoje Instituto Barfio de 
Camargo) - Anibal Matos refere-se a este chafariz 
nos seguintes termos: "nfio e elegante pois lhe falta 
a devida altura em relagao a largura". 

0 da Pra~a Tiradentes- Restaurado pela IMN, 
sendo restabelecido o abastecimento de agua. 

0 do Alto da Cruz do Padre Faria - Constmido 
em 1757. 

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

0 do Alto das Cabe~as - Obra arrematad(/, em 
1763 por Francisco de Lima . 

0 do Pissarrao - Construgfio arrematada por 
Manuel Francisco Lisboa em 1758. 
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AS FONTES 

A do Alto do Padre Feijo 
(Fonte de Mo~as) - Construida 
em 1742 por Joao Domingues 
Vieira . 

A do Fundo do Padre Faria 
- Obra arrematada em 1744 
por Joao Doming.ues Vieira. 

A de Benrique Lopes -
Executada por Luis Fernandes 
Calheiros em 1739. 
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AS PONTES 
--------

Ds c6rregos de Duro Preto, 
formados pelas ciguas que dAs
cem das montanhas, motiva
ram a construgtio de imimeras 
pontes, que toram surgindo a 
medida que a cidade cre:wia. 
Sao as seguintes as velhas pon
tes de Duro Preto: 

Do Rosario ou do Caquende -
Construida em meados do se
culo ·XVIII. Possui uma grande 
arcada e tem na balaustrada 
uma cruz . 

Do Funii e da Barra- Ambas 
sabre o ribeirtio do Funil. A se
gunda data de 1806. 

Dos Contos - Construida em 
1744-45 . 

Do Antonio Dias - Tambem 
chamada de Marilia . Data de 
1755. 

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

Do Ouro Preto ou do Pilar -
Construgtio de 1757. 

Do Xavier_;... A atual e recen
te. A primitiva era de madeira. 

Do Palacio Velho e Ponte 
Seca . 
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MONUMENTO A TIRADENTES 

ERGUE-SE na Fraga da Inconfidfmcia, tendo sido 
inaugurado em 21 de abril de 1892 . Seu au tor foi 
Virgilio Cestari. Tern 19 metros de altura e 196 
metros quadrados de base . A figura de Tiradentes, 
fundida na Italia, mede dais metros e oitenta e cin
co ~entimetros. Assim a descreve Anibal Matos : "Sua 
barba e seus cabelos compridos diio-lhe o aspecto 
do Nazartmo. A alva cobre-lhe o corpo e o barac;o 
coleia-lhe o pescoc;o. Impassive! e silenciosamente 
ouve a leitura de sua sentenga de morte" . 
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Casa de Thomaz Antonio Gonzaga 

Antiga casa de Marilia 
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CULTURA 

HA dez bibliotecas, destacando-se entre elas a da 
Escola Federal de Minas de Ouro Preto, com quase 
15.500 volumes catalogados e a da Escola de Farma
cia de Ouro Preto (especializada), com 7.200 vo
lumes. 

Edita-se uma publicac;ao, a "Revista da Escola 
de Minas", duas por semestre, de carater tecnico. 

A Radio Cultura de Itabirito Ltda. transmite 
em ondas medias na freqftencia de 1.490 kcs. 

Existe ainda 1 j ornal, bimensal; 2 livrarias; 4 
cinemas e 1 teatro municipal, alem de 15 associa
c;6es cul turais e esportivas. 

Museu da IncontuUnci.a 
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ENS/NO 

0 MUNICiPIO e centro de atractiio cultural, em vir
tude dos estabelecimentos de ensino secundario e 
superior que possui, abrigando grande numero de 
estudantes, procedentes de varios pontos do pais. 

P1i·wirio 

SEGUNDO o Censo Escolar de 1964, 80,6% das criangas 
de 7 a 14 anos (5.994) frequentavam escola. :E bom, 
portanto, o indice de escolaridade do Municipio em 
relagiio ao Estado (65,4% ) e ao Pais (66,1%) . 

Foram recenseadas 15.700 crianctas de 0 a 14 
anos, das quais 7.440 estavam compreendidas entre 
7 e 14 anos . Das primeiras, 5.807 estavam na area 
rural e das segundas, 2.840 . Das que frequentavam 
escola, 2.068 estavam na area rural . 

Era de 85,3 % a frequencia escolar nas areas 
urbanas e suburbanas e de 72,8% nas rurais. 

Havia 228 professores regentes de classe, dos 
quais 48 em escolas rurais; ·3 apenas eram do sexo 
masculino. Na regencia de classe, havia 159 nor
malistas, sen do 5 na zona rural; 1 apenas do sexo 
masculino. Dos niio normalistas 2 eram do sexo 
masculino. 

