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PREFÁCIO PREFACE

Este livro é o primeiro volume da trilogia “Restaurações Singu-
lares no Brasil e outras experiências acerca do patrimônio nacional”, 
projeto que mostra as restaurações de importantes monumentos bra-
sileiros, exemplos de manutenções – ou o resultado de suas ausên-
cias – e outros artigos e escritos versando sobre patrimônio histórico, 
meio ambiente, história e preservação hidromineral.

No primeiro volume, sob os auspícios da Cemig, há um 
breve resumo de algumas restaurações citadas no projeto e, em 
especial destaque, a restauração do Convento dos Mercedários 
de Belém do Pará, monumento histórico fazendário da maior 
importância no processo civilizatório do norte do país. Esse pro-
cesso demonstra em sua trajetória ocupacional a evolução histó-
rica da região e, em especial, da própria Belém, demonstrando 
também os espasmos contraditórios referentes a recuperações e 
descasos com os nossos bens culturais.

Neste caso específico, vemos o descaso nos anos 1970 con-
trastando com a restauração efetuada nos anos 1980 que, por sua 
vez, contrasta com o descaso posterior que levou à sua iminente 
ruína na atualidade, prova da desuniformidade de políticas pre-
servacionistas. Nas sequências fotográficas e nos comentários, 
bem se vê a ruína, a recuperação e, de novo o abandono após 
ausência de manutenções.

O autor acompanhou toda essa trajetória desde 1985, época 
em que o Ministério da Fazenda, do qual era então servidor, re-
tomou o prédio e iniciou sua completa restauração para que fosse 
ocupado por órgãos fazendários no estado. Aquela que fora uma 
das maiores recuperações arquitetônicas no país transcorreu du-
rante os dois anos seguintes.

This book is the first volume of the 
trilogy “Singular Restorations in Brazil and 
other experiences about national heritage”, 
a project that shows the restorations of 
important Brazilian monuments, examples 
of maintenance - or the result of their 
absences - and other articles and writings 
on historical heritage, environment, history 
and hydromineral preservation.

In the first volume, under the auspices 
of Cemig, there is a brief summary of 
some of the restorations mentioned in the 
project, and in particular the restoration of 
the Convento dos Mercedários of Belém 
do Pará, a historical monument of great 
importance in the civilization process of 
the north of the country. This process 
demonstrates in its occupational trajectory 
the historical evolution of the region and 
especially of Belém itself, also demonstrating 
the contradictory spasms related to recoveries 
and mismatches with our cultural assets.

In this specific case, we see neglect in the 
1970s in contrast to the restoration carried out 
in the 1980s, which in turn contrasts with the 
subsequent neglect that led to its imminent 
ruin in the present day, proof of the lack of 
uniformity of preservationist policies. In the 
photographic sequences and in the comments, 
one can see the ruin, the recovery and, again, 
the abandonment after no maintenance.

The author followed this trajectory since 
1985, at which time the Ministry of Finance, 
of which he was then a servant, resumed the 
building and began its complete restoration 
to be occupied by state-owned agencies. It 
had been one of the greatest architectural 
recoveries in the country took place over the 
following two years.
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Ocupado, a seguir, por diferentes órgãos fazendários após sua 
reinauguração em 1987, iniciou-se, poucos anos depois, tímidas ini-
ciativas para sua necessária manutenção física. Entretanto, equívo-
cos e inoperâncias administrativas levaram à crescente degradação do 
conjunto, a começar pela própria Igreja que se deteriorou rapidamen-
te, por flagrante abandono de sua parte física, em velocidade superior 
à do restante do Convento, ocupado pelas repartições desatentas com 
relação ao seu também progressivo desgaste. 

Ações extremamente simples, tendentes a impedir ou, no mí-
nimo, desacelerar processos destrutivos, não foram tomadas; ao 
contrário, algumas foram  estimuladas na aceleração de danos e 
contaminações por gestões que, em determinados momentos, igno-
raram orientações técnicas especializadas demonstradoras da pro-
gressiva ruína que se avizinhava.

Processo distinto do que ocorria à época na Casa dos Contos de 
Ouro Preto, cuja permanente atenção com os cuidados de manuten-
ção permitia sua  presença intacta no cenário contemporâneo de cui-
dados. Demonstrações opostas de mesmas origens e técnicas que, pos-
teriormente às suas recuperações, foram seguidas por distintas gestões. 
Os resultados, por imagens, por si só falam, gritam! Além disso, pelos 
anos seguintes ao de 2003, por força da assunção da Superintendên-
cia do Ministério da Fazenda em Minas Gerais na sua administração 
direta, a Casa dos Contos de Ouro Preto passou a ser referência na 
gestão museal ouro-pretano e cultural de Minas Gerais, mantendo a 
história e trajetória das origens fazendárias no país.

Foram montados diversos eventos e exposições que atraíram mi-
lhares de visitantes mensalmente, inclusive sendo levadas também ao 
Palácio das Artes, em Belo Horizonte, e à Câmara dos Deputados, em 
Brasília, para visitação: foi o caso das exposições “Aleijadinho Pop” e 
“Cem Monalisas com Monalisa”.

Occupied, later, by different agencies 
after their re-inauguration in 1987, began, 
a few years later, timid initiatives for their 
necessary physical maintenance. However, 
misunderstandings and administrative 
inefficiencies led to the growing degradation 
of the whole, beginning with the very 
Church that deteriorated rapidly, by 
flagrant abandonment of its physical part, 
at a speed superior to that of the rest of the 
Convent, occupied by the inattentive offices 
in relation to its also progressive wear. 

