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BARBACENA 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FlSICOS - Area: 717 km'; altitude da 
sede: 1.160 m; temperaturas em °C: maxima 
absoluta, 32,1; minima, 8,9; . precipita~ao pluvio
metrica anual: 1.456,4 mm (1967). 

POPULA<)lf.O - 60.855 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1967); densidade demogrcijica: 
85 habitantes por quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 78 estabelecimentos 
industriais, 6 atacadistas, 550 varejistas e 167 de 
presta~ao de servi~os; 2. 000 im6veis rurais 
(IBRA - 1966); 8 agencias banccirias e 2 de 
Caixas Economicas (federal e estadualJ . 

ASPECTOS CULTURAIS ~58 unidades escolares de 
ensino primcirio; 17 de ensino medio, 2 de en
sino superior; 8 bibliotecas, 6 livrarias, 7 tipo
grafias, 9 jornais, 2 esta~6es radiodijusoras e 
3 torres de TV; 3 cinemas, 25 associa~6es cultu
rais, esportivas e recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 576 ruas, 18 pra~as; 8.610 
liga~6es eletricas domiciliares, 2.400 aparelhos 
telejonicos; 8 hoteis, 1 pensiio, 19 restaurantes, 
86 bares e botequins. 

ASSISTENCIA MEDICA - 11 hospitais, com 4.664 
leitos, 6 postos de saude; 45 medicos, 34 dentis
tas, 10 farmaceuticos, 7 entermeiros; 11 far
mcicias . 

VElCULOS REGISTRADOS - (na Prejeitura Mu
nicipal em 1967) - 1 .345 autom6veis e jipes, 
70 onibus, 369 caminh6es, 265 camionetas e 558 
veiculos nao especificados. 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1968 - Receita 
prevista e despesa fixada: 2,3 milh6es de cru
zeiros novos. 

REPRESENTA()li.O POLlTICA - 15 vereadores. 
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MUSEU 

BERN AN OS 

Georges Bernanos 

No mapa turistico de Barbacena existe agora 
um ponto de atrar;iio: o Museu Bernanos, em que 
se transtormou a casa onde viveu, de 1938 a 1945, o 
grande escritor trances; a casa sob cujo teto o "Anjo 
Rebelado escreveu algumas de suas paginas de maior 
vigor, para dar vasiio ao seu elii patri6tico e a sua 
ira sagrada entre a sanha dos inimigos de seu pais 
e da cultura universal. Para o sitio da Cruz das 
Almas, em dada epoca, com a Europa convulsiona
da, se voltaram as atenl}6es do mundo civilizado, 
porque dali, daquele recanto de Minas, partiam as 
express6es mais crispantes de revolta e as palavras 
mais lucidas de advertencia, reflexos de um espirito 
indomdvel e de uma consciencia humana incorrup
tivel. 

Foi aos cinquenta anos que Georges Bernanos 
chegou ao Brasil, com o corar;iio dilacerado pela 
tragedia da Europa. Veio acompanhado da mulher 
e seis filhos, mais um sobrinho, um amigo, medico 
jovem, com a familia. Foi, primeiro, para Itaipava; 
depois, Juiz de Fora, Vassouras e Pirapora, onde 
chegou a escrever Les Enfants Humilies e tentou a 
criar;iio de gado. Numa serie de artigos de jornal, 
tomou posir;iio contra o armisticio, tornando-se, lan
ge da patria, na expressiio de Albert Beguin, o "ins
pirador espiritual da Resistencia" . 
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No dia seguinte ao da declaragiio do armisticio, 
mudou-se para Cruz das Almas, na perijeria de 
Barbacena, indo ocupar a casa que lhe ojereceram 
amigos brasileiros, reunidos ao calor de uma unii
nime admiragiio pelo poder de sua inteligencia e 
bravura de seu espirito. Datam de entiio os peque
nos estudos de analise de problemas da vida poli
tica internacional - estudos que, reunidos, jorma
riam os livros Lettre aux Anglais, Le Chemin de la 
Croix-des-Ames e La France contre les Robots . No 
primeiro desses livros hci um prejcicio que contem 
a expressiio de reconhecimento do grande escritor 
ao povo brasileiro . Ainda em seu sitin Berwmos 
veio a concluir um romance anos antes iniciado -
o admircivel Monsieur Quine . 

A instalac;iio do Museu Bernanos representa a 
justa homenagem do Brasil a memoria de um ex
traordincirio espirito de patriota e pensador politico. 

t Georges Bernanos nasceu em Paris, em 1888. 
Passou a infiincia em Fressin (Pas de Calais), fez 
estudos secundcirios em estabelecimentos religiosos, 
veio a participar da guerra de 1914 . Jornalista, tor
nou-se conhecido pelo cunho panjletcirio de suas 
paginas. Ganhou rename internacional com os seus 
romances, particularmente Sous le Solei! de Satan, 
L'Imposture e Journal d'un Cure de Campagne. 

De regresso a pcitria, depois de sete anos de 
estada no Brasil, onde jizera grandes amigos, Ber
nanos veio a morrer a 5 de julho de 1948. 

Recentemente, joi publicada uma coletanea de 
estudos e depoimentos sabre o notcivel escritor. Ber
nanos no Brasil, organizada pelo prot. Hubert Sar
razin. - Valdemar Cavalcanti. 

Casa de Bernanos 



ASPECTOS 
HISTORJCOS 

BARBACENA teve origem em pequeno aldeamento de 
indios Puris, formado por jesuitas junto as cabecei
ras do rio das Mortes, no sitio denominado Borda do 
Campo pelas primeiras bandeiras que penetraram 
no territ6rio das Minas Gerais. Os indigenas, per
tencentes a na~ao Tupi, habitavam a zona do campo, 
desde a Mantiqueira, e tinham por vizinhos, a leste, 
os Coroados, e, ao norte, os Carij6s. Tendo vindo 
ao sul, espalharam-se pelas regioes de Queluz e 
Congonhas do Campo. Os ultimos representantes 
desses aborigenas desapareceram em meados do 
seculo XVIII. 

Os primeiros povoadores da regiao foram pau
listas e portugueses, procedentes, na maioria, de 
Taubate. Transpondo a Mantiqueira pela garganta 
do Embau, hoje Cruzeiro, desbravaram os sertoes e 
estabeleceram-se no territ6rio. Dedicaram-se de 
inicio a minera~ao e, em seguida, quando ja se en
contrava aberto o Caminho Novo, tambem chamado 
"das partes de Sao Paulo" ou do Rio Grande, a 
lavoura e a crla~ao de gado. Essa empresa foi ini
ciada pelo Capitao Garcia Rodrigues Paes Leme, em 
1698, e terminada com o auxilio de seu cunhado, o 
Coronel Domingos Rodrigues da Fonseca Leme, en
tao j a estabelecido na Fazenda da Borda do campo. 
Como recompensa, receberam ambos varios titulos, 
privilegios e diversas sesmarias ao longo do Cami
nho Novo, por eles aberto. 

como cobrador das entradas e provedor dos 
quintos, o Coronel Domingos Rodrigues da Fonseca 
Leme estabeleceu nas terras de suas sesmarias o 
Registro da Borda do Campo, depois chamado "Ve
lho" e, mais tarde, "do Padre Manoel Rodrigues". 
Vendida a fazenda, em 1724, a Matias Domingos e 
a Francisco da Costa, retirou-se o Coronel Fonseca 
Leme para Sao Paulo, onde faleceu em 1738. 

