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INTRODUÇÃO:
O município de Teófilo Otoni, está a 450 Km de Belo Horizonte, nordeste do estado de Minas Gerais
no Vale do Mucuri. Seu desenvolvimento teve início em meados do século XIX, com o desafio de Theóphillo
Benedicto Ottoni de ligar o norte de Minas ao Oceano Atlântico. Atualmente figura entre as principais cidades
pólo do estado devido a sua importância política, econômica e localização privilegiada, sendo cortada pela BR116 no sentido norte-sul e dando início à BR-418, que liga a BR-116 à BR-101 no sul baiano, alem de dar início
também à MG-217, MG-292 e MG-487 que ligam Teófilo Otoni aos municípios circunvizinhos.
Teófilo Otoni é uma referência cultural para a região Sua arquitetura apresenta uma tipologia original
da fundação da cidade e décadas seguintes ao século XIX, herança da colonização predominantemente alemã
e da arquitetura do Brasil no início da República. Sobrados de um ou dois pavimentos altos, evoluem para a
arquitetura eclética dos relevos em massa nas fachadas, em seguida, nas primeiras décadas do século XX, em
um movimento de afastamento do privado em relação ao público, as residências recuam da rua com os jardins,
surgem os gradis elaborados nos muros, sacadas, portas e janelas, porém, devido à especulação imobiliária tal
Patrimônio vem sofrendo um acelerado processo de descaracterização.
Além de sua arquitetura, o município conta com artistas de grande gabarito, são músicos,
compositores, atores, escritores, poetas, artistas plásticos, artesãos, varias manifestações da cultura popular e
ainda um variado Patrimônio Natural, com relevantes fragmentos da Floresta Atlântica ainda preservados,
onde sua fauna, flora, formações rochosas e recursos hídricos se destacam.
O Plano de Inventário de Preservação ao Acervo Cultural, é a ferramenta que norteará as ações da
Equipe Técnica da Prefeitura Municipal num trabalho de reconhecimento mais detalhado de todo este
patrimônio, e será de suma importância no processo de identificação, conscientização e preservação dos bens,
garantindo assim a afirmação da identidade cultural do município.
Para o desenvolvimento deste Plano de Inventário, a Equipe Técnica da Prefeitura fez-se valer de seu
conhecimento em relação à história da região, sem abrir mão de estudos bibliográficos, cartográficos e
observações in loco, percorrendo distritos, povoados e comunidades, objetivando identificar os bens a serem
inventariados. De posse das informações, e tendo reconhecido o território, houve a divisão do município em
Áreas e Setores, onde os aspectos históricos e geográficos tiveram papel fundamental para a tomada de
decisões para em seguida, elaborar-se o cronograma de ação para os anos seguintes e, por fim, a
normatização do Plano para envio ao IEPHA/MG.
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1 - FICHA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI
1.1 - Dados Gerais do Município:
Fundação -

07 de setembro de 1857, com o nome de Philadélphia.

Emancipação -

Lei estadual 2.486 de 09/11/1878 recebendo o nome do fundador.

Localização -

De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os 853 municípios
mineiros estão agrupados por regiões. Teófilo Otoni encontra-se na microrregião que
leva o nome do município pertencente à macrorregião do Mucuri que, por sua vez, está
inserida na região do Jequitinhonha e Mucuri no nordeste do estado.

CEP -

39.800-000

Área Total -

3. 243 km², ar

População -

Homens - 62.177
Urbana - 108.686 hab.
População Total - 129. 424 habitantes

Mulheres - 67.247
Rural - 20.738 hab.
Dens. Demográfica - 39,91 hab/km²

Altitude -

Máxima - 1.305 m
Mínima - 240 m

Local - Pedra da Boca
Local - Bias Fortes

Distritos
O Distrito Sede, Teófilo Otoni e os Distritos de Pedro Versiani, Bias Fortes (Crispim Jacques), Topázio, Rio
Pretinho e Mucuri.
Principais atividades econômicas
Comércio de pedras preciosas e semi preciosas, comércio em geral, agropecuária, prestações de serviços e o
setor educacional.
Bacia e componentes hidrográficos
Bacia do Mucuri – Principais rios: Rios Todos os Santos e Pretinho (sub- bacias do rio Mucuri), Córregos: São
José, São Diogo, Santo Antônio, São Jacinto, Poton, Gangorinha, Pedra D’água, Inveja e Beija Flor.
Legislação urbana municipal
O Município possui o Código de Posturas (Lei nº 1.444/73).
Código de Obras (Lei nº 1.486/74).
Código tributário ( Lei nº 021/2000 e complementar nº 040/2003).
O Plano Diretor da cidade está em fase final de elaboração, quando certamente estas leis serão revistas e
outras criadas.
Relevo
Região montanhosa com baixadas próximas aos talvegues e muitos boqueirões.
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1.2 - Dados Gerais dos Distritos:
Distrito Sede - Teófilo Otoni
Área Urbana
População - 102.812 hab
/

o

N de edificações - 33.194 Domicílios

/

Hab/Dom - 3,1

Principais atividades econômicas
Comércio de gemas, comercio em geral e prestação de serviços. Nos últimos anos o setor educacional vem se
desenvolvendo rapidamente, principalmente em relação à instalação de Instituições de Ensino Superior, sendo
5 (cinco) particulares e a UFVJM (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri).
Área Rural
População - 6.477 hab.

/

Nº de edificações - 2.159 Domicílios

/

Hab/Dom - 3

Principal atividade econômica
Agropecuária
Relevo / Recursos Hídricos
Região montanhosa, com baixadas próximas aos talvegues e muitos boqueirões, é banhado pela sub-bacia do
Rio Todos os Santos.

Distrito de Pedro Versiani
Área Urbana
População - 1.042 hab

/

N de edificações - 231 Domicílios

/

Hab/Dom - 4,5

Área Rural
População – 3.591 hab.

/

Nº de edificações - 772 Domicílios

/

Hab/Dom - 4,7

o

Distancia da Sede - 28 Km
Principal atividade econômica
Agropecuária.
Relevo / Recursos Hídricos
Idem ao Município Sede, é banhado pelo Rio Todos os Santos e os córregos Santana e Santaninha,
Itamunhec, Saudade e Aranã.

Distrito de Bias Fortes (Crispim Jacques)
Área Urbana
o
População - 612 hab
/
N de edificações - 200 Domicílios

/

Hab/Dom - 3,1

Área Rural
População - 1819 hab

/

Hab/Dom - 3,1

/

Nº de edificações – 582 Domicílios

Distancia da Sede - 60 Km
Principal atividade econômica
Agropecuária.
Relevo / Recursos Hídricos
Além das características anteriormente descritas para o município, no sul do distrito encontramos formações
graníticas onde está situado o ponto mais alto do município, a Pedra da Boca, com a altitude de 1.305 m, é
banhado pelos Rios Mucuri e Todos os Santos, e os córregos do Ouro, São Roque, Fundo, Garganta do Anjo,
São Pedro, Volta Bala.
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Distrito de Topázio
Área Urbana
População - 1.268 hab

/

N de edificações - 315 Domicílios

/

Hab/Dom - 4,2

Área Rural
População - 5.181 hab

/

Nº de edificações - 854 Domicílios

/

Hab/Dom - 6,1

o

Distancia da Sede - 38 Km
Principal atividade econômica
Agropecuária e um pequeno comércio.
Relevo / Recursos Hídricos
Além das características gerais do município, características peculiares dão singularidade ao distrito que é
contado de oeste para leste pelo Rio Mucuri, com diversas corredeiras, praias e remansos.

Distrito de Rio Pretinho
Área Urbana
População - 396 hab

/

N de edificações - 133 Domicílios

/

Hab/Dom - 3

Área Rural
População – 1272 hab

/

Nº de edificações - 410 Domicílios

/

Hab/Dom - 3,1

o

Distancia da Sede - 90 Km
Principal atividade econômica
Agropecuária.
Recursos Hídricos:.
Relevo / Recursos Hídricos
Além das características gerais do município, neste distrito escontran-se inumeras formações rochosas e
cachoeiras, com destaque para a Cachoeira do Jangadeiro, as margens da BR-116, é banhado pelo Rio
Pretinho e os córregos Beija-Flor, Boa Esperaça, Boa Sorte e Inveja.
Distrito de Mucuri
Área Urbana
População - 2.756 hab

/

N de edificações - 647 Domicílios

/

Hab/Dom - 4,3

Área Rural
População - 2.198 hab

/

Nº de edificações - 470 Domicílios

/

Hab/Dom - 4,7

o

Distancia da Sede - 30 Km
Principal atividade econômica
Agropecuária, comércio e prestação de serviços ligados a veículos automotivos.
Relevo / Recursos Hídricos
Além das características gerais do município, relevantes fragmentos da Mata Atlântica estão preservadas,
abrigando uma série de cachoeiras principalmente no córrego Pedra D`água, é banhado pelo Rio Mucuri e os
córregos Degredo, Grande, Brejaúba, Mestre Campos, Jucitinga, Pedra D’ Água
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POVOADOS
Distrito

Povoado

Distância da Sede
em Km

N.º de Familias

Topázio

Maravilha

90

149

Brejão

55

249

Bamberg

18

23

Sede

Poton

20

205

Sede

Lajinha

13

524

Sede

Cedro

15

528

Sede

São Jerônimo

30

145

Comunidade Rural

Distância da Sede
em Km

N.º de Famílias

Bias Fortes
Pedro Versiani

COMUNIDADES RURAIS
Distrito
Sede

Capitólio

20

40

Sede

Cabeceira de São Pedro

20

130

Sede

Cedro

14

128

Sede

Córrego Dantas

15

60

Sede
Bias Fortes

São José

20

85

Volta Bala

70

131

Bias Fortes

São Paulino

55

58

Pedro Versiani

Santa Maria

25

65

Pedro Versiani

Saudade

35

193

Pedro Versiani

Homero Barbosa

40

113

Pedro Versiani

Itamunhec

22

95

Brejaúba

45

170

Mucurí
Mucurí
Rio Pretinho
Topázio

Mutum

60

40

Cana Brava

65

37

Inveja

45

314
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1.3 - Patrimônio Protegido
Os primeiros Tombamentos Municipais em Teófilo Otoni foram efetuados em 2007.
Tombamento

Denominação

Localidade

Ano do
inventário

Federal

Inexistente

-

-

Estadual

Inexistente

-

-

Municipal

Locomotiva a Vapor Baldwin

Praça Tiradentes (Centro)

-

Municipal

Praça Tiradentes

Centro

-

Municipal

Túmulo do Capitão Leonardo Esteves
Ottoni

Cemitério Municipal João
Gabriel da Costa

-

Denominação dos Bens Protegidos

Decreto de
Tombamento

Inscrição em Livro de
Tombo

Locomotiva a Vapor Baldwin

Nº 5374 / 2007

nº 001

Praça Tiradentes

Nº 5375 / 2007

nº 002

Túmulo do Capitão Leonardo Esteves Ottoni

Nº 5376 / 2007

nº 003

1.4 - Patrimônio Inventariado pelo Município
Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas:
Dominação
Casa Residencial

Endereço

Distrito

Ano do
Inventário

R: Pietro Antônio S/N

Pedro Versiani

2003

Casa Residencial / Comercial

Av. Bahia e Minas, 472

Pedro Versiani

2003

Casa Comercial

Praça Antônio da Mota

Pedro Versiani

2003

Praça Antônio da Mota, 110

Pedro Versiani

2003

R:Bahia e Minas

Bias Fortes

2003

R:Bahia e Minas, 429

Bias Fortes

2003

R: Franklim Tomich

Bias Fortes

2003

R: Franklim Tomich,36

Bias Fortes

2003

BR- 116 - Rio Bahia

Mucuri

2003

Cartório de Registro Civil

Av. 02, 301

Mucuri

2003

Cartório de Registro Civil

R: Mário Campos, 123 A

Topázio

2003

R: Mário Campos, 123

Topázio

2003

Cartório de Registro Civil
Casa de Evergisto Tomich
Casa Comercial Miguel Pereira
Casa Residencial / Comercial
Cartório de Registro Civil
Conjunto Arquitetônico do DNER

Casa do Cartório
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Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas (continuação):
Endereço

Distrito

Fazenda Monte Cristo

Estrada de Itamunhec, km 10

Sede

Fazenda Liberdade

Estrada de Frei gaspar, km 10

Sede

2004

Fazenda Bom Retiro

Antiga EFBM, Km 372

Sede

2004

BR- 418 - Estrada do Boi, km 10

Sede

2004

Córrego São Benedito, km 4

Sede

2004

Dominação

Fazenda Recanto
Fazenda São Benedito

Ano do
Inventário
2004

Fazenda Waldemar Rausch

Estrada de São Jerônimo, Km 8

Sede

2004

Fazenda Zé Thiago

Estrada de São Jerônimo, Km 24

Sede

2004

Fazenda Jurema

BR- 418 - Estrada do Boi, km 20

Sede

2004

Fazenda Aliança

Antiga EFBM, Km 384

Sede

2004

Fazensa Bananal

Antiga EFBM, Km 367

Sede

2004

Casa Comercial

R: Francisco de S. Campos, 205

Rio Pretinho

2005

Cartório de Registro Civil

R: Hermelino Martins Gabriel, 64

Rio Pretinho

2005

Casa de Tia Ema

Alameda Rafael Freire de Melo

Sede

2005

Casa do Mucuri

Av. Floriano Peixoto, 865

Sede

2005

Casa do Sr. Jacy

Av. Floriano Peixoto, 840

Sede

2005

Casa do Moacir

Av. Floriano Peixoto, 848

Sede

2005

Casa do Alfredo

R: Altamiro Nunes Leite, 854

Sede

2005

Casa do José

R: Altamiro Nunes Leite, 1031

Sede

2005

Casa da Regina

R: Altamiro Nunes Leite, 990

Sede

2005

Casa do Adão

R: José Cirino, 663

Sede

2006

Casa da Edna

R: José Cirino, 1009

Sede

2006

Casa de José Maria

R: Júlio Costa, 612

Sede

2006

Casa de Francisco Rocha

R: Júlio Costa, 700

Sede

2006

Casa da Cely

R: Júlio Costa, 645

Sede

2006

Casa da Lídia

R: Júlio Costa, 970

Sede

2006

Casa da Rosa

R: Júlio Costa, 1131

Sede

2006

Casa da Olímpia

R: Concórdia, 442

Sede

2006

Casa do Laércio

R: Concórdia, 290

Sede

2006

Casa da Sandra

R: Concórdia, 185

Sede

2006

Casa da Tônia

R: Olimpio Caldeira, 44

Sede

2006

Casa do Lauro

R: Soares da Costa, 245

Sede

2006

Casa da Isaura

R: Soares da Costa, 313

Sede

2006

Chacrinha

R: Soares da Costa, 380

Sede

2006

Endereço

Acervo

Ano do
Inventário

-

-

-

Bens Integrados
Dominação
-
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Arquivísticos
Dominação

