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ASPECTOS FISICOS - Area: 335 km'; altitude da 
sede: na estacac da EFCB - 852 m; ponto 
mats alto da Serra do Curral - 1.390 m; na 
Estaclio Metereol6glca - 915 m; temperatura 
media em oc: das mdximas, 27~,· das minimcu, 
16,4; precipitaelio anual: 1.318,7 mm (dados 
relativos a 1967). 

POPULA{;'AO - 1.167.000 habitantes (estlmativa 
para 1.• de julho de 1968); densldade demo
gr{J.flca: 3.484 habitantes por quil6metro qua
drado. 

ASPECTOS ECONOMICOS - 995 estabelecimentos 
industrials (1966); 3.608 estabelecimentos do 
comercio vareilsta, 310 do atacadlsta e 3.523 
de prestaciio de servicos; 110 ag~ncias banca
rias, 10 matrizes, 12 agencias da Calxa Eco
nOmU>a Federal e 15 da Calxa Econ6mlca Es
tadual e 2 matrlzes das reteridas Calxas. 

ASPECTOS CULTURAIS - 390 estabelecimentos 
do ensino primarlo comum, 128 unidades de 
enslno primario supletivo, 127 estabelecimen
tos de ensino medio, 3 universidades; 3 mu
seus, 66 bibliotecas, 36 peri6dicos, 42 livrarias, 
61 tipografias, 10 radiodifusoras, 4 televls6es 
39 associac6es culturals, 47 cinemas, 5 teatros 
e 22 boites. 

ASPECTOS URBANOS - 131.152 ligac6es eletricas 
domlctli4rias, 37.436 aparelhos telef6nicos e 
103 telex; 116 hoteis, 101 pens6es e 400 restau
rantes. 

ASSISTRNCIA MEDICA - 55 hospitals, com 8.413 
leitos, 89 postos de saude; 1.953 medicos, 906 
dentistas, 572 tarmaceutlcos e 395 entermeiros 
no exerc!cio da protissl!.o; 263 jarmacias. 

VEICULOS REGISTRADOS NO DET, em 31-12-1967 
- 32.887 autom6vels e jipes, 6.920 caminhOes, 
8.180 camionetas, 1.714 Onibus e 16.862 nao es
pecificados. 

OR{;'AMENTO MUNICIPAL PARA 1968 (mllhOes 
cte cruzeiros novos) - Receita prevista: 66,9 
(renda tributaria: 30,9); despesa flxada: 66,9. 

REPRESENTA{;'AO POLITICA - 21 vereadores; 
379.246 eleitores inscritos, em 31-8-1968. 



"Aqui nada havia que aumentar nem 
tambem que diminuir e criticar". 

Bouvard 
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HISTORJCO 

ACREDITA-SE tenham sido Cataguases os primitivos 
habitantes do territ6rio onde hoje se ergue a Capital 
"das Gerais". Como ocorreu com grande nfunero de 
municipios mineiros, foi a busca do ouro que 
determinou as primeiras entradas nessa parte 
central do Estado, na segunda metade do seculo 
XVII. 

Quanto ao povoamento, teve origem no inter
cambia comercial entre a zona aurifera da Bacia 
do Rio das Velhas e a pastoril e agricola das mar
gens do Paraopeba. Estacionamento constante de 
gado e de boiadeiros nas imedia<;6es da Serra das 
Congonhas tornou o local propicio a cobran<;a de 
impostos reais, passando a serrania a ser conhecida 
como Serra do Curral del-Rei. 

Em 1701, Joao Leite da Silva Ortiz, bandeirante 
paulista, ali fundou estabelecimento, formando a 
Fazenda do Cercado. Em terras desta surgiu o 
Povoado do Curral del-Rei, nome com o qual, ja 
em 1707, come<;ava a figurar em documentos oficiais. 
Ortiz obteve Carta de Sesmaria, datada de 1711, 
das terras limitadas pelas serras do Curral, Jabo
rema, Jabota, Jose Vieira, Pangares, Taquaril, Navio, 
Rola-Moga e Mutuca. 

A Capela, multo mais tarde, viria a converter-se 
na Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

0 Arraial cresceu. A Freguesia desdobrou-se 
em muitos curatos, estendendo-se ate o Paraopeba 
e Sete Lagoas. Abrigava cerca de 18 mil almas. Com 
o desmembramento progressivo dos curatos, ficou 
o Curral del-Rei reduzido ao Arraial, com 2.500 
habitantes. Mas, o velho Paroco Francisco de Paula. 
Arantes, como que desvendara o futuro daquele 
rincao, em relat6rio a Curia de Mariana, em 1829: 

"A Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem 
do Curral d'El-Rey estci. situada em campos amenos 
na extensa planicte de hua serra, donde manao 
imensas fontes cristalinas e saborosas aguas; o 
clima da regiao he temperado; a atmosfera he 
salutifera; estci. circulada de pedras e mats ma
teriaes de que se podem fazer soberbos edificios; a 
natureza creou este logar para hua formosa e linda 
cidade, si algum dia tor auxiliada esta lembrant;a". 



Vista parcial da Cidade (Foto "Manchete") 
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Idhas lviudancistas 

Jfi. entao Ouro Preto, premida entre serras, tornava
-se inadequada a expansao de uma Cidade capaz 
de abrigar a sede do Governo Estadual. Sem que 
a ideia provocasse maior repercussao, desde o 
periodo colonial, se cogitou da mudanga da Capital. 

Coube ao Padre Agostinho do Paraiso, em 
novembro de 1867, apresentar a Assembleia Legis
lativa da Provincia Projeto de Lei s6bre a materia. 
Embora derrotado, o seu ponto de vista conquistou 
apoio de forte corrente de opiniao publica. 

Com o advento da Republica, a questao voltou 
a ser debatida, chegando o Governador Augusto 
de Lima a redigir decreto de transferencia da 
Capital, usando as prerrogativas especiais que 
investiam o Executivo de atribuig6es legislativas. 
Entretanto, estando proxima a reabertura do 
Congresso, preferiu submeter-lhe a questao. Com 
o bafejo oficial, a ideia, embora combatida por 
alguns parlamentares, transformou-se em dispositive 
constitucional, determinando a mudanga para local 
que reunisse condig6es necessarias a nova Metro
pole. 

Escolha de Belo I-Iorizonte 

A LEI adicional n.0 1 determinou estudos nas 
localidades de Belo Horizonte, Parauna, Varzea do 
Marga! (no Municipio de Sao Joao del-Rei), Barba
cena e Juiz de Fora, para fixagao de local para 
a nova Capital. A diregao dos estudos foi entregue 
ao Doutor Aarao Reis que em relat6rio final julgou 
igualmente boas as localidades de Varzea do Marga! 
e Belo Horizonte, opinando pela ultima. 

Em 17 de dezembro de 1893, a Lei n.o 3, adicional 
a Constituigao, determinou que a nova Capital 
f6sse construida no obscuro Arraial onde, ha cerca 
de duzentos anos se estabelecera Joao Leite da 
Silva Ortiz. Para a instalagao, foi fixado o prazo 
improrrogavel de urn quatrienio. 



8 

Canstrufaa 

CRIADA a 14 de fevereiro e instalada a 1.0 de marc;o 
de 1894, a Comissao Construtora da Nova Capital 
teve a chefia-la o Doutor Aarao Reis, ate maio de 
1895, quando, a pedido, foi substituido pelo Doutor 
Francisco de Paula Bicalho. :ll:ste engenheiro, ao 
assumir a direc;ao dos trabalhos, ja encontrou o 
distrito de Belo Horizonte desligado do Municipio 
de Sabara, o arraial desapropriado, os estudos da 
nova Cidade feitos e iniciada a construc;ao de um 
ramal ferreo que se deveria ligar a Central do 
Brasil, em Arrudas. 

Bicalho construiu outro ramal lnterno, que 
media o d6bro do primeiro e dotou a ambos de 
material fixo e rodante, a fim de acelerar o termino 
da obra. Com isto, p6de entregar a Nova Capital 
em condic;6es de ser instalada cinco dias antes do 
prazo estabelecido. 

Inaugurafaa de Bela Harizante 

A INAUGURAg.Ao, presidida pelo ·noutor Crispim 
Jacques Bias Fortes, teve lugar a 12 de dezembro 
de 1897, na Prac;a da Liberdade. A cidade custara 
ao Estado 36 mil cantos de reis, contava com cerca 
de 10 mil habitantes e 500 casas novas. Nao eram 
raras as edificac;6es mais antigas e milhares de 
cafuas e barrac6es provis6rios. Recebera o nome 
de Cidade de Minas, em cumprimento ao artigo 8.o 
da Lei Adicional n.0 3. Em virtude da dualidade de 
nomes, Ja que distrito e comarca se chamavam 
Belo Horizonte, seu top6nimo foi modificado para 
o atual. 

Bela Harizante de Haje 

ExPERii:NCIA concreta de engenharia urbanistica, 
Belo Horizonte apresenta, com seu crescimento 
populacional e conseqiientes problemas, materia de 
primeira ordem para os estudiosos de urbanismo. 
Os bangal6s cederam lugar aos arranha-ceus. 
Bairros inteiros brotaram a margem da Avenida 
do Cont6rno, que delimitava a zona urbana, na 
planta original. A fama da Pampulha atravessou 
fronteiras e atrai visitantes, por seus jardins, 
residencias modernas, arquitetura arrojada, em 
logradouros que trazem nomes de fl6res, junto a 
um lago artificial que mede 18 quil6metros de 
circunferencia. :E ai que esta o Estadio Magalhaes 
Pinto, o "Mineirao", segunda prac;a de esportes 
coberta do mundo. Ha, ainda, a Cidade Jardim, o 
Museu Hist6rico e os clubes, que merecem capitulo 
a parte. 



