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Cole~;iio de M onogratias - N.0 423 

MINAS GERAIS 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 83 km' ; altitude da 
sede : 887 m ; temperatura m edia, em oc: das 
mdximas, 26; das minimas, 16; precipita~;iio plu
viometrica anual : 1.126,5 mm (1967) . 

POPULA9AO - 5.041 habitantes (estimativa para 
1.o de julho de 1967); densidade demogrdfica: 
61 habitantes por quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 7 estabelecimentos 
industriais, 2 atacadistas, 20 varejistas e 10 
de presta~;iio de servi~;os; 267 im6veis rurai.s 
(!BRA) . 

ASPECTOS CULTURAIS - 6 unidades escolares de 
ensino primdrio geral, 1 de ensino medio; 1 bi
blioteca, 1 museu, 4 associa~;6es esportivo-recrea
tivas . 

ASPECTOS URB.ANOS - 48 logradouros (6 pra
~;as), 700 predios, 201 liga~;oes eletricas domi
ciliares, 8 aparelhos telef6nicos ; 1 restaurante, 
6 bares e botequins. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 p6sto de saude; 1 den
tista, 1 entermeiro; 1 tarmdcia. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prefeitum Munici
pal em 1967) - 17 autom6veis, 2 6nibus, 30 ca
minhoes, 4 camionetas para passageiros, 1 lam
breta, 4 utilitdrios e 5 camionetas para carga. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1968 (milhares 
de cruzeiros novos) - recei ta prevista : 136,0; 
despesa fixada : 136,0 . 

REPRESENTA()AO POL!TICA - 9 vereadores. 

Texto de Rilza Ferreira Saldanha, desenho de 
Tiradentes de Jose Maria Machado e diagrama<;ao 
de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, todos da Di
retoria de Documenta<;ao e Divulga<;ao do IBE . 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

Os PRIMEIROS povoadores das terras do atual mu
nicipio de Tiradentes foram paulistas, atraidos 
pelos cascalhos e manchas de ouro nos montes e 
bacia do rio das Mortes. 

Segundo o professor Fabio Nelson Guimaraes, 
a regiao foi desbravada por Tome Fortes del-Rei, 
guarda-mor distrital estabelecido nas imedia<;oes 
da atual Sao Joao del-Rei, como preposto do guar
da-mor geral Garcia Rodrigues Pais. 

No lugar denominado Porto Real da Passagem, 
vivia Fortes com sua familia, cuidando de suas ca
noas, da agricultura e venda de viveres e muni<;ao, 
alem de cobrar impostos dos aventureiros. 

Em suas andan<;as, a cata de ouro, Joao de Si
queira Afonso chee;ou aqueias paragens, alertando 
Fortes sabre a existencia de ouro no sope da serra 
de sao Jose. 

Fundou-se no ano de 1702 o primeiro agrupa
mento de garimpeiros no local denominado Arraial 
de Santo Antonio, com a fixa<;ao de Siqueira Afon
so e seus auxiliares. 

Nesse mesmo ano morreu Fortes, quando eram 
explorados os veios da ponta do morro, muito abai
xo do riacho de Santo Antonio, sob a orienta<;ao 
de AntOnio Bueno, nas imedia<;oes de Prados. So
mente ap6s o seu falecimento descobriram-se sob a 
dire<;ao do guarda-mor Antonio Garcia da Cunha, 
os veios auriferos das serras sanjoanenses, no ano 
de 1705. 

Palco das lutas entre paulistas e emboabas, a 
regiao evoca ainda a chacina do Capao da Traic;ao, 
em fevereiro de 1709. Os paulistas planejaram a 
desforra sob o comando de Amador Bueno da Veiga 
e os combates se prolongaram de 14 a 18 de novem
bro daquele ano, quando os paulistas abandonaram 
o local, ante a noticia da vinda de refor<;os aos 
adversarios. Os sobreviventes dessas lutas instala
ram-se na varzea do Mar<;al, ate a final pacifica
<;ao da regiao. 

A 19 de janeiro de 1718 criou-se a segunda vila 
do Rio das Mortes, com o nome de Sao Jose, em 
homenagem ao Principe D . Jose, entao com 4 anos 
de idade, filho de D. Joao V. 

S.itio hist6rico por excelencia foi sobretudo ber
<;o do Martir da Independencia, J oaquim Jose da 
Silva Xavier - o Tiradentes. 

