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1 – INTRODUÇÃO

O dossiê de tombamento do Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni é parte fundamental do proces-

so de preservação do Patrimônio Cultural do Município de Teófilo Otoni. Através do tombamento é conce-

dido ao bem cultural um atributo para que nele se garanta a continuidade da memória. É o ato de reco-

nhecimento do valor cultural de um bem, que o transforma em patrimônio oficial e institui regime jurídico

especial de propriedade, levando-se em conta sua função social.

O Panteão, instalado na Praça Tiradentes, tem importância central na questão identitária do mu-

nicípio pois, ao mesmo tempo que homenageia seu fundador, está localizado no local onde teria se origi-

nado o povoado de Philadelphia, atual Teófilo Otoni. Além disso, o bem é produto das relações políticas e

sociais do século XX, relações estas que envolvem a população da cidade e á liga ao contexto estadual e

nacional.

O Dossiê de Tombamento tem como objetivo fornecer subsídios sobre o bem cultural que, analisa-

dos, permitirão decisão quanto à pertinência do uso desse recurso legal para promover sua salvaguarda. A

metodologia utilizada na elaboração dos trabalhos consiste em pesquisa documental em fontes primárias,

como publicações e fotografias originárias dos períodos e contextos pesquisados; bibliográficas com a utili-

zação de livros, dissertações, revistas e sites que abordam a história da cidade, do bem e da personalida-

de a qual o bem representa; pesquisa de campo para estudo da condição atual do bem assim como de sua

representatividade para a sociedade na qual o bem está inserido; e pesquisa de depoimentos orais; segui-

das da análise dos dados coletados e elaboração do dossiê. Sua elaboração constitui uma das etapas do

processo de tombamento que se dá através de: identificação do bem cultural, tombamento provisório, no-

tificação ao responsável legal, decreto de tombamento, inscrição no livro de tombo e publicação do ato

de tombamento. 

Após o cumprimento de todo processo de tombamento, o dossiê será arquivado e sua divulgação se

dará em locais públicos, com vistas a valorização e proteção, planejamento e pesquisa, conhecimento de

potencialidades e educação patrimonial.
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2 - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

A história da região onde hoje se localiza o município de Teófilo Otoni se inicia nos primeiros sécu-

los de colonização da América Portuguesa com a presença de alguns bandeirantes no século XVI que come-

çaram a penetrar o nordeste de Minas Gerais em busca de metais preciosos. Essas iniciativas, entretanto,

não levaram a um estabelecimento e aprofundamento das atividades na região, lembrando que os maiores

focos mineradores se concentraram no século XVIII e na região em torno de Ouro Preto, Sabará, São João

del Rey, Diamantina e na região do Jequitinhonha, entre outras. Somente no século XIX a região do Mucuri

começou a ser melhor conhecida e ocupada.

Em estudos sobre a região das minas no século XVIII, encontram-se pesquisas que focalizam a im-

portância das áreas periféricas à mineração, onde a lei, a ordem e a fiscalização imposta pela Coroa Por-

tuguesa ora não chegavam, ora não era possível ser colocada em prática. Esses espaços acabavam forman-

do territórios de mando, quando próximos aos centros econômicos ou próximos aos caminhos de escoa-

mento do ouro, representando uma ameaça constante aos carregamentos bem como aos responsáveis pela

sua condução, fiscalização e proteção. Esses territórios sujeitos às emboscadas e propícios ao contraban-

do, assim como aqueles mais afastados mas que também constituíam territórios de difícil fiscalização e

que nem sempre haviam sido efetivamente colonizados, são tratados em muitos estudos como regiões de

fronteira, como sertões, matas, ou outras denominações. Dessa forma, alguns autores tratam a região do

leste de Minas, como também a Serra da Mantiqueira, no século XVIII e  primeiras décadas do XIX como

mata, ou como área de fronteira, por não fazer parte de rotas comerciais e não ter passado por um pro-

cesso de ocupação, embora a região fosse habitada por povos indígenas. A região do Mucuri era, até as

primeiras décadas do XIX “uma região intencionalmente inexplorada para dificultar as saídas para o con-

trabando de metais preciosos, um cinturão de mata que evitava os descaminhos do ouro”.

O século XIX se iniciou com a chegada da família real portuguesa em solo colonial o que levou a

uma busca por maior conhecimento do território. Nesse contexto, houve por parte do governo o incentivo

à vinda de estudiosos, naturalistas, artistas, que passaram a percorrer o território e registrar aspectos na-

turais e humanos encontrados nos seus percursos, contribuindo para o conhecimento e divulgação até mes-

mo fora dos domínios portugueses dos elementos que formavam a América Portuguesa e posteriormente,

ainda no século XIX, o Brasil Império. Saint Hilaire foi um desses naturalistas que registraram aspectos so-

bre a natureza, o  povoamento e a relação deste com os indígenas no nordeste e leste de Minas Gerais.

Com a corte portuguesa na América, a colônia passou a viver um processo de descaracterização

em relação ao pacto colonial que culminou com independência e o estabelecimento de um Estado Imperi-

al. A partir desse momento o Império passou a incentivar o conhecimento, a “civilização” e a manutenção

da unidade das muitas e distantes regiões que compunham o território nacional. Além da preocupação

com a unidade territorial havia a necessidade de se construir e incentivar um sentimento de pertencimen-

to, de identificação da população com o território, havia a necessidade de se construir uma nação. Soman-

do-se a esses fatores, transformações tecnológicas e ideias políticas, econômicas e sociais circulavam in-

ternacionalmente influenciando as relações externas e as políticas internas implementadas pelo governo

imperial no século XIX.
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Destaca-se o universo de valores dos séculos XVIII e XIX voltados para a racionalidade e, nesse sen-

tido, a mata juntamente com os nativos, com os insetos e animais, contrapunham-se às políticas civiliza-

doras.

“A mata, (...) aparecia como enigma a ser decifrado: não mais impenetrável, mas
local a ser domado por amplas desflorestações, dando lugar a fazendas, áreas de

cultivo, aldeamentos para os índios trabalharem e fossem assimilados à sociedade
imperial, trilhas, quarteis de segurança, núcleos de colonização(...)”(DUARTE)

De acordo com os interesses do império, o presidente da província de Minas, Antônio da Costa Pin-

to, contratou o engenheiro francês Pierre Victor Renault para explorar as matas do rio Mucuri e de Todos

os Santos, com o objetivo de estabelecer uma colônia de degredados e estimular um povoamento, ofere-

cendo maior segurança contra os ataques indígenas. O relatório de Renault traça diversos perfis da região

dos diferentes povos indígenas, do impacto da queda da produção aurífera e da produção algodoeira, das

dificuldades do escoamento da produção devido às grandes distâncias, a possibilidade de se fazer uma li-

gação da região do Jequitinhonha com o litoral a partir do Mucuri uma vez que, segundo seu relatório, o

rio Mucuri seria todo navegável. 

Em 1847 tendo conhecimento sobre o relatório de Renault o comerciante e liberal Theóphilo Bene-

dito Ottoni enviou um documento para a imprensa e congresso sobre a possibilidade de desenvolvimento

da região do Jequitinhonha a partir de uma companhia de navegação e comércio pelo rio Mucuri. Com in-

teresses em expandir a civilização, o conhecimento, mapeamento e segurança sobre o território nacional,

de acordo com as ideias e interesses da elite brasileira, o governo imperial aprova a proposta de Theóphilo

B. Ottoni de criar a Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri, dando-lhe, privilégios e concessões

para que fosse implantada a navegação, até onde fosse possível, e uma estrada que ligasse o litoral da Ba-

hia à região hoje denominada Minas Novas e, posteriormente, ao Serro. Com relação ao governo provincial

mineiro ficou acertado o monopólio completo de todas as comunicações das comarcas ao norte de Minas

por oitenta anos como também a garantia de um destacamento de trinta praças (militares) para segurança

da região. A Companhia do Mucuri foi fundada na primeira década do governo de D. Pedro II, em 1847,

quando os liberais tinham grande influência junto ao Imperador, e teve seu momento de crise, encampa-

ção e liquidação no período em que o governo imperial tinha em sua base política os conservadores, entre

1858 e 1862. (ACHTSCHIM)

Investir no Mucuri seria, para Ottoni, a alternativa de comunicação que necessitava o vale do Je-

quitinhonha, aproveitando também a fertilidade do seu solo, tendo na agricultura o principal elemento

para povoar e desbravar as matas. O Mucuri poderia, assim, reabilitar a produção e comércio do algodão,

encurtando a comunicação até o Atlântico, e, consequentemente, barateando o transporte.

As primeiras viagens de Theóphilo B. Ottoni à região do rio Mucuri possibilitaram o reconhecimen-

to de fato das verdadeiras condições da região e das dificuldades que deveriam ser enfrentadas e contor-

nadas para o sucesso da empreitada. O primeiro trabalho da Companhia foi desobstruir o rio Mucuri que,

ao contrário dos relatos de Renault, não era totalmente navegável. Assim, foi necessário construir uma es-

trada ligando Santa Clara, na divisa com a Bahia, até a um local estratégico na metade do caminho até Mi-

nas Novas. O contato com os indígenas que habitavam a região também se tornou um desafio uma vez que

essa relação nem sempre se deu de forma amistosa, consta que o próprio Theophilo B. Ottoni teria negoci-
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ado com alguns líderes desses povos a doação de terras para que ele e aqueles que o acompanhavam nas

obras da Companhia pudessem se estabelecer. Neste local, às margens do Rio de Todos os Santos foi fun-

dado em 1853 o povoado de Philadelphia, atual cidade de Teófilo Otoni.

Segundo o histórico da cidade de Teófilo Otoni produzido por Igor Sorel, Philadelphia foi criada

para dar apoio à Cia do Mucuri e ser a sede da empresa. Em Philadelphia foram erguidos os armazéns para

estocagem e venda de produtos da terra ou da Corte e ali funcionava a alfândega onde se pagava um pe-

dágio para transitar na estrada Santa Clara, que ligava Santa Clara à Philadelphia. A partir daí, o transpor-

te era feito em lombo de animais, em uma picada dentro da mata até Minas Novas. Abaixo da Cachoeira

de Santa Clara as mercadorias eram transportadas por via fluvial pelo rio Mucuri.

A partir de 1853 teve início as obras que deram infraestrutura ao povoado. Nesse processo, alguns

engenheiros e técnicos haviam sido contratados por Theophilo B. Ottoni para as obras da Companhia den-

tre os quais destacou-se o engenheiro alemão Roberto Schlobach da Costa que fez o alinhamento da pri-

meira rua de Philadelphia já no ano da sua fundação, seguindo orientação norte-sul, denominada na época

Rua Direita, posteriormente rua João Pessoa, atual avenida Getúlio Vargas. As ruas transversais cortavam-

na com uniformidade, todas em ângulo reto. Desse modo foram traçadas as ruas Engenheiro Antunes, Dr.

Manoel Esteves, Visconde do Rio Branco, Francisco Sá e as praças Tiradentes, Argolo (não existe mais) e

dos Alemães, hoje inteiramente modificada. Theóphilo B. Ottoni solicitou ainda do responsável pela im-

plantação da cidade que, ao longo das ruas alinhadas, fossem demarcados lotes para o assentamento de

colonos. Dessa forma, Philadelphia foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, assim como a cida-

de de Petrópolis que além de projetada ainda foi marcada pela presença de relevante quantidade de imi-

grantes europeus, sobretudo, alemães.

Em 1856 foi criada a Paróquia Imaculada Conceição e em 1857 Philadelphia foi elevada a distrito

pela lei provincial nº 808 de 3 de julho, criando assim, o distrito de Nossa Senhora da Conceição de Phila-

delphia. 1857 foi o ano em que começou a funcionar a primeira escola na Fazenda Itamunheque, do  Dr.

Manoel Esteves Ottoni, onde ele foi professor; e foi quando chegaram os primeiros carros de 4 rodas, al-

guns puxados por bestas, outros por bois, o que foi muito festejado. Nesse mesmo ano Philadelphia era

elevada à Freguesia e numa capela provisória o vigário de Minas Novas, José Pacífico Peregrino e Silva re-

zou a primeira missa e realizou o casamento do Capitão Leonardo Esteves Ottoni com a senhorita Maria Le-

opoldina de Araújo Maia. Em 1858 chega o vigário Padre Luiz Bignagui Brasileiro, com a incumbência de

pastorear a Vila de Santa Clara, Philadelphia e ser o capelão militar da Colônia Militar de Urucu.

As mudanças ocorridas no contexto histórico do século XIX interferiram diretamente no cotidiano e

na mentalidade das pessoas tanto no continente europeu quanto no americano. A revolução industrial co-

meçada na Inglaterra no final do século XVIII se expandiu no restante da Europa no decorrer do século XIX,

alcançando distantes regiões e necessitando cada vez mais de matéria-prima e de mercado consumidor.

No continente americano as grandes regiões que ainda preservavam o sistema escravocrata começaram a

ser pressionadas para que acabassem com a escravidão e adotassem o trabalho assalariado, que melhor

atenderia à necessidade de mercado consumidor dos produtos industrializados. Associados às pressões ex-

ternas os movimentos abolicionistas cada vez se fortaleciam junto à sociedade brasileira ao longo do sécu-

lo XIX. Leis que proibiam a importação de escravos do continente africano por meio do tráfico negreiro e

que limitavam a utilização do trabalho escravo eram aprovadas, o que temorizava os grandes produtores
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rurais, as oligarquias cafeeiras, que constituíam-se a base econômica do Império do Brasil e que utiliza-

vam-se em grande quantidade dessa forma de trabalho. Diante desse contexto, o Império começou a apro-

var leis de incentivo à imigração europeia. Na Europa, além do impacto da expansão industrial sobre a po-

pulação, sobretudo em relação à população camponesa, muitas guerras contribuíram para a fragilização

dessa população, com destaque para aquelas ocorridas nas regiões italianas e germânicas que levaram à

unificação e formação dos estados nacionais da Itália e Alemanha. Somando-se às dificuldades encontradas

pela população sobretudo camponesa em suas regiões de origem na Europa e às políticas e leis do Império

do Brasil, favoráveis à imigração europeia, grandes levas de europeus, em sua maioria alemães e italianos

mas também de outras regiões, vieram para o Brasil com a esperança de reconstruírem suas vidas, de te-

rem acesso à terra e à melhores condições de sobrevivência. Grande parte desses imigrantes foram enca-

minhados para as regiões cafeeiras e para o sul do país, parte foi encaminhada para regiões onde se ne-

cessitava de mão de obra. Vale lembrar que além da questão do tipo de mão de obra a ser utilizada, o

Brasil do século XIX também discutia a constituição do povo brasileiro e as consequências do longo período

de utilização do trabalho escravo negro, dessa forma, discutia-se questões como o branqueamento da po-

pulação, o que também favorecia as leis de incentivo à imigração europeia branca.

Com a política de doação de terras foi atraída inicialmente a população da região do Jequitinho-

nha e do Rio Doce, o que deu desde cedo uma característica agrária à economia de Philadelphia. As três

primeiras grandes propriedades rurais surgidas em meados da década de 1850, fazendas Monte Cristo, Li-

berdade e Itamunheque, eram ligadas à família Ottoni. Diante das dificuldades encontradas na região a

Companhia, ao contrário da sua intenção inicial, teve que fazer uso tanto do trabalho escravo quanto das

políticas e acordos de imigração. Dessa forma, em 1854 foi assinado um contrato entre Theóphilo Benedic-

to Ottoni e a Casa Schlobach e Morgensterns de Leipzig, Alemanha, para a vinda de dois mil agricultores

alemães. Entretanto, nesse período já haviam cerca de cem chineses na região trabalhando na construção

da estrada. Assim, nos anos seguintes grandes levas de imigrantes europeus chegaram à região sendo que

a primeira leva de imigrantes alemães chegaram em julho de 1856. Diferente do que havia imaginado Ot-

toni, os custos e despesas das viagens desses imigrantes não foram pagas ou reembolsadas pelo governo,

ficando todas as despesas por conta da Companhia, o que agravou ainda mais a sua já dispendiosa situa-

ção. Os imigrantes por sua vez sofreram todo tipo de problemas desde as dificuldades no acesso à terra, o

trabalho para o qual não estavam preparados, as doenças, os enfrentamentos com os índios, tudo isso le-

vou a uma grande mortandade e à difusão de notícias na Europa sobre as más condições de vida enfrenta-

das por eles no Brasil. Fato interessante citado em alguns documentos e que demonstra o choque entre as

expectativas desses imigrantes e a realidade encontrada por eles é que alguns desses alemães contratados

pela companhia acreditavam estarem se encaminhando para a América do Norte pois a referência que ti-

nha de “Philadelphia” era a Philadelphia onde se realizaram os congressos que marcaram a independência

dos Estados Unidos em relação ao domínio colonial da Inglaterra.

Entretanto, apesar das dificuldades, os relatórios apresentados ao Império indicavam o crescimen-

to da região como pode-se observar no relatório apresentado por Ottoni em 1859:

“Fundada no ano de 1853, conta atualmente 144 casas, das quais pouco mais ou menos 60 de
sólida construção e conveniente arranjo. As ruas são largas e dispostas com regularidade.
Uma igreja católica e outra protestante acham-se em construção e ficarão concluídas no
decurso do ano. A cidade estende-se em uma pequena planície, de que sabem a modo de
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raios diferentes vales, principalmente habitados e cultivados pelos colonos. O clima é
saudável e o solo fertilíssimo.”