Menina, a Primeira Ct'ian(a 

NUMA cafua, pr6xima a Secretaria de Financ;as, 
nasceu, na Capital que se inaugurara, a primeira 
crianc;a. Recebeu o nome de Minas Horizontina, 
tendo o fato ocorrido a 1 hora da madrugada do 
dia 13 de dezembro de 1897. 

Formafao Administrativa e Judiciaria 

0 DISTRITO, com a denominac;ao de Nossa Senhora 
da Boa Viagem do Curral del-Rei, foi criaC.o por 
Ordem Regia de 1750. Em face do Decreto n.o 36, 
de 12 de abril de 1890, passou a chamar-se Belo 
Horizonte. Sua criac;ao foi confirmada pela Lei 
estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Estadio Governador Magalhiies Pinto (Foto "Manchete") 
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Pelo disposto na Lei estadual n .o 3, de 17 de 
dezembro de 1893, ficou decidida a cria<;ao do 
Municipio, com a denomina<;ao de Cidade de 
Minas. A sede, a ser erguida no arraial de Belo 
Horizonte, recebeu logo categoria de Cidade e 
Capital do Estado. Por efeito dos Decretos estaduais 
ns. 716 e 776, de 5 de junho e 30 de agosto de 1894, 
o territ6rio da nova comuna foi desmembrado do 
de Sabara. 

A instala<;ao da "Cidade de Minas" na categoria 
de Capital verificou-se a 12 de dezembro de 1897, 
:de acordo com o Decreto estadual nP 1.085. A 
mudan<;a do toponimo para Belo Horizonte se 
efetuou em execu<;ao ao Decreto estadual n.O 302, 
de 1.0 de julho de 1901. 

Foi distrito imico ate 7 de setembro de 1923, 
quando a Lei estadual n.0 843 determinou a 
cria<;ao do distrito de Venda Nova, com territ6rio 
desmembrado do Municipio de Santa Luzia do 
Rio das Velhas e parte do distrito de Belo Horizonte. 

Em 31 de dezembro de 1936 passou a ser cons
tituido por 4 distritos : 1.0 , 2.0 e 3.0 , desmembrados 
do distrito-sede, e Venda Nova. A partir de 30 de 
mar<;o de 1938, os 3 distritos passaram a constituir 
zonas, voltando o Municipio a ser formado pelos 
distritos de Belo Horizonte e Venda Nova. 

Por for<;a do Decreto-lei estadual n .0 148, de 
17 de dezembro de 1938, perdeu para Santa Luzia 
o distrito de Venda Nova e para Sabara parte do 
distrito-sede, com a qual se criou o distrito de 
Marzagao. Voltou a ter urn s6 distrito, subdividido 
em 4 zonas. 

Em cumprimento ao Decreto-lei n .0 1.058, de 
31 de dezembro de 1943, sofreu novo desmembra
mento, cedendo parte do territ6rio, no qual fora 
localizada a Cidade Industrial, ao distrito de 
Contagem, do Municipio de Betim, sendo suas 4 
zonas elevadas a subdistritos. 

Pela Lei n .o 336, de 27 de dezembro de 1948, 
readquiriu o distrito de Venda Nova, situac;ii.o que 
ainda permanece. 

Representado pelo Tribunal de Rela<;ao, o 
Judiciario foi o primeiro dos tres poderes que se 
transferiu para a Cidade de Minas, fato ocorrido 
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a 1.0 de setembro de 1897. A 15 de novembro do 
mesmo ano, foi criada a Comarca, por Lei estadual 
n.0 223. A instala<;iio teve lugar a 21 de mar<;o do 
ano seguinte. 

Atualmente, sua jurisdi<;iio abrange apenas o 
Termo de Belo Horizonte. 

ASPECTOS FlSICOS 

A DEPRESSJio gnaissica, sobre a qual estiio cons
truidos o centro e a cidade baixa e uma regiiio 
profundamente escavada em vale cujas bordas 
atingem altitudes de 900 a 1.000 metros. 

A crista montanhosa que cerca a depressiio a 
Sul e Este (Maci<;o do Espinha<;o) atinge e muitas 
vezes ultrapassa os 1.400 metros de altitude. Ela 
limita a depressiio por uma aba multo forte, que 
coincide com a falha marginal, mais ou menos 
esculpida pela erosiio. A parte alta da Cidade esta 
plantada sobre os contrafortes da Serra do Curral 
del-Rei, nome local do conjunto montanhoso. 

A Serra e constituida de urn complexo de 
rochas metam6rficas, em que se destacam filitos, 
clorita-xistos, itabirito, dolomito, quartzite; em 
alguns pontos, especialmente a oeste, o itabirito 
ou xistos hematiticos estiio recobertos, parcialmente, 
por uma capa de canga. A altera<;iio das rochas 
ferriferas produziu depositos de minerios de ferro 
de grande interesse economico, alguns dos quais 
em explora<;iio. 

0 clima de Belo Horizonte e temperado e agra
davel, sem excessos de calor ou de frio. No ano de 
1967, a media das maximas foi de 27,2°C e a das 
minimas de 16,4oc. A temperatura media compen
sada mensal costuma variar entre 17,7 e 23,0. 

A umidade relativa do ar v<tria em torno de 
67% e a insola<;iio efetiva e de cerca de 7 horas 
diarias, em media. Sao meses de grandes chuvas: 
janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, e de 
pouca precipita<;ao os de junho, julho e agosto. 
Em 1967, a precipita<;ao pluviometrica total atingiu 
a 1.318,7 mm. 

BELO HORJZONTE, 39 CENTRO 
POPULACIONAL 

SEGUNDO estimativa realizada pelo Laborat6rio de 
Estatistica do IBE, Belo Horizonte, a 1.0 de julho 
de 1968, abrigava 1.167 mil habitantes, o que o coloca 
em 3.o lugar entre os municipios de capitals mais 
populosos do Pais. Precedem-no: Sao Paulo, com 
5.685 mil habitantes, e Guanabara, com 4.207 mil 
habitantes, e sucedem-no: Recife, com 1.100 mil 
e Porto Alegre, com 933 mil. 
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Estudos e previs6es da mesma fonte assim 
retratam o desenvolvimento demogratico do Muni
cipio, a partir de 1960 (estimativa para 1.0 de 
julho de cada ano}: 

ANOS 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

•••••••••••••••••••••••••• 0 

•• 0 •••••• ••••••• •••• ••••••• 

..... . .................... 

POPULACAO 

HABIT ANTES 

686.000 
733.000 
783.000 
837.000 
895.000 
956.000 

1.022.000 
1.092.000 
1.167.000 
1.247.000 
1.333.000 

lfHSO 61 62 63 64 6~ 66 IS7 88 
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Movimento da PopulafaO 

A TABELA a seguir da o movimento do Registro 
Civil em Belo Horizonte, no periodo 1962/67: 

N'OMERO DE R.EGISTROS 
ESPECIFICAQAO 

1962 19631~ 1965 1966 1967 

Nascimenlos ........ 36 938 38 295 39 778 40 571 41 101 39 952 

Nascidos vivos .... 28 996 30 063 31 136 32 233 32 008 31 375 
N ascidos mortos ... 1 337 1 385 1 546 1 564 1 516 1 378 
N ascidos em a nos 

anteriores ....... 6 605 6 847 7 096 6 774 7 577 7 199 

Obilos ............. 8 404 10 565 9 505 10 461 10 739 11 411 

De maiores de 1 ano 6 179 7 562 6 818 7 491 7 939 8 326 
De menores de 1 ano 2 225 3 003 2 687 2 970 2 800 3 085 

Casamentos ........ 5 495 5 762 4 943 5 856 5 957 6 069 

Mil ocorrineios 

35-r-----.------.------.-----.-----. 

NASCIO~S VIVOS 
-

25-

05-

---- ___ :r~--- --------
5-

0~----~------L------L----~----~ 
19 62 63 64 65 66 67 
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INDOSTRJA 

SITUADo em plena Zona Metalurgica de Minas 
Gerais, Belo Horizonte possui grandes reservas 
minerals, principalmente de hematita. Varios , 
depositos de minerios estao em exploral(ao. o 
produto extraido, em 1966, foi da ordem de 181.430 
toneladas, avaliadas em cerca de meio milhao de 
cruzeiros novos. 

A primeira experiencia de transformal(ao 
industrial, realizada no antigo Curral del-Rei, 
verificou-se em 1808, numa fund1C(ao de ferro 
e bronze. Em 1838, Luis Antonio de Avelar fundava 
em Neves (Venda Nova) um estabelecimento de 
fial(ao e tecelagem, com 3 maquinas de 38 fusos e 
6 teares. Alem disso, em Curral del-Rei plantava-se 
muita mandioca, com que se fabricava a famosa 
tarinha do Arraial. 

Outra fundil(ao de ferro e bronze foi instalada 
em 1885, por Jose Carlos Vaz de Melo e Campos 
da Paz. 