Com a explora<;ao do ouro em grande escala, 
sua popula<;ao cresceu provocando urn aumento ra
pido de moradias, constru<;ao de igrejas, born mi
mero de comerciantes, surgindo entao a cidade, a 
7 de outubro de 1860. 
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JOAQUIM JOSE DA SILVA XAVIER - 0 Tiradentes 
nasceu em 1746 na Fazenda do Pombal, entre Sao 
Jose del Rei (hoje Tiradentes) e Sao Joao del Rei, 
Minas Gerais, e foi executado em 21 de abril de 
1792, na cidade do Rio de Janeiro. 

Aprendeu as primeiras letras com seu irmao 
Domingos. 6rfao aos 11 anos tez-se sucessivamente 
mascate, minerador e medico pratico. A alcunha 
adveio da habilidade com que manejava o boticao. 
Sua popularidade se estendeu ate o Rio de Janeiro. 

Pertenceu ao Regimento de Drag6es de Minas 
Gerais. No p6sto de alferes, como comandante da 
patrulha do Caminho Novo, de Vila Rica ao Rio 
de Janeiro, mostrou-se eficiente e destemido na 
ronda do mato, contra salteadores que infestavam 
a regiao. Desempenhou outras funr;6es, tendo re
cebido elogios do Governador Luis da Cunha Me
nezes, o "Fanfarrao Minesio" das Cartas Chilenas. 

Quatro vezes preterido nas promor;6es, licen
ciou-se do Exercito e voltou d minerar;ao, com
prando um sitio na Rocinha Negra, Comarca do 
Rio das Mortes . Ntio foi, porem, feliz nos neg6cios. 

Planejou, depois, em 1788, um empreendimento 
de vulto no Rio de Janeiro: a canalizac;ao dos rios 
Andarai e Maracana, alem da construr;ao de um 
trapiche e local para embarque e desembarque de 
gado. 0 vice-rei nao acreditou nos projetos, que 
seriam mais tarde executados, por D. Joao VI. 

tsses pianos, a par da preocupar;ao de insta
lar em Minas uma fdbrica de ferro, indicam o ti
rocinio de Tiradentes. 

Em 1789, causou descontentamento geral no 
povo a chegada as Minas do Visconde de Barbacena, 
com o prop6sito de proceder d cobranr;a dos quin
tos, em atraso. 0 lanr;amento da derrama deu ori
gem d conjurar;ao que passou d hist6ria com o nome 
de Inconfidencia Mineira. 0 grupo de conspiradores, 
composto de homens cultos e influentes, tinha no 
Tiradentes seu mais ardoroso adepto, que se encar-
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regaria de prender o Governador quando recebesse 
a senha: "Tal dia e o batizado". A conjura teve um 
delator - coronel Joaquim Silverio dos Reis. Bar
bacena suspendeu a derrama e Tiradentes foi preso 
no Rio de Janeiro a 10 de maio de 1789. 

Nos tres anos por que se arrastou o processo, 
Tiradentes assumiu toda a responsabilidade da re
beliao. Condenado a !orca, subiu ao patibulo, depois 
de percorrer em procissao as principais ruas do 
centro da cidade do Rio de Janeiro . Morto, corta
ram-lhe a cab ega e esquartejaram-no . Com seu 
sangue lavrou-se uma certidao de que fora cumprida 
a sentenga. Metidos em salmoura, os restos do her6i 
voltaram a Capitania de Minas Gerais. A cabeqa, 
dentro de uma gaiola, apodreceu em um poste, em 
Vila Rica. Os quartos ficaram expostos ao longo do 
Caminho Novo onde o "malvado alferes" tazia as 
"infames prt3dicas" pela liberdade da Pdtria . 

FORMA<;JIO ADMINISTRATIVO
-JUDICIA.RIA 
ALVARA de 12 de janeiro de 1719 criou o Municipio 
de Sao Jose del Rei , instalado a 28 do mesmo mes 
e ano, com o nome de Sao Jose do Rio das Mortes, 
mais tarde trocado para Sao Jose del Rei. Na rea
lidade o primeiro nome foi Sao Jose da Ponta do 
Morro, tambem chamado Arraial Velho do Rio das 
Mortes e Arraial de Santo Antonio. 

A criagao do distrito data de 16 de fevereiro de 
1724. 

Velho edijicio do Forum (Desenho de HUda E. Compof!orito ) 
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Suprimido o Municipio pela Lei provincial n.o 
360, de 30 de setembro de 1848, restaurou-o a de 
n.0 452, de 20 de outubro de 1849, com territ6rio 
desmembrado do Municipio de Sao Joao del Rei. 