Endereço

Distrito

Ano do
Inventário

Arquivo do Cartório de Registro Civil

Praça Antônio da Mota, 110

Pedro
Versiane

2003

Arquivo do Cartório de Registro Civil

R: Franklim Tomich,36

Bias Fortes

2003

Arquivo do Cartório de Registro Civil

Av. 02, 301

Mucuri

2003

Arquivo do Cartório de Registro Civil

R: Mário Campos, 123 A

Topázio

2003

Arquivo do Cartório de Registro Civil

R: Hermelino Martins Gabriel, 64

Rio Pretinho

2005

Endereço

Distrito

Ano do
Inventário

-

-

-

Endereço

Distrito

Ano do
Inventário

Patrimônio Arqueológico
Dominação
-

Conjuntos Paisagísticos
Dominação
Garganta do Anjo
Pedra da Boca

BR- 418 - Estrada do Boi, km 40

Bias Fortes

2004

BR-418 -Estrada do Boi, km 42

Bias Fortes

2004

Núcleo Histórico – Estrada de Ferro Bahia e Minas (EFBM)
Dominação
Endereço
Estação Ferroviária Bias Fortes

Distrito

Ano do
Inventário

Bias Fortes

2004

Pedro Versiani

2004

Antiga EFBM, Km 326

Pedro Versiani

2005

Caixa D' Água da EFBM

Antiga EFBM, Km 333

Pedro Versiani

2005

Estaçãozinha da Faz. Aliança

Antiga EFBM, Km 382

Sede

2004

Tunel nº 1 da EFBM

Antiga EFBM, Km 384

Sede

2004

Tunel nº 2 da EFBM

Antiga EFBM, Km 384

Sede

2004

Pontilhão nº 1 da EFBM

Antiga EFBM, Km 387

2004

Pontilhão nº 2 da EFBM

Antiga EFBM, Km 391

2004

Estação Ferroviária Pedro Versiani
Estação Ferroviária São João

Pontilhão da EFBM
Associação Cultural Ferroviários Bahia e
Minas

R: Júlio Costa / Rio Todos os
Santos

Sede

2006

R: Júlio Costa, 61

Sede

2006
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1.5 - Relação de alguns Bens a serem Inventariados
Para a elaboração do Inventario de Proteção ao Acervo Cultural de Teófilo Otoni, a Equipe Técnica dividiu o
território municipal em 6 (seis) Áreas: Distrito Sede, e os Distritos de Pedro Versiane, Bias Forte, Topázio,
Mucuri e Rio Pretinho, conforme informações cartográficas.
ÁREA I - DISTRITO SEDE
ÁREA II - DISTRITO DE PEDRO VERSIANI
ÁREA III - DISTRITO DE BIAS FORTE

ÁREA IV - DISTRITO DE TOPÁZIO
ÁREA V - DISTRITO DE RIO PRETINHO
ÁREA VI - DISTRITO DE MUCURI

Estrutura Arquitetônica e Urbanística
Denominação
Conjunto Arquitetônico da Av. Getúlio Vargas
Casario da Rua Epaminondas Ottoni
Casario da Rua Dr. João Antônio / Dr. Reinaldo
Praça Tiradentes – 1853
Praça dos Alemães - atual Praça Germânica -1853
Prédio da Câmara Municipal - 1881 / 1906
Prédio dos Correios - déc. de 1940
Prédio do Cine Palácio – dec. de 1960
Catedral Nª Srª da Imaculada Conceição - déc. 1910
Prédio da CEMIG - antigo Ginásio Mineiro - 1928
Casario da Rua Marcelo Guedes / Rua Coronel Ramos
Casario da Rua Dr. Manoel Esteves
Casario da Av. Visconde Rio Branco
Casario da Av. Francisco Sá
Casario da Rua Mario Campos
Santuário do Senhor Bom Jesus - inicio do séc. XX
Casario da Rua Capitão Leonardo
Igreja Martin Luther - déc. 1950
Igreja Evangélica Luterana do Brasil - déc. 1950
Prédio da FENORD - déc. 1930
Casario das Ruas João Lorentz e Julio Haueisen fim do séc. IXX e início do séc. XX
Serraria Artur Ferreira - início do séc. XX
Casario da Rua Antonio Onofre - início do séc. XX
Conjunto do DNER / DNIT - déc. 1940
Casa Correia Marques
Prédio da Escola Municipal Irmã Maria Amália antigo Colégio São José - 1942
Conjunto dos Funcionários do DNER - déc. 1940
Prédio da Faculdade Unec - antigo Orfanato - 1950
Casarão do SESC - Inicio séc XX
Casario da Rua Prof. Adalberto Schiffner - déc. 1940
Casario da Rua Floriano Peixoto
Internato Rural - déc. 1950
Edificações da Rua Rachid Handere
Edificações Av. Santana
Casario da Rua Altamiro Nunes Leite
Povoado de Poton - final séc. IXX
Povoado de São Jerônimo - final séc. IXX
Povoado da Lajinha - final séc. IXX
Povoado do Cedro - final séc. IXX
Casario do final do séc.IXX e inicio do séc XX

Endereço / Localidade
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Praça Tiradentes / Centro
Praça Tiradentes / Centro
Praça Tiradentes / Centro
Rua Frei Gonzaga / Centro
Praça Germânica / Centro
Cidade Alta e M. do Pau Velho
Centro
Centro
Centro
Morro dos Velhacos
Rua Marcelo Guedes
Bairro Grão Pará
Rua Capitão Leonardo / G. Para
Rua Pastor Hollerbach / G. Para
Rua Teodolindo Pereira / G. Para
Bairro São Francisco

Área
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rua Ana Mália / Altino Barbosa
Rua Antonio Onofre / São Diogo
Rua Eng. Celso Murta / São Diogo
Prç Olga Prates Correia / S. Diogo
Trv. São José

1
1
1
1
1

Av. Alfredo Sá / Vila Ramos
Alto do Orfanato
R: Rui Barbosa / São Diogo
Vila Ramos
Teófilo Rocha e Manoel Pimenta
Av. Luiz Boali / Castro Pires
Bela Vista
Bairro Matinha
Vila Barreiros
Corrego Poton
Corrego De São Jerônimo
Corrego Lajinha
Corrego Da Liberdade
Av. Bahia Minas e proximidades

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Estrutura Arquitetônica e Urbanística (continuação)
Denominação
Comunidade de Santa Maria - início séc. XX
Povoado de Bamberg - inicio séc. XX
Casario do final do séc. IXX e início do séc. XX
Capela do Distrito – início do séc. XX
Povoado Do Brejão ( Inicio Sec. Xx)
Casario da Rua Mario Campos
Igreja do Senhor Bom Jesus - déc. 1940
Povoado de Maravilha
Casario da Rua Francisco de Souza Campos
Comunidade Beija-Flor
Conjunto Habitacional DNER/DNIT – déc. 1940

Bens Móveis e Integrados
Denominação
Acervo Associação Cultural Ferroviário Bahia e Minas
Pontilhão da EFBM
Quadro de João Eduardo Pereira de Freitas
Tema - antiga estação da EFBM em Teófilo Otoni
Quadro de Santa Rosa
Tema - Teófilo Benedicto Ottoni
Ferramentas e Utensílios das Fazendas Históricas
Móveis e artigos de particulares

Arquivos
Denominação
Arquivos do Cartório de Imóveis - Zona Oeste
Arquivos do Cartório de Imóveis – Zona Leste
Arquivos do Cartório Registro Cíveis
Livros de Registro da Prefeitura Municipal – 1947
Arquivos da Mitra Diocesana
Livros de Registro da Câmara Municipal

Patrimônio Arqueológico
Denominação
Cemitério dos Alemães – rn. 1870
Cemitério Municipal João Gabriel da Costa
Fazenda rno – Inicio séc.
Fazenda América – final séc. IXX
Fazenda Cantinho – final séc. IXX
Fazenda Paraíso – final séc. IXX
Colônia Mestre Campo
Fazenda Itamunhec - 1854
Comunidade São Julião – Remanescente Quilombola
Fazenda Palmital - início séc XX
Comunidade do Degredo

Endereço / Localidade
Córrego Santa Maria
Córrego Bamberg / P. Versiani
Bias Fortes
Bias Fortes
Córrego São Pedro
Distrito de Topázio
Distrito de Topázio
Rio Mucuri / Topázio
Rio Pretinho
Córrego Beija-Flor
Mucuri

Área
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6

Endereço / Localidade
Rua Júlio Costa / Palmeiras
Bairro das Palmeiras
Prefeitura Municipal

Área
1
1
1

Prefeitura Municipal

1

Em todo território
Em todo território

Endereço / Localidade
Área
Av. Getúlio Vargas / Centro
1
Praça dos Imigrantes / Marajoara
1
Av.Dr. Julio Rodrigues / Marajoara
1
Av. Luiz Boali / Centro
1
Igreja Matriz Nª Srª Imaculada
1
Conceição
Câmara Municipal / Prç Tiradentes
1

Endereço / Localidade
Alto do Bairro São Francisco
Rua Frei Serafim / Teófilo Rocha
São Jacinto
São Jerônimo
Serra da Farinha
Rio Mucuri
Sede
Córrego Itamunhec / P. Versiani
Topázio
Córrego Do Jacaré
Distrito de Mucuri

Área
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4
6
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Sítios Naturais
Denominação
Lagoa do Marajoara
Antiga Estrada Teófilo Otoni - Figueira do Rio Doce
Pedra do Cedro
Cachoeira da Suíça
Cachoeira Manoel Dantas
Cachoeira da Saxônia
Cachoeiras e Corredeiras de Itamunhec
Cachoeiras e Corredeiras de Poton
Cachoeira de São Jerônimo
Cachoeiras e Corredeiras Córrego São Pedro
Cachoeiras e Corredeiras Córrego São Paulinho
Corredeiras do Córrego do Ouro
Formações Rochosas do Córrego Jacaré
Cachoeira da Alemoa
Corredeiras da Maravilha
Cachoeiras e corredeiras dos rios Preto e Pretinho
Cachoeiras e corredeiras do córrego Pedra D’água
Cachoeiras e corredeiras do Rio Mucuri
Serra do Honório

Patrimônio Imaterial
Denominação
PFEFFERKUCHEN (pão de origem alemã), que veio para
Philadélphia com os primeiros imigrantes por volta de 1860.
Mate Cola (refrigerante típico) fabricado com mate e outras
ervas desde 1949.
Carne de Sol
Grupo de Folia de Reis e Batuque Pai João
Grupo de Folia de Reis e Imaculada Conceição
Grupo Folclórico as Pastorinhas da Paz
Cantigas, brincadeiras e versos

Endereço / Localidade
Av. Dr. Julio Rodrigues
Vila Barreiros
Comunidade do Cedro
Rio Todos os Santos
Suíça / Rio Todos os Santos
Córrego São Jacinto
Córrego Itamunhec
Córrego Poton
Rio Mucuri / Sede
Bias Forte
Bias Forte
Bias Forte
Topázio
Rio Mucuri / Topázio
Rio Mucuri / Topázio
Rio Preto / Rio Pretinho
Mucuri
Mucuri e Topázio
Distrito de Mucuri

Área
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
4
5
6
4e6
6

Endereço / Localidade
Sede

Área
1

Rua Antônio Onofre / Sede

1

Sede e Rio Pretinho
São Julião / Topázio
Bairro Filadélfia / Sede
Bairro Ipiranga / Sede
Comunidade de Maravilha