Extremely simple actions aimed at 
preventing or at least slowing down 
destructive processes, were not taken; 
on the contrary, some were stimulated 
in the acceleration of damages and 
contaminations by managements that, 
in certain moments, ignored specialized 
technical guidelines demonstrating the 
progressive ruin that was approaching.

This was a different process than at 
the time in the Casa dos Contos de Ouro 
Preto, which constant attention with the 
maintenance care allowed its intact presence 
in the contemporary scene of care. Opposite 
statements of the same origins and techniques 
that, after their recoveries, were followed by 
different administrations. The results, by 
images, speak for themselves, they scream! In 
addition, for the years following 2003, due 
to the assumption of the Superintendency 
of the Ministry of Finance in Minas Gerais 
in its direct administration, the Casa dos 
Contos de Ouro Preto became a reference 
in the museum management of Ouro Preto 
and cultural management of Minas Gerais, 
maintaining the history and trajectory of the 
country’s agricultural origins.

Several events and exhibitions were held 
that attracted thousands of visitors every 
month, including being taken to the Palácio 
das Artes in Belo Horizonte and the Chamber 
of Deputies in Brasilia for visitation: this was 
the case of the exhibitions “Aleijadinho Pop” 
and “Cem Monalisas com Monalisa”.

V
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A Casa dos Contos passou a funcionar em todos os 365 dias 
do ano, em horário ininterrupto da manhã até a noite. Os acervos 
histórico documentais em microfilmes do seu Centro de Estudos do 
Ciclo do Ouro foram digitalizados e foi editada por anos a Revista da 
Casa dos Contos. Foi aberto o acesso, através da edificação, ao Horto 
Ouro-Pretano, que por anos esteve fechado, permitindo a passagem 
de média diária de 700 pessoas. O acesso às informações sobre a Casa 
dos Contos passou a ser disponibilizado em três línguas. 

Ações como essas, assim como repinturas higiênicas e a instala-
ção de hidrantes que protegem o monumento e seu entorno, fizeram 
do equipamento o museu mais visitado de Ouro Preto no período.

Neste volume se demonstra, com mais ênfase como já dito, o 
caso do Convento dos Mercedários, projetado na época de sua restau-
ração para também sediar o Centro de Estudos do Ciclo da Borracha, 
além de centro cultural, o que não se concretizou, inclusive por força  
do descaso em sua manutenção. Hoje se reduz a quase escombros 
daquilo que já foi há alguns poucos anos.

Também consta, a seguir, neste volume, interessante processo 
judicial do século XIX que versa disputa entre a Cúria Metropo-
litana e a Fazenda Federal pela posse da Igreja das Mercês anexa 
ao Convento dos Mercedários abandonada há vários anos, ação 
contextualizada na época da finda monarquia e recém- instalada 
república e no qual emergem das elevadas discussões conceitos que 
deram origem ao Código Civil Brasileiro.

O Serviço do Patrimônio da União, segundo consta, algum 
tempo após receber o imóvel do Ministério da Fazenda - que o deso-
cupara -, entregou o monumento à Universidade Federal do Pará, da 
qual se espera que faça dele bom uso, com sua recuperação imediata 
e manutenção adequada permanentemente.

É este o resumo do que se mostra neste volume desta coleção.

The Casa dos Contos began to function in 
all the 365 days of the year, in uninterrupted 
schedule from the morning until the night. 
The documentary historical collections in 
microfilms of its Centro de Estudos do Ciclo 
do Ouro were digitized and edited for years 
the Revista da Casa dos Contos. Access was 
opened, through the building, to the Horto 
Ouro-Pretano, which for years has been 
closed, has been opened, allowing the passage 
of a daily average of 700 people. Access to 
information about Casa dos Contos became 
available in three languages. 

Actions like these, as well as hygienic 
repainting and the installation of hydrants 
that protect the monument and its 
surroundings, made the equipment the most 
visited museum of Ouro Preto in the period.

This volume demonstrates, with more 
emphasis as already said, the case of the 
Convento dos Mercedários, designed at 
the time of its restoration to also host the 
Centro de Estudos do Ciclo da Borracha, 
as well as a cultural center, which did not 
materialize, including by force of neglect in 
its maintenance. Today it is reduced to almost 
debris from what it was a few years ago.

Also in this volume, an interesting court 
case of the nineteenth century is disputed 
between the Metropolitan Curia and the 
Federal Treasury for the possession of the 
greja das Mercês annexed to the Convento 
dos Mercedários abandoned several years 
ago, action contextualized at the time of the 
end of the monarchy and newly installed 
republic and in which emerge from the 
high discussions concepts that gave rise to 
the Brazilian Civil Code.

The Union Patrimony Service, sometime 
after receiving the property of the Ministry of 
Finance, which had vacated it, has handed over 
the monument to the Federal University of 
Pará, which is expected to make good use of it, 
with its immediate recovery and maintained.

This is the summary of what is shown 
in this volume of this collection.

V
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APRESENTAÇÃO
PRESENTATION

Tive a honra de conhecer, há mais de duas décadas, o jornalista, 
escritor, engenheiro civil e servidor público Eugênio Ferraz.

O nosso interesse comum pela história de Minas Gerais e 
pela preservação dos bens integrantes do patrimônio cultural bra-
sileiro, acabou por fazer com que nossos caminhos profissionais 
se cruzassem. Muitos foram os projetos e ações dos quais tive o 
prazer de participar ao lado de Eugênio Ferraz ao longo dos úl-
timos anos, sempre com crescente admiração pela sua seriedade, 
competência, capacidade de articulação, liderança, persistência e 
metódica forma de administrar.