Pressionado pela crise enfrentada pela Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri, Ottoni

teve que negociar a concessão e aceitar a encampação da Companhia em 1861. A partir daí, o trecho en-

tre Santa Clara e Philadelphia passou a ser administrada por pessoas nomeadas pelo Império. Embora o fim

da Companhia tenha significado o fim do contato da região de Philadelphia com o mar, foi justamente

nesse período que a região começou a se recuperar. A produção e o comércio começaram a ter como obje-

tivo o abastecimento do mercado interno. A população voltou a crescer internamente. Esses dados podem

ser verificados a partir da análise do censo realizado em 1872 que registrou que o

“(...) número de habitantes era de 6864, sendo 3952 casados, 3852 brancos e 2353 pardos,
tendo 5769 analfabetos, havendo 138 das 1190 crianças frequentando as escolas. As casas e

fogos totalizavam 876. O número de estrangeiros era de 3131, e da população nacional, havia
8 baianos, 6 pernambucanos, 7 cariocas, 4 paulistas e o restante, 3705, mineiros. Dos
estrangeiros, 1270 eram alemães (todos registrados como “acatólicos”), 1083 norte-

americanos e 896 portugueses. Em relação  à profissão, havia 6 religiosos, 1 jurista, 2
médicos, 2 farmacêuticos e 11 parteiros. Os militares totalizavam 128. O comércio contava

com 46 comerciantes e caixeiros, e as costureiras e operários em tecidos eram de,
respectivamente, 489 e 319. Havia 31 trabalhadores em madeiras e 21 explorando metais, 6
operários em edificações. O número de lavradores era de 1941, sendo que destes, 1202 são

estrangeiros. Finalmente, criados e jornaleiros totalizavam 1043” (ACHTSCHIM).

Com a presença de grande quantidade de europeus também a religiosidade passou a ser influenci-

ada pelas ideias protestantes dos locais de origem desses imigrantes. Para tanto, foi fundamental a chega-

da em 1862 do pastor Johann Leonhardt Hollerbach, da Sociedade Evangélica Missionária da Basileia, da

Igreja Luterana alemã, vindo de Wertheim na Baviera, e que chegando ao Rio de Janeiro com destino ao

sul do país foi convidado por Theóphilo B. Ottoni para ir para Philadelphia onde havia grande quantidade

de colonos alemães. No ano seguinte a sua chegada fundou a segunda escola do município na qual eram

ministradas aulas em alemão e português, hoje denominada Escola Estadual Lourenço Porto, situada hoje

no bairro Vila São João. Em 19 de agosto de 1868 foi inaugurada a primeira Igreja Luterana edificada na

Praça dos Alemães (Praça Germânica), a qual no ano de 1942, época da 2ª Guerra Mundial, foi saqueada e

destruída. O Pastor Johann Leonhardt Hollerbach trabalhou na região do Vale do Mucuri por trinta e sete

anos até a sua morte, em 10 de julho de 1899, tornando-se grande conhecedor da região. Suas correspon-

dências constituem-se importantes fontes históricas sobre a vida dos imigrantes alemães e demais colonos

no período no qual viveu e trabalhou em Philadelphia. A cultura do município de Teófilo Otoni é profunda-

mente marcada por traços e permanências da cultura e da religiosidade dos povos que imigraram para a

região no século XIX.

Em 4 de novembro de 1874 foi realizada a primeira Exposição Agropecuária e Industrial de Teófilo

Otoni onde se apresentou toda sorte de verduras, cereais, café pilado, rapadura, cachaça e cerveja arte-

sanal, tudo produzido no município. Esse evento foi realizado no primeiro mercado municipal construído

na quadra, hoje ocupada pelos prédios dos Correios, Sindicato dos Comerciários e Farmácia Brasil. 

Em 9 de novembro de 1878 pela lei mineira nº 2.486 e de acordo com o decreto nº 6.368, de 8 de

novembro de 1876, deu-se a emancipação de Philadelphia que então se desligou do município de Minas

Novas, tornando-se município sendo que sua sede recebeu o nome de Teófilo Otoni, instalada oficialmente

em 25 de março de 1881.
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Em sintonia com o contexto histórico da segunda metade do século XIX, quando ocorre uma expan-

são das redes ferroviárias nos países europeus e nos Estados Unidos, o governo imperial brasileiro passa a

investir na implantação e expansão das ferrovias em território nacional o que traria tanto desenvolvimento

tecnológico para a nação quanto influenciaria para uma maior comunicação e escoamento da produção en-

tre as regiões brasileiras. Nesse contexto, em 1880 foi criada a Estrada de Ferro Bahia e Minas, antigo so-

nho da Companhia do Mucuri, comprovando o crescimento e as necessidades da região.

O ano de 1896 foi marcado pela constituição da Fundação do Hospital Santa Rosália, pelo início da

construção do Fórum, na Praça Tiradentes, destinado à Câmara Municipal e à Justiça pelo mestre constru-

tor italiano Carlos Torino, e pela fundação por Feliciano Soares da Costa, mais conhecido por Mucuri e Al-

berto Laender, de uma companhia de transporte fluvial que pelo rio Todos os Santos transportava em ca-

noas, mercadorias e passageiros.

Em 3 de maio de 1898 a Estrada de Ferro Bahia e Minas - EFBM, chega à cidade, fazendo a ligação

de Teófilo Otoni com o mar na cidade de Caravelas/BA. A estrada de ferro representou a possibilidade de

transporte e escoamento da produção de forma mais fácil e eficiente do que a alternativa existente até

aquele momento, a estrada Santa Clara.

O início do século XX foi um período de grande desenvolvimento econômico e urbano com a extra-

ção de madeira de lei e com as grandes colheitas de café e cereais ocasionando um elevado movimento no

tráfego da Estrada de Ferro Bahia e Minas.

Em 1906 foi inaugurado o prédio do Fórum e o funcionamento de todos os seus segmentos.

Em 1912 a Estrada de Ferro Bahia e Minas é arrendada pela Companhia Francesa “Chemins de Ferr

Federaux de L’est Bresiliene”.

A década de 1920 marcou profundamente a cidade de Teófilo Otoni com muitas obras, melhora-

mento da infraestrutura e consequente modernização. Em 1924 a cidade presenciou a entrada do primeiro

veículo movido à gasolina em suas ruas. Era um caminhão grande e barulhento, trazido pelo Dr. Koch, en-

genheiro da E.F.B.M. No mesmo ano deu-se a construção do Passeio Público, atual Praça Tiradentes. Em

1925 foi construído o Mercado Municipal pelo prefeito Adolfo Sá. Em 1926 foi instituída a Fundação da So-

ciedade Síria Libanesa, sob a liderança de Abel Ganem, em decorrência da chegada de muitos libaneses à

cidade. Nos anos finais da década,1927, 1928 e 1929, foram criados, respectivamente, a Escola Normal do

Colégio São Francisco pela Congregação das Irmãs Penitentes Ricoletinas; o Ginásio Mineiro, que iniciou

seu funcionamento em prédio próprio, construído em apenas quatro meses, na Praça Germânica; e o Colé-

gio São Francisco cujo funcionamento ficou a cargo das Madres Franciscanas.

Os anos 1930 foram tempos de crise em muitas partes do mundo devido à quebra da bolsa de Nova

Iorque, em 1929, que abalou a economia não só dos Estados Unidos como também de todas as regiões que

dependessem de alguma forma de sua economia. Desde a segunda metade do século XIX o Brasil tinha

como principal produto que sustentava sua economia o café e como principal comprador os Estados Uni-

dos. Diante da crise pela qual passava a economia norte americana, a exportação de café teve um declínio

que culminou na derrocada das oligarquias cafeeiras que dominavam a política brasileira desde o fim do

século XIX. As atividades envolvidas com a produção e o escoamento do café foram profundamente atingi-

das pela crise. Nesse contexto, em 1930 as atividades da Estrada de Ferro Bahia e Minas foram seriamente
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atingidas pela crise do café, sendo que em 1934 extinguiu-se o contrato da E.F.B.M. com a companhia

francesa. Com a derrocada do café, entretanto, a pecuária desponta promissoramente.

Apesar da crise que ameaçava comprometer a economia da região de Teófilo Otoni, na década de

1930 a cidade ainda presenciou no ano 1931,  a Fundação do Automóvel Clube e em 1939 a inauguração do

Aeroporto São Jacinto com o pouso do primeiro avião, um Gibson polonês de 130 HP pilotado pelo Capitão

da Polícia Militar de Minas Gerais, Altino Machado.

Em dezembro de 1941, por ordem superior “justificada” na contenção de despesas, Benedito Vala-

dares, fecha o Ginásio Mineiro. Apesar do fechamento do Ginásio a década de 1940, não só em Teófilo

Otoni como em relação ao próprio país, já se desvinculava da crise que se abateu sobre a década anterior,

apresentando maior empreendedorismo e novas possibilidades para o desenvolvimento. Dessa forma, a ci-

dade de Teófilo Otoni teve em 1942 a inauguração do Colégio São José que funcionou sob a direção de pa-

dres católicos. Hoje, no prédio, funciona a Escola Municipal Irmã Maria Amália. 

A década de 1940 foi profundamente marcada pela segunda guerra mundial, nesse período o Brasil

era governado por Getúlio Vargas e vivia o momento político do Estado Novo. As manifestações e grupos a

favor ou contra os fascismos, o comunismo, ou os aliados manifestavam-se claramente no Brasil, ainda que

em muitos casos essa prática fosse proibida pelo Estado Novo. Nesse contexto, a cidade de Teófilo Otoni

que tinha sua população formada por muitos alemães e descendentes destes vivenciou um momento que

demonstra a tensão criada pelo movimento da guerra internacional e pela dominação nazista na Alema-

nha. Em 1942 a Igreja da comunidade alemã que se localizava na Praça Germânica, construída em 1864,

foi depredada e queimada, pois era vista símbolo do Terceiro Reich, como representante direta de Hitler.

Esse acontecimento levou o medo à população além de destruir importante documentação sobre a consti-

tuição da sociedade de Teófilo Otoni.

Em 1945, o primeiro cinema de luxo – Cine Vitória, cujo nome exalta a vitória dos aliados na 2ª

Guerra Mundial. Em 1946, Miguel Penchel, gerente do Banco do Brasil, e amigos, fundaram o Clube de Xa-

drez que funcionou na parte alta da Casa Herman Marx, hoje Delevy, na avenida Getúlio Vargas. Já em

1947 Teófilo Otoni pela primeira vez elegeu o seu prefeito, Pedro Martins Abrantes, uma vez que antes os

prefeitos eram nomeados pelo governador do Estado. Relevante também nesse ano, foi a inauguração da

BR 116 – Estrada Rio Bahia – que ocasionou elevada expansão populacional. O ano 1949 finaliza a década

com a inauguração da empresa de refrigerantes Indústria e Comércio Mate Cola Ltda e a instalação na ci-

dade da Caixa Econômica Federal, no térreo do edifício Brasil América, na rua Epaminondas Ottoni.

Em 1950 houve a inauguração da ZYX –7, Rádio Teófilo Otoni; em 1951, a do Clube Libanês, em

sede própria; em 1952, do Cine Metrópole na praça dos Alemães; e em 1953 da sede própria do Automóvel

Clube.

Em 1953 foi organizada uma grande festa em comemoração aos 100 anos da fundação do povoado

que deu origem à cidade de Teófilo Otoni. Para as comemorações foi colocado na Praça Tiradentes um

“Arco do Triunfo” com a foto do fundador da cidade.

Em 9 de janeiro de 1955 foi encontrada no município de Teófilo Otoni, pelos garimpeiros Zé Baiano

e Tibúrcio, na fazenda Praia Alegre, a mais famosa água-marinha do mundo, a Marta Rocha, que pesava

24,800 Kg, fato que teve grande repercussão. Desde esse período a cidade passou a ser reconhecida mun-
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dialmente pelas suas riquezas minerais sendo a extração de pedras preciosas e semipreciosas bem como

sua lapidação e demais atividades que a envolvem fundamentais na história e na economia da região no

século XX e princípio do XXI. Tudo isso se justifica por Teófilo Otoni se localizar na maior província gemo-

lógica do Brasil e da América do Sul. Grande número de habitantes do município se dedica às atividades

que envolvem as pedras preciosas, às oficinas, à lapidação, dentre outras atividades.

Em 27 de novembro de 1960 foi criada a Diocese de Teófilo Otoni que se instalou em 1961. Nesse

ano também chegou na cidade a energia elétrica da CEMIG. Fato de grande importância para a cidade em

1960 foi a trasladação dos restos mortais de Theóphilo Benedicto Ottoni, do cemitério do Catumbi, na ci-

dade do Rio de Janeiro, para a cidade que ele fundou. O evento foi determinado pelo presidente Juscelino

Kubitschek e a urna funerária, a bordo do Vaso de Guerra Argus, esteve todo o tempo sob a Guarda de

Honra do Exército Nacional desde a viagem marítima até Caravelas/BA e prosseguiu de lá até Teófilo Otoni

via Estrada de Ferro Bahia e Minas; atualmente, segundo o histórico e depoimentos colhidos na cidade, en-

contra-se sob sua estátua na Praça Tiradentes.

Em março de 1963 foi criado o Internato Rural pelo Pastor Walter Dörr para a formação de técni-

cos rurais, uma obra da comunidade luterana. No final de 1965, teve início a construção da BR 418, a inau-

guração do Palmeiras Country Club e, em dezembro, a inauguração da 37ª Superintendência Regional de

Ensino.

Com o golpe militar em 1964, muitos funcionários da E.F.B.M foram alvos de investigações a res-

peito de envolvimento com ideias contrárias ao regime, especialmente com ideias comunistas. Com a falta

de representação política a nível federal e estadual a cidade de Teófilo Otoni que tinha grande parte de

sua população envolvida com a Estrada de Ferro Bahia e Minas, viu no mês de maio de 1966 o encerramen-

to das atividades da ferrovia por ordem do Marechal Castelo Branco, o que prejudicou consideravelmente

a economia da cidade.

Em 1967 foi criada a Fundação de Arte Paulo VI, assumida em 1986 pelo padre Luciano Campos La-

val, que até hoje a dirige. Em dezembro de 1971 foi criada a FENORD (Faculdade Educacional do Nordeste

Mineiro). De grande relevância para o município foi a instalação da COPASA, em 1972, que passou a servir

água tratada à população. Após 44 anos de funcionamento, em 1973 são encerradas as atividades da Esco-

la Normal São Francisco.

Em meados da década de 1970 a economia de Teófilo Otoni enfrentou graves crises no campo que

comprometeram a agricultura e a pecuária. Em 26 de julho de 1978 ocorreu a fundação do Conservatório

de Música Dona Didinha, hoje Conservatório de Música Teófilo Otoni.

No ano 1980 o Colégio São José passou a ser mantido pela Sociedade de Direito Privado – Frei Con-

rado. Nesse ano a prefeitura executou a drenagem do bairro Grão-Pará, com escoamento por sob a Aveni-

da Francisco Sá.

A década de 1980 foi marcada também pela criação da Associação dos Municípios da Microrregião

do Mucuri (AMUC) em 1983, pela complementação da canalização do rio Todos os Santos entre as pontes

da rua Manoel Esteves e Glória Penchel no bairro Castro Pires, em sistema de gabiões, e pela inauguração

do Aeroporto JK, em 1987, que preencheu em definitivo a lacuna existente no transporte aéreo desta ci-

dade. 
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No início dos anos 1990 a cidade teve a instalação da Cotochés e a criação da FIPP - Feira Interna-

cional de Pedras Preciosas. Organizada pelo GEA e Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, a FIPP tem se

destacado no cenário nacional e internacional no setor gemológico, como o evento mais significativo do

Cone Sul das Américas devido ao seu destaque entre os centros produtores e exportadores de pedras pre-

ciosas do mundo, motivo pelo qual a cidade de Teófilo Otoni ficou conhecida como a “Capital Mundial das

Pedras Preciosas”. Em 1991 foi instalada a Nestlé.

Em 1996 houve o desmembramento do distrito de Belo Oriente o qual foi elevado à cidade passan-

do a denominar-se, Novo Oriente de Minas.

Em 2001 a prefeitura municipal adquire o Hospital Balbina Bragança e após submetê-lo a reformas

e adequações passou a funcionar com o nome de Hospital Municipal Dr. Raimundo Gobira.

O ano de 2002 foi marcado por fortes tempestades e enchentes que deixaram 12 mortos, centenas

de desabrigados, houve destruição de residências, estradas e pontes. Apesar das dificuldades enfrentadas

pela cidade de Teófilo Otoni em 2002, na área da educação foram inauguradas duas faculdades, a  UNI-

PAC, em 23 de agosto, e as  Faculdades Doctum, em 29 de novembro. Em 2004 houve a inauguração das

Faculdades IESFATO e UNEC e por último, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri –

UFVJM, pela Lei Federal 11173, de 6 de setembro de 2005.

O município limita-se com Novo Oriente de Minas e ltaipé ao norte, Ouro Verde de Minas, Ataléia,

Frei Gaspar e Itambacuri ao sul, Pavão e Carlos Chagas ao leste e Poté e Ladainha a oeste. E composto por

5 (cinco) distritos: Pedro Versiani, Crispim Jacques, Rio Pretinho, Mucuri e Topázio.

INFORME HISTÓRICO DOS DISTRITOS

PEDRO VERSANI

O distrito de Pedro Versiani está situado às margens do Rio Todos os Santos na desembocadura dos

córregos Santana e Santaninha, na sub-Bacia do Rio Todos os Santos, Bacia do Mucuri, Região Sudeste do

município de Teófilo Otoni. O distrito de Pedro Versiani é o mais resistente de todos, sua história tem iní-

cio na fundação do município, na implantação da estrada de rodagem Santa Clara (a primeira estrada de

rodagem construída no Brasil, inaugurada a 23 de agosto de 1857), por volta de 1855, onde já existia um

pouso de tropeiros. A estrada Santa Clara ligava Philadelphia, atual Teófilo Otoni, à Cachoeira de Santa

Clara numa extensão de 30 léguas. Com o fim da Cia do Mucuri, encampada em 1860, concedida a Theóp-

hilo Benedicto Ottoni para explorar o Nordeste de Minas Gerais e fazer a ligação do Sertão com o mar, o

distrito de Pedro Versiani entra em decadência, a partir de 1867.