Bern mais tarde, ao tempo da Comissao Cons
trutora, Antonio Teixeira Rodrigues instalou seu 
grande estabelecimento fabril. Atualmente, o Parque 
Industrial da Capital Mineira, com cerca de 4.500 
empresas (das quais um grande numero se localiza 
na Cidade Industrial, em Contagem) , ocupa lugar 
de destaque entre os mais avanl(ados do Pais. 
Contagem e Santa Luzia, distantes 11 e 16 quilo
metros, respectivamente, sao como que parte 
integrante de Belo Horizonte. Dentre 17 mil 
industriarios, 63% moram em Contagem, 35% em 
Belo Horizonte e 2% em outras cidades vizinhas, 
como Betim e Ibirite. 

Levando-se em conta a concentral(ao das 
industrias instaladas somente em Belo Horizonte, 
verifica-se que os bairros mais industrializados 
sao: Barro Preto (3.476 operarios); Carlos Prates 
(3.021) ; Floresta (2.260); Lagoinha (1.284); e Prado 
(1. 798). 0 menor numero de empresas Industrials 
e encontrado na Cidade Jardim, com 286 operarios 
(80% do operariado e do sexo feminino). Em me
dia, a distribuil(ao e a seguinte: 95% maiores de 18 
anos (85% do sexo masculino) e 5% de menores de 
18 anos (3% do sexo masculino) . 

A partir de 1962, ganhou impulso em Belo 
Horizonte e Divin6polis o Grupo Minasfer - Pains, 
que atualmente esta produzindo 32 mil toneladas 
de lingotes de todos os tipos, destinados a industrias 
de autopel(as, forjaria, trefilaria, construl(ao civil 
e mecanica pesada. Em 1967, teve iniclo o fabrico de 
arame farpado, que deveria atlngir 30 mil rolos 
mensals, ate dezembro. Grande parte das divisas 
consumldas com a 1mportal(ao de arame sera assim 
economizada. 
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A tabela a seguir da o nfunero de firmas indus
trials, em Belo Horizonte, no periodo de 1960/66: 

ANOS 

Total 

1960 (1) ..... . . 791 
1961.. ......... 881 
1962 . ..... ... . . 901 
1963 ....... . ... 951 
1964 ........... 969 
1965 . .......... 968 
1966 ...... ..... 995 

(1) Cenao industrial. 

EST ABELECIMENTOS 

Com 5 ou 
maia pessoas 

562 
573 
618 
638 
634 
641 

Com menos 
de 5 peasoaa 

319 
328 
333 
331 
334 
354 

INDOSTRIAS 

Estabelecimentos 

1000-

-

600-

-

200-

I 
i 
t960 t96t t962 t983 t984 (965 1968 
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Segundo o registro industrial de 1965, Belo 
Horizonte contava com 968 estabelecimentos onde 
trabalhavam 21.862 operarios. 0 valor das vendas 
daquele ano alcan~ou NCr$ 184,9 milhoes, assim 
discriminados: ' 

ESTA- VALOR DAS 
CLASSES E BELECI- OPE- VEND AS EM 1965 
G~NEROS DE MENTOS RARIOS 

IND11STRIA EM EM Numeros % sabre 1965 1965 absolutos 
(NCr$ 1 000) o total 

---

lndiistrias extrativas de 
produtos minerais .... 7 265 689 0,4 

lndiistrias de transfor-
ma;iio .......... . .... 961 21 597 184 256 99,6 

Minerais nao metalicos 73 874 3 749 2,0 
Metalurgica ..... . ..... 117 5320 65 238 35,3 
Mecanica .... . .. . ..... 11 351 564 0,3 
Material el~trico e de 
comunica~oes ....... 23 448 1 760 0,9 

Material de transporte 19 466 1 369 0,7 
Madeira .............. 41 473 2 885 1,6 
Mobiliario ............ 136 1 582 7 692 4,2 
Papel e papelao ....... 10 299 2 151 1,2 
Borracha ....... . ..... 12 219 3023 1,6 
Couros e peles e pro-

dutos similares ...... 10 272 I 138 0,6 
Qufmica ........... . .. 11 162 2 886 1,6 
Produtos farmaceuticos 

e medicinais ... . .... 17 256 1 615 0,9 
Produtos de perfuma-

ria, sa biles e velas .. 6 48 279 0,1 
Produtos de maMrias 

plasticas .. ........ . . 7 66 890 0,5 
Textil.. .............. 6 1 884 11 328 6,1 
Vestuario, cal~ado e 

artefatos de tecido& 98 1 731 9 918 5,4 
Produtos ali men tares .. 215 2383 42 912 23,2 
Bebidas ....... ... .... 11 1 023 6 857 3,7 
Editorial e grMica ..... 80 2 792 13 344 7,2 
Outros genero ~ ....... 58 ~~5 4(58 2,5 

TOTAL GERAL. 968 21 862 184 945 !00,0 
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INDUSTRIA 

VALOR OPERA'R lOS 

CJ MetoiUrgico I2SJ Produtos olimentores 

m Editorl018 grafiCO D Outros 

Gado Abatido 

BELO Horizonte importa o gado destinado ao abas
tecimento da populac;lio. Foram abatidas, em 1966, 
53.248 cabe«;as de bovlnos, 54.099 de suinos, 412 de 
ovlnos, 944 de caprinos, 65 coelhos e 625.330 aves. 

A discrimina«;lio dos produtos do abate, no 
montante de NCr$ 14,7 milhoes, e apresentada na 
tabela abaixo: 

-VALOR 

QUANTI-
PRODUTOS DADE Numeros % sabre (t) absolutos o total (NCr$ 1 000) 

---

Carnes verde e frigorificada e 
charque de bovino ............. 6 172 7 197 48,9 

Carnes verde e frigorificada e sal-
gada de sufno ................ 1343 1 540 10,4 

Toucinho fresco, sal~ado, frigori-
ficado e defumado ........... 2 166 2 025 13,7 

Banha .......................... 459 439 3,0 
Sal~icharia a granel.. ........... 902 1 253 8,5 
Carne fresca de ave ............ 643 881 6,0 
Outros produtos ( 40) ............ 3 361 1 393 9,5 

TOTAL. .................. 15 046 14 728 100,0 



Vista parcial - Pra~a Rui Barbosa 

Vista do Centro da Cidade (Foto "Manchete") 
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A PRA<;A DE BELO HORJZONTE 

Comercio 

As PRIMEIRAS noticias sobre atividades comerciais 
em Belo Horizonte datam de fins do seculo XVII 
quando, antes mesmo da constru!(ao da Fazenda 
do Cercado, boiadeiros permutavam provisoes ou 
gado, na Serra do Curral del-Rei. 

Algumas fontes informam que os primeiros 
estabelecimentos comerciais datam da epoca da 
Comissao Construtora, quando as opera!(oes de 
compra e venda se realizavam em velhos casar6es, 
substituidos mais tarde por lojas mais modernas. 

Grande impulso comercial, entretanto, resultou 
das liga!(6es ferrovhirias da "Ce::1tral do Brasil" e 
da "Oeste de Minas". Em epoca bern mais recente 
foi o progresso industrial o principal fator do 
desenvolvimento mercantll, situando-se presente
mente a Capital Mineira entre as mais fortes 
pra!(as do Pais. 

Por ocasiao do Recenseamento Geral de 1960, 
o comercio varejista de Belo Horizonte apresentou 
os segulntes reglstros (em milh6es de cruzeiros 
novos): capital aplicado, 1,3; inversao de capital, 
0,3; receita, 15,9; despesa, 2,9; e estoque, 3,3. 

0 comercio atacadista, em 1967, era represen
tado por 310 estabelecimentos e o varejista por 
3.608. I 

A instala!(ao da Associa!(ao Comercial data de 
fevereiro de 1901 e a da Federa!(ao do Comercio de 
dezembro de 1938. 

ServifOS 

0 CENso dos Servi!(os de 1960 apurou a existencia 
de 3.552 estabelecimentos, nos quais trabalhavam 
5.902 empregados. Nos servi!(OS de alojamento e de 
alimenta!(ao contavam-se 1.594 estabelecimentos, 
com 2.643 empregados, e no de rcpara!(ao 655 esta
belecimentos e 1.100 empregados. 
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Em 31 de dezembro de 1967, havia 3. 523 esta
belecimentos de prestac;ao de servic;os. 

Meios de Hospedagem - Coube a Carlos Monte 
Verde, em 20 de feve

reiro de 1896, inaugurar o primeiro Hotel, denomi
nado Monte Verde. 

A rede hoteleira de Belo Horizonte e, atual
mente, uma das que disp6em C.e melhores insta
lac;6es, em todo o Pais. Entre os seus 116 hoteis, 
destacam-se o Del-Rey, Normandy, Grande Hotel, 
Amazonas, Ambassy, Itatiaia, Brasil Palace, Finan
cial, Esplanada, Minas, Cecilia, Pampulha Palace. 
Cento e uma pens6es registradas integram o sistema 
de hospedagem. 

Ban cos 

"0 MINEIRO e irreprimivelmente banqueiro, COm 
algumas excec;6es. 0 mais humilde dos mineiros e 
esperto em contas. Os bancos de Minas nascem de 
uma conversinha na esquina, de nada, .. . " Quem 
o disse e mineiro. Talvez por ser isso verdade, 
fontes que nos falam dos estabelecimentos de 
credito mais antigos referem em historico que: 
"Embora possuisse a principia poucos Bancos, foi-se 
ampliando gradativamente o mimero deles em 
nossa Cid:J.de. E que, na verdade, Bancos sempre 
existiram, embora nem sempre devidamente lega
lizados ou cadastrados. Nao se sabe como come
c;aram. Diz-se que, em Minas, as donas de casa 
mais pobres e doentes tern sempre algum dinheiro 
reservado para "caso de necessidade". 