Obediente aos ensinamentos de Fernando Pessoa, Eugênio, que tem o 
dom de transformar sonhos em realidade, põe quanto és no mínimo que fazes. 

Quando esteve à frente da Superintendência do Ministério 
da Fazenda em Minas Gerais, acumulando, também, a direção 
do Centro de Estudo do Ciclo do Ouro, sediado na Casa dos 
Contos de Ouro Preto, Eugênio deu pulsante e dinâmica vida 
àquele Museu, transformando-o na mais visitada casa de memó-
ria da velha Vila Rica. Foi um dos responsáveis pela criação do 
Sistema de Museus de Ouro Preto, contribuindo para a inserção 
de um viés administrativo-gerencial e de controle de qualidade 
naqueles espaços de cultura. 

Organizou o valioso arquivo da Casa dos Contos e desven-
dou boa parte da história daquele magnífico edifício fazendário, 
um dos mais imponentes palácios de Vila Rica, construído origi-
nariamente para servir de residência ao nobre e generoso contra-
tador João Rodrigues de Macedo (1739-1807), personagem que 
sempre despertou em Eugênio e neste subscritor um instigante 
fascínio, sobretudo pela sua discreta, mas importante, participa-
ção no movimento da Inconfidência Mineira.

Sobre a célebre Casa dos Contos e o acervo nela acondicionado, 
Eugênio Ferraz publicou obras de extrema relevância, tais como: As 
Potencialidades de Pesquisa da Casa dos Contos; As Origens do Cen-
tro de Estudos do Ciclo  do Ouro; A Casa dos Contos de Ouro Preto, 
estrutura Madeireira e Registros fotográficos da Casa dos Contos. Foi 
ainda o criador e editor da Revista do Centro de Estudos do Ciclo do 
Ouro, cujo primeiro exemplar veio a lume em 2007.

I had the honor of knowing, for more 
than two decades, the journalist, writer, civil 
engineer and public servant Eugênio Ferraz.

Our common interest in the history of 
Minas Gerais and the preservation of the 
goods that make up the Brazilian cultural 
heritage eventually led to our professional paths 
intersecting. Many of the projects and actions I 
have had the pleasure of participating alongside 
Eugênio Ferraz over the last few years, always 
with increasing admiration for his seriousness, 
competence, ability to articulate, leadership, 
persistence and methodical way of managing.

Obedient to the teachings of Fernando 
Pessoa, Eugenio, who has the gift of 
transforming dreams into reality, puts as 
much as he is in the minimum he does. 

When he was at the head of the 
Superintendency of the Ministry of Finance 
in Minas Gerais, he also accumulated the 
direction of the Centro de Estudo do Ciclo 
do Ouro, housed in the Casa dos Contos 
de Ouro Preto, Eugenio gave pulsating and 
dynamic life to that Museum, transforming 
it in the most visited house of memory of the 
old Vila Rica. He was one of the responsible 
for the creation of the Ouro Preto Museum 
System, contributing to the insertion of an 
administrative-managerial bias and quality 
control in those spaces of culture. 

He organized the valuable archive of 
the Casa dos Contos and uncovered much 
of the history of that magnificent building, 
one of the most imposing palaces in Vila 
Rica, originally built to house the noble 
and generous contractor João Rodrigues 
de Macedo (1739-1807) who always 
awaken an instigating fascination, in 
Eugenio and in this subscriber, mainly by 
his discreet but important participation in 
the Inconfidência Mineira movement.

On the famous Casa dos Contos and the 
collection contained in it, Eugênio Ferraz 
published works of extreme relevance, such as: 
The Research Potential of the Casa dos Contos 
(As Potencialidades de Pesquisa da Casa dos 
Contos); The Origins of the Centro de Estudos 
do Ciclo  do Ouro (As Origens do Centro de 
Estudos do Ciclo  do Ouro); The Casa dos 
Contos of Ouro Preto, Timber structure and 
Photographic Records of the Casa dos Contos 
(A Casa dos Contos de Ouro Preto, estrutura 
Madeireira e Registros fotográficos da Casa dos 
Contos). He was also the creator and editor of 
the Revista do Centro de Estudos do Ciclo do 
Ouro, which first edition came to light in 2007.

V
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Eugênio Ferraz, defensor do patrimônio cultural brasileiro
Eugênio Ferraz, defender of the Brazilian cultural patrimony
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Em 2010, deu vida à Revista Memória-Cult, que já se consa-
grou como uma das mais importantes publicações sobre a história e 
cultura de Minas Gerais dos últimos tempos.

Entre os anos de 2011 e 2017 Eugênio esteve à frente, como 
Diretor-Geral, da Imprensa Oficial de Minas Gerais, certamente 
um dos mais importantes órgãos públicos de promoção da cultura 
no nosso Estado.

Imprimindo sua marca característica de administrar, Eugênio 
Ferraz revolucionou a Imprensa Oficial, tanto em seu aspecto físico, 
quanto no gerencial e finalístico. 

Após revitalizar todo o prédio e implantar um pioneiro e 
eficiente plano de combate à pichação da edificação histórica, Eu-
gênio inaugurou o Memorial da Imprensa Oficial e deu fomento 
à publicação de obras memoráveis, a exemplo do Manifesto dos 
Mineiros – 70 Anos;  Clube da Esquina – 40 Anos; Liberdade, 
essência de Minas; Ilustrações do Suplemento Literário; Contos 
& Crônicas – Audiências na Imprensa Oficial e Carta Pastoral do 
Episcopado Mineiro ao Clero e aos Fiéis de suas Dioceses sobre o 
Patrimônio Artístico – 90 Anos.