Pedro Versiani começou a se reerguer a partir de 1897 quando a Estrada de Ferro Bahia e Minas

inaugurou no antigo Pouso de Tropeiros uma estação ferroviária. O nome do distrito é uma homenagem,

ao Dr. Pedro Versiani, fiscal de ferrovias, estradas e obras públicas, que mais tarde veio a ser Diretor da

E.F.B.H. Assim, Pedro Versiani foi um importante entreposto comercial na região, pois abastecia a região

de Topázio, Pavão e Minas. No ano de 1965, o distrito sofre um esvaziamento de população, que quase

acabou com o seu comércio.
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Na década de 70 do século XX com a construção e asfaltamento da BR 418 – Estrada do Boi, as con-

dições de habitabilidade no distrito melhoram, e, pela sua proximidade com o distrito sede (28 quilôme-

tros), passa a ser um “distrito dormitório”, pois grande parte da sua população trabalha na cidade de Teó-

filo Otoni. Como em outros distritos a Prefeitura mantém aí serviços essenciais à população, tais como:

correios, telefone, posto policial, posto médico. O abastecimento de água é feito pela COPASA.

TOPÁZIO

O primeiro nome do distrito era Bom Jardim, posteriormente passou a denominar Topázio em de-

corrência da lavra Clemente Francisco, produtora do mineral Topázio. Na década de 1950 aconteceu a re-

forma da igreja, as obras viárias que ligaram o Distrito à BR 116, foi implantado o telégrafo e a iluminação

por meio de um gerador.

A produção de café foi acentuada nesse período ressaltando a retirada, em 1951, de 10.700 sacas

do produto.

Com a queda da economia cafeeira, Topázio tem nas atividades rurais, em suas fazendas, e na sua

ligação com a BR 116 – Rio Bahia, seus principais eixos econômicos. A prefeitura de Teófilo Otoni mantém

no distrito os serviços essenciais à população, tais como: correios, posto telefônico, policiamento, posto

de saúde e uma creche. O abastecimento de água é feito pela COPASA.

MUCURI

O distrito de Mucuri está localizado na região Nordeste do Município de Teófilo Otoni às margens

do Rio Mucuri (os outros quatro distritos estão situados às margens de afluentes do Rio Mucuri).

Seu povoamento teve início com a construção da Rodovia Rio Bahia – BR 116, na década de 1940, e

se deu devido à necessidade da construção de uma ponte sobre o Rio Mucuri. Como a construção da ponte

era uma obra demorada, o Departamento Nacional de Estrada de Rodagens – DNER, instalou ali um acam-

pamento com vinte e duas moradias para os funcionários, uma pequena escola, um armazém e o canteiro

de obras propriamente dito, onde funcionava também uma usina de asfalto. Esse acampamento ainda per-

maneceu funcionando no local depois da inauguração da rodovia no ano de 1963. O trecho Teófilo Otoni –

Vitória da Conquista, já asfaltado, foi entregue à população pelo então Presidente João Goulart, em mar-

ço daquele ano. Com o acampamento do DNER funcionando e o movimento da estrada, houve um cresci-

mento populacional.

Segundo Waldemar de Almeida Barbosa os distritos Mucuri e Rio Pretinho foram oficialmente cria-

dos em 1976.

A economia do distrito de Mucuri, diferentemente dos demais, tem como esteio a exploração de

serviços relacionados com a estrada: postos de gasolina, mecânicas, borracharias, lojas de peças e outros.

Porém não podemos deixar de mencionar as atividades rurais exercidas por seus moradores, uma vez que

a atividade predominante naquela região é a agropecuária. 

A prefeitura de Teófilo Otoni mantém no distrito os serviços essenciais à população, tais como:

correios, posto telefônico, policiamento, posto de saúde e uma creche. O abastecimento de água é feito

pela COPASA.
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BIAS FORTES OU CRISPIM JACQUES

Oficialmente, o distrito mais a leste do distrito sede do município de Teófilo Ottoni é denominado

Bias Fortes.

A Estrada de Ferro Bahia e Minas começou a ser construída no ano de 1881 em Ponta de Areia, no

Sul da Bahia, e tinha o objetivo de ligar o nordeste de Minas Gerais com o Porto de Caravelas no Sul da Ba-

hia, fazendo o transporte de cargas e passageiros. O distrito de Bias Fortes foi fundado oficialmente no

ano de 1897, com a chegada da Estrada de Ferro Bahia e Minas.

A chegada da EFBM coincidiu com o mandato do segundo Presidente da Província de Minas, Crispim

Jacques Bias Fortes, de 07/09/1894 à 07/09/1898; quando foi construída mais uma estação da estrada de

ferro Bahia e Minas.

Dos moradores mais antigos podemos destacar a presença de dois croatas, Miguel Pereira e João

Tomich, o primeiro proprietário de um comércio e o segundo era madeireiro, proprietário de imensa área

da Mata Atlântica, através de concessão, para o fornecimento de dormentes a serem empregados na cons-

trução da estrada de ferro.

Bias Fortes foi importante entreposto comercial até a década de 1950. A partir do início dos anos

1960 o distrito sofre um crise econômica agravada com o fim da Estrada de Ferro Bahia e Minas no ano de

1965. Com a retirada dos trilhos houve um êxodo populacional em direção ao distrito sede e à outras cida-

des, comprometendo ainda mais a economia local.

O distrito de Bias Fortes hoje é uma aglomeração urbana com grande quantidade de edificações

fechadas ou abandonadas. A economia atual se baseia em torno das aposentadorias e bolsas distribuídas

pelo Governo Federal. A pouca mão de obra ainda existente presta serviços nas fazendas da região.

O único comércio local, segundo informações da Secretaria de Cultura, está funcionando na mes-

ma edificação construída pelo croata Miguel Pereira, no final do século XIX.

A prefeitura de Teófilo Otoni mantém no distrito os serviços essenciais à população, tais como:

correios, posto telefônico, policiamento, posto de saúde e uma creche. O abastecimento de água é feito

pela COPASA.

RIO PRETINHO

O início do povoamento do distrito de Rio Pretinho se relaciona à abertura de picadas na mata e à

implantação do quartel de Santa Cruz entre os anos 1847 e 1849, período em que se fazia o reconhecimen-

to e as primeiras investidas pela Companhia Mucuri. Em relatos desse período tem-se registradas as difi-

culdades encontradas pelos “desbravadores” e pelos missionários enviados a essa região em relação ao

contato com os indígenas.

Já no final do século XIX apareceram na região do Rio Preto, outros habitantes, que deram susten-

tação ao povoamento e, posteriormente, ao distrito de Rio Pretinho. Padre Paraíso que abriu uma fazenda

e começou o seu papel de missionário, Chico Espanhol que construiu a primeira igreja em 1904 (essa igreja

já não mais existe), Frei Venceslau que substituiu o Padre Paraíso, em 1906, mesma época em que chegou

a família do Chico Miranda, tido pelos moradores atuais como o primeiro morador, e outras famílias. No
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ano de 1935 chegaram os Souza Campos, família influente nos dias atuais. A igreja existente hoje no dis-

trito foi construída no ano de 1942. Os nomes anteriores do distrito foram: Rio Preto da Barra do Maram-

baia, São João do Paraíso e, finalmente, Rio Pretinho.

Segundo Waldemar de Almeida Barbosa o distrito de Rio Pretinho foi criado oficialmente em 1976.

Trata-se do distrito mais afastado da sede do município. Nos últimos anos recebeu da Prefeitura Municipal

a pavimentação de ruas e o serviço de telefonia. A economia local gira em torno da agropecuária. Na dé-

cada de 1990 teve grande produção a fruticultura, abacaxi e maracujá, que, entretanto, enfrentou dificul-

dades para o escoamento da produção.

A prefeitura de Teófilo Otoni mantém no distrito os serviços essenciais à população, tais como:

correios, posto telefônico, policiamento, posto de saúde e uma creche. O abastecimento de água é feito

pela COPASA.

ASPECTOS NATURAIS

O clima do município é variável, sendo que nas regiões montanhosas, no inverno, é frio e no verão

a temperatura é amena no período noturno. O clima predominante é o tropical úmido com índice pluvio-

métrico médio de 1200 mm anual.

A vegetação no município antes composta quase em sua totalidade pela Mata Atlântica, hoje apre-

senta-se como um grande mosaico verde, com algumas reservas preservadas, principalmente na região

oeste e noroeste e pastagens para a criação de gado, formadas por gramíneas como a brachiara, colonião,

capim meloso ou pernambuco, além de outras culturas como café, feijão, milho, hortaliças e frutas. 

O relevo é caracterizado como montanhoso com baixadas próximas aos talvegues. A sede do muni-

cípio encontra-se a cerca de 340 m acima do nível do mar e tem como altitude máxima a Pedra da Boca,

com 1305 m, numa área rica em grandes formações graníticas na região leste do município. Dentre os as-

pectos naturais da região de Teófilo Otoni destacamos a sua formação geológica. A região do município lo-

caliza-se na maior província gemológica do Brasil onde são encontrados grande quantidade e qualidade de

pedras preciosas e semipreciosas.

Teófilo Otoni é rico em recursos hídricos e pertence à bacia do Mucuri, que dá nome ao Vale. A

sede municipal está na sub-bacia do rio Todos os Santos que corta a cidade, assim como seus afluentes:

Córregos São José, Santo Antônio, São Jacinto, São Benedito e São Diogo. O Rio Pretinho e dezenas de cór-

regos e ribeirões perenes ajudam a formar o cenário com corredeiras, cachoeiras, remansos e praias de

água doce.

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

A cidade de Teófilo Otoni tem uma vida cultural que expressa tanto elementos da sua origem e

composição étnica quanto as mudanças, as alterações, as reapropriações e as novas contribuições vivenci-

adas ao longo do tempo pela sociedade.

Segundo documento fornecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura pode-se dividir as

manifestações culturais da seguinte forma: 
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Festas:

• Festa Alemã. Realizada no mês de maio na Igreja Evangélica Martin Luther, R. Capitão Leonardo,

217, Grão Pará.

• Festa Junina. Manifestação popular tradicional na cidade, acontece durante três dias com quadri-

lhas, barraquinhas se enfeitam e se abastecem de comidas típicas, torcidas, brincadeiras e fogos

de artifício. Realizada no mês de junho, na Av. Luiz Porto Salman, Centro.

• Festa da Colonização Alemã. Realizada na Praça Germânica e Praça Tiradentes no mês de julho,

com organização da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni e da Comunidade Alemã.

• Aniversário da Cidade. Desfile cívico desenvolvido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria

Municipal de Educação e Cultura, onde participam, Instituições de ensino, grupos populares, asso-

ciações de classes, entidades filantrópicas e outros. Realizada dia 7 de setembro na  Av. Getúlio

Vargas – Centro.

• Teofolia “Micareta”. Realizada no mês de setembro no Parque Antônio Corrêa Marques – Pampulhi-

nha.

Festas e Eventos religiosos:

• Encenação da Paixão de Cristo. Realizada na sexta-feira da paixão no Campo do América Futebol

Clube.

• Festa de Corpus Christi. A cidade se enfeita com tapetes criativos para a procissão de Corpus Ch-

risti. É a festa da proclamação pública de fé, na presença real de Jesus na Eucaristia. Missa e fo-

gos de artifício.

• Festa do Santuário do Senhor Bom Jesus. Festa tradicional, centenária e folclórica com participa-

ção da população em novenas, missas, terços, barraquinhas, brincadeiras populares e romaria.

Ocorre no mês de agosto no Santuário do Senhor Bom Jesus.

• Missa do Vaqueiro. Festa com cavalgada, missa, almoço, diversões populares, com a finalidade de

valorizar e reavivar a cultura dos vaqueiros responsáveis pelas entradas em toda a região. Partici-

pam da cavalgada 2.280 cavaleiros montados. Ocorre em outubro, no sábado mais próximo ao dia

de Nossa Senhora Aparecida,  no Parque Antônio Corrêa Marques – Pampulhinha.

• Festa da Imaculada Conceição – Padroeira da Cidade. A festa da Padroeira da Cidade é tradicional

e centenária. Consta de rituais religiosos, novena e procissão que é acompanhada por milhares de

fiéis. É realizada dia 8 de dezembro pela Paróquia da Imaculada Conceição, na Praça da Imaculada

Conceição.

• Folia de Reis. Realizada por grupos de Folia de Reis do municípios de 24 de dezembro a 06 de ja-

neiro.

Entretenimento:

• “Domingo na Praça”. Feira de Artesanato; apresentações Culturais de Teatro e Música; Praça de

Alimentação, guloseimas tradicionais das cozinha mineira e baiana; Parquinho e Trenzinho. Ocorre

aos domingos – de 9 h às 23 h  na Praça Tiradentes, durante todo o ano.
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• Seresta na Praça - “Terça Brasileira”. A Seresta iniciou-se em 1986 na Praça Tiradentes. Foi criada

com o intuito de valorizar a música de popular brasileira e o talento dos intérpretes locais. A apre-

sentação de bandas, a comida típica e muita alegria são as características do evento. Realiza-se às

terças-feiras, a partir de 20:00, na Praça Germânica.

Eventos Culturais:

• Feira de Artesanato. Evento realizado em parceria com a Associação de Artesãos do Município.

Aberto à população da cidade, com opção de lazer, shows artísticos e Praça da Alimentação. Na

Feira de Artesanato encontra-se produtos manuais. Realizada aos domingos de 9:00 às 14:00 na

Praça Tiradentes.

• Semana da Mulher. Evento no qual se comemora o Dia Internacional da Mulher. Realizada na Praça

Tiradentes na primeira ou segunda semana de março.

• Semana de Cultura Indígena. Evento que procura resgatar a memória dos primeiros moradores da

região, numa confraternização de vários povos (tribos) de todo o estado de Minas Gerais. Na nossa

região são representados pelo povos Maxakali, Krenak, Aranãs e Pataxó. Realizada em abril na Pra-

ça Tiradentes e outros pontos da cidade.

• Noite do Café com Letras. Ocorre em novembro na sede do Automóvel Clube – Av. Getúlio Vargas,

Centro.

• Noite dos Sonhos e Suspiros. Novembro, no Casarão do SESC.

• Encontro de Corais. Realiza-se em outubro na Igreja Nossa Senhora dos Pobres – Rua Stg Ramiro P.

Ferreira, 13.

• “Feira Regional de Artesanato”. A Feira tem como fim, valorizar o trabalho e a produção artesanal

que é muito rica nos vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus. Conta com a participação de

cerca de 150 expositores e tem aclamação unânime do público que a visita. Realiza-se  em dezem-

bro na Praça Tiradentes.

•  Concerto de Gala. Ocorre no primeiro final de semana de dezembro na Sede Social do Automóvel

Clube.

• “Grande Concerto de Natal”. Concerto em praça pública, iluminada especialmente para a época

de Natal com show pirotécnico. Realizada em dezembro na Praça Germânica e organizada pela

Fundação Paulo VI e CEMIG – Centrais Elétricas de Minas Gerais.

Festivais, Feiras e Exposições:

• Feira do Peixe. Ocorre durante a Semana Santa na Av. Luiz Boali Porto Salman e é organizada pela

Prefeitura Municipal através da Secretaria de Agropecuária.

• Corrida Rústica do Trabalhador. Ocorre dia 1º de maio e é organizada pela Prefeitura Municipal

através da Secretaria de Esporte e Lazer. 

• Festival da Laranja. Ocorre em junho na Comunidade Rural da Lajinha.

• Feira do Mel. Ocorre em julho na Praça Tiradentes.
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• FIPP ( Feira Internacional de Pedras Preciosas ). Feira de caráter comercial, realizada anualmente

na cidade de Teófilo Otoni. A Feira tem se destacado no cenário nacional e internacional do setor

gemológico, como o evento mais significativo do Cone Sul das Américas. Dentre os produtos que

são comercializados destacam-se as pedras preciosas brutas e lapidadas, jóias, artesanato mine-

ral, máquinas e equipamentos, serviços, órgãos oficiais, etc. Ocorre em agosto na Praça Tiraden-

tes e é organizada pelo GEA e Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni.

• “Festival do Vinho”. Festa beneficente, com degustação de vinhos, comidas típicas e decoração

com temáticas de um determinado país. Ocorre em agosto no Show-room da TOTAL Concessionária

Chevrolet.

• Festa da Colheita. Festa realizada pela Comunidade Luterana Alemã de Teófilo Otoni, onde busca-

se resgatar suas origens através da culinária, comemorando também a fartura. Realiza-se em agos-

to na Igreja Martin Luther - R. Capitão Leonardo, 217, Grão Pará.

• Festival do Repolho. Ocorre em agosto na Comunidade Rural de Potonzinho.

• Exponor – Mostra Empresarial do Nordeste Mineiro. Ocorre em agosto na Praça Tiradentes.

• Expovales - Exposição Agropecuária dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus. Exposição

Agropecuária organizada pelos produtores rurais, realizado em data próxima ao aniversario da ci-

dade, dia 07 de setembro. Ocorre em setembro no Parque Antônio Corrêa Marques – Pampulhinha.

• Festival de Doces e Salgados - Setembro, Praça Tiradentes.