Em virtude da Lei provincial n.0 1.092, de 7 de 
outubro de 1860, foi a sede municipal elevada a ca
tegoria de cidade, a qual, por Decreta estadual n.0 3, 
de 6 de dezembro de 1889, foi dado o nome atual 
de Tiradentes. 

A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
ratificou a criac;ao do distrito-sede do Municipio 
em aprec;o, que, na Divisao Administrativa de 1911 
e nos quadros de apurac;ao do Recenseamento Ge
ral de 1-IX-1920, figura com dois distritos: Tira
dentes e Barroso. 

De conformidade com a Lei estadual n.o 843, 
de 7 de setembro de 1923, o distrito de Tiradentes 
adquiriu parte do territ6rio do distrito-sede de 
Prados. 

Entretanto, por Decreta-lei estadual n.0 148, de 
17 de dezembro de 1938, perdeu o Municipio o dis
trito de Barroso, transferido para o recem-criado 
Dores de Campos, alem de parte da area do dis
trito-sede, para o Municipio de Prados. 

Pela Lei estadual n.o 2. 764, de 30 de dezembro 
de 1962, com a criagao do distrito de Santa Cruz 
de Minas, passou a atual constituic;ao em dois dis
tritos. 

E Termo da Comarca de Sao Joao del Rei. 

Trecho da Rua Rezende Costa. 
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ASPECTOS F1SICOS 

TIRADENTES e urn dos municipios componentes da 
zona fisiografica dos Campos das Vertentes. Sua 
area exigua, de 83 km', fica circunscrita pelos mu
nicipios de Coronel Xavier Chaves, Prados e Sao 
J oao del Rei. 

Cidade montanhosa, apresenta urn clima dos 
mais amenos, com temperaturas medias que va
riam entre 26° e 16o C. A media compensada e de 
21° c. A precipita<;ao pluviometrica, em 1967, foi de 
cerca de 1. 126,5 mm. 

A cidade, a 887 metros de altitude, apresenta 
as seguintes coordenadas geogr:ificas: 21° 06' 30" de 
latitude Sul e 440 11' 00" de longitude W. Gr. Dista 
135 km em linha reta de Bela Horizonte, rumo SSO. 

A serra de Sao Jose corta o Municipio em t6da 
a extensao. 0 sistema potamografico e representado 
pelos rios Elvas e das Mortes. Diversas sao as lagoas. 

Como riquezas naturais destacam-se, pela or
dem de importancia, a areia quartzita, a argila co
mum e o caulim. 

CIDADE MONUMENTO 

TIRADENTES e uma bela cidade pelo cenario antigo 
que a caracteriza. Tombada como monumento na
cional, e uma das j6ias do passado que se ofe
recem ao carinho dos brasileiros e a admira<;ao de 
turistas e am antes da arte e da hist6ria. 

Alem dos templos, o Chafariz Colonial de 1749 
e uma das suas sugestivas reliquias, assim tambem 
o edificio do Forum, velho casarao colonial, na rua 
que nasce em frente da Matriz de Santo Antonio. 

Ruas inteiras apresentam em suas casas e no 
cal<;amento primitive impressionante aspecto do pas
sado colonial mineiro. 

Igrejas 

Igreja de Santo Antonio - Matriz. No alto de uma 
colina, em situa<;ao que 

lhe da visao a grande distancia, avultando sabre o 
escasso casario. Escadas laterais dao acesso ao adro, 
amplo e contornado par balaustrada. Duas t6rres de 
linhas elegantes e de delicada silhueta barroca . A 
portada e caprichosa e de muita beleza e propor
<;ao no conjunto ornamental da fachada. Importan
te o trabalho em madeira da balaustrada e da ban
ca de comunhao. Soberbos armarios na sacristia e 
pinturas coladas a parede com emolduramentos 
esculpido e ornatos pintados. 0 6rgao e uma pe<;a 
preciosa. Encontram-se no cora, sustentado este 
pelo mais notavel detalhe artistico, as colunas in
vertidas . 



Igreja N. S.• das Mere~& 

Vista da Rua Herculano Veloso. 
No primeiro plano o antigo prtdio 
do Forum. 

lgreja de Sao Francisco de Paula. 