O caro amigo e conterrâneo do Sul das Minas Gerais é, ain-
da, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do 
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e da Arcádia de 
Minas Gerais. Ocupa a Chancelaria da Comenda Ambiental de 
São Lourenço e da Comenda da Liberdade e Cidadania (Ritápolis, 
São João del-Rei e Tiradentes). 

A presente obra é mais uma das brilhantes e exitosas publicações 
de Eugênio Ferraz, esse homem, grande defensor do patrimônio cul-
tural brasileiro, que nos faz incutir a esperança no futuro e a crença 
nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, para quem: “as coisas 
findas, muito mais que lindas, essas ficarão”.

Belo Horizonte, outono de 2018.

In 2010, he gave life to the Revista 
Memória-Cult, which has already been 
consecrated as one of the most important 
current publications on the history and 
culture of Minas Gerais.

Between 2011 and 2017, Eugênio was 
the General Director of the Imprensa Oficial 
of Minas Gerais, one of the most important 
public agencies for the promotion of culture 
in our State.

Printing its characteristic brand of 
management, Eugênio Ferraz revolutionized 
the Official Press, both in its physical aspect, 
as well as in managerial and finalistic aspect. 

After revitalizing the whole building 
and implanting a pioneering and efficient 
plan to combat the graffiting of the historic 
building, Eugênio inaugurated the Memorial 
da Imprensa Oficial and promoted the 
publication of memorable works, such as the 
Manifesto dos Mineiros - 70 Years; Clube da 
Esquina - 40 Years; Liberdade, essência de 
Minas; lustrações do Suplemento Literário; 
Contos & Crônicas - Audiências na Imprensa 
Oficial e Carta Pastoral do Episcopado 
Mineiro ao Clero e aos Fiéis de suas Dioceses 
sobre o Patrimônio Artístico - 90 Years.

The dear friend and countryman of the 
South of Minas Gerais is also a member of the 
Historical and Geographical Institute of Brazil, 
the Historical and Geographical Institute 
of Minas Gerais and the Arcadia of Minas 
Gerais. He occupies the Chancellery of the 
Comenda Ambiental de São Lourenço and 
of the Comenda da Liberdade e Cidadania 
(Ritápolis, São João del-Rei and Tiradentes). 

The present work is one of the brilliant and 
successful publications of Eugênio Ferraz, this 
man, a great defender of the Brazilian cultural 
heritage, who makes us instill hope in the future 
and belief in the words of Carlos Drummond 
de Andrade, to whom: “things that are ended, 
more than beautiful, these will be”.

Belo Horizonte, fall of 2018.
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Cultura, Civilização e História
Culture, Civilization and History

As ideias de cultura e civilização caminham juntas, embora se 
reconheça as divergências estabelecidas entre ingleses, franceses e ale-
mães, que emprestam aos vocábulos significados não uniformes. No 
Brasil, Câmara Cascudo dedicou-se ao tema, além de muitos outros 
que não apresentaram a mesma força de argumentação. Agregando e 
procurando significado, a história, que tanto contributo recebeu da 
escola dos Annales para não ser mero relato à luz da conveniência ou 
da grandeza de alguns protagonistas vencedores, dedica-se a contextos 
e minudências que ultrapassam de muito as narrativas de Heródoto.

Tudo evolui em cultura e civilização, como fosse organismo vivo a ex-
pandir, especializar, atingir maturidade, encanecer, curvar, deitar e deixar-se 
ao sabor do sono eterno como documento de sua época, dando significado 
à posteridade. Há quem possa, pensando em geografia, supor, pela escassez 
de registros documentais em sentido estrito, que alguma época fosse de 
história imóvel, paralisada, esquecida, sem dinâmica e nem importância, 
um caco a ser reciclado, triturado e feito pó para insumo invisível da obra 
da contemporaneidade. No entanto, assim não fazem os povos que sabem 
de sua origem e do rumo que aponta para um futuro de liberdade, onde 
não se encontrem as cotidianas mazelas da fome, da doença, da infância 
vitimada por desestruturação familiar, da velhice desamparada e da morte 
desnecessária e infame; todos preservam o significativo de seu passado, que 
os define para o presente e permite um vislumbre do porvir.

Desertos humanos são substituídos por cidades e rotas, reli-
giões, comércio, produção, força de trabalho; o escravagismo in-
trépido, os preconceitos que afastam e rejeitam a “contaminação” 
do sangue e por origem; o pensamento metafísico, as teologias, as 
arquiteturas, as funções e as formas, o temor e o terror de lugares 
e práticas; o inconsciente coletivo formado, ditando modos de ex-
pressar, agir e compreender; a vida, a morte e o permeio; dogmas 
sobre nossa origem e destino. Povos indo-europeus foram pesquisa-
dos através dos registros sensíveis deixados de suas habitações, ati-
vidades voltadas à preservação da vida e à multiplicação, sua fé foi 
descoberta, bem como as palavras com que designavam a maravilha 
de seus deuses, estabelecendo um encadeamento de gerações, ideias, 
lugares e influências, expansão e formação de novos povos e inova-
doras línguas, até chegar ao mundo atual. Que motivos haveria para 
deslocamentos, criações, recriações, avanços e retrocessos?

Se a palavra constitui a realidade da coisa para o pensamento 
humano, a extinção da coisa opera a obsolescência da palavra e seu 
significado se perde na respiração de um tempo esgotado. Sem monu-
mentos, como cultuar a memória da pátria e, mesmo, de seus heróis? 

