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Igreja do Bom Despacho, restaurada em 2005 pelo Governo do Estado, com 

patrocínio do Banco do Brasil. O projeto de restauração foi elaborado pela 

Schuring & Schuring Engenharia e a obra realizada pela Traço Arquitetura, 

tendo como arquiteto responsável Iberê Borges Rondon (2006).
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Detalhe dos fundos da Igreja de 

Nossa Senhora do Bom Despacho 

(2005).
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Apresentação
Um povo sem memória não tem como vislumbrar um 

grande futuro, pois os traços culturais moldados ao longo 

da história é que são determinantes na construção de uma 

sociedade democrática, justa e culturalmente avançada.

Esta convicção da importância do resgate e da 

preservação da memória e do patrimônio histórico é que 

levou o Governo do Estado, em parceria com instituições 

privadas e públicas, a investir na recuperação de 

monumentos arquitetônicos de reconhecido valor para o 

povo mato-grossense, tanto na capital como no interior.

Em Cuiabá, recuperamos a Igreja do Bom Despacho, 

um dos nossos mais belos monumentos; a Igreja de Nosso 

Senhor dos Passos; o majestoso Palácio da Instrução; a Casa 

Barão de Melgaço – sede do Instituto Histórico e Geográfi co 

de Mato Grosso e da Academia Mato-grossense de Letras 

– e, conjuntamente com a Prefeitura, criamos o Museu da 

Imagem e do Som de Cuiabá, instalado na Casa do Alferes, 

que foi totalmente recuperada. No MISC, nossa memória 

registrada em imagens e sons, estará resguardada.

Nos próximos meses estaremos entregando à população 

cuiabana o Cine Teatro Cuiabá; a Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito; o Seminário da Conceição, que 

vai abrigar o Museu de Arte Sacra e a Pinacoteca do Estado; 

e o edifício do antigo Tesouro do Estado, onde funcionará o 

Museu Histórico de Mato Grosso.

A recuperação do patrimônio histórico também é 

importante para o desenvolvimento do turismo, uma 

atividade geradora de empregos e divisas para o Estado. 

Além das belezas naturais, o turista quer conhecer novas 

culturas, culinária, expressões estéticas presentes na arte, 

na cultura imaterial e em monumentos históricos.

A publicação deste álbum fotográfi co nos leva a uma 

viagem pela história na transformação urbana de Cuiabá 

desde as suas origens; servirá também de referência para 

ações governamentais de recuperação do seu patrimônio, 

uma das ações prioritárias da nossa administração.

Estamos, enfi m, fortalecendo a imagem de Mato Grosso, 

de um Estado belo por natureza, expressivo em suas 

riquezas culturais e com muita história para resgatar e 

mostrar.

Blairo Borges Maggi

Governador do Estado de Mato Grosso

P. 10

Interior da Igreja de Nossa Senhora 

do Bom Despacho (2005).
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Foto  |  Franco Venâncio  |  C&C
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No ano em que o Arquivo Público de Mato Grosso 

completa 110 anos, temos a satisfação de presentear os 

cuiabanos com uma obra que revela, simultaneamente, 

como a capital mato-grossense foi se transformando através 

do tempo, e o resultado do trabalho constante e minucioso 

de preservação da memória de um povo. 

Nesses 110 anos de existência, o Arquivo Público de 

Mato Grosso acumulou mais de dois milhões documentos, 

entre materiais avulsos, livros de registros, de coletoria 

estadual, de atos governamentais, inventários, testamentos, 

balancetes, jornais e diários ofi ciais. E mais: fotografi as, 

documentos cartográfi cos, iconográfi cos e microfi lmes.

Enquanto a população de Cuiabá fazia a história 

vivenciada nas ruas, nas repartições, nas cerimônias e 

festas, e que se refl etia em leis, decretos, fotos, mapas 

e notícias, no Arquivo Público funcionários dedicados 

cuidavam da preservação desses registros. A eles devemos 

homenagens e reconhecimento.

Mas a história não pára e o trabalho de preservação 

da memória deve continuar e, a cada dia, aprimorar-se. 

Consciente disso, o Governo de Mato Grosso vem fazendo 

constantes investimentos no Arquivo Público, de modo a 

melhorar as condições de trabalho de seus servidores, bem 

como facilitar o trabalho para todos os pesquisadores que o 

visitam.

O Arquivo Público, como está hoje, depois da revitalização 

e com a mudança para a nova sede em novembro de 2003, 

deve ser visto como um grande patrimônio mato-grossense 

e, como tal, deve ser valorizado, preservado e respeitado por 

todos nós e também pelas gerações futuras. 

Geraldo de Vitto Jr.

Secretário de Estado de Administração

Na perspectiva da
 Secretaria de Administração

P. 12

Igreja do Senhor dos Passos, 

restaurada pelo Governo do 

Estado, em parceria com o Iphan, e 

entregue à população em fevereiro 

de 2006. O projeto de restauração 

foi elaborado pela empresa Mato 

Grosso Memória, tendo como 

arquiteto responsável Estevão 

Manoel Alves Corrêa. A execução 

da obra foi realizada pela empresa 

Cabrália Construtora (2006). 
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Arquivo Público
comemora os seus110 anos

A Superintendência do Arquivo Público do Estado de 

Mato Grosso, por ocasião do 110º aniversário do Arquivo 

Público, sente-se honrada em disponibilizar aos usuários, 

estudantes e pesquisadores a obra: “Cuiabá, de vila a 

metrópole nascente”.