Somavam 149 os estabelecimentos de credito em 
31 de dezembro de 1967, assim distribuidos; 110 
agencias bancarias; 10 matrizes (Banco Comercio 
e Indlistria de Minas Gerais, de Credito Pessoal do 
Brasil, Econ6mico de Minas Gerais, da Lavoura de 
Minas Gerais, Mercantil de Minas Gerais, Minas 
Gerais, do Estado de Minas Gerais, Nacional de 
Minas Gerais, Credito Real de Minas Gerais, da 
Produc;ao) ; 27 agencias de Caixas Econ6micas (15 
da Estadual) e 2 matrizes: da Caixa Economica 
Federal de Minas Gerais e da Caixa Economica 
do Estado de Minas Gerais. 

Em 31 de dezembro de 1967, foram registrados 
os seguintes saldos, das principals contas bancarias, 
em milhoes de cruzeiros novos: caixa, em moeda 
corrente, 13; emprestimos em contas correntes, 
140; emprestimos hipotecarios, 1; titulos descon
tados, 309; depositos a vista e a curto prazo, 
387; depositos a prazo, 10. 
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Compemafao de Cheques 

A CAMARA de Compensa({iio de Cheques registrou, 
em 1967, 7.151.999 cheques, no valor total de NCr$ 7,9 
bilhoes, sendo de NCr$ 1.099,97 o valor mectio, par 
cheque. 

No primeiro semestre de 1968, o movimento foi 
de 4.184.645 cheques, no valor total de NCr$ 6,2 
bllh6es. 

AGROPECUARIA 

E Pouco significativa a atividade agropecuarra no 
Municipio de Bela Horizonte. Em 1967 foram 
cultivados cerca de 592 hectares, rendendo seus 
produtos NCr$ 600,2 milhares: 

VALOR 

PRODUTOS AGRfCOLAS 
Numeros o/, sabre 
absolutes 0 

(NCr$ 1 OOO) o valor 

Laranja ......... . .... . ................... . 403 671 
Banana ................................... . 
Abacate..... . .. . . . . .. . . .. .. . . ... . .. . . 

60 10,0 
39 65 

Cebola.... . .......... . .. . ... . .... . 
Outros (20 produtos). . ........... .. 

10 1,7 
88 14 7 

TOTAL.. ...... . 600 100,0 

A principal cultura, a laranja, rendeu 11 mi
lhoes e 500 mil frutos e utilizou area de 216 ha; a 
banana, com 60 mil cachos, ocupou 32 ha; o abacate, 
com 980 mil frutos, 32 ha; e a cebola, com 75 tone
ladas, 20 ha. 
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A populat;ao pecuaria, em 1966, compunha-se 
de 5.160 cabet;as, valendo NCr$ 540,0 milhares. 0 
principal rebanho era o suino, com 3.000 cabet;as 
e 33,3% do valor, seguido dos bovinos, com 900 
cabet;as e 40,3%, e dos muares, com 500 cabet;as e 
18,6%. Havia, ainda, eqiiinos, caprinos, ovinos e 
asininos. 

Pra~a Bagatelle 

TRANSPORTES 

A 26 de julho de 1895 chegava a Belo Horizonte a 
primeira locomotiva. Datam do mesmo ano as 
primeiras carrocinhas de distribuit;ao de pao e os 
3 primeiros carros de prat;a. Em 1902, inaugurou-se 
o servit;o de bondes eletricos. Seis anos depois, 
chegava o primeiro autom6vel. 0 "Minas Gerais", 
de 12 de novembro de 1911, noticiava o funciona
mento da primeira empresa de autom6veis, para 
transporte de passageiros ou carga. A 27 de agosto 
de 1946, era publicado edital de concorrencia publica 
para o servit;o de onibus. 

E entroncamento ferroviario de duas impor
tantes estradas da Rede Ferroviaria Federal: Cen
tral do Brasil, com 8 estat;oes, 3 paradas e 3 estribos 
dentro do Municipio, e Centro-Oeste, com 2 estat;oes, 
1 parada e 1 estribo. 

Belo Horizonte tern, hoje a servi-lo 4 rodovias 
federais: BR-40 (Belo Horizonte Brasilia), 
BR-135 (Belo Horizonte - Rio), BR-381 (Belo 
Horizonte - Sao Paulo) e BR-262 (Belo Horizonte 
- Vit6ria) ; alem de 3 estaduais e 17 municipals. 
Trafego intenso. Alem do vultoso intercambio que 
a Capital Mineira mantem com outros centros, por 
ela transitam numerosas viaturas que demandam 
a Capital Federal. 
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Darioli foi o primeiro aviador que voou s6bre 
Belo Horizonte, em 1912. Vinte e quatro anos depois, 
fundou-se o Aero-Clube de Minas Gerais. 0 servil(o 
regular de transportes por aviao data de marl(o 
de 1937. 

Belo Horizonte e servida pelo moderno e bern 
aparelhado aeroporto da Pampulha que em 1967, 
teve o seguinte trafego total registrado: pousos -
10.774; passageiros desembarcados - 100 .328; em
barcados - 97.802; em transito - 14.583; correio 
descarregado - 75,5 t; carregado - 46,8 t; carga 
descarregada - 1.061,4 t; carregada - 401,1 t . In
tenso eo servil(o de taxis aereos, freqiientemente usa
do no Estado. 

Liga!;6es com a Capital Federal e algumas Capitais 
Estaduais: 

Brasilia, DF - em 14 horas de 6nibus ou em 
1 hora e 50 minutos, de aviao; 

Rio de Janeiro, GB - em 9 horas e 40 minutos 
de 6nibus, 14 horas e 25 minutos de trem ou em 
1 hora de aviao; 

Sao Paulo, SP - em 10 horas de 6nibus, 25 
horas de trem ou 1 hora e 25 minutos de aviao; 

Liga!;6es com Cidades Hist6ricas: 

Congonhas - 1) Rodoviario; 78 km; 2) Ferro
viario; 154 km. 

Dtamantina - 1) Rodoviario: 329 km; 2) 
Ferroviario: 424 km; 3) Aereo: 180 km. 

Mariana - 1) Rodoviario: 108 km; 2) Ferro
viario: 167 km. 

Ouro Preto - 1) Rodoviarlo: 96 km; 2) Ferro
viario: 150 km. 

Sabarti - 1) Rodoviario: 19 km; 2) Ferroviario: 
22km. 
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Sao Joao del-Rei - 1) Rodoviario: 170 km; 
2) Ferroviario: 412 km; 3) Aereo: 140 km. 

Liga~oes com Estancias Hidrominerais: 

Araxci- 1) Rodoviario: 450 km; 2) Ferroviario: 
569 km; 3) Aereo: 315 km. 

Cambuquira - 1) Rodoviario: 400 km; 2) 
Ferroviario: 735 km; 3) Aereo: 266 km. 

Caxambu - 1) Rodoviario: 454 km; 2) Ferro
vil1rio: 706 km; 3) Aereo: 253 km. 

Lambari - 1) Rodoviario: 429 km; 2) Ferro
viario: 708 km; 3) Aereo: 275 km. 

Po~os de Caldas - 1) Rodoviario: 524 km; 2) 
Aereo: 352 km. 

Sao Lourenr;o - 1) Rodoviario: 480 km; 2) 
Ferroviario: 693 km; 3) Aereo: 273 km. 

Em 1.0 de janeiro de 1968, achavam-se regis
trados no DET 66.563 veiculos a motor, assim dis
criminados: 32.887 autom6veis e jipes; 1.714 oni
bus; 6.920 caminh6es; 8.180 camionetas e 16.862 nao 
especificados. 

P!ARAXA 
CAMBUQU/RA 
CAXAMBU 
LAM BAR/ 
POCOS OE CALDAS 
SAOLOURENyO 

ROOOVIA FEDeRAL -
ROOOV/A ESTADUAL _ 
FERRO VIA pI RIO DE JANEIRO 
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COMUNICA<;oES 

0 ARRAIAL teve Servic<o Postal em 1881, tendo sido 
seu primeiro Agente dos Correios Silverio Ribeiro 
Camargo::. 

0 servic<o telegrafico foi inaugurado a 1.0 de 
fevereiro de 1895, pelo telegrafista Aristides Xavier 
Caldeira, funcionando provisoriamente em urn 
barracao, no local da estac<ao. 0 telefonico, com 
cerca de 20 linhas para as comunicac<i'ies mais 
necessarias, tambem foi dos primeiros instalados 
pela Comissao Construtora. 

A Capital Mineira dispoe de 24 agencias postais, 
13 postais-telegraficas, 7 servigos de radiotelegrafia, 
4 estac<i'ies radiotelegraficas, 1 teletipo, alem de 1 
companhia telefonica, com 37.436 telefones insta
lados, em 1.0 de janeiro de 1968, e 103 instalacti'ies 
de telex. 