A primitiva freguesia de Nossa Senhora da Pie
dade da Borda do Campo foi crlada em 1725, pelo 
quarto Bispo do Rio de Janeiro, Frei AntOnio de 
Guadalupe. Foi seu primeiro vigario o Padre Luis 
Pereira da Silva e teve por sede provis6ria, ate 1730, 
a Capela do Borda. Dai a sede da freguesia foi 
transferida para a chamada Igreja Nova, atual Ma
trlz de Barbacena. A conclusao da Matriz data de 
1764. Terminadas, porem, as primeiras obras, foi 
entregue ao culto a 27 de novembro de 1748. Em 
torno da Matriz foi-se formando, desde o inicio da 
construgao, o antigo arraial da Igreja Nova. Por 

I 



7 

sua vantajosa pos1gao comercial entre o Caminho 
Novo e o Velho, que ligavam Minas Gerais, Goias 
e Mato Grosso ao Rio de Janeiro, o povoado pros
perou. Em 14 de agosto de 1791 foi elevado a cate
goria de vila pelo Governador da Capitania, Visean
de de Barbacena - donde a denominagiio -, des
membrando seu territ6rio dos termos das vilas de 
Sao Jose e Sao Joiio del Rei. 

No comego de sua verdadeira e gloriosa hist6ria, 
Barbacena ve-se forgada a festejar a condenagao 
dos In.confidentes, mandando ainda o governo, para 
escarmento do povo, colocar em alta picota, nas 
vizinhangas da igreja do Rosario e a margem da 
antiga estrada real do Rio para Vila Rica, o brago 
direito de Tiradentes. 

Vern, logo depois, a reagao e Barbacena susten
ta, mesmo contra o Governo da Provincia, forte 
campanha pela permanencia de D. Pedro em nossa 
Patria. 

Em representagao ao Principe Regente D. Pedro, 
a 11 de fevereiro de 1822, a vila de Barbacena se 
prop6e para Capital, sede da Monarquia portuguesa, 
entao em crise, oferecendo-se os barbacenenses para 
lutar em defesa do Principe. Faz jus, por essa ati
tude, ao titulo de "nobre e multo leal", que mais 
tarde !he e conferido pelo primeiro Imperador, por 
AI vara de 17 de margo de 1823 . 

Em 1833, converte-se em bastiao de resistencia 
a insurreigao de Ouro Pre to. :E ali, em casa do 
Padre Manuel Rodrigues da Costa, no Registro ve
lho, que se articula o movimento de 10 de junho de 
1842. Mais tarde, participa viva:mente das campa
nhas da aboligao e da Republica, tornando conhe
cidas e respeitadas a cultura de seus eminentes 
filhos e suas tradig6es, tendencias liberals e pro
gressistas. 

Fazendas 1-Iist6t-icas 
SEGUNDO o professor Jose Cipriano Soares Ferreira, 
pertencem ao Municipio de Barbacena as seguintes 
fazendas hist6ricas, algumas das quais de preciosas 
tradig6es: a da Borda, bergo da primitiva par6quia 
de Nossa Senhora da Piedade; a do Registro Velho, 
que ainda conserva a imagem de Nossa Senhora do 
Pilar, o velho missal e paramentos do Padre Manuel 
Rodrigues; a do Ribeiriio (Estagao de Vasconcelos), 
onde nasceram os inconfidentes Padre Jose Lopes 
e Coronel Francisco Antonio; a do Castelo, que foi 
do Padre Antonio da Silva Santos, irmao do Tira
den.tes; a da Cachoeira, que pertencera ao Briga
deiro Jose Vidal; a da Mantiqueira, que teve seu 
nome ligado a celebre quadrilha de salteadores e a 
hist6ria da Inconfidencia; a da Caveira de Cima, 
hoje Assistencia a Alienados, na :Estagao de Sana-
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t6rio, a qual recorda o nome e os feitos do infame 
delator dos patriotas de 1789 . Alem das que trazem 
os names de ilustres barbacenenses: dos Moinhos, 
bergo da familia Armond; a da Conceir;iio, no dis
trito de Livramento, onde nasceu o ilustre homem 
publico, Dr. Crispim Jacques Bias Fortes; o sitio 
Cabangu, a margem da Estrada de Ferro Central 
do Brasil (hoje municipio de Santos Dumont), no 
qual nasceu Alberto Santos Dumont, o Pai da Avia
gao, e, finalmente, as vastas fazendas de criagao 
da familia Sa Fortes, introdutora do gada leiteiro 
de raga e propulsionadora da industria de Iaticinios, 
no Estado de Minas . 

V ultos !lustres 

NASCERAM no Municipio de Barbacena, entre outros 
ja falecidos, varios homens publicos. Entre eles 
cinco inconfidentes: 

Dr . Domingos Vidal Barbosa Lage, lrmii.o do Brtgadeiro 
Jose Vidal. que teve comutada a sua pena de morte e f'oi 
exllado para a llha de Sii.o Tlago de Cabo Verde, onde faleceu 
otto meses depots de sua chegada; 

Coronel Francisco AntOnio de Oliveira L opes, que morreu 
no degredo em Bihe, na Africa; 

Padre Jose Lopes de Oliveira, que sucumblu encarcerado 
na c~lebre fortaleza de Sl!.o Jullao da Barra, em Llsboa; 

Coronel Jose Aires da Inhabane, desterrado em Mocambi
que; e 

Padre Manuel Rod-rigues da Costa, que, ap6s dez anos de 
exlllo em Portugal, logrou regress•« a patrla, sobrevlver aos 
demals lnconfldentes e aqul morrer em avancada !dade. A!Om 
d~sses, cltam-se: 

Dr. Manuel Sa Fortes Bustamante Nogueira, capltii.o•mor 
e Julz das Sesmar!as, pr!me!ro Pres!dente do Municipio, de 
1791/92; 

Mariano Jose Ferreira Armond, deputado 8. Assembleia 
Provincial nas duas prlmelras leglslaturas de 1835/39; 

Mariano Proc6pio, dlretor da Estrada de Ferro D. Pedro II; 

AntOnio Jose Ferreira Armond, fundador da Ee.nta Casa 
de Barbacena. 

Coronel Marcelino Ferreira Armond, 1.0 BarA.o de Pitangui ; 

Comendador Hon6rio Augusto Jose Ferreira Armond, 2.• 
Barao de Pltangu!; 

Belistirio Augusto de Oliveira Pena, Vlsconde de carandal ; 

Manuel de Castro Guimarlles, Barao de Cataguases; 

Camilo Maria Ferreira Armond, Conde de Prados; 

Comendador Francisco de Paula Lima; 

Dr . Francisco de Ass is Pacheco Pena; 

Conselheiro Visconde de Lima Duarte; 

Dr . Jose Rodrigues de Lima Duarte; 

Senador Feliciano de Oliveira Pena e multos outros . 