• “Exposição de Orquídeas”. Exposição, comercialização e incentivo ao cultivo de orquídeas, conta

com aproximadamente 50 expositores. Ocorre em novembro na Igreja Martin Luther e é organiza-

da pela  Sociedade Orquidófila Filadélfia – SOFI.
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3 – O BEM CULTURAL

3.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO BEM CULTURAL

Entre liberais1 e conservadores2, o Brasil Imperial desenvolveu sua política e sua economia no sécu-

lo XIX. Na época, ideais de desenvolvimento e de liberdade se misturavam à antigos privilégios que limita-

vam, muitas vezes, a participação política e a liberdade de ação. Mais fortes, entretanto, que as forças

conservadoras eram os ventos de transformação, pois a sociedade brasileira passava por mudanças que in-

fluenciaram o destino do país: novas possibilidades econômicas, novas propostas sociais, novas formas de

mão de obra, a imigração europeia e o desenvolvimento tecnológico.

Nesse contexto se deu o surgimento e o desenvolvimento da cidade de Teófilo Otoni a partir de

meados do século XIX. O envolvimento de Theóphilo Benedicto Ottoni com as ideias políticas liberais e

com a economia do Brasil Imperial possibilitou o surgimento da “Companhia de Comércio e Navegação do

Mucuri”, que tinha a intenção de ligar o nordeste de Minas Gerais com o Oceano Atlântico, reabilitar o co-

mércio ao mesmo tempo que barateava o transporte e facilitava o escoamento da produção destas regi-

ões. A partir dessa iniciativa começaram os trabalhos, muito maiores do que se previu num primeiro mo-

mento. Descobriu-se que o rio Mucuri não era todo navegável e que seria necessária uma estrada, a Santa

Clara. Em meio às obras e às dificuldades, foi fundado o povoado de Philadelphia, que originou a atual ci-

dade de Teófilo Otoni.

O envolvimento político e econômico que marcou o surgimento da cidade não se restringiu ao perí-

odo imperial e a alternância entre liberais e conservadores esteve presente também na República. Em

todo esse período, a imagem de Theóphilo Benedicto Ottoni sempre teve importante representatividade

no imaginário social da cidade, que inclusive adotou o seu nome. Exemplo disso foi a organização da festa

em comemoração ao centenário da cidade, contado a partir da fundação do povoado, e as homenagens

feitas quando foram trasladados os restos mortais de Teóphilo Ottoni do Rio de Janeiro para a cidade. Na

ocasião, estes foram instalados na praça principal da cidade, local onde o município teria se iniciado.

Ao longo do tempo foram muitas as discussões em torno da presença dos restos mortais na praça

Tiradentes. A praça seria ou não o local adequado para a instalação de um túmulo? Mas este seria somente

um túmulo ou seria um panteon cívico? Fato é que diferentes discursos foram produzidos e a população se

via em meio à polêmica entre a permanência ou não do monumento e dos restos mortais na praça. Dife-

rentes grupos da sociedade se manifestavam a favor ou contra estas questões, assim também como cada

gestão municipal interpretava a seu modo e tomava as providências que julgava corretas, sendo até hoje

motivo de questionamentos. Fato é que a identidade social, política e até mesmo religiosa da cidade de

Teófilo Otoni está profundamente ligada ao exemplo e à imagem de Teóphilo Benedicto Ottoni.

1 O Liberalismo é um sistema político-econômico baseado na defesa da liberdade individual nos campos econômico, político, religioso e intelectual,
contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. Apesar de diversas culturas e épocas apresentarem indícios das ideias liberais, o libe -
ralismo definitivamente ganhou expressão moderna com os escritos de John Locke (1632 - 1704) e Adam Smith (1723-1790). No Brasil, o liberalismo
começou a ter abrangência no século XIXI, coma  fundação do Partido Liberal, que propunha a defesa dos interesses dos senhores rurais e das cama-
das médias urbanas sem compromissos diretos com a escravidão, defendia a autonomia das províncias e valorizava a representação nacional.

2 Como principal opositor do Partido Liberalista Brasileiro, havia o Partido Conservador, criado no Brasil no século XIX. Ele tinha como bandeira a ma-
nutenção da dominação política das elites escravocratas rurais e apostavam num poder central forte. Apesar da oposição, os dois partidos não apre-
sentavam diferenças ideológicas marcantes, aceitando ambos a filosofia liberal clássica, de pouca intervenção do Estado no domínio econômico e
outras características próprias do Liberalismo do século XIX.
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3.2 – HISTÓRICO DO BEM CULTURAL

Theóphilo Benedicto Ottoni nasceu na cidade do Serro, em Minas Gerais, e teve relevante partici-

pação na vida política e econômica do Império Brasileiro. Ele participou do movimento republicano, lide-

rou os liberais em alguns momentos do governo de Dom Pedro II, participou ativamente das discussões que

envolveram a Questão Christie3 e esteve diretamente envolvido no desenvolvimento industrial e comercial

do país. Em 1869, no Rio de Janeiro, morreu vítima de malária, possivelmente contraída em suas expedi-

ções à região do Mucuri. Foi sepultado inicialmente na capital do Império onde viveu e atuou política e

economicamente, criando assim as condições necessárias para fundação da Companhia de Comércio e Na-

vegação do Mucuri.

Com o surgimento da “Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri” em meados do século XIX,

após inúmeras dificuldades encontradas para navegar e desobstruir o rio Mucuri e para abrir a estrada de

rodagem Santa Clara, as comitivas se encontraram numa planície às margens do rio de Todos os Santos,

num local onde hoje se encontra a praça Tiradentes, e lá decidiram fundar o então povoado de Philadélp-

hia. Em 1853, deram início as obras de infraestrutura do povoado e o engenheiro Roberto Schlobach da

Costa foi contratado para realizar o planejamento urbano inicial. Ele então realizou o alinhamento da pri-

meira rua, denominada na época Rua Direita e atualmente a avenida Getúlio Vargas, cujas ruas transver-

sais cortavam-na em ângulo reto. Três praças foram também projetadas, praça Tiradentes, praça Argolo,

loteada entre o final da década de 1920 e o início dos anos 1930, e dos Alemães, hoje inteiramente modi-

ficada.

As construções no entorno do local destinado à praça Tiradentes surgiram ainda no século XIX,

como o prédio do Fórum datado de 1896 e um mercado destinado à comercialização dos produtos da regi-

ão, mas a sua urbanização data de 1924. No centenário da cidade, a praça apresentava-se bem cuidada e

com iluminação projetada. Além das edificações no seu entorno, também era notável a circulação de

grande quantidade de pessoas e a convivência de carroças e cavalos que transitavam entre pequenos ca-

minhões e motocicletas.

A década de 1950 se iniciou com a cidade de Teófilo Otoni em festa. Foi organizado um grande

evento em 1953, na época da gestão do prefeito Germano Augusto de Souza, que reuniu os moradores e

visitantes para a comemoração dos 100 anos da fundação do povoado, quando foi colocado na praça Tira-

dentes um Pórtico com a foto do fundador da cidade.

Segundo fontes  orais e textuais,  a produção do monumento à Theóphilo  Ottoni  data dos  anos

1952/1953, porém, sua autoria não foi identificada. De acordo com a revista “O Norte de Minas: Homena-

gem ao 1º Centenário de Teófilo Otoni”, a estátua foi doada pelo então governador de Minas Gerais, Jus-

celino Kubitschek, que participaria da sua inauguração no dia 07 de setembro de 1953, durante a festa do

centenário. O monumento original era composto de um alto pedestal de base quadrada recoberto de gra-

nito preto e, sobre ele, a estátua de bronze fundido de Theóphilo Benedicto Ottoni.

No final da década de 1950, o Monumento instalado na praça Tiradentes sofreu a primeira altera-

ção, sendo a ele acrescentado um mausoléu com objetivo de receber os restos mortais de Theóphilo Bene-

3 A Questão Christie, em termos de Relações Internacionais do Brasil, constituiu-se num contencioso entre os governos do Império do Brasil e da Grã-
Bretanha, que teve lugar de 1862 a 1865. Esta questão diplomática foi fruto de um conjunto de incidentes envolvendo ambas as nações, culminan -
do, pela atuação do embaixador britânico creditado no Brasil, William Dougal Christie, no rompimento das relações diplomáticas por iniciativa do
Brasil.
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dicto Ottoni que seriam trasladados do Rio de Janeiro. De acordo com depoimentos, fotografias e palestra

proferida no Simpósio “Povoadores do Vale do Mucuri”/ 2006, as solenidades que envolveram o traslado

foram determinadas pelo presidente  Juscelino Kubistchek. Elas teriam se iniciado com a exumação dos

restos mortais do cemitério do Catumbi, no Rio de Janeiro, que, em uma urna seguiu para uma celebração

na Catedral da Candelária presidida por D. Helder Câmara, então arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro. A

celebração contou com a presença do presidente, do prefeito de Teófilo Otoni Sidônio Epaminôndas Otoni,

de ministros e outras autoridades, além das forças armadas e de grande quantidade de pessoas.

Após a celebração, a urna funerária coberta com a bandeira do Brasil foi transportada por um veí-

culo militar “tendo como guarda de honra alunos da Escola Naval, Academia Militar das Agulhas Negras e

Escola de Aeronáutica” até o Navio de Guerra Argus. A urna esteve todo o tempo sob a Guarda de Honra

do Exército Nacional desde a viagem marítima até Caravelas, na Bahia, e a partir de lá até a cidade de Te-

ófilo Otoni, via Estrada de Ferro Bahia e Minas. Chegando em Teófilo Otoni, ocorreu uma cerimônia religi-

osa na Igreja Matriz da Imaculada Conceição, celebrada por Frei Antelmo e com a presença de vários re-

manescentes da família Ottoni e da população da cidade. Depois da celebração, a urna com os restos mor-

tais foram levados para o Panteon - formado pela estátua sob pedestal e mausoléu - na praça Tiradentes

onde, solenemente, foram colocados. No mesmo dia, ocorreram homenagens no Cine Vitória, com a pre-

sença de autoridades e da população.

Nos anos seguintes foram levantados questionamentos se seria adequado ou não a permanência do

monumento com restos mortais na principal praça da cidade. Esses questionamentos dividiam a população

até que, na década de 1980, a partir do projeto da arquiteta Sônia Neiva, o monumento foi demolido e a

estátua de bronze retirada entre os anos de 1986 e 1987. O local onde ficava o bem passou a sediar um Es-

paço Cultural.

A urna com os restos mortais, assim como a estátua de bronze de Theóphilo Benedicto Ottoni, foi

então colocada em um campo de obras da Prefeitura Municipal de onde, em uma data não identificada,

foram resgatados pela Maçonaria4 da cidade, que as guardou em uma de suas lojas. A presença da maçona-

ria em Teófilo Otoni, de acordo com o histórico da cidade e com fontes orais, tem suas raízes no século

XIX. Existe uma discussão se Theóphilo Ottoni teria sido ou não maçom, entretanto, pela impossibilidade

de acesso à fontes primárias da maçonaria não se pode determinar com certeza esse fato.

Em meados da década de 1990, os restos mortais de Theóphilo Ottoni foram reinseridos de forma

solene na praça Tiradentes em um monumento de nova base, recoberta de placas de granito preto, que

recebeu uma placa da maçonaria em homenagem ao fundador da cidade com a seguinte inscrição:

“'Aqui construirei a minha Filadélfia'
Theófilo Benedito Ottoni

27-11-1807  a  17-10-1869
Homenagem das Lojas Maçônicas

Filadélfia e Templários do Mucuri”

4 A maçonaria é uma sociedade discreta de caráter universal, cujos membros cultivam o aclassismo, humanidade, os princípios da liberdade, demo-
cracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual, sendo assim uma associação iniciática e filosófica. Ela admite todo homem livre e
de bons costumes, sem distinção de raça, religião,ideário político ou posição social. Suas únicas exigências são que o candidato possua um espírito
filantrópico e o firme propósito de tratar sempre de ir em busca da perfeição. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, desig -
nadas por oficinas, ateliers ou lojas, "todas iguais em direitos e honras, e independentes entre si." Existem, no mundo, aproximadamente 5,5 mi-
lhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes. No Brasil são aproximadamente 150 mil maçons regulares e 4.700 Lojas.
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A maçonaria foi responsável por custear e doar à cidade o monumento no qual foi inserida a está-

tua de Theóphilo Ottoni na praça Tiradentes nos anos 1990. Como o local original em que estava inserido o

bem já abrigava um Espaço Cultural, o monumento passou a se localizar em um espaço mais próximo da

rua Engenheiro Antunes, que corta a praça lateralmente. Após esta intervenção, não se verifica outra mo-

dificação no bem. Atualmente, no ano de 2010, o monumento à Theóphilo Ottoni continua presente na

praça Tiradentes, local de grande circulação de pessoas e em torno da qual lojas, bancos, correio e outros

serviços estão instalados.

Uma observação notada pelos entrevistados e que não foi identificada a justificativa é o fato,

comprovado por documentos fotográficos, de que o monumento original tinha a estátua de frente para o

interior da praça Tiradentes e, quando foi reinserido na década de 1990, a estátua foi colocada de costas

para a praça e de frente para a Rua Engenheiro Antunes. Existem diferentes versões sobre o que teria mo-

tivado esta mudança. Motivos políticos, de origem, ou do possível pertencimento de Theóphilo Ottoni à

maçonaria poderiam ser a causa da alteração, embora não tenham sido encontrados quaisquer documen-

tos que comprovem tais teorias. Questiona-se também se os restos mortais ainda estariam dentro da urna

quando ela foi reinserida no monumento nos anos 1990, porém, sobre esta especulação também não foram

encontrados documentos comprobatórios.
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4 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO BEM CULTURAL

Um Panteão é um monumento erigido para receber os restos mortais dos heróis e/ou cidadãos

mais ilustres de uma nação. O Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni está situado na praça Tiradentes, na

região central da cidade de Teófilo Otoni. O lugar se encontra em uma área praticamente plana, implan-

tada em ponto mais baixo em relação à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

O entorno da praça é constituído por edificações de uso misto, comercial, residencial, de serviços

e institucional, além da presença de lotes vagos. Em geral, as edificações possuem de um a quatro pavi-

mentos, com exceção do edifício do Banco do Brasil e o edifício comercial localizado na esquina das ruas

Epaminondas Otoni e Frei Gonzaga, com altura superior à dez pavimentos.

Seu entorno apresenta ainda edificações de importante valor arquitetônico e cultural para o muni-

cípio como é o caso da Câmara dos Vereadores e da Contabilidade Martins, ambos do estilo eclético do

ano de 1906 e do final da década de 1920, respectivamente, e tombados pela municipalidade. As demais

edificações são de estilo contemporâneo.

A área da praça é delimitada pelas ruas Engenheiro Antunes, Epaminondas Otoni, Frei Gonzaga,

Doutor Reinaldo e ainda pela avenida Getúlio Vargas, essa última umas das principais vias de circulação do

município e que divide a praça em duas metades de áreas semelhantes. A porção a oeste da rua Getúlio

Vargas é seccionada por uma via que liga a rua Epaminondas Otoni à avenida Getúlio Vargas configurando

duas partes de dimensões diferenciadas. A parte menor apresenta um ponto de táxi e um estacionamento

de motos e carros. A parte maior abriga o Busto de Tristão da Cunha, o Busto de Manoel Ottoni, o Coreto,

a Fonte Luminosa e Sonora, o Busto de Getúlio Vargas, o Espaço Cultural e ainda a Estátua de Teófilo Ot-

toni, todos bens tombados pelo município.

A outra metade da praça Tiradentes, subdivida pela avenida Getúlio Vargas e situada no encontro

das ruas Frei Gonzaga e Doutor Reinaldo, abriga o Lago Artificial, a Locomotiva, conhecida como Maria Fu-

maça Pojixá, o Anfiteatro, o Monumento à Bíblia e a Placa em Homenagem aos Comerciantes Ambulantes

de Pedras, ambos também tombados pela Prefeitura de Teófilo Otoni.

Em relação à infraestrutura urbana a região é bem servida, apresentando as vias do entorno pavi-

mentadas em asfalto, dotadas de sinalização vertical e horizontal, iluminação pública por meio de grandes

postes de concreto. Há condições de acessibilidade, além de arborização, distribuição de água tratada,

rede de energia elétrica, esgoto e sistema de drenagem pluvial com canaletas e boeiros. A praça em si é

dotada de lixeiras, telefones públicos, bancos, mesas, postes de iluminação, canteiros, arborização densa,

ponto de ônibus, táxi, bancas de jornais, sorveteria, lanchonete e comerciantes ambulantes.

A praça Tiradentes encontra-se em processo de reforma. Na porção que tangencia o cruzamento

das ruas Epaminondas Otoni e Frei Gonzaga as intervenções correspondem à reparos no calçamento de pe-

dras portuguesas, mantendo o mesmo padrão de desenho existente, além da troca das coberturas do Espa-

ço Cultural e do Coreto. No Anfiteatro, situado na porção da praça delimitada pelo cruzamento das ruas

Frei Gonzaga e Doutor Reinaldo, será executado um banheiro acessível para pessoas portadoras de neces-

sidades especiais, bem como a cobertura do palco do mesmo. Além dessas intervenções está sendo execu-

tada a troca das lixeiras e bancos em toda sua extensão.
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O Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni está implantado na porção maior da praça, na metade vol-

tada para oeste, no cruzamento das ruas Engenheiro Antunes e Epaminondas Otoni. Encontra-se implanta-

do entre o Espaço Cultural e o Edifício dos Correios ― esse último situado no outro lado da rua Engenheiro

Antunes ― em um espaço de formato semicircular, em um nível elevado, cujo acesso se dá por dois de-

graus com piso em pedra portuguesa e detalhes em granito preto.

O Panteão como um todo apresenta  as seguintes dimensões: altura 431 cm, largura 165 cm e com-

primento 210 cm. A estátua de Theóphilo Benedicto Ottoni existente no bem cultural encontra-se com a

face voltada para a rua Engenheiro Antunes, defronte ao Edifício dos Correios, e possui altura equivalente

a 225 cm. A escultura carateriza Teófilo Ottoni com porte ereto, vestindo sapatos fechados, calças, cami-

sa, gravata borboleta e casaco entreaberto em sua parte superior. Representa um homem de meia idade,

cabelos curtos, barba e bigode, portando em sua mão esquerda um livro e na mão direita um lenço. Trans-

mite noção de movimento, em posição de caminhada, estando a perna direita à frente da esquerda.