CULTURA 

ANTES da transferencia da Capital, Belo Horizonte 
ja recebia os beneficios da cultura d :.. antiga Vila 
Rica, atraves dos pioneiros que a edificaram. Oito 
meses depois de promulgada a lei que determinava 
o local onde seria construida a Nova Capital, eram 
fundados: a primeira biblioteca, denominada "So
ciedade Literaria Bela Horizonte", atual Biblioteca 
Municipal, e o primeiro museu, o "Paula Oliveira", 
iniciativa de membros da Comissao Construtora. A 
esse tempo, foi impressa 0 primeiro fasciculo da 
"Revista Geral dos Trabalhos da Comissao Constru
tora", destinada a registrar acontecimentos e do
cumentos hist6ricos da futura Capital. 

Nao e, portanto, de admirar que, 70 anos 
depois, a Capital Mineira se projete no cenario 
cultural do Pais par sua indiscutivel importancia. 



Faculdade de Ciencias Econ6micas 

Escola. de Arqultetura da Universidade de Minas Gerais 
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Ensino Superior 

No ANO seguinte ao da inauguragao da Nova Capi
tal, foi para ela transferida a Faculdade Livre de 
Direito, dando-se assim inicio ao ensino superior. 

0 Municipio disp6e de 3 Universidades: Fede
ral de Minas Gerais, Cat6lica de Minas Gerais e de 
Neg6cios e Administragao. Esta Ultima em fase de 
oficializagao. Possui ainda varias unidades indepen
dentes isoladas. A Cidade Universitaria, na Pam
pulha, esta em fase de construgao, com sua Reitoria 
j a funcionando. 

A Untversidade Federal comp6e-se dos se
guintes estabelecimentos: Conservat6rio de Musica, 
Escolas de Belas Artes, de Arquitetura, de Bibliote
conomia, de Enfermagem Carlos Chagas, de Enge
nharia, de Veterinaria, Farmacia e Bloquimica, 
Faculdades de Ciencias Economicas, de Direito, de 
Fllosofia e Ciencias Humanas, de Educagao, de Me
dicina, de Odontologia, Filosofia - Departamento 
de Hist6ria Natural (ex-Instituto Central de Cien
cias Biol6gicas) , de Letras, Institutos Central de 
Geo-Ciencias, de Fisica, de Matematica, de Quimica, 
num total de 20 unidades. 

Estavam matriculados, no inicio do ano letlvo 
de 1968, 8. 206 alunos. 0 corpo docente compunha-se 
de 1.474 professores. Concluiram cursos, em 1967, 
1.116 alunos. 

A Universidade Cat6lica e formada dos seguin
tes estabelecimentos: Escola de Servigo Social, Es
cola Superior de Cinema, Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras Santa Maria, Faculdade de Di
reito, Instituto Politecnico e Instituto de Psicologia. 
Lecionavam 297 professores para 2.448 alunos, em 
1968. Concluiram seus cursos, em 1967, 375 estu
dantes. 

Os Estabelectmentos Isolados sao: Academia de 
Policia de Minas Gerais, Escola de Educagao Fisica 
de Minas Gerais (agregada a Universidade Cat61ica), 
Faculdade de Enfermagem Hugo werneck (agregada 
a Cat61ica), Escola de Engenharia Kennedy, Escola 
de Saude Publica, Faculdade de Ciencias Medicas 
(agregada a Cat6lica) , Faculdade de Filosofia, Cien
cias e Letras, Faculdade de Engenharia de Belo 
Horizonte, Escola de Engenharia Governador Maga-
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lhaes Pinto, Faculdade de Ciencias Economicas Ad
ministrativas e Contabeis, Institute Municipal de 
Ciencias Contabeis. Matricularam-se 2.423 alunos, em 
1968, e lecionavam 352 professores. Terminaram seus 
cursos, em 1967, 430 alunos. 

Ensino Medio 

Pouco depois de instalada a Nova Capital, em 
1898, iniciou-se o ensino mectio, atraves da Escola 
Normal Livre, fundada pelo Padre Francisco Mar
tins Dias. No ano seguinte, transferiu-se de Ouro 
Preto para Belo Horizonte o Externato do Ginasio 
Mineiro. 0 ensino profissional, dos primeiros a 
surgir na Cidade, era ministrado pela Escola 
Opera ria. 

Em 1967 ja se elevava a 127 o numero de estabe
lecimentos. Na Capital mineira, funcionavam 211 
cursos (134 de ensino secundario, 34 de ensino nor
mal, 39 de comercial e 4 industrial) . 

0 Municipio ocupava, em 1966, com 106 esta
belecimentos e 195 cursos, o 3.o lugar, precedido de 
Sao Paulo, com 623, e Guanabara, com 620, e seguido 
por Recife, com 174, e Porto Alegre, com 155 cursos. 
Manteve a coloca<;ao quanto ao numero de alunos 
matriculados no inicio do ano letivo. Vindo em se
guida o Rio de Janeiro, (GB) e Sao Paulo (SP) e 
antes de Porto Alegre e Recife. Em 1967 o numero de 
alunos matriculados era de 80.909. 

Com 3. 249 professores em exercicio em 1966, 
(professor-estabelecimento), desceu para o 4.o lugar 
sob esse aspecto, antecedendo-o Rio de Janeiro (GB), 
Sao Paulo (SP) e Porto Alegre e sucedendo-o 
Recife e Salvador. 

Ensino Primario 

SEGUNDO o Censo Escolar do Brasil, de 1964, 83,4% 
das crian<;as de 7 a 14 anos freqiientavam escola 
em Belo Horizonte (areas urbana e suburbana, 
83,7% e rural, 78,7%). Estas percentagens sao bern 
superiores a media do Estado (65,4%), do Pais 
(66,1%) e s6 e superada pela da Guanabara (92,6%). 

Ravia 4.739 professores regentes de classe e 
1.168 nao regentes. 

Dos regentes de classe 4.308 eram normalistas 
do sexo feminino (202 na area rural) e 99 do 
masculino (1 na rural), e 315 nao normalistas do 
sexo feminine (26 na rural) e 17 do masculino (1 na 
rural) . Dos nao regentes de classe, 1.157 eram do 
sexo femlnlno (24 na rural) e 11 do masculine (to
dos nas areas urbana e suburbana) . 
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As crian<;as recenseadas estavam ass!m situadas: 

CRIANQAS RECENSEADAS 

DISCRIMINAQAO De 7 a 14 anos 
De 0 a 
14 anos Freqiientam Total escola 

Belo Horizonte ........... 321 568 149 547 124 680 

Areas urbana e subnrbana 298 357 139 702 116 929 
Area rural. .............. 23 211 g 845 7 751 

A instru<;ao pril;llana, iniciada por 2 escolas 
publicas existentes a epoca da inaugura<;ao e pelos 
Colegios "Cassao", "Progresso" e da "Imaculada 
Concei<;ao", no inicio do ano letivo de 1967, estava 
a cargo de 390 estabelecimentos de ensino primario 
comum e de 128 unidades escolares de ensino pri
mario supletivo nos quais lecionavam 7.128 profes
s6res a 183.368 alunos matriculados. 

Belo Horizonte foi, em 1965, o 4.o Municipio 
de Capital de maior corpo docente e de maior 
numero de salas de aula, precedido apenas pela 
Guanabara, Sao Paulo e Porto Alegre e o 3.0 quanto 
ao numero de alunos matriculados. 

Nos estabelecimentos de ensino primarzo 
comum, matricularam-se 151.390 alunos em 1967. 
Ravia 2.273 salas de aula, onde lecionavam 6.211 
profess6res (15. 907 normalistas em exercicio). 

0 ensino primario supletivo era constituido por 
124 unidades escolares mantidas pelo Estado e 4 por 
particulares. Lecionavam 966 profess6res (960 esta
duais e 6 particulares). No inicio do ano letivo de 
1967, matricularam-se 31.978 alunos. 

Bibliotecas 

ENTRE os grandes motivos de atra<;ao cultural da 
Capital M!neira, estao suas 66 b!bliotecas. 
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Segundo a categoria, 32 sao especializadas, 9 
universitarias e 25 populares. 

Sao pertencentes a entidades federais, 14 biblio
tecas, a estaduais, 17, a municipals, 1 e a parti
culares, 34. 

Funcionam, ainda, diversas bibliotecas peque
nas, com acervo inferior a 300 volumes. 

No c6mputo total de consultas (em bibliotecas 
populares, especializadas e universitarias) a Capital 
Mineira, com 636.616 consulentes, em 1965, foi 
superada apenas por Sao Paulo (SP) e Rio de 
Janeiro (GB), embora se coloque em 7.o lugar entre 
os Municipios de Capital, quanto ao nfunero total 
de bibliotecas. 

Muse us 

Museu Abilio Barreto - Contrastando com a mo-
derna arquitetura do mais 

elegante bairro da Capital - a Cidade Jardim, 
ergue-se a sede da "Fazenda Velha do Leitao", 
(mico remanescente do antigo Curral del-Rei. Nela 
se acha instalado o ex-Museu Hist6rico, atualmente 
Abilio Barreto, inaugurado a 18 de fevereiro de 
1943, depois de restaurado pelo Servi~o do Patri
m6nio Artistico Nacional. 

0 seu nome atmil e uma justa homenagem ao 
seu criador, Abilio Barreto, grande historiador e 
idealista. 