Vinte e dais eram nao regentes de classes, todos 
do sexo feminino, nas areas urbana e suburbana . 

Em 30 de abril de 1967, contava o Municipio 
com 65 unidades escolares de ensino primario. 
Havia 296 professores e 8.0&3 alunos . 
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Medio 

0 ENSINO medio, em 1967, era ministrado por 6 
unidades de ensino, com 163 profess6res e 2.205 
alunos. 

Existiam 6 estabelecimentos de ensino medio: 
Dom Bosco - Ginasial (particular) ; Alfredo Baeta 
- Colegial e Normal (particular); Padre Lobo -
Comercial (particular) ; Escola Tecnica Federal de 
Ouro Preto - Mineragao e Metalurgia; Colegio Es
tadual e Escola Normal Oficial de Ouro Preto ; e 
Colegio Arquidiocesano de Ouro Pre to. 

Superio r 

CoNTA Ouro Preto com duas escolas de nivel supe
rior: Escola Federal de Farmacia e Bioquimica de 
Ouro Preto, criada a 4 de abril de 1839, pelo Con
selheiro Bernardo Jacinto da Veiga, e a Escola Fe
deral de Minas de Ouro Preto, instalada no antigo 
Palacio dos Governadores, com os cursos de: Enge
nharia Civil, de Minas, Metalurgia e Geologia. Es
tavam matriculados, em 1967, 495 alunos e lecio
na vam 88 professores . 

Cursos Avu lsos 

HAVIA, ainda, em 1966, 9 unidades escolares de en
sino elementar e medio, com 50 profess6res e 670 
alunos. 
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FEST AS TRADICIONAIS 

Cidade rica de tradic;6es religiosas, Ouro Preto. 
realiza na Semana Santa uma das mais belas cele
brac;6es, atraindo grande numero de turistas. 

Como testejos populares, o Municipio apresenta,. 
anualmente, o Ze Pereira, na epoca do carnaval. 
Consiste de um grupo de pessoas trajadas de casacos· 
e cartolas de diversas cores, e que percorrem as ruas· 
tocando clarins e tambores, tendo a !rente dais bo
necos, com aproximadamerite tres metros de altura· 
e que representam o Ze Pereira e uma baiana. 

Ha, ainda, o Festival de Arte de ouro Preto; a· 
Festa de Santa Cruz; o Festival do Inverno; a Se-. 
mana da Cidade; o Aniversario da Cidade; testivi-. 
dades comemorativas do aniversario da "Escola de· 
Minas" e o Festival de Musica Sacra e Teatro. 
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TRANSPOiaES 

OURO Preto e servido pela Estrada de Ferro Central 
do Brasil atraves da Linha do Centro e do Ramal 
de Ponte 'Nova, com um total de 12 estagoeso 

Serve tambem o Municipio uma rMe de 297 
quilometros de estradas de rodagem, sendo 1

0

0 
0 

sob 
administragao federal, 141 estadual e 146 mumc1pal. 

Ao jun do, o .pico do Itacolom i 
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Por ferrovia liga-se a : Belo Vale, via Miguel 
Burnier e Joaquim Murtinho, em 3 horas e 45 mi
nutos; Congonhas, via Miguel Burnier e Joaquim 
Murtinho, em 3 horas e 30 minutos; Conselheiro 
Lajaiete, via Miguel Burnier e Joaquim Murtinho, 
em 3 horas; Itabirito, via Miguel Burnier, em 3 ho
ras e 30 minutos; Mariana, em 50 minutos; Belo 
Horizonte, via Miguel Burnier, Sabara e General 
Carneiro, em 8 horas; e Rio de Janeiro, em 13 horas 
e 15 minutos 0 