Conjunto de edificios da Escola 
Preparat6ria de Cadetes do Ar 

Formafl:io Administrativa 

ANTIGO povoado de Borda do Campo. 0 distrito ou 
freguesia foi criado por Alvara de 16 de janeiro de 
1732. Refere-se, ainda, a criac;ao do distrito de Bar
bacena a Lei estadual n.o 2, de 14 de setembro de 
1891. 

A vila foi criada com a denominac;ao de Barba
cena, em 14 de agosto de 1791, verificando-s~ sua 
instalac;ao a 3 de setembro do mesmo ano, desmem
brada do Municipio de Sao Jose del Rei (mais tarde 
Tiradentes) . 

A Lei provincial n.0 163, de 9 de margo de 1840, 
elevou-a a categoria de cidade. 

Pela divisao territorial de 1911 o Municipio com
punha-se dos distritos de: Barbacena (sede), Santa 
Barbara do Tugurio, Desterro do Melo, Carandai, 
Sao Sebastiao do Torres, Bias Fortes, Remedios, San
ta Rita do Ibitipoca, Santana do Livramento, Uniao, 
Ibertioga, Ressaquinha, Sao Domingos do Monte Ale
gre, Pedro Teixeira e Campolide. 

Em 1920, o Municipio apresenta os mesmos dis
tritos, apenas com alterac;ao nos toporumos de San
tana do Livramento e Ibertioga, que passam a deno
minar-se, respectivamente, Livramento e Santo An
tonio do Ibertioga. 

Por Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 
1923, Barbacena sofreu as seguintes modificac;6es: 
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1.a - perdeu o distrito de Santana do Carandai 
(antigo Carandai) que passou a constituir o novo 
Municipio de Carandai; 2.a - o distrito de Sao 
Domingos do Monte Alegre, transferido para o Mu
nicipio de Alto Rio Doce; 3.a - o distrito de Pedro 
Teixeira, transferido para o Municipio de Lima 
Duarte. 

Ainda pela citada lei o Municipio de Barhacena 
foi acrescido do distrito de Padre Brito, com terri
t6rio desmemhrado dos distritos da sede e de Santo 
Antonio do Ihertioga . 

Segundo divis6es territoriais de 1936 e 1937, o 
Municipio compunha-se dos distritos de Barhacena 
(l.O e 2.0 suh-distritos), Bias Fortes, Desterro do 
Melo, Padre Brito, Saldanha, Santa Barbara do Tu
gurio, Remedios, Ressaquinha, Santana do Livra
mento (ex-Livramento) ,kfulnta Rita do IhitiJJoCi> 
Sao Sehastiao do Torres, ~o do !her
tioga e Uniao . 

Pelo Decreto-lei estadual n.O 148, de 17 de de
zemhro de 1938, perdeu os distritos de Bias Fortes, 
Campolide e Ihitipoca para o novo Municipio de 
Bias Fortes. 

No qiiinqiienio 1939-1943, ficou constituido pelos 
distritos de Barhacena n.a e 2.a zonas) , Desterro do 
Melo, Ihertioga, Livramento, Padre Brito, Remedios, 
Ressaquinha, Sitio, Torres e Tugurio . 

Por forl(a do Decreto-lei estadual numero 1.058, 
de 31 de dezemhro de 1943, Barhacena adquiriu para 
o distrito de Ressaquinha parte do territo.rio do dis
trito-sede do Municipio de Carandai e ficou formado 
dos distritos de Barhacena (2 suh-distrito:;), Ango
ritaha, Correia de Almeida, Desterro do Melo, !her
tioga, Oliveira Fortes, Padre Brito, Ressaquinha. 
Sitio e Tugurio. 

A Lei estadual n .o 336. de 27 de dezemhro de 
1948, emancipou o distrito de Sitio, elevado a Muni
cipio, e criou o distrito de Paiva, no Municipio de 
Barbacena . 

Em face da Lei estadual n.0 1.039, de 12 de de
zemhro de 1953, foram elevados a Municipio os dis
tritos de Angoritaha, Oliveira Fortes, Paiva e Res
saquinha, passando Barhacena a figurar, na divisao 
territorial de 1954, com os seguintes distritos: Bar
hacena (sede), Correia de Almeida, Desterro do Me
lo, Ibertioga, Padre Brito e Tugurio . 

Em virtude da Lei estadual n.o 2.764, de 30 de 
dezembro de 1962, os distritos de Desterro do Melo, 
Ibertioga e Tugurio foram elevados a Municipio. A 
mesma lei criou o distrito de Senhora das Dores no 
Municipio de Barbacena. 

Atualmente o Municipio comp6e-se dos distritos 
de Barbacena (sede), Correia de Almeida, Padre 
Brito e Senhora das Dores. 





ASPECTOS 
FISICOS 

0 TERRIT6RIO municipal cobre 717 km" e e atravessa
do pela serra da Mantiqueira, na qual se localiza a 
Cidade. Nasce em seu territ6rio o rio das Mortes, 
celebre em nossa Hist6ria, afluente do Grande. Em 
suas terras predominam as formag6es silico-argi
losas . 

Integrante da zona fisiografica de Campos das 
Vertentes, limita-se com os municipios de Santos Du
mont, Oliveira Fortes, Santa Barbara do Tugurio, 
Desterro do Melo, Ressaquinha, Carandai, Barroso, 
Prados, Sao Joao del Rei, Ibertioga e Antonio car
los. 

A cidade, a 1.160 metros de altitude, dista 
146 km em linha reta da Capital do Estado, rumo 
SSE. Coordenadas geograficas: 210 13' 30" de lati
tude Sul e 430 46' 40" de longitude W. Gr. 

o clima e frio e seco, com maxima de 32,1 °C e 
minima de 8,9oc (1967) . A precipitagao pluviome
trica, no mesmo ano, foi de 1. 456,4 mm. A epoca 
normal de chuvas vai de novembro a margo. 

Entre os cursos que formam a rede potamogra
fica municipal sao dignos de mengao os rios Pomba, 
que nasce em Santa Barbara do Tugli.Iio, urn dos 
mais importantes da Zona da Mata; o Paraibuna, 
com nascente em Santos Dumont, afluente do Pa
raiba; o Doce, que, com a denominac;ao de ribeirao 
Xopot6, se forma em Desterro do Melo; alem do rio 
das Mortes, afluente do Grande . A cachoeira de 
Urubu, no c6rrego Gelado, e urn dos pontos turisti
cos de Barbacena e dista aproximadamente 7 km 
da sede municipal. 

No sistema orografico destacam-se as serras da 
Conceigao, do Sapateiro e a da Mantiqueira, ja re
ferida . 



ASPECTOS 
DEMOGRAFICOS 

No CENso realizado em 1960, a popula~ao de Barba
cena atingiu 66 .545 habitantes . Na mesma ocasiao, 
a popula~ao urbana alcan~ou 44 .938 pessoas, mar
cando acrescimo de 48,1% em rela~ao ao Censo de 
1950. 