Ideas of culture and civilization go hand 
in hand, although the differences between 
English, French, and Germans are recognized, 
which give the terms non-uniform meanings. 
In Brazil, Câmara Cascudo dedicated himself 
to the subject, besides many others that did 
not present the same force of argumentation. 
Adding and searching for meaning, the story, 
which has received so much input from the 
Annales school, is not merely a report in 
the light of the convenience or grandeur of 
some of the winning protagonists, but also 
deals with contexts and minutiae that go far 
beyond Herodotus’ narratives.

Everything evolves in culture and 
civilization, as a living organism to expand, 
to specialize, to reach maturity, to get old, to 
bend, to lie down and to leave itself to the 
taste of eternal sleep as document of its time, 
giving meaning to posterity. There are those 
who, thinking of geography, suppose, due 
to the scarcity of documentary records in the 
strict sense, that some era was of still history, 
paralyzed, forgotten, without dynamics or 
importance, a shard to be recycled, crushed 
and powdered for invisible input of the work of 
contemporaneity. However, this is not the way 
of the peoples who know of their origin and of 
the course that points to a future of freedom, 
where the daily ills of hunger, disease, childhood 
victimized by family disorganization, helpless 
old age and death are not found unnecessary 
and infamous; all preserve the significant of 
their past, which defines them for the present 
and allows a glimpse of the future.

Human deserts are replaced by cities and 
routes, religions, trade, production, labor 
power; the intrepid slavery, the prejudices that 
drive away and reject the “contamination” 
of blood and origin; metaphysical thought, 
theologies, architectures, functions and forms, 
the fear and terror of places and practices; the 
collective unconscious formed, dictating ways 
of expressing, acting and understanding; the 
life, the death and in between; dogmas about 
our origin and destiny. Indo-Europeans were 
searched through sensitive records left from 
their homes, activities aimed at preserving life 
and multiplication, their faith was discovered, 
as well as the words with which they designated 
the wonder of their gods, establishing a chain 
of generations, ideas, places and influences, 
expansion and formation of new peoples 
and innovative languages, until arriving at 
the present world. What reasons would there 
be for displacements, creations, recreations, 
advances and setbacks?

If the word constitutes the reality of the 
thing for human thought, the extinction 
of the thing operates the obsolescence of 
the word and its meaning is lost in the 
breath of an exhausted time. Without 
monuments, how to worship the memory 
of the homeland and even of its heroes? 

V

V
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O que se enxerga e toca marca indelevelmente a consciência, atribui 
sentido e concretude ao que poderia ser apenas lido e escassamente 
compreendido, tornando-nos presas fáceis de determinismos e de na-
turalizações de ofensas e escárnios. A que se apegará a alma incivilizada 
e inculta, ignorante de si, da própria história e do que suportaram seus 
antepassados, senão à vaga promessa de um porvir incerto, sugerido 
por um demagogo ou, pior, por um aproveitador sem escrúpulos?

Obras ao ar livre não são suficientes para reconhecimento de al-
guns espíritos menos afeitos à sensibilidade da cultura e aos deveres da 
civilização, que dirá se forem largadas como margens decrépitas da oci-
dentalidade engastada nestes tristes trópicos? Se a monumentalidade do 
conjunto de projetos, conventos, igrejas, prédios públicos, fortificações 
estivesse perdida pela corrupção material e não houvesse o suficiente para 
distinguir o gênio dos autores do romance da brasilidade e sua mente 
privilegiada, não haveria como acreditar na vida e nem extrair significa-
dos do detalhamento de cada traço ou estilema posto no material sólido 
destinado a abrigar nossa identidade na forma de polis e de arte.

Depois de haver criado a tecnologia necessária a desintegrar 
a matéria, o final do século XX proporcionou, com os recursos da 
informática, a capacidade de destruição da paz pelo terror no cibe-
respaço. O povo desacobertado da identidade forjada por seu pas-
sado, que permitir a derruição da matéria sensível que registra cada 
passo de sua formação, estará condenado à extinção ou absorção 
por cultura ou civilização estrangeira, inapelavelmente. Os esforços 
de restauração de  documentos inscritos como obras do processo 
civilizador na paisagem das cidades e menores povoações contam 
nossa história, nossas revoltas, cultura, acolhimento e expulsão de 
personagens e instituições, e indicam como se formou, neste solo, o 
que podemos chamar de civilização brasileira, seus direitos, proprie-
dades, posses, virtudes e desenganos.

Sem sua história, desprovido do conhecimento de si, o brasileiro não 
se distinguiria, sua alma seria vazia, tábula rasa, onde inscrever algo seria 
desafio a quem ninguém, com pureza de sentimento, provavelmente, acu-
diria. Os três volumes de Restaurações Singulares no Brasil e outras expe-
riências acerca do patrimônio nacional, concebidos com cuidado e conhe-
cimento de uma vida, mostram o entrelaçamento de cultura, civilização e 
história, saindo do plano puramente teórico e mostrando que, mais do que 
necessário, é possível, já se fez e as boas práticas devem prevalecer.

What one sees and touches indelibly marks 
the conscience, ascribes meaning and 
concreteness to what could only be read and 
scarcely understood, making us easy prey of 
determinisms and naturalizations of offenses 
and derision. What will the uncivilized and 
uncultured soul, ignorant of itself, of history 
itself, and of what its ancestors endured, 
except the vague promise of an uncertain 
future suggested by a demagogue or, worse, 
by an unscrupulous profiteer?