A estátua está erguida sobre uma pedestal em concreto de formato quadrado, com 85 cm de lar-

gura e comprimento e altura de 210 cm, pintado na cor preta e revestido em granito de mesma cor. Para a

composição do pedestal foram criadas duas peças, ambas em granito preto: uma de base piramidal com

largura de aproximadamente 165  cm, 95  cm de comprimento e 65  cm de altura, situada em sua parte

frontal; outra em sua parte posterior com formato de “L”, com largura 150 cm, comprimento 110 cm e al-

tura 145 cm. Essa peça é formada por duas placas, uma vertical inclinada, e outra paralela ao piso, que

entrecorta o pedestal em concreto ao meio e tem fechamento lateral parcial em granito preto. O restante

apresenta friso em concreto pintado de dourado aparente, circundando o pedestal e apoiando a placa ho-

rizontal paralela ao piso.

Sobre o friso e fixada no pedestal encontra-se uma placa metálica com a inscrição “ 'Aqui cons-

truirei a minha Filadelfia'. Teofilo Bendito Ottoni. 27-11-1807 17-10-1869. Homenagem das Lojas Maçoni-

cas, Filadelfia e Templários do Mucuri.”
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5 – DESCRIÇÃO DO COTIDIANO DO BEM CULTURAL

A praça Tiradentes, onde está implantado o Pantheon de Theóphilo Benedicto Ottoni, é uma das

principais localidades da cidade de Teófilo Otoni, se não a mais importante, visto sua inserção na região

central. Constitui-se em um dos principais pontos de referência na cidade, pois, além de ser a maior em

dimensões, é nela onde os cidadãos mais se reúnem tanto no cotidiano como em acontecimentos públicos,

como feiras, exposições, festas e nas comemorações cívicas e religiosas. Sua importância como local públi-

co deve-se à sua posição privilegiada, em meio ao centro comercial de Teófilo Otoni, região de maior con-

centração de residências e serviços. É nessa região onde há um conjunto arquitetônico integrado por vári-

as edificações históricas preservadas, muitas delas exemplares do início de formação do povoado de Phila-

delphia, do final do século XIX. A área abriga também várias edificações públicas como a Câmara Munici-

pal, os Correios, o Banco do Brasil, dentre outros.

Além da sua localização em uma área importante, a praça é de fato apropriada pelos usuários que

desfrutam de um espaço agradável, sombreado pelas suas diversas árvores, implantadas em um espaço de

aproximadamente 11.705 m². Ao longo dessa área são distribuídos bancos e mesas, bastante utilizados pe-

las pessoas para contemplação, conversas, encontros, descanso, namoro. Os ambulantes de pedras utili-

zam os bancos e mesas para expor suas mercadorias.

A praça abriga ainda bancas de jornal, sorveteria, lanchonete, pontos de táxi e ônibus, fator que

contribui para o grande fluxo de pessoas durante todo o dia. Os horários de maior concentração de pessoas

é na parte da tarde e início da noite. Despertando a atenção dos que passam pela praça diariamente e dos

visitantes da cidade, pode ser visto um grupo de preguiças que foram introduzidas na praça na década de

1970.

Outros espaços são bastante usufruídos pela população como é o caso do Coreto, Espaço Cultural e

Anfiteatro, utilizado para apresentações teatrais, musicais entre outras. O Lago Artificial, a Fonte Lumino-

sa e Musical e a Locomotiva são atrativos culturais, de grande valor para o município. 

Os monumentos situados em diversos pontos da praça, relatam à história da cidade e pessoas ilus-

tres moradoras da mesma, como o caso do Busto de Tristão da Cunha, Busto de Manoel Ottoni, o Monu-

mento à Bíblia, Placa em Homenagem aos Comerciantes Ambulantes de Pedras e ainda a Estátua de Teófi-

lo Benedito Ottoni.  Esses monumentos têm caráter turístico e informativo, onde as pessoas tiram fotos,

fazem homenagens e relembram da importância dessas personalidades para a cidade e seus moradores.

O Pantheon de Theóphilo Benedicto Ottoni destaca-se entre as esculturas por dominar um espaço

maior, permitindo ampla visão da população. Está, portanto, intrinsecamente vinculada ao cotidiano da

praça Tiradentes, sendo impossível dissociá-la de sua paisagem.
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6 – DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

O perímetro de tombamento do Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni corresponde ao próprio Pan-

teão, incluindo toda a sua base e os elementos que a compõe, sendo delimitado pela poligonal formada

pelos pontos P1, P2, P3 e P4, com área de 3,26 m² e perímetro de 7,52 metros. Os pontos são descritos a

seguir:

• P1: Ponto inicial da poligonal do perímetro de tombamento,  definido pelo vértice formado pelo

encontro dos prolongamentos das faces nor-noroeste e oés-sudoeste do bem cultural;

• P2: Ponto definido pelo vértice formado pelo encontro dos prolongamentos das faces nor-noroeste

e lés-nordeste do Panteão. P2 dista 1,66 m do ponto P1, predefinido;

• P3: Ponto definido pelo vértice formado pelo encontro das faces su-sudeste e lés-nordeste do bem

cultural. P3 dista 2,10 m do ponto P2, predefinido;

• P4:  Ponto definido pelo vértice formado pelo encontro das faces su-sudeste e oés-sudoeste do

Panteão. P4 dista 1,66 m do ponto P3, predefinido.

Para o fechamento da poligonal do perímetro de tombamento do Pantheon Theóphilo Benedicto

Ottoni, segue-se a partir de P4 por 2,10 m rumo nor-noroeste até o encontro com P1, ponto inicial da po-

ligonal.

Os segmentos de reta  P1-P4 e  P2-P3 são paralelos entre si e perpendiculares aos segmentos de

reta P1-P2 e P3-P4.
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PERÍMETRO DE TOMBAMENTO DO PANTHEON THEÓPHILO BENEDICTO OTTONI

Pantheon Theophilo Benedicto Ottoni. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: 15/10/2010. Elaboração: Mariana Silva
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7 – JUSTIFICATIVA DO PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

O perímetro de tombamento proposto para o Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni corresponde ao

próprio monumento, abrangendo uma área correspondente a 3,26 m² a qual engloba  a estrutura de seu

pedestal, suas peças compositivas e a estátua em bronze.

Como a praça Tiradentes é tombada pelo município, já existem instrumentos e mecanismos adequa-

dos para se impedir alterações e remanejamentos excêntricos em seu traçado como os do passado, os

quais são criteriosamente monitorados e aplicados pelo Conselho do Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni.

A maior preocupação do perímetro proposto é garantir que o Panteão permaneça na praça Tiraden-

tes, e que toda e qualquer intervenção que por ventura venha a ser empreendida passe antes pelo saudá-

vel processo das discussões democráticas.

Assim, acredita-se garantir o acesso das futuras gerações ao reconhecimento de quem foi  Theóphilo

Benedicto Ottoni e sua importância para a cidade, através da materialização de sua memória pela presen-

ça de seu Panteão.
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8 – DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO SOBRE O BEM TOMBADO

O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, através da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni,

deve contratar anualmente um técnico especialista (arquiteto urbanista ou artista plástico) para avaliar o

estado de conservação do Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni, devendo o profissional contratado emitir

um Laudo Técnico sobre seu estado de conservação.

Para que sua preservação seja efetiva, é necessário que, dentro do perímetro de tombamento, as

seguintes diretrizes sejam observadas e cumpridas:

• O Panteão e todos os seus elementos compositivos não poderão sofrer alterações em seus

materiais, exceto se for necessário reverter eventuais descaracterizações, devendo portan-

to, ser acompanhada de uma justificativa conceitualmente consistente;

• O bem cultural deverá ter sua área, volume e proporção original mantidos, a fim de ter suas

características preservadas;

• Não serão permitidas intervenções descaracterizantes;

• Todas as intervenções sofridas devem deixar a marca de seu tempo e diferenciar-se do origi-

nal, a fim de se evitar falsificações ou inverdades históricas. Porém, estas intervenções não

devem ser evidenciadas, para que não se destaquem sobre as características autênticas do

monumento;

• Quando em intervenção, se faz necessário o uso de placas educativas informativas, expli-

cando as causas, motivos e soluções propostas;

• Como forma de educação patrimonial para a população, recomenda-se a instalação de placa

com informações históricas sobre o Pantheon, mencionando sua condição de patrimônio cul-

tural municipal;

• O Panteão deverá sofrer manutenções periódicas, como a limpeza das pedras e conservação

dos frisos;

• O monumento deverá ser protegido contra qualquer tipo de depredação ou vandalismo, sen-

do necessário a implantação de sistema de vigilância permanente;

• Se faz necessário que se proceda à limpeza periódica do bem cultural, com retirada dos

adesivos de publicidade, reparos do arranhão na placa posterior ao pedestal e substituição

das pedras quebradas. Devem ser utilizados elementos ou substâncias com as mesmas carac-

terísticas físicas dos originais, considerando também sua cor e textura;

• Recomenda-se a proteção com resina dos elementos confeccionados em granito expostos à

ação das intempéries;

• Os profissionais envolvidos na limpeza e reconstituição de peças devem ter comprovada ca-

pacitação técnica, tanto para os serviços de conservação quanto para a perfeita utilização

dos produtos e equipamentos necessários às intervenções determinadas.
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Deverá ser discutido no Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni a aprovação de

quaisquer intervenções que por ventura venham a ser efetuadas.

As diretrizes aqui propostas devem ser aprovadas pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural

de Teófilo Otoni.
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9 – DELIMITAÇÃO DO ENTORNO DO BEM TOMBADO

O perímetro de entorno de tombamento do Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni é delimitado

pela poligonal formada pelos pontos  T1,  T2,  T3 e  T4, localizados utilizando-se do eixo das ruas Doutor

Reinaldo, Engenheiro Antunes, Epaminondas Otoni e Frei Gonzaga, adjacentes à praça Tiradentes. Esses

pontos foram definidos através da seguinte metodologia:

• T1: Ponto inicial da poligonal do perímetro de tombamento do bem cultural, definido pela interse-

ção dos eixos das ruas Doutor Reinaldo e Engenheiro Antunes;

• T2: Ponto definido pela interseção dos eixos das ruas Engenheiro Antunes e Epaminondas Otoni.

T2 dista 102,30 metros de T1, predefinido;

• T3: Ponto definido pela interseção dos eixos das ruas Epaminondas Otoni e Frei Gonzaga. T3 dista

159,42 metros de T2, predefinido;

• T4: Ponto definido pela interseção dos eixos das ruas Frei Gonzaga e Doutor Reinaldo. T4 dista

102,30 metros de T3, predefinido. Seguindo-se em direção a sudeste, a 157,63 metros chega-se

novamente a T1, ponto inicial da poligonal, fechando assim o perímetro de entorno de tombamen-

to proposto.

Os ângulos formados entre os segmentos da poligonal do perímetro de entorno de tombamento são

os seguintes:

• Entre os segmentos “T4-T1” e “T1-T2”: 91º;

• Entre os segmentos “T1-T2” e “T2-T3”: 89º;

• Entre os segmentos “T2-T3” e “T3-T4”: 90º;

• Entre os segmentos “T3-T4” e “T1-T4”: 90º.
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PERÍMETRO DE ENTORNO DO PANTHEON DE TEOPHILO BENEDICTO OTTONI
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10 – JUSTIFICATIVA DO PERÍMETRO DE ENTORNO

O perímetro de entorno de tombamento do Pantheon de Theophilo Benedicto Ottoni engloba a

praça Tiradentes, local onde se insere o monumento e local de grande importância para o município por

seu valor histórico e cultural. Sua delimitação tem o intuito de preservar a visibilidade do Panteão a partir

do interior da praça, favorecendo a integração da população com o mesmo e encorajando sua visitação.

A praça Tiradentes é uma área com tratamento paisagístico elaborado, com abundância de vegeta-

ção que promove ambiência agradável, além de um componente histórico relevante para a comunidade.

Com o início da sua construção em 1924, quando era ainda considerada Passeio Público, a atual praça Ti-

radentes apresenta morfologia que é registro do traçado de algumas das vias mais antigas.

Ao ser implantado na praça Tiradentes, infere-se uma relação intrínseca da localização do Panteão

com a fundação do povoado de Philadelphia, pelo próprio Theóphilo Benedicto Ottoni. O monumento foi

colocado em um dos mais claros remanescentes dos primórdios da ocupação do local, e que guarda em seu

desenho a memória das primeiras vias abertas pelo engenheiro Roberto Schlobach.

O perímetro de entorno proposto garante, portanto, que seja mantida a relação do Pantheon de

Theophilo Benedicto Ottoni com o seu local de implantação.
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11 – DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO SOBRE O ENTORNO DE TOMBAMENTO

Como a praça Tiradentes é um bem cultural protegido pelo Município de Teófilo Otoni (Decreto nº

5.375/2007, de 5 de Abril de 2007) e seu perímetro de tombamento é similar ao perímetro de entorno pro-

posto para o Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni, as diretrizes aqui listadas são meramente complemen-

tares.

Tal medida se torna necessária para que não sejam criados conflitos entre as normas de proteção.

É notório que as diretrizes de tombamento da praça Tiradentes são (e não poderia ser diferente) muito

mais rígidas do que a mais inflexível das diretrizes de entorno, seja qual ela for.

Assim sendo, definiu-se, adicionalmente que, dentro do perímetro do entorno de tombamento do

Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni, os seguintes itens também sejam observados e cumpridos:

• O monumento deve ser valorizado através da instalação de iluminação cênica;

• Devem ser instalados equipamentos urbanos adequados para a permanência de cidadãos em con-

templação, tais como bancos e lixeiras, nas imediações do Panteão;

• A acessibilidade ao bem cultural deve ser garantida através da revisão dos níveis e desníveis exis-

tentes, facilitando o acesso das pessoas com mobilidade reduzida;

• As visadas para o Panteão devem ser garantidas a partir do interior da praça Tiradentes, desde

que não firam as diretrizes de tombamento, a partir de todos os pontos de seu território;

• A instalação de barraquinhas, trailers e congêneres nas proximidades do Panteão devem ser repri-

midas, de forma a não prejudicar sua ambiência e visadas. Ademais, trata-se de um monumento

erigido para receber os restos mortais de um cidadão ilustre, ou seja, deve ser respeitado como

tal.

• Devem ser instaladas placas  educativas  e indicativas, sinalizando a localização do monumento

dentro da praça, além de qualificá-lo.

Toda e qualquer intervenção no perímetro de entorno de tombamento deverá ser submetido à

aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni, bem como todas as diretrizes

acima.
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12 – DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA DO PANTHEON THEÓPHILO BENEDICTO OTTONI

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Município de Teófilo Otoni. Fonte: Fonte: http://licht.io.inf.br/mg_mapas/mapa/cgi
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IMPLANTAÇÃO GERAL DO PANTHEON THEÓPHILO BENEDICTO OTTONI NA PRAÇA TIRADENTES

Pantheon de Theophilo Benedicto Ottoni. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: 14/10/2010. Elaboração: Mariana Silva.

MARIANA PEREIRA GALVÃO DA SILVA 
Arquiteta e Urbanista

CREA 100.515/D
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IMPLANTAÇÃO DO PANTHEON THEÓPHILO BENEDICTO OTTONI 

Pantheon de Theophilo Benedicto Ottoni. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: 14/10/2010. Elaboração: Mariana Silva.

MARIANA PEREIRA GALVÃO DA SILVA 
Arquiteta e Urbanista

CREA 100.515/D
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PLANTA DO PANTHEON THEÓPHILO BENEDICTO OTTONI 

Pantheon de Theophilo Benedicto Ottoni. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: 14/10/2010. Elaboração: Mariana Silva.

MARIANA PEREIRA GALVÃO DA SILVA 
Arquiteta e Urbanista

CREA 100.515/D
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ELEVAÇÃO FRONTAL DO PANTHEON THEÓPHILO BENEDICTO OTTONI 

Pantheon de Theophilo Benedicto Ottoni. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: 14/10/2010. Elaboração: Mariana Silva.

MARIANA PEREIRA GALVÃO DA SILVA 
Arquiteta e Urbanista

CREA 100.515/D



DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO PANTHEON THEÓPHILO BENEDICTO OTTONI

TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS
39/79

13 – DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Foto 01: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Vista frontal do bem cultural, mostrando a proporção existente entre a estátua e
sua base. Ao fundo, o Espaço Cultural. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 02: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Vista lateral direita do monumento. Detalhe para o formato de sua base, como que
feito para incentivar o depósito de flores ou homenagens. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 03: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Vista posterior do bem cultural. A estátua possui a face voltada para a rua Enge-
nheiro Antunes, defronte ao Edifício dos Correios, e possui altura equivalente a 225 cm.  Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mari-

ana Galvão.

Foto 04: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Vista lateral esquerda do bem cultural. Notar a vegetação de grande porte existen-
te na outra metade da praça Tiradentes. O Panteão como um todo apresenta  as seguintes dimensões: altura 431 cm, largura 165

cm e comprimento 210 cm. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 05: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. A escultura carateriza Teófilo Ottoni com porte ereto, vestindo sapatos fechados,
calças, camisa, gravata borboleta e casaco entreaberto em sua parte superior. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Gal-

vão.