0 centro urbano que mais cresceu foi a Vila de 
Tugurio, com 533 pessoas e 75,3 % de aumento, se
guindo-se a Cidade de Barbacena, com 41 .931 pes
soas e incremento de 69,6%. 

0 Municipio e, como se ve, predominantemente 
urbano, com 67,5% da popula~ao Iocalizada na cl
dade e vilas. Segundo o Censo, o numero total de 
domicillos elevava-se a 11.441, dos quais 8.405 no dts
tri to-sede . 

POPULACAO 

l'illJ URBANA D RURAL 

De acordo com estimativa oficial do mE, era 
de 60.855 habitantes a popula~ao de Barbacena em 
1.0 de julho de 1967. Tendo-se em vista os desmem
bramentos sofridos pelo territ6rio, desde 1960, a 
densidade demografica, que era de 46 habitantes 
por quilometro quadrado naquele ano, passou para 
85 hab/ km•. 

EM 1967, o Registro Civil acusou 2.499 nascl
mentos (173 nascidos mortos) , 2.015 6bitos (253 de 
menores de 1 ano) e 400 casamentos . 



ASPECTOS 
ECONOMICOS 

A sericicultura e famosa e a seda de Barbacena 
Ja transpos fronteiraso A agricultura com seus pro
dutos hortigranjeiros e as indii.strias texteis e de la
ticinios tern tambem relevoo A fruticultura produz 
os melhores frutos da regiao e a floricultura exporta 
flores para varios Estados o 

Em setembro de 1968 foi eleita a sua Rainha 
das flores e de 2 a 27 de outubro aberta a 1.a Expo
sigao Regional Agropecuaria Industrial de Barba
cena, quando foi feita amostra da primeira flora
~ao de urn roseiral de 30000 mudas variadaso 

0 Parque de Exposig6es Senador Bias Fortes, 
novo local para feiras e certamens, e ponto de reu
niao para turistas e homens de neg6cioso 
lndzlstria 
A FAZENDA Regional de Criagao, denomin.ada inicial
mente Estac;ao Sericicula, foi criada pelo Decreto 
no0 9 0 662, de 10 de julho de 1912, pelo Presidente 
Marechal Hermes da Fonseca, sendo Ministro da 
Agricultura o Dr 0 Pedro Toledo 0 A nova institui.;ao 
comegou suas atividades em propriedades do Go
verna Federal, no lugar denominado Colonia Rodri
go Silva, nas proximidades da cidade 0 

A 17 de julho de 1912, pelo Decreto noo 90671, e 
regulamentado o fun.cionamento das Esta<'6Ps Seri
ciculas, que tern por objetivo o estudo experimental 
de todos os fatores da produgao sericigena, de modo 
a fornecer aos agricultores os dados para aperfei
goamento dos metodos de cultura e criac;ao do bi
cho da sectao Por Decreto federal noo 22o985, de 25 
de julho de 1933, passou a denominar-se Inspetoria 
Regional de Sericicultura, subordinada a Divisao de 
Fomento da Produc;ao Animal do Ministerio da Agri
culturao Pela Lei delegada no0 9, de 11 de outubro de 
1962, foi transformada em Fazenda Regional de 
Criagao, sua atual den.ominagao 0 

Primeira repartigao oficial especializada, a Fa
zenda Regional de Criagao de Barbacena tern a seu 
credito o fato de haver sido a pionena da sericicul
tura no Brasil, pois efetivamente aqui se plantou 
em definitivo a semente que haveria de germinar e 
difundir-se para outros Estados (Sao Paulo, Parai
ba, Amazonas, Espirito Santo, Santa Catarina, Para, 



15 

etc.). A produgao consolidou-se em Sao Paulo, atra
ves do Servigo de Sericicultura, dependencia da Se
cretaria de Agricultura, sediado na cidade de Cam
pinas. 

A Fazenda Regional de Criagao, que funciona 
ininterruptamente desde 1912, produziu 5. 304 me
tros de tecido de secta animal, em 1967. 

Em 31 de dezembro do mesmo ano, existiam em 
Barbacena 78 estabelecimentos fabris, com 1. 616 
operarios. 0 valor da produgao alcangou NCr$ 10,0 
milh6es, assim distribuido quanta aos aspectos prin
cipals: 

CLASSE E 
Gl!:NRROS DE 
I DUi3TRTAi3 

ESTA
BELECI
:-1ENTOS 

E:ll 
31-12--{)7 

OPE
RARIOS 

E:II 
1967 

VALOR DA 
PRODU\AO 

EM 1967 

Numeros • 
absolutos % sobre 

(NCr$ 1 OOO) o total 
1---1---1--------

lndfistrias de Transfor-
ma~ao ......... 78 1 616 9 999 
Minera;s nao metalicos 11 51 144 
Metalurgica ... ... . .... 3 98 572 
Mecfinica .......... ... 5 59 389 
Madeira ..... ...... .. D 62 321 
111obiliario ......... . .. 5 12 51 
Borracba ...... 3 25 356 
Textil.. ...... 5 I 160 7 121 
Produtos alimentares .. 25 108 971 
Editorial e ~rafica . .. 7 21 40 
Outros generos .. 5 20 31 

INDUSTRIA 

VALOR OPERARIOS 

mil TEXT I L 

[ll PRODUTOS ALIMENTARES 

l\.\\\1 METAUJRGICA 

D OUTROS 

100,0 
1.4 
5.7 
3,9 
32 
0,6 
3,6 

71,2 
9,7 
0,4 
03 
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Entre as industrias de transformat;ao, destaca
-se a textil, que contribuiu com 71,2% para o valor 
global e consiste em fia<;iio e tecelagem de algodao, 
seda animal e vegetal e malharia (meias de algo
dao e nylon) . 

Constituem o parque textil do Municipio as se
guintes empresas: Companhia Textil Ferreira Gui
mariies, Fiat;iio e Tecelagem Sao Jose s. A., Tece
lagem Franco Mineira Brut Ltda., Malharia Cruzeiro 
Ltda. e Fazenda Regional de Cria<;iio (antiga Ins
petoria Regional de Sericicultura) . 

Ocupam o segundo lugar, na escala de valor, as 
industrias de produtos alimentares, que represen
tam 9,7% do montante da produt;iio . Existem 25 
estabelecimentos, que ocupam 108 pessoas, dedica
das quase exclusivamente ao fabrico au manipula
t;iio de carnes, piio e laticinios . Data de 1888 a 
montagem da primeira fabrica de laticinios em Bar
bacena, pelo Dr . Carlos Pereira de Sa Fortes . 

Alem das in.dustrias referidas contam-se varias 
outras na zona rural . 

Gado Abatido 
0 ABATE de gada, em 1966, alcant;ou 3.475 toneladas, 
no valor de NCr$ 4,1 milhoes, correspondentes ao 
abate de 13.781 cabe<;as de bovinos e 12.470 de sui
nos, alem de reduzido numero de caprinos e ovinos. 

Aspecto do parque de exposi~Oes 
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A carne verde de bovino (1.550 t) representou 
63,5% desse valor, o toucinho fresco (739 t) e a car
ne verde de suino (318 t) 16,5 % e 13,5%, respecti
vamente . Os 6,5% restantes foram cobertos por ~0 
outros produtos . 