Dentre as preciosidades de suas magnificas 
cole~oes, destacam-se: maquete, em gesso, do 
arraial de Curral del-Rei (proje~ao minuciosa de 
t6da a area incluindo a Fazenda do Leitao); 
completo documentario s6bre a funda~ao da 
Capital: originals dos atos oficiais, plantas de 
edificios publicos, cadernetas de campo e demais 
petrechos utllizados pelos construtores, etc.; loco
motiva "Mariquinha", que transportou homens e 
materials para a Nova Capital; altar (pintura a 
ouro) da antiga Igreja da Boa Viagem; uniformes 
da antiga Guarda Nacional; mobiliario do palacio 
do governo e das secretarias de Estado, quando 
em Ouro Preto era Capital, e inumeras outras. 

Considerado centro notavel de atra~ao turis
tica, visitam-no anualmente caravanas de todos os 
Estados brasileiros e inumeros estrangeiros. Em 
1967, o Museu foi visitado por 20 .445 pessoas, no 
total incluidos 3. 850 estudantes. 

As centenas de pe~as de cunho hist6rico, que 
formam o acervo do Museu Abilio Barreto, merecem 
cuidados especiais de conserva~ao, classifica~ao e 
cataloga~ao, constituindo as cole~oes de pintura, de 
escultura, de armas, de cedulas, de indumentarias 
e documenta~ao em geral. 
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Museu de Arte de Bela Horizonte - Oterece ao 
visitante a 

perspectiva fiel do grau de evoluc;ao artistico
cultural de Minas Gerais e em particular da Capital. 

Projetado por Oscar Niemeyer, em estilo mo
derno, o edificio tern dois andares e localiza-se no 
aprazivel Lago da Pampulha, a dez minutos do 
centro da Cidade. 0 predio em si, pela beleza do 
conjunto e pelas instala<;6es, assim como pela 
harmonia de linhas, e objeto de admirac;ao, sendo 
ponto de referencia especial em todos os guias 
turisticos. 

Instalado em 1957, o Museu e administrado 
pela Prefeitura de Belo Horizonte. A destinac;ao 
inicial do edificio e indicada pelo nome primitivo 
- Cassino da Pampulha. 

Ao lado da amostra permanente do mais alto 
valor artistico, freqiientemente se realizam no 
local conferencias, exposic;6es de pintura e desenho 
e outras reun16es de ambito cultural. 

Museu de Arte 
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0 acervo do Museu de Arte compreende tra
balhos de autores nacionais e estrangeiros em pin
tura e escultura, gravura, tape((aria e raridades de 
incontestavel valor. 

No ano de 1967, o numero de visitantes foi de 
36.192 pessoas. Somente em maio o Museu recebeu 
638 turistas. 

Durante o ano foram realizadas as seguintes 
exposi((6es: Igrejas e arquitetura contemporanea da 
Polonia; pinturas do Acervo; Manabu Mabe -pin
turas; Gravuras nacionais e estrangeiras; colagens 
de Luiz Solari; 40 gravadores norte-americanos; 40 
pinturas norte-americanas (reprodu((6es) ; Frank 
Kafka (vida e obra) ; Icomenius (vida e obra) ; 
artistas mineiros (obras do acervo), Conjunto de 
Balet do Teatro Municipal do Rio de Janeiro; 2.a 
exposi((ao das Obras em Gravuras nacionais; Re
cital Baudelaire (tradu((ao de Guilherme de Almei
da) ; Exposi((ao de Grafica Contemporanea Alema 
depois de 1946; 22.o Salao de Belas Artes. 

Para as atividades culturais de 1968, foram pro
gramadas exposi((oes que incluiram representa((6es 
valiosas de autores nacionais e estrangeiros nos se
tores da pintura, grava((ao, escultura, arquitetura, 
cinema, etc . 

Museu de Arte e Hist6ria - Notavel reposit6rio de 
preciosidades do nos

so passado e o Museu de Arte e Hist6ria, situado a 
rua Padre Eustaquio, 1.442. Organizado e mantido 
gragas aos esforgos do historiador Vicente Racioppi, 
o Museu de Arte e Hist6ria e uma pagina vibrante 
de brasilidade. Suas magnificas pe((as hist6ricas, a 
exuberante documenta((ao, remontam aos tempos do 
Imperio e trazem ate nossos dias a hist6ria de Minas, 
da Inconfidencia e, em particular, da Capital Mi
neira desde Ouro Preto. Como contribui((ao ao estudo 
de nossa evolu((ao hist6rica, o Museu se inscreve 
como Institui((ao de primeira grandeza. 

0 acervo compreende milhares de livros, docu
mentos raros e cole((6es de escultura, pintura, fila
telia, numismatica, armas, bandeiras e espadas, me
dalhistica, ceramica, etc. 

Divulga[ao 

A 7 de setembro de 1895, o Padre Francisco Mar
tins fazia circular o primeiro numero do "Belo Hori
zonte", fundando assim a imprensa local. 0 segundo 
jornal foi "A Capital", fundado em 28 de janeiro 
de 1896. De 1895 a 1899, surgiram 11 jornais. Foi 
nesse periodo, a 12 de junho de 1898, que o "Minas 
Gerais", 6rgao oficial dos Poderes do Estado, passou 
a circular na Nova Capital. 
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Atualmente, a divulga<;ao na Capital Minelra 
faz-se atraves de 36 peri6dlcos, 10 esta<;oes radiodl
fusoras e 4 estac;oes televlsoras. Funcionam 61 
tipografias e 42 livrarlas. 

Associafoes Culturais 

DozE literatos fundaram uma sociedade "sui
-generis": os "JardineiroJ do Ideal" com a finalidade 
de incentlvar as letras, as artes, a soclabilldade. 
Uma de suas belas realizac;oes foi a serie de 12 
palestras literarias - as primeiras que se pronun
ciaram na Capital -, encerradas por Augusto de 
Lima, a 10 de outubro de 1900. 

Hoje, entre as 39 Associac;oes Culturais, desta
cam-se as Academias de Letras: a Mineira, a Belo
rizontina, a Municipalista, Academia de Trovas e 
Instituto Hist6rico e Geografico de Minas Gerais. 

Diversoes 

A PRIMEIRA tentativa de esporte foi a de urn prado 
de corridas, feito em 1898, mais tarde cristalizado 
no "Derby Mineiro", que teve por continuador o 
"Jockey Clube". 

Nos meses de ag6sto e outubro, tern lugar a cha
mada Festa do Rosario, evocac;ao as figuras de 
Chico Rei e da Prlncesa Isabel, onde se destacam 
os "Ternos de Moc;ambique", "Congado", "Guarda 
de Caboclo", de "indio", de "Catope" e de "Vilao", 
com indumentarias pr6prias e ex6ticas, rendendo 
homenagens a Nossa Senhora do Rosario. 

Mais antiga que a do Rosario, e a Folia de 
Reis, na qual · se celebra o nascimento de Cristo. 
Em Belo Horizonte ha, apenas, 3 Folias de Reis. 
0 numero de componentes de uma Folia varia 
entre 10 e 30. 

Cinco teatros - o Francisco Nunes, com 952 
lugares, o Marilla, com 350, o da Radio Jornal, 
com 580, o Palacio do Radio, com 300, e o da Im
prensa Oficial, com 480 - e 47 cinemas, com 41.559 
poltronas, sao as casas de espetaculo em Belo Hori
zonte. 

Acha-se em construc;ao o predio do Palacio das 
Artes que consta de tres blocos, sendo o primeiro 
para exposic;oes e os demais para audit6rios. Urn 
dos teatros tera capacidade para 600 cadeiras e o 
outro duas mil. A inaugurat;ao do teatro maior esta 
prevista para o comec;o de 1969 e, segundo os res
ponsaveis pela obra, sera dotado de excelente acusti
ca, maquinaria de palco e servit;o moderno de som. 
luz e ar condiclonado. 

Nos ultimos anos, Belo Horizonte ganhou quase 
uma dezena de modernos clubes. Na Pampulha, 
estao alguns dos mais importantes, como o Pam-
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pulha late Clube, o late e o Jaragua. Na montanha 
ha outros, como o Country, o Campestre, o Morro 
do Chapeu e o Retiro das Pedras, cuja piscina, 
parte encravada em rocha, outra construida em 
linhas modernas, e motivo de atrac;ao pela beleza 
de seu formato original. 0 Minas Tenis Clube e o 
Autom6vel Clube mantem - a tradic;ao dos clubes 
antigos. Contam-se 174 associac;6es desportivas. 

Para a vida noturna da Cidade, ha 22 boites. 
Com varios "play-grounds", em pleno centro 

da Cidade, esta o Parque Municipal, o mais impor
tante jardim publico de Belo Horizonte, construido 
pelo arquiteto-jardineiro Paul Vilon. Destaca-se 
pela dimensao da area e beleza da arborizac;ao. Ai 
se erguem o Teatro Francisco Nunes e o Palacio 
das Artes. 

URBANIZA~AO 

CIDADE trac;ada e construida segundo plano preesta
belecido para servir de sede do Governo Estadual, 
Belo Horizonte oferece todos os elementos de 
progresso e conforto social, necessarios a uma 
grande Capital. lnspirado na urbanizac;ao de La 
Plata, o projeto inicial tinha personalidade propria. 
Conservou-se com carinho a preocupac;ao de geo
metria regular, de disciplina estetica. Entretanto, 
o que fora previsto para 80 anos, em menos de 
50 se achava superado. Belo Horizonte, hoje, ultra
passa todas as previs6es. 

No exercicio de 1967, contaram-se 1.590 edifi
cac;6es novas em area total de 627.241 m' (394,50 m• 
a edificac;ao media) . 0 numero de andares se ele
va va a 2 . 561. Nos predios construidos, 3 . 711 unida
des destinavam-se a residencias. Houve 353 acresci
mo representando 61.171 m'. 