1e5
4
1
1
4
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2 – FICHA DE INFORMAÇÕES GERAIS
1. INFORMAÇÕES GERAIS
Campo 1. Microrregião
Microrregião de Teófilo Otoni
Campo 2.Município:
Teófilo Otoni
Campo 3.Distrito:
Sede.
Campo 4. Histórico:
A história da Colonização do Vale do Mucuri começou realmente quando o Presidente da Província de
Minas Gerais Antônio da Costa Pinto deu ordem ao engenheiro francês, Pedro Victor Renault, de explorar o
percurso do rio Todos os Santos e Mucuri, até sua foz no oceano para descobrir um lugar apropriado para uma
colônia de degredados.
O local escolhido ficava entre os ribeirões Mestre Campo (homenagem ao mestre de campo João da
Silva Guimarães) e Degredo e o rio Todos os Santos, estendendo-se até o Rio Mucuri.
O engenheiro Renault embarcou em canoas fabricadas por seu próprio pessoal, às margens do Rio
Todos os Santos aos 13 de setembro de 1836, chegando à foz do Mucuri no dia 29 de setembro do mesmo
ano em um lugar denominado São José do Porto Alegre, atual Mucuri - BA.
Antes de 1836 outros aventureiros andaram pelo Vale do Mucuri, porém nenhum com algum objetivo
científico. Em 1734 passou por essas terras a bandeira do mestre de campo João da Silva Guimarães à
procura da fortuna fácil, das pedras preciosas, ou mais precisamente diamante e ouro, e atravessou o Rio
Todos os Santos por várias vezes, rio que ele mesmo batizou, e que imaginava ser um afluente da margem
direita do Rio São Mateus.
No ano de 1815, outro pioneiro Bento Lourenço Vaz de Abreu Lima, garimpeiro que habitava em Minas
Gerais e vivia constantemente na selva à procura de pedras preciosas, acompanhou um rio que pensava ser o
São Mateus com sua turma e depois de uma jornada de 50 dias, chegarou em São José do Porto Alegre,
ficando assim descoberto o Rio Mucuri.
Pelo visto antes da expedição do engenheiro Victor Renault, todas as demais expedições tinham um
caráter mais aventureiro que científico, mesmo porque com o esgotamento das lavras de Ouro Preto, Tejuco e
Minas Novas, os garimpeiros procuravam novos rumos. Foi portanto, o relatório apresentado por Pedro Victor
Renault ao Governo da Província de Minas, em Ouro Preto, no ano de 1837, o primeiro documento oficial do
vale do Mucuri:
“Ex.mo Snr. Antonio da Costa Pinto. - Mandado pelo Ex.mo Governo de Minas Geraes a explorar as mattas
comprehendidas pelos rios Mucury e Todos os Santos, onde o mesmo Governo tenciona estabelecer uma
colonia de degredados e vagabundos, ......
Depois de feita esta, pudemos emfim preencher os nossos desejos fazendo a nossa entrada por esse
caminho aos 9 de Maio, acompanhados: pelo Capitão Antonio Gomes Leal, seu filho, um interprete e
soldados das divisões, seguindo a direcção de léste-sudéste, sem ter tido nada de extraordinario a notar
n`esta travessia, a não ser mattas ordinarias pertencentes ao Rio Setuval......
Até ao ponto em que estava feita a estrada, abandonada por Antonio José Coelho, as terras ainda são
vertentes do Jequitinhonha, porém deste ponto para deante começam as vertentes do Mucury, e mudam-se
completamente as mattas, que desde logo tomam outro aspecto.
Á vista destas mattas tão vastas, gigantescas, bellas e ricas regadas por tão abudantes rios; á vista desses
magestosos arvoredos, cujas frondosas copas impediam a penetração do Sol até as humildes plantas que
rastejavam no chão; á vista d`esses enormes cipós que se estendiam de uma a outra arvore e assim
pareciam liga-las para resistirem á impetuosidade dos ventos; á vista d`esses outros mais finos que
humildemente se serviram dos troncos das arvores como amparo á sua ephemera duração; á vista de tudo
isso, a minha imaginação me representou o emblema da sociedade, prescrevendo-me as regras que a
devem reger.

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni – MG
Secr. Municipal de Educação e Cultura / Divisão de Cultura / Seção de Patrimônio Histórico e Cultural
Quadro II – Plano de Inventário de Proteção ao Acervo Cultural de Teófilo Otoni.

Aos 7 de Agosto chegou o soldado Innocencio, sendo portador de um officio de V.Ex.ia communicando-me
os desejos que tinha de ver explorado o rio Mucury até á sua foz, ou embocadura no Oceano Atlantico.
O rio Mucury até encontrar o rio Preto, que desagua n`elle, na parte norte, é largo e magestoso; para baixo
do rio Preto encontra-se o primeiro cordão de serranias, sobre as quaes elle faz grande numero de
entaipadas e travessões, que apezar da muita correnteza não offerecem nem dificuldades, nem perigos aos
navegantes, podendo asseverar a V.Ex.ia, que sómente tres vezes tivemos de conduzir as cargas na
distancia de 40 a 50 passos apenas.
Depois de tão innumeros trabalhos, cheguei aos 29 de Septembro á barra do rio Mucury, onde desagua no
Oceano Atlantico, .....
O rio Mucury corre para Léste-Sudéste e serve de limite natural ás provincias brazileiras do Espirito Santo e
Bahia ( pelo Norte ).
A trinta leguas rio-ácima existe outro limite natural entre a Provincia de Minas ( ao Oeste ) e Bahia ( a Léste
); é uma cordilheira que corre de Norte a Sul, e na qual tem nascimento muitos rios.
D`esta cordilheira em diante o rio corre com muita mansidão, e é chamado pelos naturaes - Rio de Areia -.
A barra do Mucury é uma das melhores na costa Sul do Brazil, pois tem canaes de 8,14 ou 18 palmos
d`agua ( maré baixa ), com fundo de lama e agua doce para as embarcações......”
Ouro Preto, em 2 de Abril de 1837.
(Trecho do Relatório escrito por Victor Renault, em 1837, onde ele apresenta ao Governo de Minas Gerais
os resultados de 15 meses de viagem ao longo dos rios Mucuri e Jequitinhonha)
Biblioteca Virtualbooks /Documentos Históricos do Brasil
Esta transcrição foi realizada em 1998 por João Carlos Renault.

Com a saída do Presidente Antônio da Costa do governo da Província de Minas Gerais, o plano de
uma colônia de degredados no Nordeste Mineiro ficou esquecido. Um filho do sertão de Minas, da Vila do
Príncipe, mais tarde Serro Frio, tomando conhecimento daquele relatório otimista que dava como navegável o
Rio Mucuri, da sua desembocadura no Oceano Atlântico até a foz do seu afluente da margem direita, Rio
Todos os Santos, no ano de 1841 quando já estava na Câmara Federal, defendeu a criação de uma ligação do
norte de Minas com um porto na Bahia, Caravelas ou Porto Seguro, onde se poderia reduzir a distância do
sertão de Minas com a cidade da Bahia ou Rio de Janeiro de 150 ou 200 léguas para 20 ou 40 léguas. Esse
mineiro chamava-se Theophilo Benedicto Ottoni.
No ano de 1845 o governo baiano através do general Francisco José de Souza Soares, organizou uma
expedição ao Mucuri, sob o comando do Tenente Hemenergildo Antônio Barbosa de Almeida, com o intuito de
fundar uma colônia militar no lado do Rio Mucuri, mostrando já dar importância aquelas terras devolutas do
extremo sul da província. No mesmo ano de 1845 em que a Bahia organizou a expedição do Rio Mucuri, o
presidente da Província de Minas Quintiniano José da Silva, mandou o tenente João José da Silva Deodoro
repetir os exames no mesmo rio, querendo realizar o pensamento de que se ocupara em 1837 a administração
Costa Pinto. Aos 4 de fevereiro de 1847 falou à Assembléia:
“Em todo o sistema fluvial de Minas, é o Rio Mucuri um daqueles que no presente, oferece maiores
vantagens, não só por sua fácil navegação como pela fertilidade de suas matas e pela salubridade do seu
clima. Não preciso alongar-me para vos convencer da vantagem da colonização do Mucuri, e felizmente
esta empresa tem ganho a maior popularidade em Jequitinhonha, o meu plano é, além de complexa
exploração do rio, torná-lo quanto antes navegável, ao menos por canoas, desde a Barra de Todos os
Santos até sua foz no oceano, na vila de São José do Porto Alegre”. (Paulo Pinheiro Chagas – Teófilo
Ottoni, ministro do povo).

E assim, confiando nos relatórios de Renault, Hemenergildo e Quintiliano da Silva, assinou aos 31 de
maio de 1847 com o governo imperial e em 19 de agosto do mesmo ano com a província de Minas, as
condições para incorporação de uma companhia de comércio e navegação do Rio Mucuri, que denominaria
Cia do Mucuri, que tinha como objetivo principal comercializar produtos das regiões do Serro Frio, Diamantina
e Minas Novas com a Corte em São Sebastião do Rio de Janeiro e Salvador, por um caminho mais curto do
que o existente até então. Acompanhava-o nessa empreitada o seu irmão Honório Benedicto Ottoni.
O sonho de ligar a região de Minas Novas e Serro Frio ao mar através de um caminho mais curto que
por Ouro Preto que era o itinerário oficial do Governo Imperial rumo ao Rio de Janeiro para o escoamento da
produção de ouro e diamantes produzidos na região tornou-se uma obsessão para o mineiro Theóphilo
Benedito Ottoni, que funda no dia no dia 7 de setembro de 1853, a Vila de Philadélphia, na confluência do
córrego Santo Antônio com o rio Todos os Santos, afluente da margem direita do rio Mucuri.
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Philadélphia pertencia ao município de Minas Novas, sendo elevada a Distrito e Freguesia no dia 23 de
agosto de 1857, data em que foi inaugurada a estrada de rodagem de Santa Clara, que tinha inicio na
cachoeira de Santa Clara no Rio Mucuri e seguia cortando chapadas e boqueirões em seus 170 Km até
Philadélphia, de onde o transporte seguia em lombo de muares, em uma picada dentro da mata até Minas
Novas, passando pelo Alto dos Bois, localidade na entrada da floresta. No sentido leste, a partir da cachoeira
de Santa Clara a comunicação com o Oceano Atlântico se faria por via fluvial através do rio Mucuri.
Teófilo Otoni foi uma das primeiras cidades projetadas do Brasil, talvez porque a idéia de seu fundador
era criar a Província do Mucuri, tendo Philadélphia como capital. Para tanto foi contratado o engenheiro alemão
Roberto Schlobach da Costa que fez o alinhamento da primeira rua de Philadélphia, seguindo orientação nortesul, denominada na época Rua Direita, posteriormente rua João Pessoa e atualmente avenida Getúlio Vargas.
A visão técnica do engenheiro Schlobach está definida na largura da primeira rua. 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 (que não
existe mais) e a dos Alemães, hoje inteiramente modificada. A pedido de Otoni foram demarcados lotes para
serem aforados ou vendidos, com 10 braças de frente com 50 braças de fundo e sítios no derredor, ao longo
dos córregos, com 100 braças de frente por 400 braças de fundo formando sítios para o assentamento de
colonos.
Estava aberto o primeiro caminho que ligava o sertão de Minas Gerais com o mar, atravessando a
Mata Atlântica e passando pelo Vale do Mucuri. Em 1878, através da Lei nº 2.486 de 9 de novembro o Distrito
de Philadélphia alcança a sua emancipação política, recebendo o nome de Teófilo Otoni, uma homenagem ao
seu fundador que falecera em 17 de outubro de 1869
Philadélphia foi criada para dar apoio à Cia do Mucuri, uma vez que era a sede da empresa. No local
foram erguidos armazéns para estocagem e venda de produtos da terra ou da Corte e instalada a alfândega
onde se pagava um pedágio para se transitar na estrada Santa Clara.
Em 1855, começou a receber imigrantes da Ilha da Madeira, e em 1856 chegaram os primeiros
europeus: alemães, belgas, suíços, holandeses que vinham como colonos patrocinados pela Companhia de
Comércio e Navegação do Rio Mucuri e a partir de 1861, com a falência da Companhia do Mucuri, esses
primeiros colonos, viveram isolados no tempo, na história e geograficamente, lutando bravamente para
sobreviverem por um período de mais ou menos trinta anos.
A redenção do município de Teófilo Otoni e a região do Mucuri veio ocorrer no ano de 1898, no dia 3
de maio, quando foi inaugurada a estação ferroviária da Estrada de Ferro Bahia e Minas, abrindo
definitivamente um caminho para o mar, através do porto de Caravelas na Bahia, um pouco ao norte de São
José de Porto Alegre. Tal acontecimento revolucionou a economia da região através do extrativismo e da
agricultura, uma vez que a região passava a contar com um meio mais viável para o escoamento de sua
produção.
A partir do início do século XX Teófilo Otoni toma outros rumos, e começa a construir uma infraestrutura de cidade progressiva. A Câmara Municipal, juntamente com o Poder Judiciário, inaugura um prédio
próprio na Praça Tiradentes no ano de 1906, a igreja católica agiliza a construção da Matriz e do santuário de
Bom Jesus, os serviços urbanos, pouco comuns nas cidades mineiras, foram introduzidos, certamente pela
influencia do Rio de Janeiro, passando a ter telégrafo nacional (1910), posto de observação meteorológica
(1911), abastecimento de água encanada (1915), linha de bondes (1918), rede telefônica (1920) e iluminação
pública e particular por energia elétrica (1922).
São construídos dois hospitais: o Santa Rosália, mantido pela Associação Hospitalar Santa Rosália, e
o São Vicente, de tuberculosos, a cargo da Conferência de São Vicente de Paula, assim como um asilo para
idosos e carentes.
Basicamente a economia do município de Teófilo Ottoni nesses primeiros trinta anos do século XX, se
baseava na agropecuária e no extrativismo vegetal (exportação de madeira através da Estrada de Ferro Bahia
e Minas).
Na década de 1930 através da exploração das pedras semi-preciosas, Teófilo Ottoni tem o comércio
fortalecido, a educação aflora e a cidade assume o papel de pólo regional, mesmo porque, cidades hoje como
Itambacurí, Poté, Malacacheta, Ladainha, Itaipé, Carlos Chagas, Fronteira dos Vales, Aimorés, eram distritos
do município de Teófilo Ottoni.
Com a construção em 1947 da BR-116 (Rio-Bahia), a rodovia da integração nacional, que liga a região
Sul ao Nordeste, Teófilo Otoni entra novamente no roteiro do desenvolvimento. Alguns fatos sociais retratam o
momento econômico da região que são marcantes, como a inaugurações da sede social do Automóvel Clube,
dos cines Vitória e Metrópole, da Rádio Teófilo Otoni, do Clube Sírio Libanês, etc.
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Na década de 50, do século XX, o município de Teófilo Otoni completava 100 anos de fundação e vivia
a maré desenvolvimentista dos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Foi nesta época que o
município viveu o auge do comércio das pedras preciosas e semi-preciosas, com destaque para o ano de 1955
quando foi descoberta uma água marinha com mais de vinte e seis quilos, denominada na época de Marta
Rocha, devido à semelhança da sua cor com os olhos da miss.
Com a atrapalhada política ocorrida no Brasil na primeira metade dos anos 60 com a renúncia do
presidente Jânio Quadros em 1961, e a deposição do presidente João Goulart em 31 de março de 1964, pelas
Forças Armadas, Teófilo Otoni sofre com a falta de representação política a nível federal e estadual que
culminou com a extinção da Estrada de Ferro Bahia e Minas no ano de 1965. As conseqüências econômicas e
sociais para toda a população da região do nordeste mineiro e extremo sul da Bahia foram lastimáveis. A
estrada para o escoamento da produção acabara, o meio de locomoção do homem rural tinha chegado ao fim.
Começa assim o processo de êxodo rural que viria inchar a sede do município, agravando a situação urbana
no que diz respeito à saúde, moradia, emprego, saneamento e abastecimento.
O fim da Estrada de Ferro Bahia e Minas veio com a promessa de abertura de uma estrada de
rodagem asfaltada seguindo, na medida do possível, o mesmo percurso do leito da ferrovia, o que só veio
acontecer na década de 1980, deixando a região por mais de 15 anos desprovida de estradas apropriadas
para o seu deslocamento e escoamento da produção. Durante este período a população fez-se valer de
grandes trechos da velha estrada de rodagem Santa Clara, e o que ninguém poderia imaginar é que, mais de
100 anos depois de sua construção, por falta de outra alternativa, a Santa Clara voltaria a desempenhar seu
papel de integrar o sertão de Minas Gerais ao litoral sul da Bahia.
A partir da década de 80, com a conclusão da BR 418 (Estrada do Boi), que mantém o mesmo sentido
do sertão para o mar, e com um crescente tráfego rodoviário através da BR-116, Teófilo Otoni se torna uma
cidade dormitório, aumentando o mercado para investimentos no comércio de peças para automóveis, de
material de construção, na prestação de serviços mecânicos e no setor hoteleiro, que cresceram ao longo das
estradas, uma vez que, geograficamente, a cidade se tornou um entroncamento rodoviário.
Em Teófilo Otoni, a seqüência dos governos municipais, todos de uma mesma corrente política, deu
condição para que houvesse um amadurecimento político da população e da classe política do município, com
repercussão nas demais cidades do Mucuri. Foi neste período que Teófilo Otoni e algumas cidades do Mucuri
elegeram Deputados Estaduais e Federais da região para representar os interesses da população local.
Em 1985 com a criação da AMUC (Associação dos Municípios da Microrregião do Mucuri), os
Executivos dos Municípios do Vale do Mucuri começaram a unir forças para reivindicar, junto aos organismos
governamentais, as obras e medidas mais importantes para o desenvolvimento regional.
O mais recente setor da economia a dar mostras de ser um dos mais promissores investimentos do
mercado é o educacional com ênfase para a oferta de diversos cursos do ensino superior, distribuídos entre
5(cinco) Faculdades Particulares e a UFVJM (Universidade Federal dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha), que
através do aumento da população flutuante estão promovendo um aquecimento no setor imobiliário e no
comércio em geral, beneficiando também o artesanato local e o setor de prestação de serviços.
Obs:

Com a aprovação da Lei nº 13.803 de 27 de dezembro de 2000, o município de Teófilo Otoni começa,
através de Lei Municipal especifica, organizar o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural do município. Criase um setor na Prefeitura Municipal para fazer os levantamentos necessários do acervo cultural, e a partir de
2002 começam os primeiros contatos com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais, buscando orientação de atuação e as vantagens que lhe conferia a Lei 13.803/2000.
Durante esse período o município de Teófilo Otoni procedeu com o inventário nos distritos (Edificações
e Arquivos), na zona rural (Sítios Naturais e Fazendas Históricas) e no distrito sede alguns bairros periféricos
como Veneta, Vila São João, Vila Barreiros, Bairro das Palmeiras e Concórdia, além do acervo da extinta
Estrada de Ferro Bahia e Minas.
Para o ano de 2007 / Exercício 2008, de acordo com as orientações do IEPHA/MG estará
apresentando um novo Plano de Inventário para o município, assim como realizando os seus primeiros três
tombamentos: o Túmulo do Capitão Leonardo Esteves Ottoni, a Praça Tiradentes (marco zero na construção
de Philadelphia) e a Locomotiva a Vapor “Pojixá”, uma das primeiras a trafegar na Estrada de Ferro Bahia e
Minas.
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REVENDO A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI
“As populações do norte de minas já de anos, que vão bem distantes, sempre sentiram
que para as bandas do sol nascente estava o caminho natural que as levaria ao mar, como
império de suas necessidades. Neste sonho não havia a cogitação das sonhadas
esmeraldas de Fernão Dias Paes, o Leme (1673), nem o interesse de riqueza de João da
Silva Guimarães, o Mestre de Campo, (1752) nem a atração fascinante da Serra das
Ametistas, de Teixeira Guedes o primeiro talvez a atingir o vale do Todos os Santos.”

(Professor Dr. Darcy de Almeida)
Em 1846, a província de Minas lança um edital público abrindo inscrições para instalação de colônias
ao longo do rio Mucuri. Dentre todos os projetos apresentados, o vencedor era firmado por Theóphilo
Benedicto Ottoni e seu irmão Honório. A vitória deveu-se não somente pelo peso da assinatura dos signatários
que à época desfrutavam do maior respeito no mundo das finanças e total confiabilidade pública, mas também,
e principalmente, porque o referido projeto de interiorização era inovador e trazia no seu bojo, além da
perspectiva de aberturas de estradas, aldeamento dos índios, promoção da navegação fluvial, instalação de
colônias para degredados, chamamento de colonos nacionais e estrangeiros, previa pioneiramente a inserção
de imigrantes como força de trabalho e a primeira tentativa de colonização com caráter empresarial. Os irmãos
Ottoni diziam a todos que sua idéia depois de ter buscado fortuna no Rio de Janeiro, era trazer fortuna para
Minas Gerais.
1847 - Theóphilo Benedicto Ottoni, com espírito de patriotismo e risco comercial, assina, em 31 de maio, com o
Imperador Pedro II e em 19 de agosto, com Quintiliano José da Silva, Presidente da Província de Minas, um
contrato para incorporar uma sociedade anônima com o capital de 1.200 contos de reis, a qual tinha como
objetivo explorar a navegação fluvial no rio Mucuri e o desbravamento, posse e domínio de certa área territorial
nas adjacências, nascia assim, a Companhia de Comércio e Navegação do Rio Mucuri, a Cia do Mucuri.
1ª viagem - Ainda neste ano, ele organizou uma expedição dividida em duas seções: uma saiu de Minas
Novas com 28 homens, dentre eles familiares seus, inclusive Dr. Manoel Esteves Otoni, jovem médico. A
outra, de 50 pessoas, comandada por ele, subiria o Mucuri, de canoas, até a cachoeira de Santa Clara, lugar
previsto para o encontro. No dia 7 de setembro, nas ruínas do quartel de Santa Cruz, próximo ao encontro dos
rios Todos os Santos e Mucuri, a comitiva de Dr. Manoel Esteves Otoni embarca em seis canoas e navega rio
abaixo. O encontro das duas seções se dá no dia 18 de setembro, na coroa dos Muris, 15 léguas abaixo da
cachoeira de Santa Clara. Desse encontro, Theóphilo obtém informações necessárias e a caravana de Minas
Novas volta acompanhada do engenheiro João Rodrigues da Silva, com o fim especial de fazer o levantamento
do rio, uma vez que o relatório feito pelo eng. Vitor Regnaut, em 1836, sobre a navegabilidade do Rio não era a
realidade constatada.
1851 - Theóphilo Benedicto Ottoni oficializou no Rio de Janeiro a Companhia de Comércio e Navegação do Rio
Mucuri, com a finalidade de organizar o transporte terrestre e fluvial, comercializar mercadorias e ainda,
localizar e explorar glebas férteis na região. Assumiu o cargo de diretor da Companhia, uma vez que seu irmão
Honório havia falecido no ano de 1849.
1852 - 2ª viagem - Ottoni subiu o Rio Mucuri a partir de São José de Porto Alegre, a bordo de uma grande
canoa conduzindo 17 pessoas e mais de 60 arrobas em gêneros alimentícios que, em seis dias, foi por quatro
canoeiros, levada à vara até Santa Clara. Ele queria se inteirar a respeito do andamento da abertura da picada
em direção ao centro das matas na região do Rio Todos os Santos.
04 de agosto - No exato local em que se fundou Filadélfia, Theóphilo Benedicto Ottoni teve memorável encontro com
muitos índios de tribos Nacnanuques que depuseram mais de 100 arcos e se fartaram com larga distribuição de toucinho,
farinha e rapadura. Dentre estes estavam os caciques Poton, Nincate e Timóteo. No ponto mais alto da confraternização
Ottoni diz ser parente de Poton e ele sorrindo acolheu a demonstração de parentesco e respondeu a Theóphilo Ottoni
(sempre através dos línguas) que trouxesse mais parentes, pois as terras eram muitas e chegavam para todos. Ottoni pegouo pela palavra e quinze dias após, por conta de parentes, abriu uma grande derrubada que resultou nas três magníficas
fazendas: Monte Cristo, Liberdade e Universo ou Itamunheque. Dirigindo-se a Timóteo e Nincate que antes declararam
com arrogância “portugueses que se contentem com as terras já tomadas”, Theóphilo Ottoni os afagou e também lhes deu
muitos presentes. Na tarde daquele mesmo dia, os dois pediram-lhe que abrisse ali uma grande roça. Assim foi ganho o
território de nossa cidade. Ottoni havia definido onde seria construída sua Philadélphia.
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1853 - 3ª viagem - Theóphilo Ottoni fez sua terceira viagem ao Mucuri, só que desta vez ele zarpou do Rio de
Janeiro a bordo de seu vapor Santa Clara e navegou até a foz do Rio Mucuri – localidade à época designada
por São José do Porto Alegre (hoje Mucuri-BA), onde embarcou noutro vapor de pequeno porte e navegou
Mucuri acima até a Coroa do Liberto, local em que sobre um madeiro, quebrou-se o leme do vapor. Dali a
expedição seguiu de canoa até a Cachoeira de Santa Clara onde chegou a 23 de julho. Usando uma picada
aberta, já com a extensão de 16 léguas, esta comitiva composta por 30 pessoas, sete bestas carregadas com
mantimento e sob a chefia direta de Theóphilo adentrou à mata e no quarto dia de marcha alcançou os
senhores Maia e Henning que chefiavam a abertura da picada. Naquele local, Theóphilo determinou uma
parada e decidiu fazer minuciosa exploração daquela região. Todos os rios e ribeirões foram devidamente
seguidos e avaliados até que no dia 2 de agosto os trabalhadores da picada, estando a meia légua de
distância do local em que a comitiva pernoitou, no exato momento em que a escolta de sete homens que
acompanhavam as bestas cargueiras se preparava para seguir viagem, foram assaltados por índios resultando
em dois homens e uma besta flechados gravemente. A comitiva suspendeu o trabalho de reconhecimento,
alterou os planos e seguiu em frente; passou pela Mata do Trindade e alcançou Minas Novas a 25 de agosto.
07 de setembro - Voltando de Minas Novas para Santa Clara e chegando no local onde hoje está implantada
a Praça Tiradentes, a comitiva de Ottoni encontrou-se com a chefia e trabalhadores da picada. O
desbravamento do Mucuri não era um transitar efêmero pela vereda inconstante de uma proeza, era a
execução do cálculo metodizado. Foi neste encontro que Theóphilo Ottoni lançou “a pedra fundamental” para a
construção da cidade, quando passou a ordem de serviço para o eng. Roberto Schlobach fazer a locação da
primeira rua. Assim, numa cerimônia simples estava fundada Philadélphia, e Schlobach faz o alinhamento da
rua Direita , hoje avenida Getulio Vargas.
O frescor da terra fértil, reinando com o aroma da mata virgem, se sobrepôs ao cheiro da pólvora queimada.
Schlobach traçou a Rua Direita e Augusto Benedicto Ottoni distribuiu os primeiros lotes para os colonos
brasileiros presentes.
Nota: É importante esclarecer que alguns historiadores dão conta de Theóphilo citando Filadélfia antes mesmo
dela existir. Isto é verdade e aconteceu por muitas vezes e a melhor explicação é o fato que ele, Theóphilo,
trazia arraigado dentro de si a convicção, o firme propósito de construir sua Philadélphia nas plagas
verdejantes do Mucuri; e isto, certamente, fazia com que ele, querendo se referir ao Mucuri, dizia Filadélfia.
- As primeiras quatro mudas de café doadas por Theóphilo a Marcelino Domingues da Silva, foram plantadas
por este na sua fazenda Paraíso onde as cultivou com muito sucesso.
1854 - Theóphilo Benedicto Ottoni contratou com a Casa Comercial Schlobach e Morgenster, de Leipzig
(Alemanha), a aquisição sucessiva de 2000 colonos, previamente selecionados, e que na sua maioria fossem
agricultores que dispusessem de recurso financeiro de no mínimo 360$000 (trezentos e sessenta mil reis).
Esta cláusula foi desonrada pela contratada que passou a enviar pessoas sem a devida classificação, sem o
dinheiro exigido e até de dúbia moral. E tal infidelidade contratual resultou em danosas conseqüências para o
contratante que chegou a ser vitimado pela maquiavélica farsa engendrada por Avé - Lallemant e seu assecla
Lachmund.
1855 – Os primeiros colonos chegaram em Philadélphia: 154 portugueses oriundos da Ilha da Madeira e que
se estabeleceram na Colônia Militar do Urucu.
1856 - 03 de julho – Criação da Paróquia Imaculada Conceição.
23 de julho – Chegada dos primeiros colonos alemães, franceses, suíços e iugoslavos.
1857 - Criada em Philadélphia a primeira escola, empreendimento realizado pelo médico e educador, Dr.
Manoel Esteves Ottoni, na sua fazenda Itamunheque, onde ele foi professor. Existem relatos esparsos que
Pandiá Callógeras poderia ter comparecido a estas lições.
23 de agosto – Philadélphia vivia um clima de festividade nunca visto pelo amontoado de relevantes acontecimentos:
chegada festiva dos primeiros carros de 4 rodas, alguns puxados por bestas, outros por bois. Acudiram moradores de um
raio de até 20 quilômetros e se felicitaram, estava concluída a Estrada de Rodagem Santa Clara, a primeira construída no
Brasil ligando Santa Clara, às margens do Rio Mucuri, até Philadélphia (a estrada União e Comércio, que liga União da
Serra, Petrópolis e Juiz de Fora só foi inaugurada em 23 de junho de 1861). Philadélphia era elevada a Freguesia e numa
capela provisória o vigário de Minas Novas, José Pacífico Peregrino e Silva rezou a primeira missa solene e ainda uniu em
casamento um casal que haveria de constituir uma descendência importante na história do município: capitão Leonardo
Esteves Ottoni com a senhorita Maria Leopoldina de Araújo Maia.
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1858 - De Calhau (atual Araçuaí) chegou o vigário Padre Luiz Bignagui Brasileiro, com a incumbência de
pastorear Vila de Santa Clara, Philadéphia e ser o capelão militar da Colônia Militar de Urucu.
1860 – Cria-se do primeiro jornal de Philadélphia – Lanterna Mágica.
1862 - Chegada a Philadélphia o pastor Johann Leonhardt Hollerbach, da Sociedade Evangélica Missionária
da Basiléia, da Igreja Luterana alemã.
1863 - O pastor Hollerbach 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
1864 - Depois de outras quatro tentativas frustradas, Theóphilo Benedicto Ottoni é finalmente aceito no
senado.
1866 - 25 de junho – No bairro Veneta, João José de Figueiredo, assassina friamente a tiro o primeiro médico
e educador da cidade, Dr. Manoel Esteves Ottoni, que faleceu com apenas 41 anos de idade.
1868 - 19 de agosto – Inauguração da 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 por vândalos.
1869 - 17 de outubro – Falecimento de Theóphilo Benedicto Ottoni no Rio de Janeiro.
Cinco e meia. Momentos depois, as Ave-Marias davam um vago ar de melancolia àquela tarde de domingo. O
Rio reproduzia Paris, onde o instinto do povo induzira-o a apinhar-se em torno da casa de seu tribuno, como
para pedir ao féretro novas inspirações. Realmente, tombado Theóphilo Ottoni, ia buscar em seu sepulcro o
último impulso republicano.Tanto assim que Barata Ribeiro, seu amigo e seu discípulo escreveria estas
palavras paradoxalmente verdadeiras: Gratias, César! Theóphilo Ottoni acaba de morrer! O enterro se realiza
no dia seguinte. A casa nº 196 da Rua Conde d´Eu fica repleta, e a massa humana transborda pelas ruas
vizinhas. São alguns milhares de pessoas que prestam homenagem ao morto. Nunca o Rio de Janeiro vira
coisa semelhante. Dispensam o cocho fúnebre e conduzem-no a pé. Acompanham-no uma incalculável
multidão, ministros, conselheiros, senadores, nobres, deputados, generais, magistrados, representações da
província. E, sobretudo, acima de tudo, o povo. Levam-no para o cemitério do Catumbi onde foi sepultado junto
de seus pais e do tio José Eloy no jazigo familiar C.P. nº10 Q-1, antigo 5103.
1874 - 04 de novembro – Realizada a primeira Exposição Agropecuária e Industrial de Teófilo Otoni onde se
apresentou toda sorte de verduras, cereais, café pilado, rapadura, cachaça e cerveja artesanal, tudo produzido
no município. O colono Frederico Krupfer apresentou bonitas espigas de trigo e farinha fabricada por ele para
consumo próprio. Também foi grande sucesso o pato de quatro asas apresentado por Frederico Tromper. Esse
evento foi realizado no primeiro mercado municipal construído na quadra, hoje ocupada pelos prédios dos
Correios, Sindicato dos Comerciários e Farmácia Brasil. Era de chão batido e ficou conhecido como Rancho de
Zé Cirino, por ser ele o administrador.
1878 - 09 de novembro – Philadélphia se desmembra de Minas Novas, assume a sua independência política e
recebe o nome de Teófilo Otoni em homenagem ao seu fundador e torna-se município pela Lei 2486 com
preenchimento da primeira Câmara Municipal.
1892 - 14 de junho - A Comarca é instituída em nossa cidade por força da Lei
nº 2649 e teve como seu primeiro juiz de Direito o Dr. Eustáquio da Cunha Peixoto, natural de Araçuaí.
Durante quase vinte e cinco anos ele permaneceu na cidade como juiz, foi sempre muito admirado pela sua
integridade e elegância. Morreu como desembargador em Belo Horizonte.
1896 - Chegada do Sr. Abel Jacinto Ganem, o primeiro libanês a fixar residência na cidade.
- Fundação do Hospital Santa Rosália.
- Início da construção do Fórum, na Praça Tiradentes, destinado à Câmara Municipal e à Justiça pelo mestre
construtor italiano, Carlos Torino.
- Fundada em Teófilo Otoni, por Feliciano Soares da Costa, mais conhecido por Mucuri, e Alberto Laender uma
companhia de transporte fluvial que, pelo rio Todos os Santos, transportava em canoas, a partir de Francisco
Sá até Filadélfia, mercadorias e passageiros. O contrato registrado na Secretaria do Município e assinado
também pelo prefeito, Coronel José Adriano Marrey, disciplinava a seguinte tarifa com base em arrobas de 15
quilos, a saber:

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni – MG
Secr. Municipal de Educação e Cultura / Divisão de Cultura / Seção de Patrimônio Histórico e Cultural
Quadro II – Plano de Inventário de Proteção ao Acervo Cultural de Teófilo Otoni.

Filadélfia a Francisco Sá...
Filadélfia a Córrego do Ouro...
Filadélfia a Córrego da Saudade

1$750 (mil setecentos e cinqüenta reis)
1$500 (mil e quinhentos reis)
1$000 (um mil reis).

1897 - Inauguração da Casa Abel na Rua Direita.
1898 - 03 de maio – A Estrada de Ferro Bahia e Minas - EFBM chega a esta cidade ligando-a com o mar na
cidade de Caravelas-BA.
1899 - 21 de junho – Falece em Ponta de Areia-BA, de mal súbito, o padre Virgolino José Batista Nogueira.
10 de julho – Morre nesta cidade, vitimado pela malária, o pastor Hollerbach.
1900 - Período de grande desenvolvimento econômico e urbano com a extração de madeira de lei e as
grandes colheitas de café e cereais ocasionando com isso elevado movimento no tráfego da Estrada de Ferro
Bahia e Minas.
1906 - Inauguração do prédio do Fórum e funcionamento de todos os seus segmentos.
1912 - A Estrada de Ferro Bahia e Minas é arrendada pela Companhia Francesa “Chemins de Ferr Federaux
de L’est Bresiliene”.
1924 - Primeiro veículo movido à gasolina roda sobre o solo de Teófilo Otoni. Era um caminhão grande e muito
barulhento, trazido pelo Dr. Koch, engenheiro da E.F.B.M.
O prefeito Adolfo Sá constrói o Passeio Público, atual Praça Tiradentes.
1925 - Construção do Mercado Municipal pelo prefeito Adolfo Sá, atualmente reformado e ampliado.
1926 - Fundação da Sociedade Síria Libanesa, sob a liderança de Abel Ganem, em decorrência da chegada
de muitos libaneses a esta cidade.
1927 - Foi criada a Escola Normal do Colégio São Francisco pela Congregação das Irmãs Penitentes
Ricoletinas.
1928 - 1º de marco - É criado pelo vice-governador, Alfredo Sá, o Ginásio Mineiro, que iniciou seu
funcionamento em prédio próprio, construído em apenas quatro meses, na Praça Germânica. Seu primeiro
diretor foi o Dr. Teodolindo Pereira, responsável pela fundação e funcionamento. No primeiro ano teve
cinqüenta alunos.
1929 - Inauguração do Colégio São Francisco cujo funcionamento ficou a cargo das Madres Franciscanas e
funcionou em regime de internato e externato formando uma legião de educadoras que muito contribuíram no
ensino local e adjacências.
1930 - As atividades da Estrada de Ferro Bahia e Minas foram seriamente atingidas pela crise do café, em
1929.
1931 - 15 de março - Fundação do Automóvel Clube.
1934 - Extinguiu-se o contrato da E.F.B.M. com a companhia francesa.
1935 - Frei Feliciano Schimidt cria o Albergue Frei Dimas que até hoje continua com a sua filosofia inicial:
amparo aos idosos.
1937 - Com a derrocada do café a pecuária desponta promissoramente.
1938 - Fato de enorme repercussão: o Hospital Santa Rosália inaugura o primeiro aparelho de Raios-X, para
servir a região.
1939 - 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.
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1941 - Mês de setembro - Chegada das primeiras Irmãs Clarissas Franciscanas para assumirem a
enfermagem do Hospital Santa Rosália.
Mês de dezembro – Por ordem superior, “justificada” na contenção de despesas, Benedito Valadares, preposto
do ditador Vargas, fecha o Ginásio Mineiro num ímpeto bestial contra o cordato povo teofilotonense.
1942 - D. José de Haas, bispo de Araçuaí, edificou e inaugurou o Colégio São José que funcionou sob a
direção de padres católicos. Hoje, no prédio, funciona a Escola Municipal Irmã Maria Amália.
1945 - Inauguração do primeiro cinema de luxo – Cine Vitória, cujo nome exalta a vitória dos aliados na 2ª
Guerra Mundial.
1946 - 4 de abril – Miguel Penchel, gerente do Banco do Brasil, e amigos, fundam o Clube de Xadrez que
funcionou na parte alta da Casa Herman Marx, hoje Delevy, na avenida Getúlio Vargas.
1947 - Pelo voto popular o Município elege seu primeiro prefeito – Pedro Martins Abrantes. Antes os prefeitos
eram nomeados pelo governador do Estado (Interventor).
Inauguração da BR 116 – Estrada Rio Bahia – que ocasionou elevada expansão populacional.
1949 - Inauguração da Indústria e Comércio Mate Cola Ltda, empresa de refrigerantes.
12 de dezembro – Instala-se na cidade a Caixa Econômica Federal em loja de esquina, no térreo do edifício
Brasil América, na rua Epaminondas Ottoni, tendo sido seu primeiro gerente Dr. Lucrécius Rosemburg.
1950 - 21 de janeiro – Inauguração da ZYX –7, Rádio Teófilo Otoni. Sua instalação foi creditada a Luiz Longo
Moura, primeiro diretor.
1951 - Inauguração do Clube Libanês, em sede própria.
1952 - Inauguração do Cine Metrópole na praça dos Alemães.
1953 - Inauguração da sede social própria do Automóvel Clube.
1955 - 09 de janeiro - É encontrada, quase à flor da terra, pelos garimpeiros Zé Baiano e Tibúrcio, na fazenda
Praia Alegre, de Olavo Costa Galvão, a mais famosa água-marinha do mundo, a Marta Rocha, que pesava
24,800 Kg.
1960 - 09 de outubro – Falece o fazendeiro, pecuarista, industrial e comerciante, Júlio Laender, nascido em 10
de julho de 1897, nesta cidade, fundador do complexo Jurema, Santana e Aranãs, ainda nas mãos firmes de
seus descendentes (3ª e 4ª geração).
27 de novembro – Criada a Diocese de Teófilo Otoni.
Chega na cidade a energia elétrica da CEMIG.
Trasladação dos restos mortais de Theóphilo Benedicto Ottoni, do cemitério do Catumbi, na cidade do Rio de
Janeiro, para a cidade que ele fundou. O evento foi determinado pelo presidente Juscelino Kubistchek 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 aqui via Estrada de Ferro Bahia e Minas;
atualmente encontra-se sob sua estátua na Praça Tiradentes, nas imediações do local em que ele sintetizou a
criação de Filadélfia.
1961
04 de junho – Instalação da Diocese e posse do bispo D. Frei Quirino Adolfo Schimitz, ofm.
1963 - Mês de março - Criado o Internato Rural pelo Pastor Walter Dörr para a formação de técnicos rurais,
uma obra da comunidade luterana.
1965 - 29 de dezembro – Inauguração da 37ª Superintendência Regional de Ensino.
Início da construção da BR 418- Estrada do Boi.
Inauguração do Palmeiras Country Club.
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1966 - Mês de maio – Maio negro de triste lembrança pelo encerramento da E.F.B.M., “A Ferrovia do Adeus”,
por ordem do Marechal Castelo Branco. Esta desmobilização até hoje é lastimada na região.
1967 - Criação da Fundação de Arte Paulo VI, assumida em 1986 pelo padre Luciano Campos Laval, que até
hoje a dirige com brilhantismo.
1971 - 30 de dezembro – Criação da FENORD (Faculdade Educacional do Nordeste Mineiro).
Criação da 14ª Delegacia Regional de Polícia.
1972 - Instalação da COPASA que passa a servir água tratada à população.
1973 - A Escola Normal São Francisco encerra suas atividades em Teófilo Otoni após uma profícua existência
de 44 anos.
1974 - 02 de janeiro – Faleceu no Rio de Janeiro o professor Tristão Ferreira da Cunha, nascido em Teófilo
Otoni, às 18 horas, na Rua Direita, na residência do farmacêutico Bernardino Fernandes da Silva. Tristão era
filho do professor Benjamin Ferreira da Cunha e D. Ana Esteves Percine da Cunha, e foi casado com D. Júlia
Versiani da Mata Machado. Ele foi Promotor de Justiça, Secretário do Serviço de Economia Rural do Ministério
da Agricultura, Deputado Federal, Signatário do Manifesto dos Mineiros, Secretário da Agricultura, Presidente
do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, também diplomado em Letras e detentor de notável Cultura
Clássica, a ponto de só discursar de improviso e às vezes em alemão. Seu corpo está sepultado no cemitério
São João Batista, no Rio de Janeiro.
Mineiros Frente a Frente. Memorável programa levado ao ar pela TV Tupi, definido como uma gincana com
alto nível de intelectualidade. Desde o início, Teófilo Otoni impõe sua consagrada tradição de cultura e sagrase cidade campeã, conquistando com isso o prêmio máximo – um prédio escolar, escola Estadual Pastor
Hollerbach situada na rua Gustavo Leonhardt no bairro São Jacinto.
1976 - Período marcado por crises no campo da economia e a estiagem de 75/76 penaliza a agricultura e a
pecuária.
1978 - 26 de julho – Fundação do Conservatório de Música Dona Didinha, hoje Conservatório de Música
Teófilo Otoni.
27 de novembro – às 3h 15min da madrugada, falece no aconchego de seu lar, na Praça da Bandeira 322, o
Patriarca Libanês Tenente Abel Jacinto Ganem.
1980 - O Colégio São José passou a ser mantido pela Sociedade de Direito Privado – Frei Conrado.
Execução da drenagem do bairro Grão-Pará, com escoamento por sob a Avenida Francisco Sá. Prefeito
Executor: Wander Lister de Carvalho Sá.
1982 - 09 de dezembro – É instalado na cidade o 19º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais,
provisoriamente no imóvel hoje ocupado pela 14ª DEPOL.
1983 - Criação da Associação dos Municípios da Microrregião do Mucuri (AMUC). Seu primeiro presidente foi o
prefeito Getúlio Neiva.
1984 - 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.
1985 - Posse do Bispo D. Fernando A. Figueiredo.
É criada a Lei 2.565 que estabelece a proteção do patrimônio histórico e artístico da cidade.
1987 - 08 de dezembro – Instala-se definitivamente em sede própria, no bairro São Jacinto, o 19º Batalhão de
Polícia Militar.
22 de dezembro – Inauguração do Aeroporto JK que preencheu em definitivo a lacuna existente no transporte
aéreo desta cidade.
1989 - 14 de abril – Faleceu no Rio de Janeiro o professor Dr. Celso Cunha, nascido nesta cidade, na Rua
Direita, em 10 de maio de 1917. Celso Cunha, foi o único imortal teofilotonense pela Academia Brasileira de
Letras, que na sua simplicidade alçou vôo da Rua Direita e pousou na Casa de Machado de Assis (ABL), no
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ano de 1988. Antes, lecionou na Universidade de Paris- Sorbonne, como professor de pós-graduação. Obteve
a titulação de Doutor em Letras e Livre Docente em Literatura Portuguesa. Em Lisboa foi professor do curso de
pós-graduação, na Alemanha, professor na Universidade de Colônia. No Rio de Janeiro foi Chefe do
Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal. Para os teofilotonenses sempre foi aquele
homem simples que voltava para rever sua terra e seus amigos. Dr. Celso Cunha foi Gramático, Filólogo e
Professor conhecedor de Fonética e de Sintática. Foi casado com Dona Cinira Figueiredo da Cunha. O seu
fardão de acadêmico para posse na Academia lhe foi oferecido pela cidade de Teófilo Otoni, no seu primeiro
mandato. Dr. Celso Cunha era filho do Dr. Tristão da Cunha e Dona Júlia Versiani Mata Machado.
1990 - Posse de D. Waldemar Chaves de Araújo na Diocese de Teófilo Otoni.
Instalação da Cotochés
Teófilo Otoni, pelo destaque que ocupa entre todos os centros exportadores de pedras preciosas do mundo
cria a FIPP – Feira Internacional de Pedras Preciosas. E a cada edição deste evento Teófilo Otoni se consolida
como sendo a “Capital Mundial das Pedras Preciosas”.
1991 - Instalação da NESTLÉ com a saída da CCPL (Cooperativa Central de Produtores de Leite).
1992 - Instalação de uma Companhia do Corpo de Bombeiros que veio para dar sustentação à Defesa Civil no
tocante a incêndios, inundações, afogamentos e outras catástrofes.
1993 - 07 de setembro – Falece nesta cidade o saudoso jornalista, poeta e intelectual, Augusto Pereira de
Souza, nascido em 26 de janeiro de 1907.
O aeroporto JK é equipado com iluminação e balizamento para pouso noturno.
1996 - Desmembramento do distrito de Belo Oriente o qual elevado à cidade com sua emancipação passa a
denominar-se, Novo Oriente de Minas.
1997 - 17 de fevereiro – Falece o pecuarista, empresário e vereador por seis legislaturas, Geraldo Ottoni Porto,
nascido nesta cidade em 4/12/1919.
1998 - Posse do bispo Dom Frei Diogo Reesink, ofm.
31 de dezembro – Cerram-se definitivamente as portas da Casa Abel. Empreendimento que existiu na cidade
pelo espaço de 101 anos.
2001 - A prefeitura municipal adquire o Hospital Balbina Bragança e após submete-lo a reformas e adequações
passou a funcionar com o nome de Hospital Municipal Dr. Raimundo Gobira.
É criado através do Decreto 4.215 em consonância com o disposto no art. 216 da Constituição Federal e a Lei
2.565/1985 o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural do Município de Teófilo Otoni.
2002 - 04 de fevereiro – Violenta tromba d’água assola a cidade. Esta catástrofe deixou um triste saldo de 12
mortos, centenas de desabrigados e destruição literal de residências, estradas, pontes, gabiões e etc.