Agricultura 

A AGRICULTURA barbacenense tern sua maior ex
pressao no cultivo do milho e tomate, na fruticul
tura que se expande e se aperfeic;oa continuamente, 
e na floricultura, cuja produc;ao se distribui para os 
mercados do Rio de Janeiro e Belo Horizonte - ro
sas, cravos e outras flares ornamentals. Em 1966 a 
produc;ao propriamente de fazenda e granja atingiu 
quase NCr$ 1,4 milhiio, cobrindo uma area de 5. 079 
hectares . 

QUANTIDADE VALOR 
AREA Numeros PRODUTOS CULTI-

AGR!cOLAS VADA Volume Unidade absolutos % s6bre 
(ha) (NC.-$ o total 

1 000) ------ ---
Milho .......... . . 4 150 6 105 t 560 40,8 
P~ra ... ........ .. . 300 11 760 1 000 frutos 176 12,9 
Batata-ingl~sa ..... 62 508 t !52 11,1 
Abacate . ......... 68 3 400 1 000 frutos 136 9,9 
Tomate ........ . 33 660 t 99 7,2 
Uva . ... . .. .. .. •.. 19 192 t 77 5,6 
Alho ..... ....... 18 49 t 45 3,3 
Feijlio ...... 213 89 t 27 1,9 
Laranja .........•. 4~ 4 244 1 000 frutos 25 1,9 
Ma\)li ....... 8 753 I 000 frutos 15 1,1 
Arroz .... . ........ 60 101 t I~ 1,0 
Outros( ) . . ... ... 100 - - 46 3,3 

TOTAL.. ..... 5079 - - 1 371 100.0 

(1) Em oulros estllo inluidos banana, caqui, batata-doce, p&sego, mandioca, 
cana-de-acUcar, cebola, limao, tangerina, marmelo, cafe, figo e manga. 

Quanto as flares, a produc;iio atingiu, em 1967, 
a soma de NCr 250,0 milhares, aproximadamente . 
Desenvolve-se, paralelamente, a produc;ao de mudas 
e enxertos (frutas, rosas e plantas ornamentals), 
por suas qualidades disput<tdas pelos municipios vi
zinhos e localidades mais distantes . A cultura de 
frutas de clima temperado obtem resultados com
pensadores, ao lado da pomicultura de climas mais 
quentes. 

Foram cadastrados pelo !BRA, ate 31 de dezem
bro de 1967, 1. 975 im6veis rurais. 

Barbacena e sede de urn escrit6rio local da 
ACAR, com jurisdic;ao sabre o Municipio de Santa 
Barbara de Tugurio e subordinado ao Escrit6rio Re
gional de Juiz de Fora. 

Ha 17 agranomos, no exercicio da profissiio . 
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Pecudria 

A PECUARIA representa fator de importancia na eco
nomla local. 

Os criadores de Barbacena voltam-se prin
cipalmente para a selec;ao de gado leiteiro, es
tando a produc;ao de leite ligada a de queijo, tipos 
Minas, Reno e Prato. Em razao desse objetivo, o l' 
gado puro ou mestic;o de holandes domina os campos 
e vertentes da Mantiqueira. 0 rebanho bovino 
era estimado, em 1966, em 37.770 cabec;as, 
ao passo que os suinos nao ultrapassavam 
o numero de 10.250. Os eqtiinos e muares 
eram calculados em cerca de 2. 000. Ovinos e capri~ 
nos figuravam em numero reduzido. 

No tocan.te ao valor dos planteis, a contribuic;ao 
dos bovinos era de 87,8%, seguida, a distancia, pelos 
suinos, com 8,2%. A produgao de leite elevou-se, no 
mesmo ano, a 6 milh6es de litros, no valor de ..... . 
NCr$ 1,0 milhao. 

Contando ainda com urn plantel avicola de 88 
mil cabec;as, avaliado em NCr$ 173,1 milhares, o 
Municipio produzia nada menos de 300 mil duzias de 
ovos de galinha, no valor de NCr$ 210,0 milhares. 

Ravia ainda a computar 500 kg de mel de abe
lhas e 30 kg de cera, no valor de NCr$ 810,00, bern 
como 235 kg de casulos, avaliados em NCr$ 484,00. 

Realizam-se, periodicamente, exposig6es pecua
rias, no pavilhao Gil de Paula Moreira. A de 1968, 
entre 1.0 e 4 de fevereiro, teve a participagao de 44 
criadores de raga holandesa e o comparecimento 
de 23.000 visitantes. 

Ha cinco veterinarios no exercicio da profissao. 

Comercio e Bancos 
0 OOMERCIO local atende as necessidades de Barba
cena e serve aos Municipios de Barroso, Dores de 
Campos, Prados, Desterro do Melo, Bias Fortes, San
ta Rita de Ibitipoca, Andrelandia, Piedade, Ibertio
ga, Ressaquinha, Senhora dos Remedios, Santa Bar
bara do Tugurio e Carandai . 

Ha 6 estabelecimentos atacadistas e 561 vare
jistas (536 na cidade), aiem de 4 cooperativas: 2 de 
consumo e 2 habitacionais. 

Barbacena exporta leite e laticinios, milho, to
mate, frutas e flores e produtos industrializados, 
principalmente tecidos, meias e postes imunizados 
para as pragas da Guanabara, Sao Paulo, Belo Ho
rizonte e Juiz de Fora, alem dos municipios vizinhos. 

Sao em numero de 7 as agen.cias bancarias que, 
com as duas das Caixas Econ6micas federal e esta
dual, formam a rede de estabelecimentos de credito. 
Sao eles: Banco do Brasil, da Lavoura de Minas 
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Cine Teatro Palace 

Gerais, Credito Real de Minas Gerais, do Estado de 
Minas Gerais, Mercantil de Minas Gerais, Nacional 
de Minas Gerais e de Minas Gerais. 

Os saldos, em 31 de dezembro de 1967, das prin
cipais contas bancarias eram, em milhares de cru
zeiros novos : caixa, em moeda corrente, 369,0; em
prestimos em contas correntes, 3 . 264,3; titulos des
contados, 4 .532,6; depositos a vista e a curto prazo, 
8. 230,1 e depositos a prazo, 301,3 . 

Em 1967, foi o seguinte o movimento da Camara 
de Compensagao : 111.984 cheques no valor total de 
NCr$ 57,1 milh6es, resultando o valor mectio, por 
cheque, de NCr 509,78. No primeiro semestre de 
1968 foram compensados 66.216 cheques no valor de 
NCr 41 ,9 milh6es. 

Barbacena dispunha de 774 estabelecimentos de 
prestaQao de servigos, entre os quais 8 hoteis, 4 pen
s6es, 23 restaurantes (21 na cidade) , 173 bares e bo
tequins (165 na cidade) , 23 barbearias (19 na ci
dade) e 15 institutos de beleza . 

Recentemente foi firmado convenio entre o 
Governo do Estado e o SENAC Regional de Minas 
Gerais para a exploragao do Hotel Grogota como cen
tro de preparagao de mao-de-obra para a ho
telaria. Sera o primeiro hotel-escola da America do 
Sul. 