10 

Na sustentagao do palanque do 6rgao, uma pintura 
de autor desconhecido, "David aplaca a c6lera do 
rei Saul tocando harpa". Profusa ornamentagao 
em madeira entalhada. A igreja possui seis 
altares laterais, com as seguintes imagens: Se
nhor dos Passos; Senhor do Born Jesus; Sao 
Miguel e Almas; N. s.a da Conceigao; N. s.a do 
Rosario; N. s.a da Piedade. No altar-mor, Santo 
Antonio e Sao Jose. li:ste ultimo, o Padroeiro da 
cidade. 0 inicio de sua construc;ao data de 1710. 0 
livro mais antigo da igreja, de entrada de irmaos, 
data de 1720. Conhece-se urn recibo de pagamento 
ao "Aleijadinho" para reforma da fachada. A 
DPHAN procedeu a obras recentemente, a fim de 
recompor detalhes destruidos, e repintura, obede
cendo ao antigo aspecto da igreja. 0 teto da nave 
ostenta pintura s6bre fundo branco. Nao menos ri
co, embora com partido ornamental bern diferente, 
e o teto da capela-mor, de decoragao nas medidas 
exuberantes do barroco. Lateralmente, duas telas 
aplicadas ao muro representando "A Ceia" e "0 mi
lagre da agua transformada em vinho". Outras 
pinturas aparecem no teto da sacristia, represen
tando "Lot e a familia fugindo de Sodoma", "David 
e Samuel", "Judith e Holofernes", "Os 3 anjos na 

6rgao de madeira da 
Matriz de Santo An
tOnio. 
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Al tar-mor da Igre;a d e 
Slio Francisco de Paula. 

casa de Abraao", ''Batismo de Cristo", "Sao Pedro", 
"Sao Vicente" "Santo AntOnio" "Sao Paulo" "Sao 
Marcos", etc. A igreja possui cu'rioso rel6gio de sol, 
em pedra, bern conservado. Importante ainda, pela 
riqueza da ornamentagao, o altar lateral esquerdo 
(capela dos Sete Passos). 

Igreja do Rosario - Construida em pedra. Na fa-
chada impoem-se, em gra

cioso ritmo, as curvas do frontao e da sobreporta. 
Prolongamento lateral, em meia agua, serve ao 
sino. Como os demais templos de Tiradentes foi 
recentemente restaurado pela DPHAN. E curiosa o 
arremate decorativo no coroamento do arco do 
cruzeiro. Anjos de madeira, encarnados, a grande 
coroa dourada e o disco com uma meia lua. Digna 
de nota a imagem de Santo Estevam, em cedro e 
policromada. No teto da capela-mor "A Virgem", 
numa pintura que apresenta a simulagao de pro
longamentos arquitetonicos, a maneira dos mais 
caprichosos "plafonds" barrocos europeus. Atual
mente, acha-se instalado em seu interior o Museu 
de Arte Sacra da Diocese Sanjoanense. 



1. Prefeltura Municipal 

2. Igreja Sao Born Jesus 

3. Igreja N. s.• das Merces 

4. Igreja Sao Joao Evangelista 

5. Casa do Padre Toledo ou Casa de Tiradentes (Ponto de reu
niiio dos 'nconfidentes) 

6. Igreja Matriz de Santo Antonio e Cemiterio 

7. Santuirio da Santissima Trindade 

8. Igreja N. S.• do Rosario atual Museu de Arte Sacra 

9. Cadeia Publica e Delegacla de Policla 

10. Chafari7 Publico 

I 

0 

·. 

11. Ginasio Estadual Dom Delfim Ribeiro Guedes 

12. Esta~ao da Estrada de Ferro Centro Oeste 

13. Ponte de cimento armado sobre o Rio das Mortes 

14. Coletorlas Estadual e Federal (antigo Forum da Cldade) 
e Cart6no do Registro Civil 

15. Agencia do DCT 

16. Jgreja de Santo AntOnio da Canjica 

17. Grupo Escolar Basilio da Gama 

18. Abrlgo Tiradentes 

19. Ceramlca Progresso (Telha francesa e tljolos) 

20 . Igreja de Sao Francisco de Paula 
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Igreja de N. s.a das Merces - Frontao simples 
porem bern tra

~ado. Restaura~ao recente pela DPHAN. A igreja 
possui apenas 0 altar-mor cujo teto e todo pintado 
vendo-se a N. s.a das Merces. Igualmente com 
pinturas o teto da nave. 

Igreja de Santo Antonio da Canjica - :E a mais re
cente igreja 

da cidade, no bairro de Canjica. 

Capelas 

Capela da Santissima Trindade - Possui tres al-
tares. No al

tar-mor, o Padre Eterno e o Senhor Crucificado. 
Nos pequenos altares laterals o Menino Jesus e Sao 
Jose. Ha documentos que indicam a constru~ao em 
1810. Duas sacristias. A fachada e simples, com 
poucos ornamentos. 0 interior e todo em branco, 
assim como a parte externa. Ha uma sala de 
milagres. 