23 de agosto – Inauguração da UNIPAC.
27 de novembro – Inauguração das Faculdades Doctum.
2004 - Inauguração das Faculdades IESFATO e UNEC.
Depois de 151 anos de fundação de Philadélphia, hoje Teófilo Otoni, chega à direção do Município, a primeira
mulher eleita prefeita: Profª Maria José Hausein de Freire.
2005 - Criada a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, pela Lei Federal 11173,
de 06 de setembro de 2005.
10 de novembro, pela primeira vez na história, a cidade de Teófilo Otoni recebe a visita de um Presidente da
República, Pres. Luiz Inácio Lula da Silva.
2006 - A UFVJM é instalada provisoriamente no prédio do CAIC, e em agosto iniciam-se as atividades
acadêmicas.
2007 - Pela primeira vez na historia do município, a comunidade é convidada a decidir junto com a Prefeitura
as ações futuras através do Orçamento Participativo.
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HISTÓRICO DOS DISTRITOS
Pedro Versiani
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. Embora, o Distrito de Rio Pretinho tenha uma história mais antiga com o Quartel de
Santa Cruz 1847 – 1849, o Distrito de Pedro Versiani é o mais resistente de todos. Sua história tem como base
a fundação e implantação da estrada de rodagem Santa Clara (a primeira estrada de rodagem construída no
Brasil, inaugurada em 23 de agosto de 1857), embora por volta de 1855 já existisse ali um pouso de tropeiros.
A estrada Santa Clara ligava Philadélphia (a partir de 1878 Teófilo Otoni), à Cachoeira de Santa Clara no
Bairro Mucuri numa extensão de 30 léguas, nas entranhas da Mata Atlântica. Com o fim da Cia do Mucuri em
1860, o Distrito de Pedro Versiani entra em decadência voltar a se restabelecer em 1897 quando a Estrada de
Ferro Bahia e Minas inaugura no antigo Pouso de Tropeiros uma estação (o nome do Distrito é uma
homenagem, ao Dr. Pedro Versiani, Fiscal de Ferrovias, Estradas e Obras Públicas e que mais tarde veio a ser
Diretor da EFBM). Assim como Bias Fortes, Pedro Versiani foi um entreposto comercial de renome na região,
pois abastecia a região de Topázio, Pavão e outros mais ao norte. No ano de 1965, o Distrito sofre um
esvaziamento populacional, devido a extinção da EFBM o que conseqüentemente, quase acaba com o seu
pequeno comércio.
Na década de 1970, com a construção e asfaltamento da BR- 418 (Estrada do Boi), as condições de
habitabilidade no Distrito melhoram, pois por ser aquele o mais perto do Distrito Sede (28 Km), passa a ser um
distrito dormitório, com boa parte da sua população trabalhando na cidade de Teófilo Otoni.
A economia local fica por conta das bolsas distribuídas pelo Governo Federal, aposentadorias,
educação, extração de areia para construção civil e agropecuária. Bem como em outros distritos, a Prefeitura
mantém serviços essenciais à população, como: escolas desde o ensino fundamental até o médio, linha
regular de ônibus, posto de correios e telefone, posto policial e posto médico, o abastecimento de água e
energia elétrica é feito pela COPASA e CEMIG respectivamente.

Topázio
O Distrito de Topázio começou como um rancho de tropa pelos idos de 1902. Naquele tempo o
escoamento natural dos povoados de Águas Belas, Rio Pretinho, Americaninha, Três Barras, Cilindro e Mucuri
era feito por aquele local. A grande quantidade de tropas das matas, como eram conhecidas, quando vinham
desses lugares rumo a Teófilo Otoni, pernoitavam num rancho erguido onde hoje encontra-se o mercado. Com
a intensificação deste movimento algumas pessoas foram se fixando por ali e o povoado tomou o primeiro
nome de Comercinho da Palha, logo substituído por Jardinópolis, depois Bom Jardim e finalmente Topázio, em
decorrência da lavra Clemente Francisco, produtora desse mineral.
Em 1951 com a eleição do Deputado Estadual Tristão da Cunha foi possível implantar a estrada que
ligou o Distrito à BR-116. Nessa mesma época foi implantado o telégrafo e a vila foi iluminada por um grupo
gerador. O café passou a produto de destaque e mesmo ainda nesse ano, uma única fazenda retirou 10.700
sacas do produto.
Outro produto de destaque era o café e só para se ter idéia, uma única firma retirou em 1951, 10.700
(dez mil e setecentas sacas) do produto.
O distrito tem hoje sua economia alicerçada pelos apontados do INSS, beneficiários de programas do
Governo Federal, agropecuária, educação e um tímido comércio. Atualmente vive novas expectativas para o
futuro, com a pavimentação da MG-292 que liga a
BR-116 a outros municípios do nordeste mineiro, como:
Novo Oriente de Minas, Pavão, Águas Formosas, Machacali e Bertópolis.
A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni mantém os serviços essenciais à população, tais como: creche,
linha regular de ônibus, posto de correios e telefonico, posto policial, e um posto de saúde, o abastecimento
de água e energia elétrica é feito pela COPASA e CEMIG respectivamente. Há também uma Escola da Rede
Estadual que oferece do ensino fundamental ao ensino médio.
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Mucuri
O Distrito de Mucuri está localizado na região nordeste do Município e tem esse nome devido ao rio
Mucuri. É o único distrito de Teófilo Otoni que o margeia. Seu povoamento teve início na década de 1940 com
a construção da BR-116 (Rio Bahia), e da necessidade de se construir uma ponte sobre o Rio Mucuri. Como a
construção da ponte era uma obra mais demorada, o departamento nacional de estrada de rodagens – DNER,
instalou ali um acampamento com 22 (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 permaneceu funcionando no local mesmo depois da inauguração da rodovia no ano de
1963 (o trecho Teófilo Ottoni – Vitória da Conquista, já asfaltado, foi entregue à população pelo então
Presidente João Goulart, em março daquele ano). Com o acampamento do DNER funcionando e o movimento
da estrada, mais gente foi chegando e a população de Mucuri aumentou.
A economia do Distrito, diferentemente dos demais, tem como esteio a exploração de serviços
relacionados com a estrada: postos de gasolina, restaurantes, mecânicas, borracharias, lojas de peças e um
comércio mais desenvolvido, além da agropecuária, atividade predominante naquela região.
A Prefeitura Municipal mantém no distrito alguns serviços essenciais à população como posto de
correios e telefônico, posto policial, posto de saúde e a manutenção do mercado, o abastecimento de água e
energia elétrica é feito pela COPASA e CEMIG respectivamente.

Bias Fortes
Oficialmente o Distrito mais a leste da sede municipal é denominado Bias Fortes. A sua fundação no
ano de 1897, quando a Estrada de Ferro Bahia e Minas ali chegou, coincidiu com o mandato do segundo
Presidente da Província de Minas, o Sr. Crispim Jacques Bias Fortes (quadriênio 07/09/1894 a 07/09/1898),
magistrado, advogado, promotor, fazendeiro e político nascido em Livramento Distrito de Barbacena em 25 de
outubro de 1847, e que foi homenageado com esta estação da Estrada de Ferro Bahia e Minas.
Bias Fortes no início era um grande canteiro de obras da ferrovia. Recebia os dormentes para dar
continuidade a construção da estrada, rumo à Teófilo Ottoni.
Dos moradores mais antigos podemos destacar a presença de dois croatas, Miguel Pereira e João
Tomich, o primeiro proprietário de um promissor comércio e o segundo, madeireiro, proprietário de imensa
área da Mata Atlântica, através de concessão, que fornecia os dormentes a serem empregados na construção
da ferrovia.
O distrito teve os seus anos de glória como entreposto comercial até a década de 50 do século XX. A
partir daí, no início dos anos 60 com o êxodo do trabalhador rural devido ao arrocho das leis trabalhistas,
começa a sofrer um inchaço populacional de desocupados expulsos das fazendas vizinhas, definhando assim
sua frágil economia até o caos total com o fim da Estrada de Ferro Bahia e Minas no ano de 1965.
Com a retirada dos trilhos a debandada de moradores foi geral, uns para a sede do município, outros
para cidades vizinhas, além daqueles que foram para outras regiões ou estados.
Atualmente, o Distrito de Bias Fortes é uma aglomeração urbana fantasma com grande quantidade de
edificações fechadas ou abandonadas. A economia local atual gira em torno dos aposentados, das bolsas
distribuídas pelo Governo Federal e das atividades agrárias com o predomínio das grandes fazendas de gado
que oferecem pouca oferta de trabalho.
A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni mantém ali na antiga estação da Estrada de Ferro Bahia e
Minas, serviços essenciais à população como: postos de correios e telefonico, posto policial e posto médico. A
única “venda” local está funcionando na mesma edificação construída pelo croata Miguel Pereira, no final do
século XIX, para o seu comércio, na época promissor.
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Rio Pretinho
Encontramos no livro de Frei Olavo Timmers Ofm, Theóphilo Benedicto Ottoni, a seguinte referência da
região de Rio Pretinho:
“Quartel de Santa Cruz - a picada foi aberta, de Minas Novas, passando pela fazenda
Ribeirão, do coronel Honório e pelo Quartel dos Coimbras (perto do atual Caraí) até o Rio Preto, em
cima ( Rio Preto, em baixo, era Pampa), o lugar mais apropriado, onde fundou-se o Quartel,
provavelmente onde hoje e conhecida por Santa Cruz, parece que em vez de Frei Domingos, outro
capuchinho, Frei Bernardino do Lagonegro, começou a catequizar a tribo do capitão Cassimiro,
aldeada nas vizinhanças do Quartel. Porém, prevendo o missionário uma revolta dos índios, retirou-se.
No ano seguinte... realmente revoltaram-se os selvagens em 1849, o comandante, Sargento Coelho,
maltratava os homens com tronco e palmatória, obrigando-os a fazer todo o serviço da roça, enquanto
os soldados estavam em criminosa ociosidade e incomodaram as índias, o sargento e dois soldados
foram mortos; quatro fugiram; o Quartel foi destruído ... “