A tabela abaixo especifica os hoteis com as res
pectivas diarias, em vigor em maio de 1968: 

NOMES ENDERf QO 

I 
PRECO I DA 
DIARIA !NCr$) 
~ SoltAiro 

Hot~! Palace .... P~a. dos Andradas 28,00 15,00 
Hotd Ali an~a .. .. . ... Rua 7 de Setembro 20,00 10,00 
Hotel Central. . . . . Rua Francisco Sa 2~,00 10,00 
Hotel Imper~dor. . .. . . RR - _35, km 2P3 20JJO 90~ 
Hotel Barbacem . ... . . P~a . J oao Pessoa s,oo• 6:oo• 
Hotel Vera Cruz ... Rua Francisco Sa 7.00* 3,50* 
Bote! Sao Jorge .. . .... P~a. Conde P1·ados 6,00* 3,50* 
Hot~ ! N S das Gra<;as Rua 7 de Setembro 6,00* 3,00* 

• !::iem refeicii.o. 



TRANSPORTES E 
COMUNICA<;OES 

0 MuNICiPio de Barbacena e servido pela Via~ao 
Ferrea Centro-Oeste, Linha Antonio Carlos-Lavras, 
e pela Estrada de Ferro Central do Brasil, Linha do 
centro-D. Pedro II-Monte Azul, Ramal de Merces
Santos Dumont-Merces e Variante de Barbacena a 
Carandai, alem de uma rede rodoviaria de 294 km, 
dos quais 23 km de estradas federal (BR-135) , 45 de 
rodovias estaduais e 226 km de municipals. Possui 
ainda urn aeroporto, usado regularmente pela Es
cola Preparat6ria de Cadetes do Ar. 

OESTERRO DO MELO 

CONVENCOES 

As liga~6es de Barbacena com Brasilia, Belo Ho
rizonte, cidades vizinhas e outros centros sao dis
criminadas na tabela seguinte, com os pre~os das 
passagens (em maio de 1968): 
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TEMPO PREQO 
DIS- MBDIO DA 

CIDADES TAN CIA DE PASSAGEM 
(km) VIA GEM (NCr$) 

(bora-
-minuto) 

Brasilia - rodovia ........... 905 17-oo ... 
Belo Horizonte - 8nihus ..... . 165 3-oo 4,48 

- ferrovia . ... 262 {Hj5 5,98-5.43 
AnMnio Carlos- 8nibus .... .. 13 0-30 0,39 

- ferrovia .... 15 Q-40 0,30 
Bias Fortes- ollibus ......... 62 3-10 1,87 
Barroso- onibus .. . ........ 30 ()-40 0,72 
Carandal- onibus ........... 32 0-50 0,95 
Consolheiro I.afaiete- 8nibus 70 HO 1,92 
Desthro do Melo - onihus .. 36 1-30 1,12 
Ihortioga- onibus ........ . .. 4(} 1-30 1,22 
Juiz de Fora- onibus ..... . .. 90 1 .. 50 2,29 

-ferrovia .... ... 101 2-20 3,62-3,30 
Oliveira Fortes- 6nibus .... . . 75 2-25 .. 

- ferrovia ..... 75 2-25 ... 
Prados- onibus ............. 55 2-25 1,66 
Ressaquinha- onibus ........ 18 0-30 0,58 
Rio de Janeiro GB- 8nibus . . 286 6-30 6,67 

- ferrovia 378 800 7,54-6,86 
Santos Dumont- 8nibus .... 47 1-DO 1,16 
Santa B~rbara do Tugllrio -

onibas ... . ................ 30 Q-40 0,72 
Senhora dos Remedios - 8ni-

bus ........... .... 54 2-oo 1,54 
S1o Joiio del-Rei- onihus ... 61 1-30 1,58 

Barbacena conta com 9 linhas urbanas, 3 inter
distritais, 27 intermunicipais e 2 interestaduais, tO
das de onibus. 

EM 31 de dezembro de 1967, estavam registrados na 
Prefeitura 1.345 autom6veis e jipes, 481 caminh6es, 
70 onibus, 265 camionetas e 558 veiculos nlio espe
cifieados. 

Comunicafoes 

LocALIZAM-sE em Barbacena 7 agencias postais e 2 
postais-telegraficas, do DCT, alem de servigo tele
fonico, com 2. 400 aparelhos automaticos, perten
centes a Companhia Telefonica de Minas Gerais, 
com interllgag6es com a Companhia Telefonica de 
Juiz de Fora e Companhia Telefonica Brasileira . 



ASPECTOS 
SOCIAlS 

U,-baniza[ao 
A CIDADE conta com 600 logradouros publicos: 576 
ruas, 18 pra<;as e 6 jardins (o 1.0 jardim denominado 
Jardim Municipal, data de 1882, e deve-se ao Vis
conde de Carandai) . Desses logradouros, 211 sao 
pavimentados, 11 arborizados, 247 beneficiados com 
ilumina<;ao publica e 62 com ilumina<;ao domiciliar. 

A rede de abastecimento de agua data de 30 
de dezembro de 1882, ocasiao em que foram inaugu
rados 6 chafarizes e concedidas 120 penas de agua 
a casas particulares, gra<;as aos esfor<;os do Viscon
de de Carandai. A.tualmente a referida rede serve 
a 5. 874 prectios. 

A. recte de esg6tos cobre 3. 785 prectios. 
Ha 8. 672 liga<;6es eletricas domiciliares, na vol

tagem de 127 e freqiiencia de 60 ciclos/segundo. 

Sat/de 
BARBACENA pode ser considerada importante centro 
de tratamento de doen<;as neuropsiquicas. Alem do 
Hospital-Colonia de Alienados (mantido pelo gover
no estadual), onde se encontram internados doentes 
oriundos dos mais diversos pontos do Pais, e do 
Manic6mio Judiciario do Estado, existem mais cinco 
casas particulares, que se dedicam aquele tratamen
to especializado: Casa de Saude Xavier, Casa de 
Saude Sao Vicente de Paulo, Casa de Saude Sao 
SebastHio, Casa de Saude Santa Isabel e Sanat6rio 
Barbacena. 

Conta ainda o Municipio, no setor medico-hos
pitalar, com a Santa casa de Misericordia, casa de 
Saude Sao Jose, Hospital Ibiapaba e Policlinica de 
Barbacena. Disp6e assim, ao todo, de 4. 664 leitos, 
sendo 4.345 nos hospitais de psiquiatria e 319 nos 
demais. Ha tambem 5 postos de saude e 1 centro de 
puericultura. 

44 medicos, 11 farmaceuticos, 36 dentistas e 7 
enfermeiros, atendem a popula<;ao local. Farma
cias, 11. 
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Religiao 

EM BARBACENA existem 4 templos para o culto cat6-
lico romano - Basilica Menor de Sao Jose, matrizes 
da Piedade e Sao Sebastiao e igreja curada da Boa 
Morte - e 3 igrejas de cultos protestantes : Presbi
teriana, Metodista e Testemunhas de Jeova. 