0 custo total das edificac;6es atingiu a NCr$ 105,8 
milh6es, sendo de NCr$ 169,00 o prec;o medio do 
metro quadrado. 

Os servic;os publicos tern sido preocupac;ao de 
quantos foram ou sao responsaveis pela adminis
trac;ao da Cidade. Noticias da epoca revelam que, 
pouco antes de iniciar seus trabalhos, a Comissao 
Construtora mandou instalar uma rede provis6ria 
de distribuic;ao de agua, com 29 torneiras e 15 
chafarizes publicos. Em junho de 1897, estavam 
concluidas as obras para o abastecimento de agua. 
os servic;os de canalizac;ao e esgotos ficaram con
cluidos pouco antes da inaugurac;ao da Capital. 

A extensao das redes de distribuic;ao, inclusive 
das subadutoras, e de 750 km e o numero de 
ligac;6es aos consumidores se eleva a 63. 026. 
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Em 1951, foi criado o Servi<;o de Po<;os Arte
sianos, com a finalidade de promover o estudo e 
aproveitamento dos len<;6is de aguas subterraneas 
para suprir as deficiencias do abastecimento, prin
cipalmente nas zonas perifericas da Capital. De 
1952 a 1967, perfuraram-se 110 pogos, com vasao 
diaria de 47.661 litros. 

Destinado ao reforgo do abastecimento de agua, 
o Sistema Adutor do Rio das Velhas, projetado para 
solucionar em definitivo o problema, acha-se em 
franca execugao, com 85 % das obras ja construidas, 
compreendendo captagao, tratamento, adu<;ao e re
servagao. ll:ste sistema devera entrar em funciona
mento em abril de 1969, aduzindo, em primeira eta
pa, 3,2 metros cubicos por segundo. 

Em 1967, contavam-se 66 reservat6rios, com 
capacidade de 115 milh6es de litros sendo as aguas 
captadas de 7 c6rregos e 110 pogos artesianos. 

Preteltura de 
Belo Borlzonte 
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A rede de esgotos mede cere a de 500 km de 
extensii.o, contando-se 43 mil predios esgotados. A 
rede de aguas pluviais cobre 192 km. 

A 11 de dezembro de 1897, vespera da instalac<ii.o 
da Capital, foi inaugurada a iluminac<ii.o eletrica, 
originaria da Represa do Freitas, com o aprovei
tamento de uma queda de agua do Arrudas. Sua 
capacidade era de 150 cv. 

Em virtude da alta expansividade da indlistria, 
a potencia instalada deixou de corresponder a 
dema:-_da. Houve, entao, racionamento. Para suprir 
essas e futuras deficiencias, a err..presa fornecedora, 
Companhia F6rc<a e Luz de Minas Gerais, passou 
a adquirir energia, para revenda aos consumidores, 
da ACESITA, Usina do Gafanhoto (pertencente ao 
Estadol, CEMIG, Furnas, Tres Marias e Companhia 
Paulista de F6n;a e Luz. 

Existem empresas autoprodutoras de energia 
como a Cia. Industrial Bela Horizonte, que em 1967, 
produziu 15.383 mil kWh e a Cia. de Cigarros Souza 
Cruz, 1. 180 kWh e outras. 

100% 

PARTICULAR 

CONSUMO DE ENERGIA 

ELETRICA 

POBLICO 

[] L uz D Report•ci5es 

mll Fi5r~o ( •nd.) . • Logrodouros 
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As liga<;oes eletricas domiciliarias eram em 
nfunero de 131.152, em 1967. 

ESPECIFICAQii.O 

Consumo publico .. 
Logradouros .... 
Reparti~es .. 

Consumo particular ............ . . 
Luz ... ... .. .. .... . 
ForQa (para industria) 

TOTAL. . . . . . . . . I 

CONSUMO DE ENERGlA 
EL~TRICA 

Quantidade 
(1 000 kWh) 

45 621 
12 654 
32 967 

651 125 
353 122 
298 003 

696 746 

Valor 
(NCr$ 1 000) 

2 637 
184 

2 453 

32 465 
24 032 
8 433 

35 102 

Santa Casa de Miseric6rdia 
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SAO DE 

0 MUNICiPIO disp6e de bern organizado servigo de 
assistencia hospitalar, de carater oficial ou mantido 
por associag6es e por particulares. 

Os hospitals e sanat6rios existentes prestam 
relevantes servigos nao s6 a populagao belorizontina 
como a de todo o Estado e de outros pontos do 
Pais. Varias clinicas e sanat6rios estao instalados 
na cidade de Belo Horizonte, como tambem, nos 
arrectores. 

Ha 55 estabelecimentos, com um total de 8.413 
leitos. Para tratamento, sem necessidade de hospi
talizagao, o Municipio oferece postos de saude, 
puericultura e ambulat6rios num total de 89. 

No inicio de 1968, contavam-se 1. 953 medicos, 
572 farmaceuticos, 906 dentistas e 395 enfermeiros, 
no exercicio da profissao. Ern funcionamento, 263 
farmacias. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

E POLITICOS 

0 GOVERNO Federal, em Belo Horizonte, arrecadou, 
no exercicio de 1967, NCr$ 162,4 milh6es; o Estado, 
NCr$ 71,1 milh6es e o Municipio, NCr$ 37,8 milh6es 
(tributaria, NCr$ 22,3 milh6es) . As despesas da Pre
feitura, no mesmo ano, atingiram NCr 36,8 milh6es. 

ARRECADACAO 

N C • $ 1.000.000 

250- [] FEOERAL 

D ESTAOUAL 

• 
150-
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De 1962 a 1967, processou-se da seguinte forma 
a arrecada<;ao no Municipio: 

ARRECADAQAO 

Federal Estad ual Municipal 
ANOS 

Total Valor % Valor % Valor % 
(NCr$ s:>b:·e (NCr$ sabre (NCr$ sabre 
1000) o total JOOC) o total 1000) o total 

--- -------- ----- -----
1962 .... 22 928,1 12 530,5 1 54,7 7 383,8 32,2 3 013,8 13,1 
1963 .... 46 539,1 26224,0 56,3 1~ 396,8 33,0 4918,3 10,7 
1964 .... 70 870,4 46 708,0 65,9 15670,2 22,1 8 492,2 12,0 
1965 ... . 129 422,0 73 301,0 56,7 39090,5. 30,2 17 030,5 13,1 
1966 .... 243 349,1 123 429,3 50,7 84 739.3 34,8 35180,5 14,5 
1967 .... 271 259,5 162 375 0 59,8 71 112,8 26,2 37 771 7 140 

0 Or<;amento Municipal para o exercicio de 
1968 previa receita de NCr$ 66,9 milh6es, sendo 
NCr$ 30,9 milh6es de renda tributaria, e fixava igual 
despesa. 

Representafao Politica 

EsTii.o sediadas em Belo Horizonte a Assembleia 
Legislativa Estadual, com 82 deputados, e a sua 
Camara de Vereadores, com 21 edis. 

Estavam inscritos, em 31 de agosto de 1968, 
379.246 eleitores, em Belo Horizonte. 

NOTAS PARA 0 TURJSTA 

EM visita a Belo Horizonte, mesmo de passagem, 
logo o turista se sente dominado pelos encantos 
da cidade - os encantos do clima, da paisagem 
urbana e da natureza. E ate do ceu, que e em geral 
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Museu mst6rlco Foto "Manchete" 
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limpido, de um azul translucido, quase que de ja
neiro a dezembro. Ha multo o que ver na cidade -
a vida dinamica no centro, com movimento in
tenso, edificios ganhando altura; o desenvolvimento 
dos bairros residenciais; os parques, os monumentos, 
os templos. 

Fen6meno expressivo de Belo Horizonte e a 
disseminac;ao, cada vez maior, de narcas da arqui
tetura moderna, que desde ha anos se imp6s aos 
mineiros e ganhou terreno de forma surpreendente. 
Os pioneiros do estilo funclonal ali encontraram 
campo propicio as mais arrojadas experiencias. 
Neste particular, Pampulha tem un significado 
especial na fisionomia da cidade. 

De Belo Horizonte pode o turista viajar com 
destino a cidades que sao atrac;oes autenticas, pelas 
reliquias hist6ricas que representam, como Sabara, 
Ouro Preto, Congonhas, etc. 