Are outdoor works not sufficient for 
the recognition of some spirits less sensitive 
to the sensibility of culture and the duties of 
civilization, which will tell if they are dropped 
as decrepit shores of Westernness embedded 
in these sad tropics? If the monumentality of 
the set of projects, convents, churches, public 
buildings, fortifications was lost by material 
corruption and there was not enough to 
distinguish the genius of the authors of the 
Brazilian novel and their privileged mind, there 
would be no way to believe in life nor to extract 
meanings of the detailing of each trait or stench 
placed in the solid material destined to shelter 
our identity in the form of polis and art.

Having created the necessary technology 
to disintegrate matter, the end of the 
twentieth century provided, with computer 
resources, the capacity for destruction of 
peace by terror in cyberspace. The people, 
disembodied from the identity forged by 
their past, that permit the destruction of 
the sensitive matter that registers every step 
of their formation, will be condemned to 
extinction or absorption by foreign culture 
or civilization, irremediably. The efforts of 
restoration of documents inscribed as works 
of the civilizing process in the landscape of the 
cities and smaller settlements tell our history, 
our revolts, culture, reception and expulsion of 
personages and institutions, and indicate how 
it was formed, in this ground, what we can 
call Brazilian civilization, its rights, properties, 
possessions, virtues and disappointments.

Without its history, deprived of the 
knowledge of itself, the Brazilian would not 
distinguish itself; its soul would be empty, 
slate, where inscribing something would be 
a challenge to which nobody, with purity 
of feeling, would probably respond to. The 
three volumes of Singular Restorations in 
Brazil and other experiences about national 
heritage, carefully designed and knowledge 
of one’s life, show the intertwining of culture, 
civilization and history, departing from the 
purely theoretical plane and showing that, 
more than necessary, it is possible, has already 
been done and good practices should prevail.

V

V
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CAPÍTULO 1 CHAPTER 1

casa dos 
contos de 
ouro preto

casa dos 
contos OF

ouro preto

Este monumento nacional e mundial repre-
senta as origens fazendárias do país, tendo sido con-
temporâneo da Inconfidência Mineira, movimento 
símbolo da liberdade no Brasil. A Casa dos Contos 
de Ouro Preto, foi completamente restaurada em 
1983/84, e, até os dias de hoje,  recuperação realiza-
da é considerada referência nacional, principalmente, 
sobre o tratamento madeireiro. O trabalho foi proje-
tado e coordenado por Eugênio Ferraz. Atualmente, 
o prédio encontra-se em boas condições, ainda sob a 
responsabilidade do Ministério da Fazenda e aberto 
à visitação pública como Museu e sedia o Centro de 
Estudos do Ciclo do Ouro.

V

V

This national and world monument represents the 
country’s land-owning origins, having been a contemporary of 
Inconfidência Mineira, a movement symbol of freedom in Brazil. 
The Casa dos Contos of Ouro Preto, was completely restored 
in 1983/84, and, to this day, recovery is considered a national 
reference, mainly, on wood treatment. The work was designed 
and coordinated by Eugênio Ferraz. Currently, the building is in 
good condition, still under the responsibility of the Ministry of 
Finance and open to public visitation as Museum and hosts the 
Centro de Estudos do Ciclo do Ouro.
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O prédio da Casa dos Contos de Ouro Preto é um dos mais 
amplos, belos e suntuosos monumentos do Barroco mineiro. Origi-
nalmente, de 1782 a 1784, foi construído para residência e casa dos 
contratos do arrematante da Arrecadação Tributária das Entradas e Dí-
zimos, João Rodrigues de Macedo, uma das maiores fortunas da Colô-
nia no século XVIII e, certamente, eminência parda da Inconfidência.

Durante a repressão à Inconfidência Mineira, aquartelou 
tropas do vice-rei, além de servir de prisão nobre para conju-
rados dos mais elevados títulos sociais, como o cônego Luís 
Vieira da Silva, o dr. José Álvares Maciel, o Padre Rolim e o dr. 
Cláudio Manuel da Costa, tendo este morrido tragicamente na 
cela, na madrugada de 4 de julho de 1789.

Em 1792, encontrando-se Macedo em grande débito com 
a Real Fazenda, iniciou-se a transferência, para o casarão, da 
sede da administração e contabilidade pública da Capitania de 
Minas Gerais, a denominada Casa dos Contos. Sobreveio, em 
1803, o sequestro definitivo do imóvel devido à inadimplência 
do contratador para com o Erário.

Entre 1820 e 1821 foi construído o prolongamento do lado di-
reito da edificação e em 1844 o acréscimo do lado esquerdo, este para 
permitir o funcionamento da Secretaria da Fazenda de Minas, no 
lugar do Tesouro Nacional, e aquele para abrigar, junto aos Contos, 
a Casa de Fundição do Ouro e da Moeda, responsável pela retomada 
da fundição aurífera e cunhagem na capital da Província, no prédio 
tão bem caracterizado pelo grandioso forno de fundição e pela mo-
numental chaminé.

The building of the Casa dos Contos, 
in Ouro Preto/MG, is one of the most 
spacious, beautiful and sumptuous 
monuments of the Baroque of Minas 
Gerais. It was originally built in the years 
1782 to 1784 to be the residence and 
House of Contracts of the liquidator of 
the Fiscal Revenue of “Entradas” and 
Tenths, João Rodrigues de Macedo, one 
of the largest fortunes of the Colony in the 
eighteenth century, and certainly a gray 
eminence of the Inconfidência Mineira.