Festas religiosas tradicionais: a de Nossa Se
nhora da Piedade, a 15 de setembro ; a de Sao Jose 
Operario, de 21 de abril a 1.0 de maio ; a de Sao 
Sebastiao, a 20 de janeiro ; e a de Nossa Senhora 
da Boa Morte, de 5 a 15 de ag6sto . E: esta ultima, a 
de maior significado. 

Igreja da Boa Morte 



ASPECTOS 
CULTURAIS 

CoMo centro cultural que e, Barbacena acolhe es
tudantes dos municipios vizinhos, de outros Estados 
e ate mesmo de alguns paises sul-americanos, prin
cipalmente por se encontrarem ai a Escola Prepara
t6ria de Cadetes do Are a Escola Agrotecnica Diau
las Abreu. 

A Escola Preparat6ria de Cadetes do Ar, com a 
denomina<;iio inicial de Curso Preparat6rio de Ca
detes do Ar, foi criada pelo Decreto n.o 26.514, de 
28 de mar<;o de 1949, do Presidente Eurico Gaspar 
Dutra, sendo na epoca Ministro da Aeronautica o 
Brigadeiro Armando Trompowsky de Almeida e Di
retor-Geral do Ensino da Aeronautica o Brigadeiro 
Antonio Guedes Muniz. 0 curso Preparat6rio de 
Cadetes do Ar iniciou suas atividades, provisaria
mente, na Escola Tecnica de Avia<;iio, no dia 28 de 
abril de 1949, com 201 alunos . A 21 de maio de 
1950 foi promulgada a Lei n.o 1 . 105, transformando 
o curso Preparat6rio em Escola Preparat6ria de ca
detes do Ar. 

0 crescimento efetivo da EPCAR em 1954 de
terminou o deslocamento temporario do 3.0 ano para 
a Escola de Aeronautica do Campo dos Afonsos, no 
Rio de Janeiro. 

0 Comando da EPCAR, pelo Decreto n.0 30 .656, 
de 1956, passou a ser de Brigadeiro-do-Ar, que antes 
era de Coronel-Aviador. 

A EPCAR possui modernas instala<;oes, que cor
respondem as exigencias de urn ensino funcional e 
ativo, alem de uma atualizada biblioteca com cerca 
de 12.000 volumes. Encontram-se matriculados, 
atualmente, 1.132 alunos, vindos de todos os Estados 
da Federa<;iio. 

Com afluencia de consideravel numero de ex
-alunos, ex-servidores e de familiares do corpo dis
cente, e festejada pela Escola a Semana da Asa. 

Colegio Agricola Diaulas Abreu: fundado em 25 
de maio de 1910, com o nome de Aprendizado Agri
cola de Barbacena, iniciando o seu funcionamento 
em 14 de julho de 1913, com a manuten<;ao de dois 
cursos: o Regular e o Anexo. Por decreto de 13 de 
julho de 1933, foi transformado em Escola Agricola, 
compreendendo dois cursos, o de Adapta<;iio e o 
Profissional. Em 1957, a Escola Agrotecnica de Bar
bacena, por Decreto presidencial, passou a denomi-



Escola Preparatoria 
de Cadetes do Ar 
- nucleo prlmarlo 

Prt\dio principal da 
Escola Agrott\cnica 
Dlaulas Abreu 

nar-se Escola Agrotecnica Diaulas Abreu e poste
riormente Colegio Agricola Diaulas Abreu. De con
formidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cagiio, siio mantidos atualmente os seguintes cursos, 
recebendo alunos dos mais longinquos pontos do 
territ6rio brasileiro e ate mesmo do exterior: a) 
Ginasial Agricola; b) Colegial Agricola, com es
pecializag6es (Agricultura e Pecuaria) ; c) Colegial 
de Economia Domestica Rural; e d) Preparagiio de 
Economia Domestica. 

Ha 25 advogados em atividade na Comarca e 
10 engenheiros, alem do corpo medico ja mencionado 
e de outros profissionais liberals. 
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Censo Escolar 

SEGUNDO o Censo Escolar de 1964, o indice de esco
laridade atingiu, no Mt,nicipio, 81 ,3%; nas areas 
urbanas esse indice subi.u a 83,9% e na zona rural 
acusou 68,5%. 

A taxa de alfabetiza<;ao e das mais altas do 
Estado (51,4%) e do Pais (66,1%). 

ESPECIFICAQAO 

Mu nicipio .......... . 

Areas urban3 e suburbana . . 
Area rural. .. 

CRIANQAS RECENSEADAS 

De 0 a 
14 anos 

De 7 a 14 anos 
Total Freqiientam 

escola 
--------]----

20 907 

17 437 
3 470 

9 828 

8 150 
1 678 

7 968 

6 8 
I 150 

FREOlJENCIA ESCOLAR 

Mil crion~o' 
IQ_ 

6_ 

4_ 

• De 7 o t4onos 

~ ~;~~~0entom 

Quanta ao corpo docente, verificou-se n,ue havia 
299 profess6res regentes de classe (252 na~: areas ur
bana e suburbana) , dos quais 293 eram do sexo fe
minino e 64 nao regentes, to <los do sexo feminino. 
Dos regentes, 264 eram normalistas, todos do sexo 
feminino; dos 35 nao normalistas, 29 eram do sexo 
feminino. 

Ensho Primario 
0 ENSINO primario comum contava com 58 unidades 
escolares, entre as quais se destacam 15 grupos es
colares e 27 escolas rurais. Matricularam-se, em 
1967, 10.961 alunos, elevando-se a 372 o numero de 
profess6res. 

Ensino Medio 
No TOCANTE ao e-nsino media, registraram-se 17 uni
dades escolares, sendo 10 do curso secundario, 2 do 
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comercial, 2 do normal, 2 do agricola e 1 do indus
trial. Compunha-se o corpo docente de 417 profes
s6res e o discente de 6. 089 alunos, matriculados no 
inicio de 1967. 

Ministravam ensino mectio: Ginasio Estadual 
Prof . Soares Ferreira (fundado em 1890) , Ginasio 
Tiradentes da PM, Colegio Comercial e Gin.asial 
Crispim Jacques Bias Fortes, Colegio Imaculada Con
ceigao, Colegio Comercial Plinio Alvarenga, Institu
to Tenente Ferreira ( ginasio industrial), Ginasio 
Prof . Hamilton Navarro, Colegio Normal Embaixa
dor Jose Bonifacio e Ginasio 7 de setembro, alem 
dos ja citados Colegio Agricola Diaulas Abreu e Es
cola Preparat6ria de Cadetes do Ar. 

Ensino Superior 
HA. NA CIDADE a Faculdade de Ciencias Econ6micas 
e a Faculdade de Filosofia Mater Divinae Gratiae, 
com os cursos de Ciencias contabeis, Letras e Pe
dagogia. Lecionavam 21 profess6res e foram matri
culados 244 alunos em 1967. 

Outros Ensinos 
ExrsTIAM ainda, no mesmo ano, 17 cursos avulsos, 
freqiientados por 1.132 alunos, nos quais leciona
vam 61 profess6res. 