Desde a sua criação, em 1896, o Arquivo Público vem 

cumprindo, com dedicação, o papel de guardião da memória 

mato-grossense, através do recolhimento, organização, 

arquivamento e preservação das fontes documentais 

concernentes à sua história.

Para marcar as comemorações da criação desta 

instituição, foram pesquisados, no seu extenso e riquíssimo 

acervo documental, além dos acervos do Museu Histórico, 

da Casa Barão de Melgaço, do Museu da Imagem e do Som  

de Cuiabá, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional e de acervos particulares, fotografi as e imagens 

que mostrassem o cotidiano e a arquitetura em diversos 

momentos da cidade de Cuiabá. 

“Cuiabá, de Vila a Metrópole Nascente” é uma obra 

singular, que busca, a princípio, lançar um olhar sobre o 

passado, desde a Cuiabá colonial até os anos 1970, tudo 

registrado e resgatado através de uma das melhores 

invenções do século XIX, a fotografi a.

Ao apresentar à sociedade este álbum fotográfi co, o 

desejo é que ele seja, além de uma fonte de pesquisa, uma 

inspiração para o conhecimento da história de Cuiabá.

Prof. José Roberto Stopa

Superintendente do Arquivo Público de Mato Grosso

P. 14

Detalhe da imagem de Nossa 

Senhora do Bom Despacho, de 

autoria atribuída ao escultor goiano 

Veiga Valle (2005).
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P. 17

Senhor Bom Jesus de Cuiabá: imagem do século XVIII esculpida em madeira por mãos 

femininas, proveniente da Vila de Sorocaba. Chegou a Cuiabá em 1729, trazida por 

Pedro de Moraes e instalada no altar-mór da Capela da Vila Real do Senhor Bom Jesus 

de Cuiabá. Com o decorrer dos anos tornou-se o padroeiro da Vila, depois cidade, 

a capital de Mato Grosso. 

Foto  |  Manzutti  |  C&C
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Palavras iniciais
Este álbum histórico-fotográfi co reúne algumas centenas de 

imagens de Cuiabá, organizadas segundo um critério espaço-

temporal, com a proposta de permitir um passeio pela cidade, 

desde as suas origens no século XVIII, até os últimos anos da 

década de 1960. 

Esse momento foi crucial no processo de transformação 

urbana da cidade, que passou a receber grande fl uxo migratório, 

em decorrência dos projetos ofi ciais e particulares de 

colonização, para a expansão e ocupação da fronteira agrícola na 

Amazônia brasileira. A metrópole nascente se revelava.

Uma análise deste conjunto de imagens mostra que o desejo 

de modernizar a cidade – em parte para combater a angústia 

decorrente da sensação de isolamento geográfi co e pelo processo 

de reafi rmação de Cuiabá como capital do então Mato Grosso 

uno –, desencadeou ações equivocadas que provocaram a 

destruição de paisagens urbanas coloniais que poderiam ter sido 

preservadas.

Esperamos que a refl exão sobre essas experiências do passado 

sirva como um alerta. Embora signifi cativos edifícios históricos 

de Cuiabá já tenham sido restaurados e revitalizados, ou estejam 

com as obras em andamento, muitos outros ainda podem ser 

recuperados. Basta, para isso, vontade política e sensibilidade 

para se compreender a relevância histórica, simbólica e estética 

do patrimônio legado pelos ancestrais e seu inegável contributo 

na formação da identidade das gerações vindouras.

Agradecemos a todas as instituições públicas que 

responderam ao convite de participar deste esforço coletivo, 

liderado pelo Arquivo Público de Mato Grosso e pela Entrelinhas 

Editora, como o Museu Histórico de Mato Grosso, o Museu 

da Imagem e do Som de Cuiabá, a Casa Barão de Melgaço e 

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

14a Regional. Agradecemos, também, a todas as pessoas que 

contribuíram na estruturação da obra, na identifi cação das 

imagens, na elaboração dos textos e com a cessão de imagens de 

seus arquivos de família.

Será necessário dar continuidade a este trabalho, reunindo 

informações técnicas, arquitetônicas, históricas e iconográfi cas 

da expansão urbana da cidade a partir da década de 1970 até os 

dias atuais. 

Um número incontável de fotografi as falta a este álbum. Estão 

espalhadas pela cidade, depositadas em acervos de instituições, 

em coleções particulares ou arquivos de família. As aqui 

reunidas representam um ponto de partida à espera de novas 

contribuições, que nos permitam reconstituir um panorama 

mais completo e abrangente da capital de Mato Grosso, Cuiabá.