Dista, em media, de rodovia, de Belo Vale, de 
autom6vel, via Cachoeira do Campo, Itabirito, en
troncamento da BR-3 e entroncamento da estrada 
de Belo Vale, 2 horas e 15 minutos; de Congo
nhas, de autom6vel, via Cachoeira do Campo, San
to AntOnio do Leite, Engenheiro Correa, Miguel 
Burnir, Lobo Leite, entroncamento da BR-3, en
troncamento da estrada de Congonhas, 1 hora e 
40 minutos, ou de autom6vel, via Cachoeira do 
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Campo, Itabirito, entroncamento da BR-3 e entron
camento da estrada de Congonhas, 2 horas; de 
Conselheiro Lafaiete, via Cachoeira do Campo, Ita
birito e entroncamento da BR-3, 3 horas ; de 
Itabirito, via Cachoeira do Campo, 50 minutos; 
de Mariana, via Passagem de Mariana, 15 minu
nutos; de Ouro Branco, via Cachoeira do Campo, 
Santo Antonio do Leite, Engenheiro Correa e Mi
guel Burnier, 1 hora e 45 minutos; de Santa 
Barbara, de autom6vel, via Passagem de Mariana, 
Mariana, Camargos, Bento Rodrigues, Santa Rita 
Durao e Catas Altas, 3 horas; de Bela Horizonte, 
via Cachoeira do Campo, Itabirito e entroncamento 
da BR-3, 2 horas e 15 minutos; de Brasilia-DF, 
via Belo Horizonte, 16 horas e 45 minutos e do 
Rio de Janeiro-GB, via Conselheiro Lafaiete, 8 
horas e 30 minutos . 

0 REGIST~o de veiculos na Prefeitura acusava, em 
31 de dezembro de 1966, 207 autom6veis, 193 utilita
rios, 29 camionetas para passageiros, 238 caminh6es, 
64 camionetas para carga, 14 basculantes, 21 6nibus 
e 24 outros veiculos nao especificados. 

P/ BRASIL l A 

CONVENf6£S.· 

ROOOVIAS 

FERROVIAS tH+ 
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POPULA(AO 

SEGUNDO estimativa do Laborat6rio de Estatisti
ca do IBE, em 1.0 -7-1967 a populagao do Municipio 
era de 37.297 habitantes, com uma densidade demo
grafica de 31 habitantes por quilometro quadrado . 

0 Recenseamento de 1960 havia acusado para 
o Municipio, populac;ao de 33.927 (58,7% na area 
urbana e suburbana), assim distribuida : no distri
to-sede, 17.614 (83,6% na urbana); no de Amaran
tina, 1.431 (32,4% na urbana) ; Antonio Pereira, 419 
(70,6% na urbana) ; Cachoeira do Campo, 2.930 
(50,9% na urbana); Glaura, 1.020 (48,1% na urba
na); Miguel Burnier, 3.020 (36,5% na urbana) ; En
genheiro Correa, 750 (29,1% na urbana); Santa Rita 
de Ouro Preto, 3.662 (9,9% na urbana); Sao Bar
tolomeu, 1.930 (11,8% na urbana); e Santo Antonio 
do Leite, 1.151 (46,1% na urbana) . 

Assim 58,7% da populagao residia nas zonas 
urbanas da cidade e das vilas. 

Observando os dois ultimos censos verifica-se 
urn crescimento na cidade de 68,2% . 

Em relagao ao Censo de 1960, verifica-se que a 
composigao da populagao municipal segundo a re
ligiao e a nacionalidade era a seguinte: cat6licos 
romanos, 98%; brasileiros natos, 99,6%. 
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ECONOMIA MUNICIPAL 

As PRINCIPAlS atividades econ6micas de Ouro Preto 
sao a agropecuaria, industrial e a comercial; esta 
ultima proveniente, em grande parte, do movimen
to turistico. 

Censo Industrial 

SEGUNDO 0 ultimo Recenseamento, havia em 1960, 
em Ouro Preto, 114 estabelecimentos industriais, que 
ocupavam 1.815 operarios, em media mensal. 0 va
lor da produc;;ao, em 1959, alcanc;;ava NCr$ 1,5 
milhao. 

Pertenciam as industrias extrativas de produ
tos minerais 34 estabelecimentos, que contribuiram 
naquele ano com 10,6% do valor total da produgao. 

Na industria de transformac;ao, destacava-se a 
metalurgia, com 79,0% do valor da produgao, em 
4 estabelecimentos. Bern distanciado vinha o ge
nero de minerais nao metalicos, com 19 estabeleci
mentos, mas apenas 5,6% do valor. 

ln ci '! S 110 Extroti1·o Mi.1cra l 

JA em 1967 eram 60 os estabelecimentos da indus
tria extrativa mineral, que ocupava 5 ou mais pes
soas, cada. 

Constituem fontes de riqueza extrativa os se
guintes minerais: dolomita, marmore, minerio de 
ferro, minerio de manganes, talco, bauxita e quart
zito. Em 1966 a extrac;;ao rendeu NCr$ 4,9 milh6es. 
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Industria de T ransformac;ao 

HAVIA , no Municipio, em 1966, 20 estabelecimentos 
de industria de transformagao, ocupando em con
junto 20820 openirioso 

Contribuiu com 84 % para o valor total da pro
dugao, nesse ano, a industria metalurgica, que for
neceu ferro gusa, ago, ferro fundido, ligas de ferro 
cromo, ligas de ferro silicio, ligas de ferro manga
nes, ligas de ferro Spiegel e aluminio (lingotes, es
trelas, grenalha, alumina calcinada e cabos condu
tores de eletricidade) 0 

A estimativa da produgao industrial para 196'1 
era de NCr$ 80,0 milh6es. 