Capela de Siio Francisco de Paula - Ve-se ai 
urn mu

ral, mandado pintar recentemente pelo vigario. 
Dois paineis servem de "ex-votos", datados de 
1776 e 1787. 

Altar-mor da Igre;a de 
N. s.a das Merc~s. 

Altar-mor da Igre;a de 
N. s.a do Rosario. 
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Capela de Sao Joao Evangelista - Perderam-se os 
documentos da 

constrU<;iio. Born trabalho de entalhe, com uma parte 
recoberta de ouro. Imagens de cedro no trona da 
capela-mor onde lateralmente sao vistas duas pin
turas referentes ao orago do templo. Sacristia e sala 
do Santissimo Sacramento. Esta situada ao !ado da 
casa onde morou o alferes Joaquim Jose da Silva 
Xavier. 

Capela de Bom Jesus da Pobreza - de restaurac;iio 
recente, com 

todo o seu antigo aspecto respeitado, completa o 
numero de templos que devem atrair a atenc;iio pelo 
que revelam de arte e de documentac;iio de uma 
cidade cheia de reminiscencias de urn passado que se 
distancia. Construc;iio anterior ao ano de 1771, apre
senta no teto pinturas relativas ao misterio da ss. 
Trindade. 

Monumentos 

Herma de Tiradentes - erguida na Prac;a Benedito 
Valadares, tendo como base 

pedra-sabao, marmore, bronze, gesso e medalhiio. 
Data de 21 de abril de 1892. 

Teto da capela~mor da 
lgreja N. S.a etas Merces. 

Teto da Sala dos 11Cinco 
Sentidos", da casa do 

Inconjidente Pe. Toledo. 
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casa de Tiradentes - ou Casa dos Inconjidentes, 
onde os mesmos mantinham 

suas reuni6es secretas, pertenceu ao Padre Toledo. 
As vastas salas, as pinturas existentes nos tetos, os 
portais de pedras, tudo em estilo colonial, constituem 
atra~ao turistica. 

0 Chajariz - que data de 1749. esta situado bern na 
raiz da montanha granitica e e tra

balhado em pedra-sabao. Apresenta detalhes de arte 
colonial, com tres jatos fortes de agua pura, lan~ados 
das bocas de cabe~as humanas esculpidas, sobre urn 
deposito de larga propor~ao e capacidade. 
Casa com jorro pintado - na rua Padre Toledo n .0 8. 

Busto de Tiradentes - data de 1962, na Pra~a D . 
Delfim, antiga da Bandeira. 

/J.SPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 CENso Demografico de 1960 revelou a existencia 
de 4.663 habitantes, sendo que 3.196 eram da zona 
rural e 1.467 da urbana. Houve, a partir do Censo 
anterior, urn incremento de 25,1%. Foram contados 
937 domicilios. 

0 Laborat6rio de Estatistica do !BE estimou 
para 1.0 de julL ::- de 1967 uma popula~ao de 5.041 
habitantes, passancio " densidade demografica de 
49, em 1960, para 61 hao; ~ : ntes por quilometro qua
drado. 

ASPECTOS ECONOMICOS 
Indtistria 

SEGUNDO o Censo Industrial de 1960, existiam no 
Municipio 9 estabelecimentos industriais, com 71 
operarios ocupados, em media mensal. Foram utlli
zados 72 cv de for~a motriz. 0 valor da produ~ao 
atingiu NCr$ 5,7 milhares, correspondendo NCr$ 4,3 
milhares a transforma~ao industrial. 

0 principal genero de industria era o de minerais 
nao metalicos, que contribuiu com 85,2% do valor da 
produ~ao e ocupou 54 operarios em seus 4 estabele
cimentos. Bern distanciado vinha o de diversos, com 
9,3% do valor, 2 estabelecimentos e 8 operarios 
ocupados. 

Os 5,5 % restantes couberam as industrias extra
tivas de produtos minerais, que ocuparam 9 operarios 
em seus 3 estabelecimentos. 

A produ~ao industrial em 1966 alcan~ou .. .. . . 
NCr$ 461,2 milhares. Foram ocupados 118 operarios 
nos 7 estabelecimentos existentes. 



17 

Cha/arlz p1lbllco. 

Contribuiram com 86,5% do valor total da pro
duc,;ao as industrias extrativas de produtos minerais, 
com 3 estabelecimentos e 75 operarios ocupados. 

Na industria de transformat;ao, destacou-se o 
genera dos minera:is nao metalicos, com 12,3% do 
valor da produc,;ao, 2 estabelecimE.ntos e 32 operarios 
ocupados. 