Cultut·a 

BARBACENA dispoe de 8 bibliotecas. A municipal e a 
mais antiga, pois data sua inaugurac;ao, pelo Vis
·conde de Carandai, de 30 de dezembro de 1882. 
Denomina-se Professor Hon6rio Armond e conta 
atualmente com 3.320 volumes. As demais, parti
culares, pertencem as seguintes entidades : Escola 
Preparat6ria de Cadetes do Ar, com 12 .000 volumes; 
Colegio Agricola Diaulas Abreu, com 2. 700; Colegio 

Colegio Estad ual 
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Imaculada Concei<.;ao - denominada Ruy Barbosa 
- , com 3 . 250; An.darai Esporte Clube, com 1.250 ; 
Clube Barbacena, com 1.650; ICDEU, com 1.500; e 
9.o B . I. da Policia Militar, com 915 . Ha 8 livrarias 
e 7 tipografias . 

Em circulagao regular, Barbacena possui 9 jor
nais : "Correio Mineiro", com tiragem de 5 .000 exem
plares; "Correio de Barbacena", com 2. 500 e "Cor
reio da Serra", com 1. 000 (semanais) ; "Sino Sao 
Jose", com 2 . 000, e "F. Paroquial", com 1.500 (quin
zenais); "Ultima to", com 2 .000, "Spartacus", com 
1.000, e "Abelha", com 1.000 (mensais) , e "0 Astral", 
com 500 (trimestral) . 

No setor de radio, ha duas emissoras: Radio 
Barbacena, prefixo ZYL-8, freqiiencia de 620 kc/ s, 
ondas medias, desde 1947, e Radio Correio da Serra, 
prefixo ZYV-52, freqiiencia de 1.250 kc/ s, ondas 
medias, desde 1962 . Ha retransmissao de 3 canais 
de televisao: Globo, Tupi e Belo Horizonte . 

Cinemas, existem em funcionamento o Palace, 
com capacidade para 1. 002 pessoas, o Orfeu, com 
799, e o Apolo, com 683. 

Entre as 25 associag6es culturais, recreativas e 
desportivas, citam-se o Rotary Club, Lions Club, 
Camara Junior, Instituto Cultural Brasil-Estados 
Unidos, Sociedade Musical e Cultural de Barbacena, 
Lira Barbacenense, Sociedade Musical Correia de 
Almeida, Centro Artistico Musical, Autom6vel Clube, 
Clube Barbacenense, Vila do Carmo Esporte Clube, 
Andarai Esporte Clube, Olimpic Club, Clube de Tiro, 
Caga e Pesca, America Futebol Clube, Aeroclube, 
Associagao Atletica Banco do Brasil e Clube dos 
Piatas, num total de 18 entidades, com cerca de 
7. 500 s6cios. 

Ha duas pragas de esportes: a de Silvio Raso 
e a da Escola Preparat6ria de Cadetes do Ar . 

Vista parcial de Barbacena 



TURISMO 

Hotel 
Grogota 

Diretoria 
de Turismo 

A SEDE municipal, localizada na serra da Mantiquei
ra, oferece ao visitante o belo contraste dos edificios 
modernos de par com velhas construc;6es de estilo 
colonial. 

Alem da Escola Preparat6ria de cadetes do Ar 
e do Colegio Agricola Diaulas Abreu, varios atrati
vos oferece a cidade aos visitantes. 

Cabana da Mantiqueira, tradicional churrasca
ria localizada as margens da Rodovia Rio-Belo Ho-



Vista da "Cabana da Mantiqueira" 

rizonte (BR-135) e a pouca distancia do centro da 
cidade. Ao !ado encontra-se a "Cabaninha", lancho- · 
nete tambem bastante procurada e junto a qual 
existe uma feira permanente de artesanato brasilei
ro. 0 conjunto conta, ainda, com play-ground e 
exposigao de aves para criangas. 

Clube de Tiro, Cac;a e Pesca, no qual se realizam 
competic;6es de tiro ao pombo, com a participagao 
de representac;6es de clubes brasileiros e de alguns 
estrangeiros. 

Muitos sao os monumentos hist6ricos e artis
ticos: 

Matriz Nossa Senhora da Piedade - sede da 
par6quia de Barbacena, localiza-se no Centro Co
mercia!. Sua capela-mor, concluida a 27 de novem
bro de 1749, foi desde logo entregue ao culto e desig
nada para matriz da freguesia. As s6brias linhas 
coloniais sao objeto de permanente conservagao e 
obras de restauragao. 

Pontllhao 



Monumento ao Expedlclonario 

Basilica Sao Jose Operdrio - moderno templo, 
de concepgao arrojada e esmerado acabamento. 

Igreja da Boa Morte, construida em 1815, em 
estilo barroco-colonial; localiza-se em uma colina 
no Bairro da Boa Marte, urn dos mais centrals da 
cidade. Em torno desse templo correm varias lendas. 

Pontilhao, viaduto em pedras, da o nome a urn 
dos principals bairros da cidade. Construido ainda 
nos tempos da Estrada de Ferro Pedro II, ostenta 
em seus dois 6culos a sigla EF PII. 

Herma de Tiradentes, assentada no mesmo local 
em que a Corte de Lisboa fez afixar - segundo a 
tradi<;iio - o brago direito do Protomartir da In
dependencia; e mais a estatua do Dr. Crispim 
Jacques Bias Fortes, o monumento a Forga Ex
pedicionaria Brasileira, a Coluna da Liberdade, a 
herma do maestro Flausino do Vale, a herma de 
Tancredo Esteves, e herma do Padre mestre Correia 
de Almeida, a estatua a Leda e o Cisne, o monumen
to a Santos Dumont. 

Sede da Fazenda Bela Vista - Tida como a mais 
antiga da cidade, construida no mais puro estilo 
colonial brasileiro, encontra-se em boas condi<;oes de 
conservagiio . 



Vista central de Barbacena 

Quartel do 9.0 Batalhao de Infantarla da Policia Mllitar 

Jardim da Liberdade - localizado na Pra.;a Conde de Prados 



ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS 
E POLITICO 

ENTRE os 6rgaos e servigos federais, estaduais e mu
nicipals existentes no Municipio, alem daqueles ja 
mencionados anteriormente, cumpre lembrar a 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do 
Institute Brasileiro de Estatistica, e as coletorias 
federal e estadual. 

Finanfas Publicas 

EM 1967, a Dniao arrecadou no Municipio NCr$ 2,0 
milh6es e o Estado NCr$ 2,7 milh6es. A arrecadac;ao 
municipal foi de NCr$ 1,4 milhao (NCr$ 1,2 milhao 
de renda tributaria) . A despesa municipal realiza
da, no mesmo exercicio, alcan<;ou NCr$ 1,3 milhao. 

0 orc;amento municipal para 1968, previa receita 
de NCr$ 2,3 milh6es e fixava igual despesa. 

A Coletoria federal arrecada tambem nos muni
cipios de Paiva, Desterro do Melo, Ibertioga, Ressa
quinha, Santa Barbara do Tugurio e Oliveira Fortes. 

Representa[ao Politica 

A CAMARA Municipal e composta de 15 vereadores. 
Ate 30 de abril de 1968 estavam inscritos 22 .756 

eleitores. 
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