When the Inconfidência Mineira 
was being represses, the building 
served as barracks for the troops of 
the Viceroy, besides serving as prison 
for the conspirators of higher social 
status, such as Vicar Luís Vieira da 
Silva, Dr. José Álvares Maciel, Father 
Rolim and Dr. Cláudio Man-uel da 
Costa, who died tragically in his cell 
on the 4th of July 1789.

In 1792, Macedo was heavily 
indebted to the Royal Treasury, and the 
seat of the Public Administration and 
Public Accounting of the Capitania of 
Minas Gerais was transferred to the so-
called Casa dos Contos. In 1803 the 
building was definitively seized due to 
the overdue debts to the Treasury.

In 1820-1821 the extensions to the 
right side of the building was erected and 
in 1844 the extension to the left side, 
the former to house the House of Gold 
Foundry and mint, the latter to house 
the Secretariat of the Treasury of the 
Province of Minas, in the place formerly 
used by the National Treasury.

V

V
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Com a transferência da capital de Minas Gerais para Belo Hori-
zonte, em 1897, o imóvel passou a ser ocupado simultaneamente pelos 
Correios e pela Caixa Econômica, nas áreas antes destinadas às repar-
tições fazendárias. Em 1970 a Prefeitura Municipal ocupou o prédio.

Finalmente, em 1973, o Ministério da Fazenda retoma o 
imóvel, adapta-o e ali inaugura o Centro de Estudos do Ciclo do 
Ouro (CECO), numa experiência pioneira de levantar, em mi-
crofilmes catalogados também por computador, toda a histórica 
documentação econômico-fiscal do Ciclo do Ouro – o chamado 
Arquivo da Casa dos Contos –, disseminada entre o Arquivo Pú-
blico Mineiro, o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional. Sua 
completa e efetiva restauração ocorreu em 1983/1984.

Atualmente, além da disponibilidade para a investigação pro-
funda do acervo, o monumento conta com salões destinados a con-
ferências e exposições, criando uma perfeita simbiose com as artes 
e culturas atuais, atividades incrementadas com a presença perma-
nente da Casa da Moeda do Brasil no ambiente da Casa de Fundi-
ção e da Moeda original, que resgata a memória e permite completa 
integração com a edificação e com a história econômico-fiscal do 
Brasil. Da mesma forma, a adesão do Banco Central do Brasil, em 
mostra também permanente, ainda mais acentua a vocação da Casa 
dos Contos de Ouro Preto, que, ainda, através de convênios com a 
Associação de Cidades Históricas de Minas Gerais, com a Associa-
ção Mineira de Municípios, com o Instituto Histórico e Geográfico 
de Minas Gerais, dentre outros, recupera e dissemina a memória 
histórica de Minas Gerais.

In 1897, when the Capital of Minas 
Gerais was moved to Belo Horizonte, it was 
simultaneously occupied by the Post Office 
and the Caixa Econômica in the areas 
formerly used by the fiscal departments. 
In 1970 the Municipal Administration was 
moved to the building.

Finally, in 1973, the Finance Ministry 
repossesses the building, fits it and 
inaugurates the Center of Studies of the Gold 
Cycle, a pioneering experience to survey all 
the historical economic-fiscal documents 
relative to the Gold Cycle, which was saved 
in classified microfilms and in computers, 
which were disseminated among the Public 
Archives of Minas Gerais, the National 
Archives and the National Librabry. Its 
complete and effective restoration happened 
on 1983-1984.

Currently, in addition to the availability of 
deep research of the acquits, the monument 
has rooms for conferences and exhibitions, 
creating a perfect symbiosis with the art and 
culture today, activities reinforced with the 
permanent presence of the mint from Brazil 
in the environment of the house Foundry 
and the origi-nal currency, which recalls the 
memory and allows full integration with 
the building and the economic and fiscal 
history of Brazil. Similarly, the accession 
of the Central Bank of Brazil, also shows 
permanent, further highlights the vocation 
of the Casa dos Contos de Ouro Preto, 
which, even through agreements with the 
Asso-ciação de Cidades Históricas de Minas 
Gerais, with the Associação Mineira de 
Municípios, with the Instituto Histórico e 
Geográfico de Minas Gerais, among others, 
retrieve and disseminates the historical 
memory of Minas Gerais.

V
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...Depois de eu dar esta conta a V Mag.de se resolveo o Dr. 
Prov.or da Faz.da real Antônio Berquô del Rio em fazer duãs cazas 
em V.a Rica, e a maes principal dellas a concertou com todo o 
aceyo que permite a terrra para ser caza de Contos, e nomeyo de 
d.a Caza se fes hum cayxam que se abre pella frente, e lhe serve de 
bofette dentre no qual estão fexados os cofres de tres chaves em q. 
se guarda o ouro de V Mag.de, e sem embargo que estas cazas estaõ 
com a segurança necessaria, e possivel, mandey defronte dellas, e 
m.to perto da caza aonde estaõ os cofres fazer hum quartel...

(Carta de Dom Lourenço de Almeida a El Rei. Vila Rica, 1722)

... After I give this account to Your Majesty has resolved the Dr. Ombudsman 
of the Royal Finance, Berquô Antonio del Rio, to make two houses in Vila Rica, 
and most of them the main fixed with all the cleanliness that allows the land to 
be House of Mint, and appointed to the house hum coffin was brought up by the 
front. And it serves as bofete among which are closed in the coffers of three keys 
in which they guard the gold of Your Majesty, and notwithstanding that these 
places are with the security necessary, and possible, sent front of them and very 
close to home where are the coffers to a quarter ...