0 restante 1,2% coube ao de diversos, com 11 
operarios nos 2 estabelecimentos (artesanato de 
prata e ouro). 

Em 1967, eram 4 os estabelecimentos da industria 
extrativa mineral. Constituem riquezas extrativas 
os minerais: areia quartzita, caulim e argila comum. 

Abate de Reses 
0 ABATE de gada tern como objetivo o abasteci
mento de carne a populac,;ao local, e, secundari::.
mente, o aproveitamento de couros. 
Vista parcial d.a cidade. 
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Foram abatidos, em 1966, 268 bovines e 871 
suinos, que produziram 45 toneladas de carne verde 
de bovino, 52 t de toucinho fresco, 26 t de carne verde 
de suino e 6 t de couro salgado de bovino, no valor 
total de NCr 166,0 milhares. 

Comercio 

A CIDADE conta com 2 estabelecimentos comer
ciais atacadistas; 20 varejistas; e 10 de presta<{ao 
de servi<{os: 6 bares e botequins, 1 restaurante e 3 
sal6es de barbeiros. 

A principal atividade comercial do municipio e 
a exporta<{ao da areia quartzita para as cidades do 
Rio de Janeiro e Sao Paulo. Em menor escala aparece 
o caulim, para a Guanabara. 

Sao fat6res de grande importancia na vida s6cio
econ6mica do Municipio, os dois estabelecimentos de 
artesanato de :prata e ouro que ocupam grande parte 
de municipes, e constituindo motivo de grande in
teresse por parte dos turistas. 

Agrimltura 

0 CENSo Agricola de 1960 cadastrou 106 estabe
lecimentos agropecuarios, com 4. 514 hectares de area, 
dos quais 1. 026 destinados a lavoura e 3. 000 a pas
tagens. 

Per grupos de area, 29 estabelecimentos eram de 
menos de 10 ha, 66 de 10 a menos de 100 e 11 de 100 
a menos de 1.000. Em 52, as atividades predomi
nantes eram a agricultura e a agropecuaria, em 51 
a pecuaria, em 1 a horticultura e floricultura, em 1 
invernadas e campos de engorda e em 1 atividade de 
pesquisa e experimenta<{ao. 

Segundo a condi<{ao legal das terras, em 94 es
tabelecimentos eram pr6prias ( 4.176 ha) ; 3 arren
dadas (126 ha) ; 1 ocupada (6 ha) ; 5 pr6prias e 
arrendadas (125 ha) e 3 pr6prias e ocupadas (81 ha) . 

Segundo a condi<{ao do responsavel, em 101 era 
o proprietario; em 3 o arrendatario; em 1 o ocupante 
e em 1 o administrador. 

Os trabalhos agropecuarios ocupavam 334 pes
seas, sendo 265 homens (223 de 14 anos e mais) e 
69 mulheres (54 de 14 anos e mais) . 

Quarenta e urn homens (35 de 14 anos e mais) 
e 1 mulher eram empregados; 26 homens e 1 mulher, 
todos de 14 anos e mais, eram parceiros e 198 homens 
(162 de 14 anos e mais) e 67 mulheres (53 de 14 anos 
e mais) tinham outras condi<{6es. 

Em 1967, a produ<{ao agricola alcan<{ou NCr$ 252,6 
milhares, utilizando uma area de 599 hectares. 

0 produto que mais contribuiu para o valor total 
da produ<{ao, foi a banana, com 42,8%, ocupando 
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area de 25 ha e rendendo 72 mil cachos. A seguir 
o milho, com 16,6%, 350 ha e 336 t. 0 arroz ocupou 
o terceiro lugar, com 10,6%, 85 ha e 77 toneladas . 

Ha ainda produc;ao de cana-de-ac;ucar, batata
-inglesa, laranja, manga, tangerina, uva, feijao, to
mate, mandioca, batata-doce, pera, amendoim, li
mao, alho, fava, pessego, abacate, caqul e figo. 

o IBRA cadastrou, em 1966, 267 im6vels rurais. 

Pemafia 

A CRIAQAO de bovinos destina-se a produgao de 
leite, embora com pouca significac;ao. Em 1966, a po
pulac;ao pecuaria era formada de 5. 348 cabec;as, a va
liadas em NCr$ 791,1 milhares e assim discrimina
das: 3. 933 bovinos, 1.125 suinos, 140 eqiiinos, 100 
muares, 30 ovinos e 20 caprinos . 

Prefeitura Municipal. 