Foto 06: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. A estátua porta em sua mão direita um lenço. Transmite noção de movimento, em
posição de caminhada, estando a perna direita à frente da esquerda. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 07: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Sobre o friso e afixada no pedestal encontra-se uma placa metálica com a inscrição
“ 'Aqui construirei a minha Filadelfia'. Teofilo Bendito Ottoni. 27-11-1807 17-10-1869. Homenagem das Lojas Maçonicas, Filadelfia e

Templários do Mucuri.” Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 08: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Detalhe para a base do monumento. Notar a presença de adesivo contendo propa-
ganda eleitoral, além de material estranho aderido à chapa de granito. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 09: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Restos de adesivos recém-tirados mostram que é uma prática comum utilizar a su-
perfície do bem cultural para a promoção de produtos, pessoas ou serviços. Detalhe para a representação dos sapatos e da barra da

calça. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 10: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. A estátua representa um homem de meia idade, cabelos curtos, barba e bigode.
Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 11: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Detalhe para o granito preto utilizado na confecção da base do bem cultural. Teófi-
lo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 12: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Vista frontal da base do Panteão, onde supostamente estariam depositadas os res-
tos mortais do cidadão ilustre. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 13: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. A face posterior de seu embasamento é nitidamente o ponto mais desgastado, pro-
vavelmente servindo como suporte ou apoio. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 14: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. A estátua porta um livro em sua mão esquerda. Detalhe para a vegetação de gran-
de porte. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 15: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Junção do embasamento do Panteão com a base da estátua. Elementos decorativos
danificados e presença de adesivos publicitários recém retirados. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 16: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. O arremate da face frontal do bem cultural encontra-se danificado, expondo a su-
perfície existente por debaixo das chapas de granito. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 17: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Vista da praça Tiradentes à época do centenário de Teófilo Otoni. Observa-se que
já estão implantadas a Fonte e Luminosa e a Estátua de Theóphilo Benedicto Ottoni, essa última confeccionada e instalada na pra-
ça em homenagem ao centenário do município. Teófilo Otoni/MG. Início da década de 1950. Foto cedida pela Divisão de Cultura.

Foto 18: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Vista do antigo Mausoléu, com bandeiras em homenagem à Teófilo Ottoni após re-
ceber seus restos mortais. Início da década de 1950. Início da década de 1950. Ao fundo Edifício dos Correios. Foto cedida pela Divi-

são de Cultura.



DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO PANTHEON THEÓPHILO BENEDICTO OTTONI

TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS
48/79

Foto 19: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Vista de demolição do Mausoléu que abrigou os restos mortais do fundador da cida-
de, Theóphilo Benedicto Ottoni. Teófilo Otoni/MG. Final da década de 1980. Foto cedida pela Divisão de Cultura.

Foto 20: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni. Vista do Mausoléu que abrigava os restos mortais do fundador da cidade, Teófilo
Benedito Ottoni. Teófilo Otoni/MG. Final da década de 1950. Foto cedida pela Divisão de Cultura.
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14 – FICHA DE INVENTÁRIO DO BEM TOMBADO

1. Município Teófilo Otoni

2. Distrito Sede

3. Designação Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni

4. Endereço praça Tiradentes, s/n, Centro

5. Propriedade Propriedade Pública: Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG

6. Responsável Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

7. Situação de Ocupação

8. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Foto 01: Vista frontal do bem cultural, mostrando a proporção
existente entre a estátua e sua base. Ao fundo, o Espaço Cultu-

ral. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 02: Sobre o friso e afixada no pedestal encontra-se uma placa
metálica com a inscrição “ 'Aqui construirei a minha Filadelfia'. Te-
ofilo Bendito Ottoni. 27-11-1807 17-10-1869. Homenagem das Lo-

jas Maçonicas, Filadelfia e Templários do Mucuri.” Teófilo
Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

9. DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA (ESQUEMA)

Ilustração 1: Planta do Pantheon de Teófilo Benedito Otoni. Data: Novembro/2010. Elaboração: Mariana Galvão

Própria Alugada Cedida Comodato Outros
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10. HISTÓRICO

Nascido no Serro em 1807, Theóphilo Benedicto Ottoni teve relevante participação na vida política e econômica do

Império Brasileiro do final do período regencial até 1869, quando faleceu vítima da malária na capital imperial. Foi

deputado provincial, deputado geral e senador do Império, participou do movimento republicano, liderou os liberais

em alguns momentos do governo de Dom Pedro II e esteve diretamente envolvido em questões relativas ao desenvol-

vimento industrial e comercial do país. A influência de Theóphilo Ottoni possibilitou que ele fundasse a “Companhia

de Comércio e Navegação do Mucuri”, que tinha a intenção de ligar o nordeste de Minas Gerais com o Oceano Atlân-

tico e reabilitar o comércio destas regiões. A articulação política e econômica de Teóphilo Ottoni, ligando os interes-

ses da região de Minas Gerais ao projeto nacional, sua iniciativa de criar a Companhia de Comércio e o fato de ser o

fundador da cidade fez com que a sua imagem tivesse importante representatividade no imaginário social e político

da cidade, que inclusive adotou o seu nome. 

O Monumento à Theóphilo Ottoni está instalado na Praça Tiradentes, local às margens do Rio de Todos os Santos que

foi escolhido para a fundação da atual cidade de Teófilo Otoni, em 1853. Foi da área da Praça Tiradentes, urbaniza-

da em 1924, que teriam sido feitos os primeiros arruamentos e edificações da cidade, algumas delas existentes ainda

hoje, 2010. O Monumento foi doado pelo governo estadual durante a gestão do governador Juscelino Kubitschek e

inaugurado no ano 1953 durante as comemorações do centenário da cidade. O monumento original, cujo autor não

foi identificado, era composto de um alto pedestal de base quadrada recoberto de granito preto e, sobre ele, a está-

tua de bronze fundido de Theóphilo Benedicto Ottoni. 

No final da década de 1950, foi acrescentado à esse monumento um mausoléu com objetivo de receber os restos

mortais de Theóphilo Benedicto Ottoni, que foram trasladados do Rio de Janeiro para a cidade de Teófilo Otoni. Em

1960, as solenidades que envolveram o traslado, determinadas pelo presidente Juscelino Kubistchek, teriam se inici-

ado com a exumação dos restos mortais do cemitério do Catumbi no Rio de Janeiro e sua colocação em uma urna, de

onde seguiu para uma celebração na Catedral da Candelária, com presença do presidente, do prefeito de Teófilo

Otoni Sidônio Epaminôndas Otoni, de ministros e outras autoridades, além das forças armadas e de grande quantida-

de de pessoas. Após a celebração, a urna funerária foi transportada até o Navio de Guerra Argus e esteve sob a Guar-

da de Honra do Exército Nacional desde a viagem marítima até Caravelas na Bahia, de onde chegou em Teófilo Otoni

via Estrada de Ferro Bahia e Minas. Na cidade, foi realizada uma cerimônia religiosa na Igreja Matriz da Imaculada

Conceição com a presença de vários remanescentes da família Ottoni. Depois da celebração, a urna foi colocado no

Panteon na Praça Tiradentes.

Nos anos seguintes foram levantados questionamentos se seria adequado ou não a permanência do monumento com

os restos mortais na principal praça da cidade. Esses questionamentos dividiam a população até que, entre os anos

1986 e 1987, a partir do projeto da arquiteta Sônia Neiva, a base do monumento foi demolida e a estátua de bronze

retirada. Nesta época, o bem foi colocado em um campo de obras da prefeitura até ser resgatado pela Maçonaria lo-

cal, que o guardou por algum tempo em uma de suas lojas. Assim, na década de 1990, o bem foi levado e reinserido

na Praça Tiradentes, de forma solene. Ele foi recoberto de placas de granito preto e recebeu também uma placa da

maçonaria em homenagem ao fundador da cidade. Como o local em que estava inserido na Praça passou a abrigar um

Espaço Cultural, o monumento foi deslocado alguns metros, estando localizado atualmente mais próximo da Rua En-

genheiro Antunes. 

A maçonaria foi responsável por custear e doar à cidade a nova base do monumento no qual foi inserida a estátua de

Theóphilo Ottoni. A presença da maçonaria na cidade tem suas raízes no século XIX, sendo que existe uma grande

discussão se Theóphilo Ottoni teria sido ou não maçom entretanto, pela impossibilidade de acesso a fontes primárias,

não se pode determinar com certeza esse fato. 

Uma observação notada pelos entrevistados e que não foi identificada a justificativa é o fato, comprovado por docu-

mentos fotográficos, de que o monumento original tinha a estátua de frente para o interior da Praça Tiradentes e,

quando foi reinserido na década de 1990, a estátua foi colocada de costas para a Praça e de frente para a Rua Enge-
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nheiro Antunes. Existem diferentes versões sobre o que teria motivado esta mudança. Motivos políticos, de origem,

ou do possível pertencimento de Theóphilo Ottoni à maçonaria poderiam ser a causa da alteração, embora não te-

nham sido encontrados quaisquer documentos que comprovem tais teorias. Questiona-se também se os restos mor-

tais ainda estariam dentro da urna quando ela foi reinserida no monumento nos anos 1990, porém, sobre esta espe-

culação também não foram encontrados documentos comprobatórios.

Atualmente, 2010, o monumento à Theóphilo Ottoni continua presente na Praça Tiradentes, local de grande circula-

ção de pessoas e em torno da qual lojas, bancos, correio e outros serviços estão instalados.

11. DESCRIÇÃO

11.1. Tipologia dominante Estilo clássico.

11.2. TIPOLOGIA CONSTRUTIVA

11.2.1. Partido:

Um Panteão é um monumento erigido para receber os restos mortais dos heróis e/ou cidadãos mais ilustres de uma

nação. O Pantheon de Teófilo Otoni está implantado na praça Tiradentes, próximo ao Espaço Cultural, na metade

voltada para oeste, na porção delimitada pelo encontro das ruas Epaminondas Otoni, Engenheiro Antunes e Avenida

Getúlio Vargas. Encontra-se em embasamento semicircular um nível acima do restante praça, sendo acessado por

dois degraus. A praça possui topografia plana e acesso direto pelas ruas que a circundam. A planta do Pantheon pos-

sui regularidade ortogonal, formato retangular e volumetria de apenas um pavimento.

11.2.2. Sistema construtivo:

A estátua está erguida sobre uma pedestal em concreto de formato quadrado, com 85 cm de largura e comprimento

e altura de 210 cm, pintado na cor preta e revestido em granito de mesma cor. Para a composição do pedestal foram

criadas duas peças, ambas em granito preto: uma de base piramidal com largura de aproximadamente 165 cm, 95 cm

de comprimento e 65 cm de altura, situada em sua parte frontal; outra em sua parte posterior com formato de “L”,

com largura 150 cm, comprimento 110 cm e altura 145 cm. Essa peça é formada por duas placas, uma vertical incli -

nada, e outra paralela ao piso, que entrecorta o pedestal em concreto ao meio e tem fechamento lateral parcial em

granito preto. O restante apresenta friso em concreto pintado de dourado aparente, circundando o pedestal e apoi-

ando a placa horizontal paralela ao piso.

Sobre o friso e fixada no pedestal encontra-se uma placa metálica com a inscrição “ 'Aqui construirei a minha Filadel-

fia'. Teofilo Bendito Ottoni. 27-11-1807 17-10-1869. Homenagem das Lojas Maçonicas, Filadelfia e Templários do Mu-

curi.”

11.2.3. Tipologia estilístico-formal:

A Estátua construída no ano de 1960, para abrigar os restos mortais de Teophilo Benedicto Ottoni, na praça Tiraden-

tes. Apresenta estilo clássico, caracterizado pelas linhas retas e o uso de pedras e bronze, com pouca ornamentação,

como é o caso do friso pintado na cor dourada e a placa em homenagem ao fundador da cidade.

O monumento a Teófilo Benedito Ottoni, possui uma altura de 431 centímetros, 165 centímetros de largura e 210

centímetros de comprimento, abrigando uma estátua de bronze, erguida sob uma pedestal em concreto de formato

quadrado, pintado na cor preta e revestido em granito preto.

12. USO ATUAL 13. PROTEÇÃO LEGAL 14. PROTEÇÃO PROPOSTA 15. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Data:

N°.:

Residencial Tombamento Federal Excelente

Serviço Tombamento Estadual Bom

Institucional Federal Tombamento Municipal Regular

Industrial Estadual Entorno de bem tombado Péssimo

Comercial Municipal Restrições de uso e ocupação

Outros Nenhuma Inventário
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16. ANÁLISE DO ENTORNO – SITUAÇÃO E AMBIÊNCIA

16.1. Construções adjacentes:

No entorno da praça Tiradentes, que abriga o Pantheon de Teófilo Otoni, estão localizados edifícios do início do sé-

culo XX, de arquitetura eclética, como é o caso da Contabilidade Martins e da Câmara Municipal, bens já tombados

pelo município. As demais edificações do entorno são do estilo moderno e contemporâneo, abrigando usos comercial,

residencial, serviço, misto e institucional. No geral as edificações estão implantadas no alinhamento do terreno, pos-

suem altimetria de um a quatro pavimentos, volumetria retangular. Há tendência a substituição e verticalização,

com acréscimo de pavimentos nas edificações existentes. 

16.2. Equipamentos urbanos:

A região da praça é bem servida por infraestrutura urbana, apresentando pavimentação das vias em asfalto e parale-

lepípedo, na rua divide a metade da praça voltada para oeste e faz a ligação entre a rua Epaminondas Otoni e a ave-

nida Getúlio Vargas.

Atualmente a praça encontra-se em processo de reforma, com a troca de piso para calçamento em pedras portugue-

sas, cobertura do Espaço Cultural e Coreto, banheiro e rampas acessíveis para pessoas portadoras de necessidades

especiais, cobertura do palco do Anfiteatro e troca das lixeiras e bancos. 

A região apresenta boa sinalização, distribuição de água tratada, esgoto, drenagem pluvial superficial, bancas de jor-

nais, sorveteria, lanchonete, telefonia pública, iluminação através de postes e arborização, com vegetação que varia

entre forração e árvores de grande porte, tornando uma ambientação bastante agradável. 

17. ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

O estado de conservação do Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni em geral é bom. As principais patologias encontra-

das foram: ausência de algumas partes das placas de granito que compõem o pedestal; afixação de adesivos de publi-

cidade e parte em cimento, além de fissuras nas peças em granito; arranhões nas placas metálicas; descascamento

de parte da pintura do pedestal; escurecimento da estátua em bronze. 

18. FATORES DE DEGRADAÇÃO

Os danos são causados pela ação das intempéries e atos de vandalismo. 

19. MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO

É necessário que haja a conscientização da população contra depredação e vandalismo, bem como uma forma de

proteção permanente para o Pantheon. Retirada dos adesivos de publicidade, reconstituição ou substituição das pe-

ças de granito danificadas; reparo do arranhão na placa posterior ao pedestal. O pedestal e o friso devem receber

pinturas periódicas na cor preta e na cor dourada respectivamente. É importante que haja manutenção periódica

evitando o acúmulo de lixo no passeio e próximo ao monumento, bem como a retirada da grama que cresce nos espa-

ço vazio da calçada portuguesa.

20. INTERVENÇÕES

20.1. Restauro: 

Não ocorreram intervenções de restauro. 

20.2. Adequação: 

Não ocorreram intervenções de adequação. 

20.3. Descaracterizantes: 

Nos anos de 1986/87 a praça Tiradentes sofreu uma reforma, onde o mausoléu em homenagem à Teófilo Benedito

Ottoni foi demolido e em seu lugar foi construído um caramanchão para engraxates, sendo esse novamente demolido

no ano de 2001 para a construção do Espaço Cultural. Após a sua relocação na praça, próxima ao seu antigo local de

instalação, a posição da estátua sofreu alteração. Antes a mesma encontrava-se de costas para a rua Engenheiro An-
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tunes e para o Edifício dos Correios, e atualmente encontra-se em sentido oposto, com sua face defronte para a rua

Engenheiro Antunes e o Edifício dos Correios, de costas para o Espaço Cultural.
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22. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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23. FICHA TÉCNICA
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Elaboração Mariana Galvão / Priscila Mourão / Eduardo Alvim Data: Dez/2010
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15 – LAUDO TÉCNICO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CATEGORIA: Imóvel - BI

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Mariana Pereira Galvão da Silva

CREA: 100.515/D 

NOME DO BEM TOMBADO: Pantheon Theóphilo Benedicto Ottoni 

LOCALIZAÇÃO: Praça Tiradentes, s/n, Centro

BEM TOMBADO EM: Decreto 6.396/2010 de 22 de Dezembro de 2010

DOSSIÊ ENVIADO AO IEPHA EM: 17 de janeiro de 2011

DATA: 29 de Dezembro de 2010

HÁ RESTAURAÇÃO EM ANDAMENTO? ( X ) Sim ( x ) Não

HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA? ( X ) Sim ( x ) Não

EM CASO POSITIVO: ( X ) Lei Federal ( X ) Lei Estadual ( X ) Outra

ESTRUTURA
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Estrutura Autônoma de Madeira - - -
Pilares de Concreto - - -
Estrutura Metálica - - -

Outros – Embasamento em tijolos revestido com granito 85,00% 15,00% -
Outros – Bronze 90,00% 10,00% -

DANOS VERIFICADOS
O embasamento do Panteão, apesar de estruturalmente estável, apresenta danos em seu revestimento
de chapas de granito preto. A ação de vândalos, intempéries  e o próprio uso inadequado (ponto de
apoio, assento temporário, etc) causa problemas de ordem física.
Em relação à estátua, o bronze de seu corpo (suporte estrutural e material da escultura) apresenta-se
escurecido pela ação de intempéries, necessitando de polimento e aplicação de camada protetora.