Pelo que vimos no texto descrito os primeiros habitantes da região de Rio Pretinho, não tiveram a
sapiência e humildade para conviverem com os silvícolas que lá habitavam e a experiência de povoar aquela
região através do Quartel de Santa Cruz, só durou dois anos, de 1847 a 1849.
Já no final do século XIX apareceram pela região, outros habitantes, que deram sustentação ao
povoamento do Distrito. O primeiro foi o Padre Paraíso que por lá abriu uma fazenda e começou o seu papel
de missionário, em seguida vieram Chico Espanhol, que construiu a primeira igrejinha em 1904 que não existe
mais, e em 1906 Frei Venceslau substituiu o Padre Paraíso. Na mesma época chega a família do Chico
Miranda, tido pelos moradores atuais como o primeiro morador, e outras famílias como os Francisco, Gabriel,
Silva. No ano de 1935 chegaram os Souza Campos, família mais influente nos dias atuais. A igreja existente
hoje no distrito foi construída no ano de 1942.
Com o passar dos tempos o distrito sofreu algumas alterações em seu nome. Inicialmente, Rio Preto
da Barra do Marambaia, depois São João do Paraíso e finalmente Rio Pretinho na época em que o senhor
Aureliano Chaves era governador do Estado de Minas Gerais.
O Distrito de Rio Pretinho é o mais afastado da sede do Município. Nos últimos anos recebeu da
Prefeitura Municipal a pavimentação de ruas e o serviço de telefonia. Sua economia gira em torno da
agropecuária. Na década de 90 do século XX foi um pólo de fruticultura (abacaxi e maracujá), que logo
desanimou os agricultores devido as condições para o escoamento da produção, porém trouxeram desânimo
aos produtores que abandonaram-na.
O Distrito de Rio Pretinho está localizado às margens do Rio Pretinho, na sub-bacia do Rio Marambaia,
afluente do Rio Mucuri.

Campo 5.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, porém o clima predominante é tropical úmido com índice
pluviométrico médio de 1200mm anual. Nos dias atuais, tanto as temperaturas quanto os índices
pluviométricos tem sofrido variações em função dos fenômenos “El Nino e La Nina”, não completando um ciclo
anual com regularidade. A vegetação no município antes composta quase em sua totalidade pela Mata
Atlântica, hoje apresenta-se como um grande mosaico verde, com algumas reservas preservadas,
principalmente na regi’ao oeste e noroeste e pastagens para a criação de gado, formadas por gramíneas como
a brachiara, colonião, capim meloso ou pernambuco, al[em de outras culturas como café, feijão, milho,
hortaliças e frutas. O relevo é caracterizado como montanhoso com baixadas próximas aos talvegues, a sede
do município encontra-se a cerca de 340m acima do nível do mar e tem como altitude máxima a Pedra da
Boca, com 1305m, numa área rica em grandes formações graníticas na região leste do município. Teófilo Otoni
é rico em recursos hídricos e pertence à bacia do Mucuri, que dá nome ao Vale, a sede municipal esta na subbacia do rio Todos os Santos, que corta a cidade, assim como seus afluentes os córregos São José, Santo
Antônio, São Jacinto, São Benedito e São Diogo, nas outras áreas, o rio Pretinho e dezenas de córregos e
ribeirões perenes ajudam a formar o cenário com corredeiras, cachoeiras, remansos e praias de água doce.
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5 - CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM INVENTARIADAS
Como descrito anteriormente, para a elaboração do Inventario de Proteção ao Acervo Cultural de
Teófilo Otoni, a Equipe Técnica dividiu o território municipal em 6 (seis) Áreas: Distrito Sede, e os Distritos de
Pedro Versiani, Bias Forte, Topázio, Mucuri e Rio Pretinho, conforme descrito nos mapas e plantas a seguir.
Num âmbito geral, para esta divisão, foram utilizados os critérios históricos de evolução e ocupação do
território e o geográfico, divisão administrativa do município em Sede e demais Distritos, obedecendo também
a malha viária existente.
Na sub-divisão do Município Sede, os critérios utilizados foram: o histórico de evolução e ocupação do
território e risco potencial de descaracterização e ou demolição a que os bens estão sujeitos.
A Área I - Distrito Sede, é composto pela maior malha urbana de Teófilo Ottoni e foi subdividido em 8 (oito)
setores urbanas e 1 (um) rural onde encontram-se a maioria das fazendas históricas e algumas comunidades
tradicionais.
O Setor 1 esta relacionado ao Sitio Histórico de fundação da cidade, Rua Epaminondas Ottoni, da rua
Mario Campos até a Av. Luiz Boali, seguindo por esta até a rua Antônio Alves Benjamin, rua Frei Gonzaga, rua
Dr. João Antônio, rua João Pugirum, Av. Getúlio Vargas e a rua Mario Campos até reencontro com a rua
Epaminondas Ottoni, com estrutura arquitetônica eclética variando do neo-clássico ao neo-colonial e do neogótico ao art-decor, construídos no século XIX a meados do século XX, com uma certa influência da
construção rural alemã do final do século XIX e ainda arquivos da Mitra Diocesana, cartórios e de particulares.
O Setor 2 compreende a região onde foram demarcados os loteamentos entre o marco zero e a
estrada Santa Clara, começando na Rua Dr. Manoel Esteves até a rua Marcelo Guedes, seguindo pela
mesma até a rua Coronel Ramos dai a Av. Sidônio Ottoni, Av. Getúlio Vargas, rua Mario Campos,
Epaminondas Ottoni, fechando na rua Manoel Esteves.
O Setor 3 compreende os Bairros Grão Pará, São Francisco, Altino Barbosa que surgiram também em
função da Estrada de Santa Clara e o Bairro Marajoara.
O Setor 4 margeia a Br-116 (Av. Alfredo Sá), do Bairro São Diogo até Vila Ramos onde foram
construídas as casas para os operários que trabalharam na construção da rodovia.
No Setor 5, estão os bairros a oeste da Br-116, Bairro das Palmeira, cuja formação esta diretamente
ligada à história da antiga EFBM, o Bairro Concórdia que se desenvolveu na chegada de Teófilo Otoni para
quem vinha de Minas Novas pela Estrada de Santa Clara e os Bairros Joaquim Pedrosa e São Cristóvão.
No Setor 6, encontram-se o Morro do Cemitério e os Bairros da região leste que surgiram em função
da EFBM e Estrada de Santa Clara: Turma 37, Santa Clara, Vila São João, Manoel Pimenta, Veneta e Castro
Pires, suas construções são em estilo neo-colonial do princípio do século XX, e que em sua maioria são
utilizadas como armazéns.
No Setor 7 às margens da BR-418, de acordo com Max Rothe no seu livro “100 Anos de Colonização
Alemã”, é onde concentram-se grande parte dos descendentes dos imigrantes alemães, que povoam o local
desde 1868 e que conservam suas tradições mesmo com a forte pressão sofrida pela cultura de massa e a
urbanização, suas edificações são quase todas em estilo rural alemão.
No Setor 8, os bairros da zona sul, Vila Barreiro, Jardim São Paulo, São Benedito e Taquara, que
margeiam a MG-487 que faz ligação com os municípios de Frei Gaspar e Ouro Verde de Minas, territórios
anteriormente pertencentes à Teófilo Otoni.
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O Setor 9 compreende a zona rural do distrito sede, muito rica em informações histórica, é onde
podemos compreender como foi a distribuição de terra na época da colonização por parte da Cia do Mucuri, e
devido ao seu relevo encontramos muitas cachoeiras no Rio Todos os Santos e seus afluentes. Neste setor,
encontram-se pequenos aglomerados de moradores, uns ainda da época da fundação da cidade (década de
50 séc. IXX), como Poton, Itamunhec e outros mais recentes (inicio do séc. XX), como Lajinha, São Jerônimo,
Cabeceira de São Pedro, Palha e Santa Maria.
Tal qual o Distrito Sede, nos demais distritos serão inventariados a área urbana e a rural, na área
urbana estaremos olhando a concepção do distrito, bem como as suas edificações, na área rural o destaque é
para os povoados, comunidades rurais, fazendas históricas e conjuntos paisagísticos.
Área II - Distrito de Pedro Versiani, é o mais próximo da cidade de Teófilo Otoni, possui construções do
início do século XX em estilo neo-colonial, quando da chegada da Estrada de Ferro Bahia e Minas 1897, nele
encontram-se formações rochosas a leste e fazendas históricas a oeste na divisa com o distrito sede.
Área III - Distrito de Bias Fortes (Crispim Jaques), onde encontra-se o Povoado de Brejão um dos
maiores do município, fazendas históricas, alguns remanescentes de Mata Atlântica e uma série de formações
rochosas.
Área IV - Distrito de Topázio, situado às margens do Córrego de Jacaré, o distrito de Topázio
geograficamente está situado na parte central do município e surgiu de um antigo pouso de tropeiros, seus
maiores bens patrimoniais são fazendas históricas e o rio Mucuri.
Área V - Distrito de Rio Pretinho, é o distrito localizado mais ao norte da Sede, fazendo limite com
Catují, Itaipé e Novo Oriente de Minas.
Área VI - Distrito de Mucuri, que se inicia o centro do município indo até as limitações a oeste e
noroeste com os municípios de Ladainha e Itaipé respectivamente, em Mucuri encontramos também
importantes fazendas históricas e comunidades rurais, além do rio Mucuri e a maior área de Mata Atlântica
ainda preservada do município.
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6 - FOTOGRAFIAS
ÁREA I – DISTRITO SEDE
Setor 1

Vista parcial do centro da cidade em 1968

Vista aérea do centro da cidade – dec. 1990
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Setor 1

Prédio da Câmara Municipal / Prç. Tiradentes - 2000

Prédio da Câmara Municipal - 2005

Sobrado dos Ganen – Rua Dr. João Antônio - 2002

Igreja Matriz Nª Srª Imaculada Conceição - 2002

Sede do Automóvel Clube de Teófilo Otoni - 2005
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Setor 1

Teatro Vitória, dec. 1940 - 2002

Hotel Centra, início do séc. XX - 2005

Monumento ao colono alemão e
prédio da CEMIG - 2005

Av. Getúlio Vargas - 2005

Fachada Sul do Mercado Municipal - 2006

Praça Germânica - 2003
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Setor 1

Vista aérea da Praça Tiradentes - 2000

Theophilo Benedicto Ottoni e Espaço Cultural - 2002

Fonte Luminosa, déc 1950 - 2000

Locomotiva a Vapor Pojixá, recentemente
tombada como Bem Móvel pelo Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural

Fonte Luminosa, praça Tiradentes - 2006
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Setor 2

Edificação residencial do início do séc. XX
Av. Getúlio Vargas - 2005

Edificação residencial do início do séc. XX
Rua Visconde do Rio Branco - 2002

Casario da R. Mario Campos, início do séc. XX - 2002

Casario da Rua Visconde Rio Branco - 2002

Sobrado na Av. Francisco Sá, final do séc. XIX - 2002

Santuário de Bom Jesus, início do séc. XX - 2003
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Setor 3

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni - 2006

Lagoa do Marajoara - 2005

Antigo Orfanato, déc. 1970,
hoje Faculdades UNEC/IESFATO
Prédio das Faculdades UNEC / IESFATO - 2006

Residência de Pedro Nascimento, início séc.XIX,
na Av. Luiz Boali - 2002

Sobrado na Rua Capitão Leonardo,
Grão Pará - 2002
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Setor 4

Sobrado de Correia Maques, déc. 1920

Casarão do SESC, Início séc. XX - 2006

Relógio da Estação da EFBM em T. Otoni - 2006

Pontilhão da EFBM sobre o Rio Todos
os Santos construído em 1912 - 2005

Quadro Maria Fumaça por João Eduardo - 2000

Sede da Associação Bahia e Minas - 2006
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Setor 4

Arquivo da Associação Cultural Bahia e Minas - 2006

Sino da Estação da EFBM em Teófilo Otoni - 2006

Prédio da Escola M. Irmã Maria Amália - 2005

Prédio do Hospital Municipal Raimundo
Gobira, déc. 1940 - 2005
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Setor 5

Casa da Sandra, Rua Concórdia - 2006

Casa da Tânia, Rua Olimpio Caldeira - 2006

Casa do Lauro, Rua Soares da Costa - 2006

Casa da Dona Isaura, Rua Soares da Costa - 2006

Margem da linha,
rua Júlio Costa - 2006

Casario da Rua Soares da Costa - 2006
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Setor 6

Fazenda São Benedito - 2005

Cemitério Municipal - 2002

Casa de Jacy, Veneta - 2005

Fazenda Bom Retiro - 2005

Encontro das Estradas Bahia e
Minas(esquerda) e Santa Clara(direita),
atual Bairro Veneta - 2005

Casa da Tia Emma, Bairro Sta Clara - 2005
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Setor 7

Antigo Campo de Aviação no São Jacinto, déc. 1930

Objetos da comunidade alemã do
São Jacinto - 2006

]

Sítio da Ieda, São Jacinto - 2007

Saxônia, São Jacinto - 2007

Os Garimpeiros de Santa Rosa, 1953
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Setor 8

Sitio de Zé dos Anjos - 2007

Casa da Regina, 1933,
Vila Barreirros - 2005

Casa de José Ilton Barreiros, 1930 - 2005

Grupo Folclórico Folia de Santos Reis e
Imaculada Conceição, Bairro Frei Júlio

Bifurcação das Estadas de Frei
Gaspar (esquerda) e Figueira (direita)

Residência dos herdeiros de Alfredo José
Leal, inicio do séc. XX - 2005
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Setor 9

Descascador de Café, Faz, Recanto,
final séc. XIX - 2004

Faz. Liberdade, 1854 - 2007

Faz. Aliança, final do séc. XIX - 2004

Igreja da Comunidade São Jerônimo - 2007

Capela da Colônia Mestre Campos - 2007
Cachoeira do Córrego Capitólio - 2007
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Setor 9