Os organizadores

P. 18

Chafariz do Mundéu, na Praça 

Bispo Dom José, depois da 

restauração em 2006, com a 

desativação do terminal de 

ônibus da Bispo.
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Fachada do Palácio da Instrução, iluminada para 
o natal de 2005. Edifício eclético restaurado 

pelo Governo do Estado de Mato Grosso com o 
fi nanciamento da Associação Mato-grossense de 

Produtores de Algodão, AMPA. Atualmente abriga a 
Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça.

O projeto de restauração foi elaborado pelo arquiteto 
Iberê Borges Rondon e a execução pela empresa 

Schuring & Schuring Engenharia.
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Rafael Manzutti  |  C&CVista do Coxipó do Ouro, onde surgiu o Arraial de Forquilha (2005).
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O presente álbum é um 

convite ao leitor para um 

passeio por Cuiabá, aos moldes 

do trajeto percorrido pelos 

bandeirantes paulistas, que 

chegaram até o rio Coxipó-

Mirim, no encalço dos índios 

Coxiponé, bravos guerreiros, 

que derrotaram a bandeira 

comandada pelo sertanista 

Antônio Pires de Campos, no 

ano de 1718, porém, acabaram 

rendendo-se à de Pascoal 

Moreira Cabral, auxiliada 

pelas forças comandadas 

pelos irmãos Antunes Maciel. 

Mercadoria desejada pelos 

1. Coxipó-mirim
Elizabeth Madureira Siqueira

bandeirantes, os índios 

capturados nos sertões eram 

vendidos como escravos a altos 

preços, às capitanias que não 

tinham acesso à mão-de-obra 

escrava africana.

 Intitulados “negros da 

terra”, os silvícolas, de donos 

do solo brasileiro, terminaram 

como cativos dele. 

A bandeira de Pascoal 

Moreira Cabral, após derrotar 

os Coxiponé, arranchou 

às margens do rio Coxipó-

Mirim, ponto de partida do 

passeio que agora se inicia. 

Este local era conhecido por 

Arraial de São Gonçalo Velho, 

ou Aldeia Velha, e foi ali que 

os sertanistas, capitaneados 

por Moreira Cabral, lavando 

pratos à margem do rio Coxipó, 

encontraram casualmente 

ouro. Esse primeiro veio 

aurífero logo se exauriu, 

determinando a migração 

dessa originária população 

para outra parte do mesmo 

rio Coxipó-Mirim, no trecho 

onde se localiza o Córrego do 

Mutuca. Ali, o ouro jorrava 

mais abundante, o que 

ensejou a constituição de um 

novo povoado, denominado 

Ainda no século XVII, Manoel 

de Campos Bicudo foi o primeiro 

bandeirante a pisar terras 

cuiabanas, tendo seu fi lho Antônio 

Pires de Campos retornado ao local 

em 1717. Em oito de abril de 1719, 

Pascoal Moreira Cabral lavrou a 

Ata da descoberta do ouro, em São 

Gonçalo Velho, hoje São Gonçalo 

Beira Rio, tradicional comunidade 

ceramista. (A. Alencastro)
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O Arraial da Forquilha. Acrílico sobre tela, Moacyr Freitas. 2000. Acervo da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, SEC.
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Forquilha, erguido sob a 

invocação de Nossa Senhora 

da Penha de França, e onde foi 

construída uma capela.

Segundo o historiador 

Paulo Pitaluga Costa e Silva, 

a Forquilha, possivelmente, 

foi fundada pelo bandeirante 

Antônio de Almeida Lara 

(Silva; Freitas, 2000, p. 20).

Do Coxipó-Mirim, os 

bandeirantes, atravessando 

o trajeto, desceram em 

direitura do rio Cuiabá, 

onde Miguel Sutil havia 

plantado uma roça. Essa 

travessia, longa e pontuada 

de muitas difi culdades, visto 

que o terreno era irregular 

e a travessia do rio Coxipó 

demandava cuidados, rendia 

aos transeuntes alguns dias 

de viagem, fosse ela a pé ou 

mesmo a cavalo.

Dando continuidade ao 

passeio, acompanhemos os 

bandeirantes em sua trajetória 

rumo ao córrego da Prainha, 

assim como os passos dos 

pósteres que abriram as 

primeiras ruas de Cuiabá.

O riacho Coxipó-Mirim foi, 

no século XVIII, o portal para 

os bandeirantes paulistas na 

conquista do ‘Eldorado’ mato-

grossense.  Pascoal Moreira Cabral, 

conhecedor das alvissareiras 

notícias pronunciadas pelo então 

bandeirante Antônio Pires de 

Campos, subira com toda a sua 

expedição o Rio Cuiabá, até a barra 

do Coxipó-Mirim, seguindo pelo 

mesmo através do seu leito adentro, 

onde veio a conhecer, após uma 

pesada refrega contra os valentes 

coxiponés, os primitivos donos e 

guardiões do novel território.

(A. Alencastro)

Fundação de Cuiabá – São Gonçalo Velho. Acrílico sobre tela, Moacyr Freitas. 2000. Acervo da SEC.
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Imagem em terracota de Nossa 

Senhora do Rosário, de origem 

bandeirista, padroeira do Coxipó 

do Ouro, provável local do antigo 

arraial da Forquilha.
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