TranspOftes e Comunicafoes 

o MUNiciPio e servido por recte rodoviaria de 
53 km, sendo 9 km asfaltados (BR-265 e MG-6), per
tencentes aos governos federal e estadual, alem da 
Viac;ao Ferrea Centro-Oeste, atraves da linha An
tonio Carlos-Lavras, com as estac;6es de Tiradentes 
e Casa de Pedra. 

Sao os seguintes os tempos mectios gastos de 
viagem: 1 hora de rodovia ate Barbacena; 30 mi
nutos de rodovia ou de ferrovia, ate Sao Joao del 
Rei; 40 minutos, de autom6vel, ate Coronel Xavier 
Chaves; 30 minutos de rodovia ou 40 minutos de 
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ferrovia, ate Prados; 4 horas e 30 minutos, via Sao 
Joao del Rei, ate Belo Horizonte e 17 horas e 30 
minutos, via Sao Joao del Rei e Belo Horizonte, ate 
Brasilia - DF. 

/R 
P/S .PAULO 

CONVENCOES 
RODOVIA FEDERAL 

P/ BELO 
HORIZONTE 

RODOVIA EST A DUAL
FERROVIA 

Em 1967, estavam registrados na Prefeitura os 
seguintes veiculos: 17 autom6veis, 4 utilitarios, 2 6ni
bus, 5 camionetas para carga, 30 caminh6es, 4 camio
netas para passageiros e 1 lambreta. 

Os servi~os de comunica~6es de uso publico, con
tam com uma agencia dos Correios e Telegrafos do 
DCT e uma linha telef6nica intermunicipal, com 8 
aparelhos instalados, pertencentes a Companhia Te
lef6nica Minas Gerais. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

0 CENSO Escolar de 1964, revelou que 75,0% das 
crian~as em idade escolar freqiientavam escolas. Nas 
areas urbana e suburbana a freqiiencia se elevava 
a 79,0% e na rural a 73,1 %, indices superiores ao do 
Estado, 65,4%, e ao do Pais, 66,1%. 

Ravia 2.287 crian~as de 0 a 14 anos no Municipio 
(1.585 na zona rural) e 1.077 de 7 a 14 anos (720 na 
rural). Destas ultimas, 808 freqiientavam escolas 
(526 na rural) . 

Existiam 24 profess6res regentes de classe (14 na 
rural), sendo 14 normalistas (7 na rural) . 
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Ensino 

0 MuNICiPio disp6e de ensino de niveis primario 
e mectio. 

Nas 6 unidades escolares do ensino primano 
geral, matricularam-se, em 1967, 786 alunos, para 
uma docencia de 28 profess6res. 

Para o ensino medio ha 1 unidade escolar, o Gi
nasio Estadual D. Delfim Ribeiro Guedes . 0 corpo 
docente e composto de 17 profess6res e o discente 
de 81 alunos, matriculados no inicio de 1967. 

Cultura 

TIRADENTES possui uma biblioteca, Tomas Antonio 
Gonzaga, pertencente a Prefeitura Municipal, 1 
museu de Arte Sacra, ja mencionado em capitulo 
anterior, e 4 associact6es desportivas: Aimores Fu
tebol Clube, Associactao Esportiva Sao Joao Evange
lista, Brasil Futebol Clube e Santa Cruz Futebol 
Clube, com urn total de 519 s6cios. 

FIN AN(AS POBLICAS 

EM 1967, a Uniao arrecadou NCr$ 29,4 milhares, 
o Estado NCr$ 74,1 milhares e a Prefeitura NCr$ 56,4 
milhares. A despesa municipal no mesmo ano foi 
de NCr$ 56,4 milhares . 

0 or~tamento municipal para 1968 preve receita 
de NCr$ 136,0 milhares e fixa igual despesa . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

As cAsAs de Tiradentes lembram as de Portugal, 
embora apresentem caracteristicas pr6prias, deter
minadas por diversos fatores: o espirito mineiro da 
epoca, o clima, o material, a condigao econ6mica. As 
casas de dois andares, foram levantadas umas junto 
as outras, com janelas retangulares guarnecidas de 
pedras e ombreiras de madeira, bandeiras com de
senhos variados, vidra~tas e guilhotinas, r6tulas, bal
c6es e sacadas com grades de ferro forjado e madeira 
torneada, telhados gastos e sinuosos com beirais e 
cornijas e velhos oratorios. 

Cidade hist6rica, e t6da ela tombada pelo Patri
m6nio Hist6rico e Artistico Nacional. 