Fazenda Bananal,
final do séc. XIX 2004

Cachoeira de São Jerônimo, Rio Mucuri - 2007

Túnel da EFBM - 2004

Cachoeira do Córrego Criciúma - 2007

Estaçãozinha da Faz. Aliança, déc. 1920 - 2004
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Setor 9

Cabeceira de São Pedro - 2007

Povoado do Cedro - 2007

Faz. de Zé Tiago, São Jerônimo - 2004

Cabeceira do Córrego São José - 2007

Comunidade de Poton - 2007
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ÁREA II - DISTRITO DE PEDRO VERSIANI

Estação da EFBM em Pedro Versiani -1970

Caixa D’água da EFBM - 2005

Av. Bahia e Minas - Pedro Versiani - 2007

Comunidade de Itamunhec - 2007

Formações Rochosas, divisa com Ataléia - 2007

Comunidade de Santa Maria - 2007
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ÁREA II

Cachoeira no córrego Itamunhec - 2007

Estação da EFBM - Turma 33 - 2005

Igreja Católica da Comunidade de Homero Barbosa - 2007

Povoado de Bamberg - 2007
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ÁREA III - DISTRITO DE BIAS FORTE

Conjunto Paisagístico da Garganta do Anjo - 2007

Jequitibás na Zona Rural de Bias Fortes - 2007

Conjunto Paisagístico da Pedra da Boca - 2007

Estação da EFBM no Distrito de Bias Fortes - 2003
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ÁREA III

Igreja Católica do Povoado de Brejão - 2007

Vista Parcial do Povoado de Brejão - 2007

Comunidade de São Julião - 2007

Rua Franklin Tomich – Distrito de Bias Fortes - 2007
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ÁREA IV - DISTRITO DE TOPÁZIO

Igreja Católica do Distrito de Topázio - 2005

Cachoeira do córrego do Jacaré - 2007

Entrada do Povoado de Maravilha - 2007

Corredeiras no Mucuri em Maravilha - 2007

Igrejinha do Povoado de Maravilha - 2007
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ÁREA IV

Rua Camilo Prates Sobrinho - 2005

Fazenda Josué Ferreira - 2007

Posto de Saúde da Comunidade de Ariranha - 2007

Corredeiras do córrego Ariranha - 2007

Cachoeira da Alemoa – Rio Mucuri – 2007
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ÁREA V – DISTRITO DE RIO PRETINHO

Igrejinha do Distrito de Rio Pretinho e Vista parcial - 2005

Livros do Cartório de Registro Civil - 2005

Capela de Bom Jesus / Comunidade Beija-flor - 2007

Vista Panorâmica da Comunidade Beija-flor - 2007

Corredeiras no Córrego Beija-flor – 2007
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ÁREA VI - DISTRITO DE MUCURI

Vista parcial do Distrito - 2007

Acampamento do DNER - 2003

Cachoeira da Serra do Honório - 2007
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ÁREA VI

Corredeiras no Rio Mucuri a montante da Ponte - 2007

Corredeiras no Rio Mucuri a jusante da Ponte - 2007

Restaurantes na Serra do Honório, Carne de Sol
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Campo 6 – Manifestações Culturais
Devido ao fato de ser um município pólo regional e a pluricidade étnica de sua população, Teófilo Otoni
é hoje uma grande referencia cultural na Vale do Mucuri, com manifestações culturais de varias naturezas,
tanto no distrito sede quanto nos demais distritos e na zona rural.
Segue abaixo a relação das manifestações e tradições mais expressivas do município:
Festas Tradicionais
-

Festa de tradição alemã, realizada na Igreja Evangélica Martin Luther, sempre no mês de maio, com
muitas comidas e bebidas típicas.

-

Festa Junina, manifestação da cultura popular, que acontece durante três dias com muita alegria,
ansiedade, colorido, torcidas, brincadeiras e fogos de artifício. As quadrilhas se esmeram, as barraquinhas
se enfeitam e se abastecem de comidas típicas que são festas para os olhos.

-

Aniversario da Cidade no dia 07 de setembro, com shows e desfile cívico desenvolvido pela Prefeitura
Municipal através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, onde participam, Instituições de ensino,
grupos populares, associações de classes, entidades filantrópicas e outros.

-

“Grande Concerto de Natal”, realizado na Praça Germânica pela CEMIG e a Fundação Paulo VI na
segunda quinzena de dezembro, trata-se de um concerto em praça pública, iluminada especialmente para
a época de Natal.

Festas e Eventos Religiosos
-

Encenação da Paixão de Cristo, realizado na Sexta-feira da Paixão no campo do América Futebol Clube

-

Festa de Corpus Christi, realizado em algumas paróquia da cidade e Catedral da Imaculada Conceição, a
cidade se embeleza com tapetes criativos par a procissão de Corpus Christi, é uma festa de proclamação
pública de fé, na presença real de Jesus na Eucaristia com missa e fogos de artifício.

-

Festa do Santuário do Senhor Bom Jesus, festa tradicional, centenária e folclórica com participação
maciça da população em novenas, missas, terços, barraquinhas, brincadeiras populares e romaria.

-

Missa do Vaqueiro, realizada pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Sindicato dos Produtores Rurais
no Parque de Exposições Antonio Corrêa Marques – Pampulhinha no sábado mais próximo ao dia de
Nossa Senhora Aparecida. Magnífica 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.
Participam da cavalgada cerca de 2.280 cavaleiros montados.

-

Festa da Imaculada Conceição a padroeira da cidade, realizada no dia 8 de dezembro pela Paróquia da
Imaculada Conceição. A festa da Padroeira é tradicional e centenária. Consta de rituais religiosos, novena
e procissão que é acompanhada por milhares de fiéis fervorosos.

-

Folias de Reis no Distrito Sede e Comunidades Rurais, cortejo relembrando o caminho feito pelos três Reis
Magos ao encontro do Menino Jesus, as obrigações dos grupo de folia começam no dia 24 de dezembro e
vão até o dia 06 de janeiro que é o dia de Reis.
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Eventos Populares e Sociais
-

“Domingo na Praça”, evento que acontece aos domingos na Praça Tiradentes com Feira de Artesanato;
apresentações culturais de Teatro e Música; Praça de Alimentação com guloseimas tradicionais das
cozinha mineira e baiana; Parquinho e Trenzinho.

-

Seresta na Praça “Projeto Terça Brasileira”, o evento iniciou-se em 1986 na Praça Tiradentes apenas com
seresta, e hoje possui uma nova roupagem com intuito de valorizar a música popular brasileira como um
todo e o talento dos intérpretes e compositores locais.

-

Feira de Artesanato, evento realizado na Praça Tiradentes aos domingos e em algumas datas especiais
em parceria com a Associação de Artesãos do Município, aberta a toda população da cidade como opção
de lazer, onde encontrados produtos manuais, expostos para todo tipo de exigência tanto para aquisição
pessoal quanto opções para presentes.

-

Semana da Mulher, evento realizado na 1ª ou 2ª semana de março na Praça Tiradentes em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher.

-

Noite do Café com Letras, realizada na Sede do Automóvel Clube pela Academia de Letras de Teófilo
Otoni, no mês de novembro.

-

Noite dos Sonhos e Suspiros, realizada no mês de novembro no casarão do SESC pelo Grupo “Era Uma
Vez” contadores de histórias, com contação de causos e histórias, e muitos sonhos e suspiros.

-

Encontro de Corais na Igreja Nossa Senhora dos Pobres no mês de outubro.

-

Concerto de Gala, 1º final de semana de dezembro na Sede Social do Automóvel Clube de Teófilo Otoni.

-

Grande Concerto de Natal, realizado na Praça Germânica na segunda quinzena de dezembro.

-

Dia Municipal do Ferroviário Bahia e Minas, evento organizado pela Associação Cultural Ferroviário BahiaMinas e Prefeitura Municipal, com Celebração Eucarística, Homenagens e Baile Dançante.

Festivais, Feiras e Exposições
-

Feira do Peixe, evento realizado pela Prefeitura Municipal na Semana Santa.

-

Corrida Rústica do Trabalhador, realizado pela Prefeitura no 1º de maio pelas ruas da Cidade.

-

Festival da Laranja, evento realizado no mês de junho na Comunidade Rural da Lajinha para celebra a
safra do produto.

-

Feira do Mel, realizada no mês de julho na Praça Tiradentes.

-

FIPP (Feira Internacional de Pedras Preciosas), realização GEA e Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni.
Feira de caráter comercial, realizada anualmente na cidade de Teófilo Otoni e que tem se destacado no
cenário nacional e internacional do setor gemológico como o evento mais significativo do Cone Sul da
Américas. Dentre os produtos que são comercializados na exposição destacam-se as pedras preciosas
brutas e lapidadas, jóias, artesanato mineral, máquinas e equipamentos, serviços, órgãos oficiais, etc.

-

Festival do Vinho, realizado no mês de agosto no Show-room da TOTAL Concessionária Chevrolet. Festa
beneficente organizada pela Paróquia São Benedito com degustação de vinhos, comidas típicas e
decoração com a temática de um determinado país.
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-

Festa da Colheita, evento realizado pela Comunidade Luterana Alemã de Teófilo Otoni, onde busca-se
resgatar suas origens através da culinária, comemorando também a fartura.

-

Festival do Repolho, evento realizado no mês de agosto na Comunidade Rural de Potonzinho, grande
produtora desta hortaliça.

-

Exponor – Mostra Empresarial do Nordeste Mineiro, evento realizado pela Associação Comercial no mês
de agosto.

-

Expovales - Exposição Agropecuária dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus, evento realizado
pelos produtores rurais em data próxima ao aniversario da cidade, dia 07 de setembro no Parque Antonio
Corrêa Marques – Pampulhinha.

-

Festival de Doces e Salgados, evento filantrópico realizado na Praça Tiradentes no mês de setembro.

-

Exposição de Orquídeas, evento organizado pela SOFI - Sociedade Orquidófila Filadélfia no mês de
novembro na Igreja Martin Luther, com exposição, comercialização e incentivo ao cultivo de orquídeas,
conta com aproximadamente 50 expositores.

Gastronomia
Em Teófilo Otoni, cultivamos hábitos alimentares mistos herdados da cultura indígena, negra e européia, como
em qualquer parte desse nosso Brasil. Porém, em nossa cidade, destacamos a influência das comidas típicas:
alemã, árabe, portuguesa e italiana, trazidas pelos colonizadores.
Culinária Alemã:
- Pefferkuchen (popularmente conhecido como FOFA) - com rapadura ou açúcar mascavo, trigo e pimenta.
- Chuket – feito com repolho e sal, fermentado em tonéis de madeira.
- Klossen - feito com frango ao molho pardo e bolas batata doce, batata e goma.
- Bratwuch – feito com pão com lingüiça.
- Rollmops – conserva de peixe cru e pepino.
- Salsichas, lingüiças e lombos defumados.
Culinária Italiana:
- Massas diversas – pizza, macarrão, etc.

- Molhos diversos – tomates e ervas.

Culinária Àrabe:
- Quibe – feito com carne moída, triguilho e ervas (cru, assado ou frito).
- Tabule – feito com triguilho, cenoura, alface e ervas.
- Diversos pratos feitos com Carne de carneiro.
- Charuto – feito com folha de parreira ou repolho, carne moída e arroz.
Culinária Portuguesa:
- Vários pratos feitos à base de peixes e frutos do mar.
- Bolinho de Bacalhau.

- Pães
- Bacalhoada.

Mas é da herança afro-indígena, que cultivamos a maior parte dos nossos hábitos alimentares do cotidiano.
Culinária Afro-indígena:
- Mandioca (aipim) – é fonte alimentar consumida do café da manhã ao jantar em diversas maneiras
(assada, frita, como acompanhamento, como base de pratos variados, farinhas, etc.).
- Beiju (tapioca) – bolinho achatado, de massa de tapioca ou mandioca, do qual há muitas espécies.
- Farofa de feijão guandu.
- Feijão tropeiro e Feijoada
- Carne de sol com mandioca e Paçoca de carne de sol.
- Farofas de torresmo e banana.
- Vários pratos feitos a base de milho, dentre outros.
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Campo 7 – Acervo Arquitetônico e Urbanístico
No centro histórico da cidade, parte mais antiga, encontramos casario do final do século XIX ou
principio do século XX; ainda podemos destacar a Igreja Matriz e a Igreja Bom Jesus com construções Sacras
do inicio do século XX. Nos outros bairros, bem como nos distritos e na zona rural, encontram-se inúmeras
edificações de estilos e época diferenciadas, que surgiram em função da colonização da cidade, destacandose fazendas que se instalaram nos antigos leitos da Estrada de Rodagem de Santa Clara e Estrada de Ferro
Bahia e Minas extinta em 1966 mas que ainda representa muito para a comunidade local.

Campo 8 – Bens Móveis e Integrados
Afora os bens das igrejas, como estátuas, altares, púlpito, e outras peças, temos também a
Locomotiva a Vapor exposta na Praça Tiradentes e outros bens pertencentes a Associação Cultural Ferroviário
Bahia-Minas, alem destes, ha também os bens patrimoniais particulares espalhados pelas residências de todo
o município.

Campo 9 – Arquivos
Os principais Arquivos do município de Teófilo Otoni, são os dos Cartórios de Registro Civil e o Arquivo
da Mitra Diocesana por serem considerados os mais antigos.

Campo 10 – Patrimônio Arqueológico
Não se tem conhecimento de nenhum vestígios de natureza pré-histórica no município, o que se tem
são Fazendas Históricas, e comunidade tradicionais como é o caso de São Julião no Distrito de Topázio uma
das quatro comunidades quilombolas do município.

Campo 11 – Sítios Naturais
O município possui Sítios Naturais em todo seu território com formações rochosas com mais de 1000m
de altitude a leste e na divisa norte, dezenas de cachoeiras e corredeiras no Rio Mucuri que corta o município
de oeste a leste e seus afluentes, e relevantes áreas preservadas da Floresta Atlântica, sobretudo nas regiões
oeste e noroeste.
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