Abate de Godo 

FORAM abatidos, em 1965, 40699 suinos (97 leit6es) e 
1.957 bovinos (884 vacas) resultando 777,3 toneladas 
de produtos, no valor de NCr$ 797,7 milhareso 

A carne verde de bovina rendeu 326 t e contri
buiu com 40,1% · para o valor, o toucinho fresco, 
276 t e 37,4%, a carne verde de suino, 139 t e 22,0 % 
e o couro seco e salgado de bovino, 36 t e 0,5% 0 
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Agricuftura 

0 CENSo Agricola de 1960 registrou 590 estabeleci
mentos, com a area total de 26.723 hectares, dos 
quais 2.306 ha eram destinados a lavoura (649 per
manentes) e 13.266 ha a pastagens (12 .813 natu
rais) . 

Segundo OS grupos de area, havia 326 estabe
lecimentos de menos de 10 ha, 212 de 10 a menos 
de 100 ha, 50 de 100 a menos de 1.000 ha, 1 de 1.000 
a menos de 2.000 ha, e 1 de 2.000 a menos de 
5.000 ha. 

0 pessoal ocupado compreendia 1.798 homens 
(1.410 de 14 anos e mais) e 662 mulheres (438 de 
14 anos e mais) . 

Existiam 335 estabelecimentos cuja atividade 
principal era agricultura e agropecuaria, 202 a pe
cuaria, 24 a horticultura e floricultura, 21 a ex
trac;ao vegetal, 4 a invernada e campos de engor
da, 2 a avicultura, 1 a apicultura, cunicultura e 
sericicultura e 1 a atividade de experimentac;ao. 

A produc;ao agricola, em 1965, utilizou uma 
area de 5.280 ha alcanc;ando a produc;ao o valor de 
NCr$ 983,8 milhares. 
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A maior area ocupada, 3.920 ha, era destinada 
ao milho, que rendeu 5.460 toneladas e contribuiu 
com 41,6% para o valor. A seguir a batata-inglesa, 
ocupando 390 ha, rendendo 2.340 t e 23,5%, e em 
terceiro lugar, a laranja, com 280 ha, 33.240 mil 
frutos e 13,5% do valor . 

Incluem-se, ainda, alho, mandioca, feijao, ce
bola, uva, tomate, batata-doce, banana, cana-de
-ac;ucar, amendoim, cha-da-india, limao, cafe, fa
va e frutas de mesa. 

Ouro Preto produz urn dos melhores tipos de 
cha-da-india no Brasil. 

0 !BRA cadastrou, em 21-3-967, 2. 582 im6veis 
rurais . 

Pecuaria 

A POPULAC(AO pecuana e formada em grande parte 
de gada comum. 

Os bovinos, principal rebanho, sao destinados 
ao corte nos matadouros locais, ao trabalho da la
voura e a produc;ao de leite e derivados . 

Em 1965, os efetivos pecuarios se avaliavam 
em NCr$ 2,3 milh6es, num total de 25.815 cabec;as, 
assim discriminadas: bovinos, 13.960 cabec;as, sui
nos, 6.430, muares, 2.950, eqtiinos, 1.980, caprinos, 
280, ovinos, 170, e asininos, 45 cabec;as . 

Os rebanhos bovina e suino contribuiram com 
63,1% e 19,7%, respectivamente . 
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Comercio e Bancos 

OuRo Preto conta com cerca de 229 estabelecimen
tos comerciais, entre os quais 152 varejistas e 1 
a tacadista . 

A rede bancaria e formada por 6 agencias: Ban
co da Lavoura de Minas Gerais, Banco de Minas 
Gerais, Banco do Estado de Minas Gerais, Comer
cia e Industria de Minas Gerais e do Brasil, alem 
das agencias das Caixas Econ6micas Federal e Es
tadual. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1965, eram (em milhares de 
cruzeiros novos): caixa, em moeda corrente, 121,8; 
emprestimos em contas correntes, 296,5; titulos des
contados, 1.386,0; depositos a vista e a curto prazo, 
3.384,1; e depositos a prazo, 211,7. 

A Camara de Compensa<;ao de Cheques, em 
1966 movimentou 68.109 cheques, no valor total de 
NCr$ 18,0 milh6es . 0 valor medio por cheque foi 
de NCr$ 263,62. No primeiro semestre de 1967, fo
ram compensados 35.882 cheques, no valor de 
NCr$ 11,6 milh6es. 