ELEMENTOS ESTRUTURAIS (Bronze)
SIM

50% 100%
NÃO APRESENTA PROBLEMAS

1. Ataque de insetos X
2. Perdas 2%

3. Furos (pregos, cravos, etc) 2%
4. Apodrecimentos causados por umidade X

5. Rachaduras, lascas, fissuras, frestas X
6. Escurecimento causado por intempéries 75%

COBERTURA
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Estrutura do Telhado (madeira, laje, perfil metálico) - - -
Telhado (capa e bica, tenha francesa, fibrocimento, ardósia, metálico) - - -

Calhas /Rufos / Condutores - - -
Coroamento (platibanda, frontão, cimalha) - - -

Outros - - -
DANOS VERIFICADOS

Não se aplica.
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ALVENARIAS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Tijolo 100,00% - -
Adobe - - -

Taipa de Pilão - - -
Pau-a-pique - - -

Pedra - - -
Outros (concreto, madeira) - - -

Elementos Artísticos Aplicados - - -
DANOS VERIFICADOS

Não há danos verificados.

REVESTIMENTO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Reboco - - -
Caiação - - -

Pintura (à óleo, à base de água) 90,00% 10,00% -
Cerâmica - - -

Pedra (mármore, granito, etc) 90,00% 10,00% -
Outros - - -

Elementos Artísticos Aplicados - - -
DANOS VERIFICADOS

As chapas  de granito que  revestem o  embasamento  do  monumento  possuem arranhões  em diversos
pontos, produzidos pelo mau uso. Algumas placas encontram-se com partes faltantes, deixando o suporte
estrutural do bem cultural exposto às intempéries. A parte posterior do embasamento possui arranhões
profundos, causados supostamente pela prática de usar o monumento como ponto de apoio para usos
indevidos (barraquinhas, vendedores temporários, etc).
A  ação  de  vândalos  também traz  prejuízos  ao  estado  de  conservação  do  Panteão,  uma  vez  que  é
bastante diversificada a presença de adesivos promocionais dos mais variados tipos.
O suporte que faz interface entre  o embasamento e o pedestal da estátua é pintado na cor preto,
apresentando algumas irregularidades.

VÃOS E VEDAÇÕES
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Portas - - -
Janelas - - -

Enquadramentos (madeira, massa, pedra) - - -
Ferragens - - -

Outros - - -
Elementos Artísticos Aplicados - - -

DANOS VERIFICADOS
Não se aplica.

PISOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Pedra (lajeado, outro) - - -
Cimentado - - -

Madeira - - -
Cerâmica - - -

Outros - - -
Elementos Artísticos Aplicados - - -

DANOS VERIFICADOS
Não se aplica.
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FORROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Esteira - - -
Madeira - - -

Gesso - - -
Laje - - -

Outros - - -
Elementos Artísticos Aplicados - - -

DANOS VERIFICADOS
Não se aplica.

ELEMENTOS INTEGRADOS INTERNOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Balcão / Sacada - - -
Varanda / Alpendre/ Terraço - - -

Escada - - -
Torre - - -

Cercadura / Fechamento do lote / Gradil / Muro - - -
Portada - - -

Agenciamento Externo (Fonte / Chafariz / Jardim / Quintal) - - -
Outros - - -

Elementos Artísticos Aplicados - - -
DANOS VERIFICADOS

Não se aplica.

AGENCIAMENTO EXTERNO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Muro - - -
Gradil - - -

Jardim - - -
Quintal - - -

Fonte / Chafariz - - -
Outros - - -

DANOS VERIFICADOS
Não se aplica.

INSTALAÇÕES
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Instalação Elétrica - - -
Instalação Hidráulica - - -

Outros - - -
DANOS VERIFICADOS

Não se aplica.

EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE
SEGURANÇA

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Equipamento de prevenção e combate a incêndio?
(   ) Sim ( x ) Não

- - -

Sistema de Segurança?
(   ) Sim ( x ) Não - - -

DANOS VERIFICADOS
Não há instalações de segurança.
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ANÁLISE DO ENTORNO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Bens imóveis e estruturas do entorno 70,00% 30,00% -
Existência de intervenções?

( x ) Sim ( ) Não
DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES

A praça Tiradentes encontra-se em processo de reforma, com a troca de piso para calçamento em pedra portuguesa,

cobertura do Espaço Cultural e Coreto, banheiro e rampas acessíveis para pessoas portadoras de necessidades espe-

ciais, cobertura do palco do Anfiteatro e troca das lixeiras e bancos.

SÍNTESE / CONCLUSÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO (%)

BOM REGULAR RUIM
NECESSITANDO INTERVENÇÃO

87,50% 12,50% -

USOS:

Construído para receber os restos mortais do fundador da cidade, o Pantheon Theóphilo Benedicto

Ottoni atualmente exerce função de mera estátua na praça Tiradentes, atraindo poucos cidadãos interes-

sados em utilizá-lo como memento da personalidade que fundara o povoado de Philadelphia. Apesar de ser

amplamente dotada de infraestrutura capaz de suportar diversos usos, carece informar mais amplamente

aos usuários que o Panteão é uma homenagem, um lugar para reverenciar e respeitar a memória de tão

importante figura.

CONCLUSÃO:

O bem cultural encontra-se em bom estado de conservação, apesar das patologias encontradas. A

maior parte dos problemas dizem respeito ao mau uso e vandalismo, o que pode ser prontamente solucio-

nado com medidas simples. Recomenda-se a valorização do bem cultural através da implementação das

ações sugeridas nas diretrizes de tombamento e entorno, através da instalação de iluminação cênica, pre-

servação de suas visadas a partir de diversos pontos da praça e colocação de placas educativas a respeito

de Theóphilo Benedicto Ottoni.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Belo Horizonte, 24 de dezembro de 2010.

MARIANA PEREIRA GALVÃO DA SILVA
Arquiteta e Urbanista / CREA- MG 100.515/D
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FOTOGRAFIAS

Foto 01: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Vista frontal do bem, situado na Praça Tiradentes, de costas para o Espaço Cultural.
Estátua de bronze escurecida pelas intempéries e adesivos de propaganda colados no granito de seu pedestal. Teófilo Otoni/MG.

Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 02: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Vista lateral direita5 do bem. Detalhe para adesivos de propaganda colados no pe-
destal. Estátua de bronze escurecida pelas intempéries. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

5 Tomou-se o próprio objeto como referência.
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Foto 03: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Vista posterior do Pantheon, que foi implantando com face defronte para o Edifício
dos Correios. Estátua de bronze escurecida pelas intempéries. Granito que reveste o pedestal com vários arranhões, causados pelo

vandalismo. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 04: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Placa de homenagem das Lojas Maçônicas ao fundador da cidade, Teófilo Ottoni. A
placa está com respingo de tinta branca e sujidades aderidas, necessitando limpeza. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto:

Mariana Galvão.
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Foto 05: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe do pedestal em alvenaria com reboco pintado de preto e acabamento em
granito. Friso em concreto pintado de dourado aparente devido à quebra de peça de granito que assenta-se sobre ele. Pinturas do
pedestal em preto e do friso em dourado desgastadas e descascando. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 06: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe da base do pedestal à lateral direita¹ com pintura preta desgastada, man-
chas de umidade e sujidades causados pelas intempéries. O friso em concreto com pintura dourada está aparente devido à quebra

de peça de granito que assenta-se sobre ele. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 07: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe dos arranhões presentes na placa de granito da parte posterior da estátua,
explicitando o vandalismo. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 08: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Vista posterior de parte do pedestal do Pantheon. Detalhe para pintura na cor preta
desgastada e manchada. Acima, placa de granito preto faltando e adesivo de propaganda colada no granito. Teófilo Otoni/MG.

Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 09: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe da argamassa fixada no elemento compositivo do pedestal, além de adesi-
vos de propaganda colados no mesmo. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 10: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe da junta de dilatação na alvenaria apresentando oxidação. Desgaste das
pinturas do pedestal e do friso. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 11: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe dos bancos compondo o novo mobiliário urbano da Praça, instalado no pro-
cesso de reforma da mesma. Em madeira, já possui respingos de tinta. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 12: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe de lixeira em madeira compondo o novo mobiliário urbano da Praça, insta-
lada no processo de reforma da mesma. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 13: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe da faixa de pedestre presente no encontro das ruas Epaminondas Otoni e
Engenheiro Antunes, apresentando pintura desgastada. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 14: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe da rampa de acesso à Praça para portadores de necessidades especiais, im-
plantada próxima ao encontro das ruas Epaminondas Otoni, Frei Gonzaga e Avenida Getúlio Vargas, que encontra-se em processos

de reforma. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 15: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe do calçamento em pedra portuguesa já refeito na porção da praça próximo
ao encontro das ruas Frei Gonzaga, Doutor Reinaldo e Engenheiro Antunes e Avenida Getúlio Vargas, estando o restante em proces-

so de reforma. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 16: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe da canaleta de drenagem superficial, situada próximo ao Lago Artificial, em
bom estado de conservação, mas com acúmulo de material orgânico. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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Foto 17: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe da boca de lobo encontrada próximo ao encontro da Rua Engenheiro Antu-
nes com a Avenida Getúlio Vargas. Nota-se ainda a presença de ponto de táxi nesse local. Sinalização das vias e pavimentação em

asfalto em bom estado de conservação. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.

Foto 18: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Edificação comercial situada no cruzamento da Rua Epaminondas Otoni com a Ave-
nida Getúlio Vargas, com altimetria de um pavimento, formato retangular, implantada no alinhamento do terreno. Nota-se que a

edificação, originalmente de estilo eclético, passou por descaracterização. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana Gal-
vão.
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Foto 19: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Edificação do antigo Cine Palácio situada na Rua Epaminondas Otoni, com altimetria
de dois pavimentos, formato retangular, passando por processo de reforma. Teófilo Otoni/MG. Data: 14/10/2010. Foto: Mariana

Galvão.

Foto 20: Pantheon de Teófilo Benedito Ottoni. Detalhe das edificações de uso misto e comercial localizadas na Rua Doutor Reinal-
do, implantadas no alinhamento do terreno. Presença de lote vago. Pavimentação da via em asfalto em bom estado de conserva-

ção, com ausência de sinalização horizontal. Teófilo Otoni/MG. 14/10/2010. Foto: Mariana Galvão.
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16 – PARECER TÉCNICO

A importância da elaboração do Dossiê de Tombamento do Pantheon Teófilo Benedito Ottoni é de

grande importância para o município de Teófilo Otoni. Fundador da antiga Filadélfia, no ano de 1853 na

região do Vale do Mucuri, Teófilo Otoni faleceu no ano de 1869 no município do Rio de Janeiro, sendo seus

restos mortais transladados do Cemitério do Catumbi/RJ para Teófilo Otoni na década de 1950.

Para receber os restos mortais foi construído um mausoléu na praça Tiradentes. Nos anos seguintes

foram levantados questionamentos se seria adequado ou não a permanência do monumento com restos

mortais na principal praça da cidade. Esses questionamentos dividiam a população até que, na década de

1980, a partir do projeto da arquiteta Sônia Neiva, o monumento foi demolido e a estátua de bronze reti-

rada entre os anos de 1986 e 1987. O local onde ficava o bem passou a sediar um Espaço Cultural.

A urna com os restos mortais, assim como a estátua de bronze de Theóphilo Benedicto Ottoni, foi

então colocada em um campo de obras da Prefeitura Municipal de onde, em uma data não identificada,

foram resgatados pela Maçonaria1 da cidade, que as guardou em uma de suas lojas.

Em meados da década de 1990, os restos mortais de Theóphilo Ottoni foram reinseridos de forma

solene na praça Tiradentes em um monumento de nova base, o objeto do presente estudo.

O bem cultural representa grande valor histórico-cultural para o município de Teófilo Otoni, pois é

um memento de seu ilustre fundador e visa relembrar fatos históricos vivenciados por ele. Sua implanta-

ção em um local de destaque na praça Tiradentes atrai turistas e moradores, que tiram fotos e contam

história sobre essa pessoa que deu nome ao município.

Desta forma o tombamento do Pantheon de Theóphilo Benedicto Ottoni é justificado, visto a sua

importância histórica, artística, cultural e afetiva para o município, corroborando para que o mesmo seja

salvaguardado.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PARECER

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2010.

MARIANA PEREIRA GALVÃO DA SILVA

Arquiteta e Urbanista – CREA: 100.515/D 
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Histórico de Theóphilo Benedicto Ottoni. Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni – MG/ Secretaria Municipal

de educação e Cultura e Esportes. Sem data e sem autor.

Histórico do Município de Teófilo Otoni – Fornecido pela Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni - Secretaria Municipal

de Educação e Cultura - Divisão de Cultura;

Inventário de Proteção ao Acervo Cultural – Teófilo Otoni – Abril de 2008 – Fornecido pela Estilo Nacional;

Inventário de Proteção ao Acervo Cultural – Teófilo Otoni – Abril de 2009 – Fornecido pela Estilo Nacional;

Porto, Gilberto Ottoni. TEÓFILO OTTONI E A COMPANHIA DO MUCURI. Palestra proferida no Simpósio “Po-

voadores do Vale do Mucuri” de iniciativa do IHGM em Teófilo Otoni-MG em  13/09/06.

Projeto atualizado da Praça Tiradentes - Fornecido pela Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni - Secretaria Municipal

de Educação e Cultura - Divisão de Cultura;
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Fontes primárias:

Documentos fotográficos - Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Teófilo Otoni.

Documentos fotográficos - Arquivo pessoal da Sra. Fany Moreira.
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Íris Soriano Nunes Miglio (Entrevista realizada em 06/11/2010)
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18 – FICHA TÉCNICA

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

NOME FUNÇÃO ASSINATURA

Bruna Aparecida Mendes de Sá Historiadora

Mariana Pereira Galvão da Silva Arquiteta e Urbanista

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Funcionário: Alexandre Marques

Cargo: Chefe da Seção de Patrimônio Histórico e Cultural

Endereço: Av. Dr. Luiz Boali Porto Salman, 308 – 2º andar, Centro, CEP 39802-087, Teófilo Otoni/MG

Telefone: 33 3529-3061

Belo Horizonte, 17 de Janeiro de 2011.
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19 – DOCUMENTAÇÃO DE TRAMITAÇÃO

19.1 – PARECER DO CONSELHO



CON.ISELHO MUNICIFAL DO PATRiMÔNIO CULTI,.'RAL
BE TEÓFILO OTONI

PA$IECËR DE MEMBRO DO CONSËLHÕ

lêoÌrtó (jtonr, l9 0e uuruDro oe zulu.

,ào I

tËpë{Ã

Ilmo, Sr. Cãrtos hienrique Rangel

Superintendente de D€genvolvimento ê Fromoção

Àssunto: Parecer dê membro do Conselho do Patrimônio Cultural sobre Tombamento

Eu, Alexandre Farias Marques, memb.o da Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de

Teófiìo Otoni, nomeâclo pelo Decreto no 6190 de 10/05/2010 e empossado em 28 de Maio

2010. regìstro parecer favorével ao tombamento do Pantheon Theophilo Benedicto Ottoni,

localÌzado em ïeófilo Otoni, assunto dìscutido ê aprovado pelo referido Conselho, por ser o

mêsmo bem de importância fundèmentêl para ô prèsewação dê mêmória locaì

Ò PÂNïiIEON ÍHEOPHìLO BËNEDICTO OTTONI faz parte da memória e da histótia local como

símbolo e reierência histórìca em homenagean ao desbravador do Vale do N{ucuri e fundador da

cidõde de Têófilo Otoni. A históriô do PaÍltheon Thêophilo Benêdicto Ottoni Íêmonta êos

momèntos do trêslado das cinzas do Senâdor Imperìal e fundador da cidade local, Theophilo

Benedicto Ottoni, pelo então presidente luscÊlino Kubistchek de Oliveira, com honras militôres,

uma vez que o mesmo fora Guarda-Maíinha da Marinhô lmpêria{. Após as cerimônias

liiúrgicas, construiu-se um Mausoléu onde ficar por bom tempo depositadas as cinzas do

Senador Imperial. Nâ metêde dos Snos 80, o l4ôusoléu fora destruído, construindo no seu

ìrgôr unl cêramãnchão, Nô décôda dê ncventè, a lvlaçonaria local solicitou ao Executìvo

Municipal autorização e construÌu o então Pantheo Theoplìilo Benedicto Ottoni, depositando

suas cìnza erírbaixo do monumento, em homenagem ao homem, ao político, ao maçom e

fundador dè cidade que levã o seu nome. Meu parêcer é fãvorável ao tombamento, não

somente pelô rmportância histórica ê.èlevância simbólìca, mês, princìpalmente pôra presêrvar

e protegê-lo de ações impensadas de gestores públÌcos que não tem ô sensíbilidade hlstórica e

cultural corno fundameoto dos seus govêrnos. -Lembro que a estátua dê Theophìlo Benedicto

Ottoni no l"lausoléu estava voltadô e alinhÊda com a cidade do Se.ro e na construçãc do

Pãntheon, colocarâm-na àlinhada e voltada para o Rio de Janeiro. Dêsta forma, o 5êu

tombamento evitârá descaracterizações e açõ sadas de governantes futuros.

