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ACADEMIA DE LETRAS DE SÃO JOÃO DEL-REI                                                                                           INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO  
Utilidade Pública Municipal — Lei n° 1.683, de 25/jun/1979                                                                              DE SÃO JOÃO DEL-REI 
Utilidade Pública Estadual — Lei n° 7.611, de 11/dez/1979                                                                             Fundado em 1º de março de 1970 
Praça Frei Orlando, 90-Fundos                                                                                     É uma sociedade  civil voltada para atividades científicas e 
No andar superior da Biblioteca “Baptista Caetano de Almeida”                                        culturais, sem fins lucrativos e com sede e foro na 
São João del-Rei – MG – Brasil – CEP 36307-352                                                                                                   cidade de São João del-Rei (MG)

 Temos o prazer de apresentar ao público esta obra “São João del-Rei: 300 anos” 
com artigos elucidativos e ilustrativos sobre a fundação da Vila de São João del-Rei, hoje 
cidade histórica de reconhecimento internacional, entre muitas outras de Minas Gerais.  

Há três datas alusivas à fundação de São João del-Rei: Arraial: 1701, 1704 ou 
1705. Vila: 08/12/1713; Cidade: 06/03/1838. A obra tem como objetivo resgatar a 
memória da história da fundação de São João del-Rei  como Villa e o que seguiu dessa 
fundação.  Ela foi organizada por membros do Instituto Histórico e Geográfico de São 
João del-Rei e por membros da Academia de Letras de São João del-Rei. É uma obra que 
conta com a participação dos pesquisadores dessas duas Instituições, daí termos a 
Apresentação do Presidente do IHG – Artur Claudio da Costa Moreira e do Presidente da 
Academia de Letras Wainer de Carvalho Ávila. Os articulistas das duas Instituições – 
IHG e AL – são professores e pesquisadores conceituados de diferentes áreas do 
conhecimento: historiadores, juristas, literários, filatelistas, políticos, filósofos, geógrafos, 
economistas, sacros, o que dá a essa obra uma importância de caráter histórico-cultural 
universal. Trata-se, portanto, do resgate da memória de uma parte da História do Brasil 
contada a partir da fundação da Vila de São João del-Rei até os dias atuais. 

Com isso, pretendemos mostrar a história de São João del-Rei em suas diferentes 
abordagens: cultural, religiosa, jurídica, literária, política, geográfica, relatório de viagem 
e mais, documentários históricos apresentados pelos membros da Academia de Letras de 
São João del-Rei e pelos do Instituto Histórico e Geográfico de São João del-Rei, duas 
Instituições incansáveis na busca do resgate dos verdadeiros fatos históricos e preservação 
da memória da Cidade de São João del-Rei, desde a sua fundação. 
 Esperamos, com essa obra, dar um pequeno suporte aos professores, pesquisadores, 
historiadores e pessoas interessadas em ampliar os seus conhecimentos sobre o acervo do 
patrimônio histórico-cultural dessa cidade e colaborar com a preservação da sua memória.  

Os organizadores 
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As Igrejas do Pentágono Religiosoi

Abgar Antônio Campos Tirado 

Igreja Nossa Senhora das Mercês

Igreja Nossa Senhora  do Carmo  

Catedral Basílica (Matriz) de N. 
S.ª do Pilar

i Vide artigo sobre esse assunto na página 143. As fotos foram recolhidas da  Internet. 

Igreja Nossa Senhora do 
Rosário

Igreja de São Gonçalo Garcia Igreja de São Francisco de Assis 
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