0 Municipio exporta seus minerios e produtos 
industrializados para os mais variados pontos do 
Pais . 

Rua de Ouro Preto 
(Desenho de Jose Maria F. Machado) 
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SAuDE 
------

OuRo Preto disp6e de um hospital com 136 leitos, 
ah~m do P6sto de Saude e do Ambulat6rio do INPS. 

Estao em atividade profissional, 8 medicos, 11 
dentistas e 4 enfermeiros . Servem a populagao 
10 farmacias e drogarias . 

EM 1966, a Uniao arrecadou, em Ouro Preto, NCr$ 2,1 
tnilh6es, o Estado NCr$ 4,5 milh6es e o Municipio 
NCr$ 226,5 milhares (155,1 milhares da renda tri
butaria). 

A despesa municipal no mesmo ano foi de 
NCr$ 226,5 milhares. 

0 orgamento municipal para 1968 preve recei
ta de NCr$ 2,7 milh6es e fixa igual despesa. 
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OUTROS ASPECTOS DO MUNICiPIO 

Ha na cidade 20259 pn3dios servidos pela rede de 
abastecimento de agua e 10589 pela rede de esgotos 0 

A rede de energia eli3trica e constituida de 20572 
ligar;6es, na voltagem de 110 e treqilencia de 60 ci
clos/ segundo 0 Contam-se 218 logradouros p1'iblicos 
em 18 bairros, com 30100 predios o 

Existiam 398 aparelhos telef6nicos instalados, 
em 31 de dezembro de 1966 0 

Ouro Preto disp6e de 7 hoteis, destacando-se o 
"Grande Hotel", de arquitetura moderna, que figura 
no ambiente local, como elemento original e con
trastante do Bmsil de hoje, e o " Pousada Ouro Pre
to", de maior requinte, em casarao antigo, decora
do com m6veis coloniais autenticos 0 Conta, ainda, 
o Municipio com 2 pens6es, 14 restaurantes, 17 sa
l6es de barbeiro, 3 sal6es de cabeleireiros e 88 ba-, 
res e botequins . 

Entre os protissionais liberais em atividade ci
tam-se 3 advogados e 1 engenheiro ( Alem de 80 no 
magisterio e nas siderurgicas) 0 

Estao sediadas em Ouro Preto, entre outras re
partir;6es publicas, duas coletorias, uma federal e 
outra estadual, uma agencia dos Correios e Tele
gratos e 4 sindicatos 0 

0 Legislativo local comp6e-se de 13 vereadores 0 

Contavam-se 120911 eleitores inscritos, ate 31 de de
zembro de 1966 0 



Vista parcial 
(Desenho de Antonio Victoria R G · omez) 
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As injorma96es divulgadas n este trabalho joram, em maior 
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COLE<;:tiES DE MONOGRAFIAS 

5.a st! ri e A 

400 - Uruguaiana, RS. 401 - Sao Jose dos Ca mpos, SP. 402 -
Ara ponga. PR . 403 - Ouro Preto, MG . 

2.a st!ri e B 

101 - :vtaruim . SE . IOl - Cru z da s Almas , BA . 103 - Jatai , 
GO . 104- Florftnia , RN . 105- Santa Ri ta, P B . 106 - P a t o 
Bra.nco . PR 107 - X a n xe re, SC . 108- Piracuruca! PI. 109 -
Linhares . ES 110 - P cndencias, RN . Ill - Ca ri ac ica, ES . 11 2 
- Tcofilo Otoni , MG. 113 - l g uatu , CE. 114 - Goian inha , RN . 
11 5 - Neop oli s , SE . 11 6 - Cap e la SE . 11 7 - Jacupiranga, SP . 
118- Nova Lima, MG . 119- Candcias , BA . .120- Castanhal. 
Pi\ . 121- :VIimoso do Sui , E S . 122 - Cachoe1ra d o Arari , Pi\ . 
123 - G u a dalupe, Pl . 124 - Deimiro Gouveia , .-\L . 125 -
Caraca rai , RR . 126 - :\1azagao , AP . 127 - Am a ra nt e . PI . 128 
- Ni<tueiandia . GO. 129 - Marechai Deod oro. AL . 130 - Amapa. 
AP . 131 - Igara p e-M iri , Pi\ . 132 - Rio do S ui , SC . 133 -
lta.monte, MG . 134 - Domingos M ?. rtin s. ES . 135 - Born J es u s, 
ItS . 136 - Conee i ~iio d a Ba rra. ES . 
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