L.
l4arq uesAlêxáddre Farìa

Vicê-Prêsid
Conselho MunìcìpaÌ do PatrÌmônÌo Cuìturaì de Teófilo OtonÌ
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19.2 – CÓPIA DA ATA APROVANDO O TOMBAMENTO PROVISÓRIO



-{.TA D,,\ VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÂO DO CONSELHO MUNICIPAL
DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE TEÓFILO OTONI

ì i iìiÌi: e . io dias do mês dê Outubro do ano de dois mil e dez, às nove horas. reuntram_se os-- n )ros oc Conselho l\,4unicipal do patrÌr.ônio Cultura de Teófllo Otoni, na sala de reunlões da
Dlisão de Cultura, localizada à Rua padre Vlgulino,686. centro onde estiveram presentes os
Íìer.bros do Conselho. A presidenie do Conselho Íris Soriano Nunes Niliglio ìnciou a reunião
agradecendo a presença de todos, lendo a seguinie Ordem do Dia: Leitu; da Ata da Reunião
aÌ.ierior e correspondências, Tombamentos provisórios dos Bens culturais predro da cEMIG e oD.:riìeon Ti.eoph lo Benedicto Ottoni. A pedido da presidência do Conselho, a Secretária l\,4unirallt )a b fêz a eitura da Ata da Reunião anterior que depois de lida foi aprovada e asslnada pelos
a 5 n'E. Er sÊguda foÍam lidas pelâ Secretáda do Conselhoas correspondências e notícias. A
P.ès lente co Conseho, iris Soriêno, colocou em discussão os tombamentos do prédjo da
cËl\/l G localizado na PÌaça Gerrì'ìânica e do pantheon Theophilo Benedicto ottoni, rocalizado na
Praça T radentês A conse heirâ lvlaria lmaculada Vignatti ressaÌtou a impoÌ1ânica e a relevância
h stófca .1. ir é:l . Cê C:N,4|G na vida da comunÌdadã, além do seu valorcultura, uma vez que é
L, ,á ..íi - .).,r i .;ri,ão postal do l\,4unicípio. A presjdente do Conselho, ìris Sorano lembrou
ainda que os grandes acontecimentos culturais da cìdade acontece alí como o Grande concerto
de Nata O Vice-Prêsidente do Conselho Alexandre Farias lvlarques ressaltou que não só nope.íodo natarno, n'ìas durante todos os meses a praga Gqrmânjca e o prédio da CE[,41G sãopa'cos dos prncpaÌs acontecjmentos culturais do Munìcípio, além do seu valor histórjco, pois érârte nlegrante da vda da comunidade local, assim, não protegê_lo seria uma agressão eri sr,i ,.r ,r hrstória e à curtura da comunidade rocar. A conserheÌr; e arquiteta rvradrilene souza:ì ,ê e.:;lzJu também a releváncia arquitetônica do prédio e a sua resìauração e prêservaçâoi a iÊ ì . opria CEN4IG além de se tratar de um dos prédios mais anttgos do lVlunicípio. Èms--ltrdi a F,residente do Conselho, Írls Soriano, ressaltou que o pantheo; Theophilo Benedicto
Oiioni-precsa ser tombado para evitar ações de govenantes que sem conhecimento da
impodânc a histórica e simbólica dos Bens Culturais dejtroem, modificam e fazem o que querem
emb.ando que o Pantheon era no monumento original o Mausoleu de Theophjlo Ottoni contendo
a irTna coTn sua cinzas, trazidas com honras miritares pero então presidente iuscerino KubÌstchek.
mes lue enï.ou um prefeito e destruiu o l\,4ausoJeu e que só anos depois a Maçonaria ocal fez o
Pêntleon atiraÌ, onde são realizadas importantes cerimônias políÌicas e cívícas, como a tradicional
abeftura da Semana da Pátria, onde na ocasião, a Maçonaria local faz uma relevante homenagem
ao desbravador do Vale do lvìucuri e fundador da noisa cidade. Ern segujda loi feìta a votúáo
sêndo aprovados por sete votos, de forma unânime, os Tombamentos Èrovisórios do prédio da
CEM G e do Pantheon Theophilo Benedicto Ottoni, ficando a Direioria do Consetho incumbida derìotif;êi -ìpj.r!r s e dar prosseguimento aos trâmltes legais Em ternpo, a presÌdente do( ,ì :" :Ì i icussào e votação a re açao dos Bens Culturais que serão inventanados

lo !:to D^o: sendo^ap_rovados pelo Conselho e encaminhada para prosseguimento junto à
ljrv são de CLrÌtura dê Prefeitura. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente;o Conseiho, Íris
Soriano encerrou a reunião e eu Muníra [Iolaib, secretária do Conselho, lavrêi a presenie Ata que
depoÌs de lda e aprovada será assinada pelos presentes.

1 !, \:,i: f rìASj./IARQUES

I,N,.RÌÀ i]ACULADA DE oL VEIRAVIGNA

t\'lÂDR LENE SOUZA S|LV

A: SJ:ì;.!C I'L-rNaS l\,tGLÌô

LUC AI.]A FÀCHÉCO N'VËS

r,t,iqL FNa: :rr t:j rliÌars
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19.3 – EDITAL DE TOMBAMENTO PROVISÓRIO



CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMONIO
DE TEÓFILO OTONI

CULTURAL

ËDTT'AL DE TOMHAMENTO PROVTSORIO

ntes, s/n - Centro - Teófilo

$.rì*..-.,"L,."--
Íris SorÌano Nunes

Presidente

r#

O Conselho Municipal do Patrimônìo Cultural de Teófilo nì êm conformidade com os

fins estabelecìdos na Lei no 2.565/1985lei que esta as normas de Proteção do

patrirnônio culturaì deste Município decreta o Tomba nto Provisório do PANTHEON

THEOPHILO BENEDICTO OTïONI, situado à Praça ïira

otoni - l'4G.

Íeófilo Otonr, 28 de Outubro d 2010
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19.4 - NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO



CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
DE TEOFILO OTONI

Í!ÚTIFICAçÃO AO PROPRIETÃRIO DE BEM EM PROCESSO DE TO!ÍBAMENTO

NOTIFICAçÃO DE TOMBAMENTO NO O10

de Novembro de 2010

, A ^ lí

Xú"-!"-,*,\r*)- tr
" T.i. sonuno Nune5 Migllo

Exma. Sra

MarÌa losé Haueisên Freire

DD. Preierla do l4unrcipio oe Teóiilo Oloni

P"rponruu"t pelolBem Cultural PANTHEON THÉOPHILO BENEDICÏO OTTONÌ em Teófilo Otoni

Venho comunicar a V.S a, para os fìns estabelecidos na Leì lvlunìcipal no 2'565/1945'

qL.le foi ap!-ovado peìo Conselho Municipal do Patrímônio CÚltuÍal deste município êm reunião

.lâtada de 28 de Outubro 2010, o tombamento do PANÌHEON THEOPHILO BENEDICTO

OTTONI, localizado à RLla Praça Tiradentes, s/n - Centro' Teófilo Otoni' MÌnas Gerais' por seu

vàror hisÍorico e arqurteLónrco'

SolicÌto, pols, a V Sô o obséquio de acusar o '"tedit"nto 
da prêsente NotifÌcação'

assinôndo o recibo ãnexa e devolvendo-o a este Conseìho' bem como anuir ao tombamento ou

ofêrecer, se o qujser, as razões de sua impugnação íto p'azo dè 15 (quinzê) dias corridos a

pêíir da daLa de receolmênro desta corresoondêncìa'

Íeófilo Otoni,03
I

I

i

l

Presìdente
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19.5 - RECIBO DE NOTIFICAÇÃO



MUNICIPAL DO PI\TRIMOCONSELHO
DE TEOFILO OTONI

NIO CULTURAL

RÉCIBO DE NOÍIFICAçÂO DÉ TOMBAMENTO

RECIBO NO O10

Rêcebi a Notifìcação n.o 010 do Consetho l4unicipal do Patrimônio Cultural de Teófilo Otonì

rêferentê ao tombõmento do Bem Cultural PA'NTHEON THEOPHÌLO BENEDiCÏO OTTONI,

localìzado na Praça Ïiradentes, s/n - bairro Centro, Teófilo OtonÌ, Minas Geraìs, fìcando ciente

do mesmo.

Teófìlo Otonì, 03 de Novembro de 2010

jrwul*:^"=-
l'1aria José Haueisen Freire

PrefeÌta do Municipìo de TeófiÌo otonì



DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO PANTHEON THEÓPHILO BENEDICTO OTTONI

TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS
76/79

19.6 - CÓPIA DA ATA APROVANDO O TOMBAMENTO DO BEM CULTURAL



vIGtrSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO MTINICIPAL
LìO PATRIMÔNIO CULTUR,{L DE TEÓFILO OTONI

Aos nove dras do mês de Dezembro do ano de dois mil e dez, às nove horas, Teunrram_se os
rnembros do Conselho Ny'unicipal do patdmônio Cultural de leófilo Otoni, na sala de reuniões da
D './isão de Cultura, localizada à Rua padre Vigulino,686, centro onde estiveranì presentes os
ì,-.nirros do Conselho. A Presidente do Conselho, íns Soriano Nunes Niliglio, inclou a reunião:,-a'iece.dc a presença de todos, lendo a seguinte Ordem do Dja: Leiturã da Ata da Reuniâo1 e, of le belar sobre a lmpugnação apresentada pela CEI/IG, Deliberar sobre os perímetros
dê lomf)an.ento e Entorno e as Diretrizes de lntervenção para os respectivos perínìetros,
coììforme proposto nos Dossiês dê Tombamentos dos Bens culturais: prédio da cElvlrc e
Pantheon Theophrlo Benedicto ottoni e Deriberar sobre os Tombamentos Definitivos dos Bens
culturais Pr.'.ro ca tErvrG e o pantheon Theophiro Benedrcto ottonr. A pedido da presidência do
C,-ìn-qe i1a : -(.ar.l?n.- f,4unira l\,4olalb fez a leltura da Ata da Reunião anterior que depois de daío aprovadê ê ass nada peros presentes. A presidente do conserho, Íris soriano, colocou ern
discLrssão a lmpugnação proposta pela CEMIG sobre o Tombamento do prédio de suapropredadê localizado na Praça Germânica, 16, centro, Teófiro otoni/Mc, encamjnhado a este
ccnse ho pelo seu Departamento JurÍdico. De fo.ma unânime, todos os conseiheiros mostraram
nCignaÇão com a atitude da CEIIIG, consjderando-a como um desrespeito à população e à; ) ., stória do lVunicípio. A presidente do Conselho apresentou, tarnbem, pãrecer Técnlco
,ì. A,_se.so. a .lurídÌca da empresa EstjJo Nacional, que presìa Assessoria em patrirnônio CuJturalr í.,iÌr le Teófilo Otoni ea este ConseÌho, deriubando as argumentações do jr.pugnante

il . ., ,om fundamentos na Constituiçào FedêÍal. Adgos 30 e 216 Verbis ; total.. ìrpeterìcia do Município de Teófilo Otoni para realiza. o Tombãmento. De posse de cópias dos
dors documentos os conselheiros manifestaram suas posiçõês de .epúdio aò posicionamento da
CEÍ\,4 G Após acalorados discursos dos conselheiros sobre a matéria 

", 
p*t", 

" 
presìdente doCcnsêlho. irls Solano, colocou em votação a lmpugnação Oo fomnamentd ão prédio da CEt4tcr. o J _aì'1ê 

.Jlgaoa ;morocedente e veÌada oor sere votos a zeÍo, por lnanrm.Oade. Em
:É JL d: a Prêsidente do Conselho, iris Soriano, colocou em discussão e votação os perímetros dei.i-rìirarììento e Entorno, as Diretrizes de lntervenção para os respectivos Éerímêtros, conforrnep oposio nos Dossiês de Tombamentos dos Bens Culturaís: p;édio da CEN,llG e pantheon
Theophilo Bendicto Ottoni sendo os mesmos aprovados por unanímidade pelo Conselho. Em
seguÌda a Presidente do Conselho, Írls Soriano, colocou em discussão e votação o Tor.bamentoDeíÌnitrc.i.,s Beris Cuturais prédio da CElVllG, localizado na praça Gãrmânlca, 16, Centro,
I:1 " ! ;.l,/: r P-aiìiheon Theophito BenedÌcto Ottonl, tocatizadd na iraça Ttradentes, s/n
Uentro, Teóilo Otoni/Í\,4c, sendo os mesmos aprovados por sete votos a zero, por unantmidade,
í carào sobre a protecào da Le lvluniclpal de n; 2 56b e serão registradosìo Livro de Tombo do
vrun crpro Nèda n]ars havendo a ser tratado, a presidente do conselho, Íris soriano, encerou areLrnião e eu l\,4unira Molaib, secretária do Conselho, lavrei a presente Âta que depois de lida eao o adè s- á assirada pelos p.eserÌes

,i. \lila:: :..;ììAS t"tARQl_iES

í/,ilA lln^CULADA DE OLIVËjRA VTGNA

i\1i.,lF aEfra SCUzÂ sltV

a ': :!R Á 1Cr \,;NÊS t1 GLta)

L._Cr!,\;P ._ts :rìa \:r Es

LlÁRri:Ì\- :aÁFEs r"laÌos



DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO PANTHEON THEÓPHILO BENEDICTO OTTONI

TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS
77/79

19.7 - CÓPIA DO DECRETO DE TOMBAMENTO



PRE}-EI'[UR.A MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - MG
Gabinete da prefeita

DECRETO N9 6396 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2O10

"Estabelece o Tombanìento do
Bem Cultural Pantheon
Theophilo Benedicto Ottonì"

de suas atrjÌluìções Ìegais, e
juÌho de 1985, que estabelece

A Prefclta Municjpal de Teófilo Otonir no uso
considerando o disposto na Leì MunicjpaÌ ne 2.565. de 01 dc
10 tì. s ' ( oaot, !ao r,, Lr rtr.mor.O c_ Ì;rdr, e,

CONSIDERAND0 o alto valor histórico e cultural do pantheon Theophilo Benedicto Ottoni;

CONSiDERAND0 o pronuncìamento favorável do ConseÌho MunicipaÌ do petrimônio CuÌtural
do Municipio;

DECRETA:

Art. 1s Fica decretado o Tombamdnto do PANTHEON THEOPHIL0
BENEDICTO OTTONL sjtuado na praÇa Tiradentes, s/n, Centro, Teólito 0toni/ÌViG.

. Parágrafo Único. O referido bem cultuÌal ficará suieito às djretrizes de
proleção estabelecidas pela Lei n! 2.5b5 de 01 de Julho de 1985, nào podendo ser destruído,
mutiÌado ou sofrer intervenções sem prévÌa deìiberação do conseÌho NiunicipaÌ cro patrimônio
CuÌturaì do Munjcípio de Teófìlo Otoni, e aprovação da Secretaria Municìpaì .Ìe plaÌìejâmento
e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

ArL 2q Revoga-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor
ììa data de sua puìllicação.

Teófilo Otoni,22 de Dezembro de 2010

4 tin,, ./,,.. : l,tL v/u u q-
Maria Iose Haueisen Freire

Preleita Munjcjpal de TeóÌlo otonj

Av. Lulz Boali, rio 20 Centro. TeleÍone: (33) 3529-2200 Íeleíax: (33) 382r-2288
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19.8 - CÓPIA DA INSCRIÇÃO DO BEM TOMBADO NO LIVRO DE TOMBO



-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEóFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Teófilo Otoni, 23 de Dezembro de 2010

. ,i.rtr $çÃo DE BEM CULTURAL EM LtvRo DE ToMEo

lnscÍição no OO9

: l':rrel PANTHEON THEOPHILO BENEDICIO OTïONI com suas caradeísticas fo
. ; ;:llD Be||edÌcto Ottoni, Iocâlizado na P.aça Tìradentes, s/n - CentÍo, esná ìnplantado en terrcRo plana,

. , , . t elevado acessívei aìaves de óoís deg.aus de escàdd pavimentadà en pedra Wrtúguesa - assin cono
p . " t valtâ - e detalhe.s em granito p.eto. É cônposto por um pedestaí com placas em g.anìto píeto,

tt n:i;,!ídL tor uma compõsição com formas geomètrÌcas - um trcn.o cle píÍâmide óe base guadrangular/paftlelas na

s,. . pô.ç3. píóxima aa solo - compondô o ãcabènento rrontal - mais um rctÉngulo con ã píoporçãa da altura muito

a lãrgura a o volutne centía{ da pega, ondÊ se encontra apoiàdã à esLátuã do fundado. da cidade,

! 3 xledicta OturnL está ãfrxadà a irscríúo "Aquí construirci a mìnhà FiladéffÌã: reófilo Bene.ltu Aftoni.

/ - . 17/10/1869. Honenagen das Lojas ltaúnicas Filadefia e Tenplárìos do Mucun"; e mais a tercei.a

: i tri.. )izerlda o acabamento posterioí do eleÍtunto, PossuÌ um friso, aparenteÍnente de .oncrclo, pintado

1)..cúJo uma dívisão da volume caltnl - o ÍetÀngulo - com a ins.ríção en plãca netarcã logo

,,:::ìçaô da 6tátua em bronze é frcBtal, con a cabeça erguida. (X olhôs, naiz, boca e queixo sáo

:. i t ),, . . . t 1:.imente a exprcssão de seíiedade da ìmàqem. Os Éabelos são csrtos. O rosto possui pequena

t.Ì ' .t .. r escoço é nedìano. o bíaço esquerdo encontra se fechado, sequrando ún tivro, apoìado,

r . . ) braço direÌto esta mais aberto, afastàdo um pouco do corpa, com algo - coma se un tecÌdo

) t. e .ìãò. C corpê esta vestido uma @lça lônga, um câsaco semLabet+o - com botões - sobre una
: i J ?/riì ti)a barboíeta. A vestimentâ é sem decôracão, àoenas con mãrcações das dôbras do tecído, na

: àt.. A tÌgrrc esü en pé, <nm as pernas e os pés pouco atãstêdos e pãralelos - com ã perna direìta mais
,. :itçado can sapãto techado. A estátua tem aprDximadanente 250 centitnetíos dê alttJra por 70 centímet os

. ,.D,:zntimetros de conprínento. ...1 por sêu valôr histórico e cultural, êstá tombado

( !. :iero nÕ 6.396 de 22 de Dezembro de 2010. Fica, portanto, inscrito neste Liyro

r e ,r,-r ao, segundo o númeÍo 009 e sujeito à proteção especÌal de acordo com a Lei

I'l1rn;cip?l no 2.565 de 01 de julho de 1985.

ã
rques

Vice-Presidente

, onselho Munícipal do Patrimônio cutarraÌ de Tófilo Otoni
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