(Letter from Dom Lourenço de Almeida to the King. Vila Rica, 1722)

V
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Tendo eu falado na Casa dos Contos, devo incluí-la no inven-
tário das obras de arte da cidade. É um palácio todo de cantaria co-
lorida, e de estilo...

Ele tem ainda nos fundo a gigantesca chaminé da fundição do 
ouro, e no alto do telhado um mirante...

Os esplêndidos cunhais de feição dórica apresentam quinas si-
nuosas que amenizam a sua austeridade, assim como em quarto de 
círculo as vergas das janelas da frente, sacadas no andar de cima, e 
peitorais nas de baixo, são todas coroadas de cimácio moldurado, 
e tanto a janela do centro, como o pórtico se distinguem por esses 
ornatos mais salientes. As umbreiras do pórtico sobre dados sem base 
são ornadas com dois florões de conchóides decrescentes, em forma 
de asa; mas unidas em cima por volutas às impostas da verga, igual 
sendo o ornato decorativo da janela superposta, que fica também no 
centro da fachada, entre quatro outras de cada lado. A cornija do áti-
co percorre todo o edifício, altíssimo na parte, que se funda ao nível 
do córrego. Sete janelas de peitoril em cada lado rasgam a claridade 
para o interior do edifício, onde vários salões o repartem e se comu-
nicam por portas igualmente arqueadas de cantaria inteiriça. Ao lado 
exterior esquerdo, de quem sai do edifício, há três aberturas irregula-
res, naturalmente assim dispostas a razão de segurança.

Having spoken about the Casa dos 
Contos, I have to include it in the inventory 
of the works of art of the town. It is a palace 
built on colorful stonework, in the style...

At the back stands the huge smoke stack of 
the gold foundry, and a lookout on the roof...

The splendid Doric outer corners in 
stonework display winding corners that soften 
its austerity, just as the quarter circle lintels of 
the front windows, the balconies and on the 
second story and breastworks on the first, are 
all ogee crowned and both the center window 
and the main entrance stand out with more 
salient such ornaments. The mains doorposts 
set on cubic bases are ornamented with two 
crockets in the form of wingshaped descending 
conch; united on top by volutes fixed under the 
lintel, having the same shape as the decorative 
ornament of the superimposed window, which 
is also on the center of the facade having four 
other windows on each side. The cornice runs 
along the perimeter of the whole building, very 
high on the part that has its foundations at the 
level of the stream. Seven windows on each side 
bring light to the inside of the building having 
several halls that communicate through equally 
arched doors of solid stonework. To the left 
one that leaves the building arte three irregular 
apertures so disposed for reasons of security.

V

V



VOLUME I | CAPÍTULO 1  | CASA DOS CONTOS DE OURO PRETO 

33

Na clarabóia do meio gradeada a luz desce para o comparti-
mento térreo onde esteve preso e deu-se o intitulado suicídio do dr. 
Cláudio Manuel da Costa, na noite de 3 para 4 de julho de 1789.

Do pórtico de duas janelas corre nessa largura até a saída para o pátio 
um vasto saguão, que tem à direita a escada monumental, de dois lances, 
entre os quais se estende um pequeno patamar. Passando-se por baixo deste, 
dá-se com a porta daquele compartimento, no qual eu, sendo adolescente, 
vi ainda a prateleira de cedro onde se diz que foi encontrado pendente de 
uma cinta o suicida. A versão extravagante de ser o vão da escada o lugar da 
prisão e morte do infeliz poeta, Inconfidente, é uma interpretação da notí-
cia concisa, que se dava do sítio, debaixo da escada, por ter a porta infra o 
dito patamar. O introdorso escuro dos degraus de pedra nua não dava para 
as ataduras da cinta, nem para ter o corpo em pé, quanto mais pendurado.

Havia no salão nobre deste palácio uma série de quadros ricamente 
encaixilhados com retratos, obras de arte bem recomendáveis, que desa-
pareceram, assim como os magníficos móveis de talha, mesas, cadeiras 
estofadas de espaldar setecentista, que foram para Belo Horizonte.”

Diogo Luiz de Almeida Pereira de Vasconcelos
As obras de arte. In: Bicentenário de Ouro Preto (1711-1911) 

memória histórica. Belo Horizonte, Imprensa Oficial de MG, 1911.

Light goes through the grilled skylight into 
the compartment on the first floor where Dr. 
Cláudio Manoel da Costa was held prisoner and 
where he supposedly committed suicide in the 
night between the 3rd and the 4th of July 1789.

From the portico of two windows to the 
exit to the yard, a vast hall having to its right 
the monumental stairway, in two flights with 
one small landing. Passing under it one reaches 
the door to a compartment in which I, and 
adolescent, saw the cedar shelf from which 
hung the body of the suicide. The extravagant 
version that the space under the stairway was 
the place of imprisonment and the death of the 
unfortunate poet, Inconfidente, is an erroneous 
interpretation of the short notice of the site, 
under the stairway, due to the existence of the 
door under the landing. The dark underside of 
the steps did not allow the belt to be tied to id, 
nor for someone to stand up under it, not to 
mention being hanged from it.

In the main hall of this palace there was a series 
of richly framed portraits, commendable works 
of art, that disappeared, just as the magnificent 
carved wood furniture, tables, uphol-stered chairs 
with high backrest of the eighteenth century, 
which were sent to Belo Horizonte.

Diogo Luiz de Almeida Pereira de Vasconcelos
As obras de arte. In: Bicentenário de Ouro 

Preto (1711-1911) memória histórica. Belo 
Horizonte, Imprensa Oficial de MG, 1911.
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