A seguir, rapidas indicac;oes para o visitante 
da Capital Mineira. 
Museu Hist6rico de Bela Horizonte (Abilio Barreto) 
- Localizado na antiga Fazenda Velha do Leitao, na 
Cidade Jardim - unico predio intacto que resta do 
antigo arraial de Curral d'El-Rey, cuja construc;ao 
data de 1883. A denominac;ao "Fazenda Velha do 
Leitao" provem do C6rrego do Leitao, que banha par
te da cidade. Em 1894 essa casa-grande foi desapro
priada pela Comissao Construtora da Nova Capital, 
pelo valor de 40 contos de reis. 0 Museu Hist6rico 
foi criado por ato do prefeito Juscelino Kubitschek, 
pelo Decreto-lei n.0 91 , de 26 de maio de 1941, tendo 
sido inaugurado dois anos depois, a 18 de fevereiro. 
Pampulha - Centro de atrac;ao turistica, pela 

befeza natural, pelas construgoes 
modernas, pelas sedes de organizac;oes culturais e 
desportivas. Localiza-se a poucos quil6metros da 
area urbana de Belo Horizonte. Ha conduc;ao abun
dante. 
Igreja de Sao Francisco de Assis - Templo que 

se torn o u 
famoso, em ambito internacional, pela sua 



Igreja Sao Jose 
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fisionomia arquitet6nica modema - obra do 
arquiteto Oscar Niemeyer -, pelos murals que 
apresenta, de Candido Portinar:, e pelos jardins 
de Burle Marx. Edificio de concreto armado, em 
linhas harmoniosas. Em virtude de controversias 
suscitadas nos meios artisticos e religiosos, s6 mui
tos anos depois de construido o templo conseguiu 
sua consagrac;:ao. 
Avenida Pampulha - Uma larga e extensa via, que 

contorna todo o !ago da 
Pampulha e cuja construc;:ao foi iniciada em 1940. 
Tern a extensao de 18.400 metros, com 15 me
tros de largura - 9 para a pista e 3 para cada !ado 
dos passeios. Do !ado interno, a Avenida e ar
borizada com palmeiras imperials. Sao infuneras as 
residencias particulares de acentuado born g6sto ao 
longo da A venida. 
Igreja Nossa Senhora de Lourdes - Dentre os 

mais belos 
templos cat6licos de Bela Horizonte destaca-se a 
Igreja Nossa Senhora de Lourdes, recentemente 
elevada a basilica. :E uma replica da famosa Igreja 
de Lourdes, imponente pelas suas puras linhas 
g6ticas. 
Minas Tenis Clube - Localizado no bairro de 

Santo Antonio, junto a 
prac;:a da Liberdade. :E uma organizac;:ao esportiva 
considerada modelar. Alem da sede social, dotada de 
todos os recursos de conf6rto e luxo, conta -::om· urn 
grande ginasio Ootac;:ao para 10 mil pessoas) , piscina 
olimpica, quadras de v6lei e basquete, campos de 
tenis e parque infantil. 
Parque Municipal - Recanto pitoresco da cidade, 

em pleno centro urbana. A 
sombra das arvores, urn !ago, urn bar, urn parque 
infantil, pistas para ciclistas, alamectas e pontes 
rusticas. 
Prar;a da Liberdade - Urn dos belos logradouros 

publicos de Belo Horizonte, 
todo ajardinado. Ai se encontram localizados o 
Palacio do Governo estadual e as sedes de quase 
t6das as Secretarias de Estado. 



Trecho do Parque Municipal 

Vista dos Jardlns zool6gico e Botaruco 
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Prar;a Raul Soares - Outra pra~a que desperta 
a aten~ao, pela simetria 

dos jardins, pela riqueza de arboriza~ao. Localizada 
na confluencia das Avenidas Augusto de Lima, 
Bias Fortes, Amazonas e Olegario Maciel. Situa-se 
ai o Conjunto Residencial Governador Kubitschek, 
obra corajosa da engenharia urbana brasileira. 
Cidade Industrial (Contagem) - Urn grande 

centro de 
trabalho - hoje urn dos grandes parques industrials 
da America Latina - que merece a visita do 
turista. Esta situada a 15 quil6metros do centro da 
cidade, no vizinho Municipio de Contagem. Principal 
via de acesso: a A venida Amazonas. 
Museu de Arte - Predio moderno, destinado 

inicialmente a urn cassino. 
Projeto igualmente de Oscar Niemeyer. Dois anda
res, em 6nix de varios matizes, chapas de niquel 
inoxidavel, espelharia, pavimenta~ao de vidros 
americanos inquebraveis, tabuas de pau-cetim e 
raiz de nogueira. Esta erguido num promont6rio, 
s6bre o lago. Ai se realizam habitualmente exposi
goes de arte, conferencias, reunioes culturais. 
Casa do Baile - Edificio em forma arredondada, 

construido entre 1941 e 1942, nu
ma ilha artificial, no lado oposto ao museu de Arte, e 
ligado a Avenida Pampulha por uma ponte de 
11 metros de vao. Destinado a reunioes populares, a 
fim de tornar-se urn centro social, conta com urn 
grande salao, de 300 metros de area, para dan~as. 
Paredes de vidro possibilitam a visao da paisagem de 
Pampulha. 
Ilha dos Amores - Urn recanto pitoresco, em 

pleno lago. Foi construida 
artificialmente essa ilha, t6da arborizada e gra
mada, com alamedas estreitas e sombras acolhedo
ras. Esta situada a altura do quil6metro 6, do lado 
direito, s6 podendo ser atingida por meio de barcos. 
Jardim Zoo-Botanico - Localizado as margens 

da represa da Pam
pulha, numa area de 1 milhao de metros quadrados, 
t6da ela arborizada e ajard!nada. A fauna brasileira 



lgreja de N. s.a da Boa Viagem 

Pra.;a Raul Soares 
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esta representada por numerosos exemplares -
aves pernaltas e de rapina, aves aquaticas e pas
saros canoros, bern como antas, veados, on!(aS 
pintadas e pardas, rap6sas, etc. Da fauna exotica 
destacam-se le6es, chipanzes, camelos, veados do 
CeiUi.o, cacatuas, etc. Os visitantes disp6em de urn 
restaurante no local. 
late Golfe Clube - Outro projeto do arquiteto 

Oscar Niemeyer, na Pampu
lha. Dois pavimentos: no primeiro, instala!(6es para 
a diretoria, secretaria, departamentos tecnicos, gara
gem, salas de massagem e de curativos; no superior, 
amplo saHio de festas, com largas varandas dando 
para o !ago. Fora, uma piscina de 25 x 12 metros, 
com ilumina!(ao interna embutida; tres quadras de 
tenis, uma quadra de basquetebol e urn parque in
fantil. E urn dos grandes centros desportivos da 
cidade. 

FONTES 

As informa!(6es divulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria compiladas e fornecidas pela Se!(ao 
de Estatistica da Capital, com a colabora!(ao dos 
Setores de Cadastro e Contr6le e Coordena!(ao e Cri
tica da Inspetoria Regional de Estatistica de Minas 
Gerais. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de 
documenta!(ao municipal do IBE, de diversos 6rgaos 
do sistema estatistico brasileiro, da 1.a edi!(ao da 
monografia, da revista Vida Industrial, ano XIII, 
dezembro 1966, do Servi!(o de Turismo e Recrea!(ao 
da Prefeitura de Belo Horizonte. 





COLEI;OES DE 1110NOGRAFIAS 

s.a. Serie A 

430 - Uruguaiana, RS . 401 - Sao Jose dos Campos, SP . 402 
-Arapongas, PR. 403 - Ouro Preto, MG (2.• edi~lio). 404 -
Botucatu, SP (2.8 edi~i'io). 4')5 - Cachoeiro de Itaof'mirim, ES 
(2.a edi~i'io). 406 - Paranavai. PR. 407 - Nova Friburgo, RJ 
(2.• edi~lio). 408 - Florian6polis, sc (3.• edi~ao). 409 - Ana
polis, GO (3.a edi~i'io). 410 - Limrira, SP. 411 - Itaperuna, 
RJ. 412 - Macapa, AP. 413 - Recife PE n .• edi~aol. 414 -
Valinhos, SP. 415 - Porecatu, PR. 416 - Olinda, PE. 417 ·
Boa Vista, RR. 418 - Canoas. RS. 419 - Porto Velho, RO . 
420 - Palmares, PE. 421 - S? n t o A.ngelo, RS. 422 - Tauba
te, SP. 4.23 - Tiradentcs, ~'lG. 424 - Belo Horizonte, MG. 

2.a Serie B 

101 - Maruim, SE . 102 - Cruz da~ Almas, BA . IO"l - Jatai. 
GO. 104 - Florilnia, RN . 105 - Santa Rita, PB. 106 - Pato 
Branco, PR. 107 - Xanxere. SC. 108 - Piracuruca, Pl. 109 
-Linhares, ES . 110- Pendencias, RN . Ill- Cariacica, ES. 
112 - Teofilo Otoni, MG. 111 - Iguatu , CE. 114 - Goiani
nha, RN . 115 - Ne6polis, SE . 116 - Capela, SE . 117 -
Jca.cupiranga, SP . 118 - Nova Lima, MG. 119 - Candelas, 
BA. 120 - Castanhal, PA. 121 - Mimoso do Sui. ES . 122 -
Cachoeira do Arari, PA . 123 - Guadalupe, PI. 124 - Delmiro 
Gouveia, AL. 125 - Caracarai, RR. 126 - Mazagao, AP. 
127 -Amarante, PI . 128- Nlquelandla, GO . 129- 111arechal 
Deodoro, AL. 130 - Amapa, AP. 131 - Igarape-Miri, PA. 132 
- Rio do Sui, SC 133 - ltamonte, MG. 134 - Domingos 
Martins, ES . 135 - Bom Jesus, RS. 136 - Concei~fi.o da 
Barra, ES. 137 - 6leo. SP. H8 - Nova Venecia, ES. 139 -
Tres Rios, RJ. 140 - Laranjal Paulista, SP. 141 - Cerqueira 
Cesar, SP. 142 - Jaboticabal , SP. 143 - Guariba, SP. 144 -
Ituac;u , BA. 

Acabou-se d e lmprlmlr, no Servl~o Grilftco da FundaQil.o IBGE , 
c.os vln te e sete dtas do mes de fevereiro de mil novecentos e 
sessent~ .. e nove. 
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