Conta com 48 logradouros publicos e cerca de 
700 predios. Na parte urbana existem 6 pra~tas: Be
nedito Valadares (principal) , D. Delfim Ribeiro 
Guedes, Chafariz, N. s.a de Fatima, Esta~tao Ferrea 
e Santissima Trindade. 
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A rede de energia eletrica esta a cargo da 
CEMIG. Ha 20 logradouros publicos iluminados em 
t6da a extensao. E de 201 o total das liga<;5es. 

Dezessete logradouros sao servidos com canali
za<;ao de agua, beneficiando 226 predios. 0 servi<;o 
de esgotos sanitarios atinge 3 logradouros, e 11 
predios. 

0 Governo Estadual mantem urn p6sto de saude 
- Unidade Sanitaria de Tiradentes, constituido de 
urn ambulat6rio e de uma farmacia. Ha 1 dentista 
e 1 enfermeiro. 

Existe no Municipio a Estancia Balnearia das 
Aguas Santas, fonte de propriedades terapeuticas 
termo-minerais. 

A religiao predominante no Municipio e a ca
t6lica. Ha 8 igrejas e 10 irmandades, existentes desde 
1769 (consta a existencia da Irmandade do Santis
simo desde 1710). A Semana Santa em mar!(o ou 
abril e a Santissima Trindade em maio ou junho 
sao as festas religiosas mais importantes. 

A Camara Municipal e composta de 9 vereadores. 
Existiam 996 eleitores inscritos, em novembro d~ 1965. 

Estao instaladas na sede municipal as seguintes 
reparti<;oes: Exat6rias Federal e Estadual, Registro 
do Cart6rio Civil e a Agencia Municipal de Estatis
tica, 6rgao de coleta do IBE. 

FONTES 

As intorma~6es divulgadas neste trabalho torant, na 
maioria, tornecidas pelo Agente de Estatlstica de Tiradentes, 
Altivo de As sis Pereira. 

Utllizados, tambl!m, elementos de um Roteiro de autoria 
lie Q. Campofiorito, publicado no "Jornal de Letras" n.• 91, 
de janeiro de 1957, e do Professor FQ..bio Nelson Guimarlies, 
alem de dados dos arquivos de documenta91io municipal do 
IBE e de diversos 6rglios do sistema estat!stico bras!leiro. 



COLEI;oES DE MONOGRAFIAS 

s.a serie A 

400 - Uruguaiana, RS. 401 - Sao Jose dos Campos, SP. 
402 - Arapongas, PR. 403 - Ouro Preto, MG (2.a edi~lio). 
404 - Botucatu, SP. 405 - Cachoelro de Itapemirlm, ES (2.• 
edi~lio). 406 - Paranavai, PR. 407 - Nova Friburgo, RJ (2.• 
edi~lio). 408 - Florianopolls, sc (3.• edi~lio). 409 - Anapo
lis, GO. 410 - Llmelra, SP. 411 - Itaperuna, RJ. 412 -
Macapa, AP. 413 - Recife, PE. (3.a edi~lio). 414 - Valinhos, SP. 
415 - Porecatu, PR. 416 - Olinda, PE. 417 - Boa Vista, RR. 
418 - Canoas, RS. 419 - Porto Velho, RO. 420 - Palmares, PE. 
421 - Santo Angelo, RS. 422 - Taubate, SP. 423 - Tlraden
tes, MG. 

2.a serie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 - Ja
tai, GO. 104 - Floriinla, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 -
Pato Branco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracuruca, PI. 109 
- Linhares, ES. 110 - Pendencias, RN. 111 - Cariacica, ES. 
112 - Te6fllo Otoni, MG. 113 - Iguatu, CE. 114 - Goiani
nha, RN. 115 - Ne6polis, SE. 116 - Capela, SE. 117 - Ja
cupiranga, SP. 118 - Nova Lima, MG. 119 - Candeias, BA. 
120 - Castanhal, PA. 121 - Mimoso do Sui, ES. 122 - Ca
choeira do Arari, PA. 123 - Guadalupe, Pl. 124 - Delmlro 
Gouveia, AL. 125 - Caracarai, RR. 126 - Mazagio, AP. 127 -
Amarante, Pl. 128 - Nique1andia, GO. 129 - Marechal Deo
doro, AL. 130 - Amapa, AP. 131 - lguape-Mirl, PA. 132 -
Rio do Sui, SC. 133 - Itamonte, MG. 134 - Domingos Mar
tins, ES. 135 - Born Jesus, RS. 136 - Concel~il.o da Barra, ES. 

Acabou-se de imprimir, no Servir;o Grdfico da 
Fundar;ao IBGE, aos trinta dias do mes de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e oito 
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