
Jaboticatubas – MG 

 

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Fotografia de Albert Santana. 

 

 

Localização: 

 

 

Jaboticatubas pertence à Região 

Metropolitana de Belo Horizonte e está a 63km 

da capital, sendo um município do Parque 

Nacional da Serra do Cipó. Se estende por 

1114,2 km² com 774 metros de altitude e possui 

como alguns dos municípios limítrofes 

Taquaraçu de Minas, Baldim e Lagoa Santa. 

 

        

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
https://www.cidade-brasil.com.br/parque-nacional-da-serra-da-cipo.html
https://www.cidade-brasil.com.br/parque-nacional-da-serra-da-cipo.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-taquaracu-de-minas.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-baldim.html


História:  

 

A história do município de Jaboticatubas tem início no século XVIII, com o ermitão da 

caridade, Félix d’Costa. Ele foi responsável pela construção do mosteiro de Macaúbas e na 

busca de recursos para dar seguimento à sua empreitada, teve a ideia obter as férteis terras 

dessa região, por meio de Cartas das Sesmarias. Desse modo, entre 1716 e 1750, as terras 

adquiridas foram incorporadas ao mosteiro, propiciando o seu sustendo. No entanto, a 

legalização da posse pela Rainha D. Maria, de Portugal só ocorreu no ano 1791. O mosteiro 

negociou partes das terras, dando origem às primeiras fazendas de gado. 

Em 1753, o Capitão Manuel Gomes da Mota, proprietário da Fazenda do Ribeirão, 

mandou erguer uma Capela dedicada à Imaculada da Conceição, em torno do qual, aos poucos, 

foi se formando um povoado, núcleo da atual Cidade. 

Supõe-se que, anteriormente à fazenda do capitão Manoel Gomes da Mota, eram aquelas 

terras habitadas por índios, dos quais os jaboticatubenses herdaram costumes e vocabulário 

ainda hoje conservados.  Seu nome, "Jaboticatubas", originou-se da grande quantidade de 

jabuticabeiras existentes às margens do rio que atravessa o município. 

Com a morte do Capitão Manuel Gomes da Mota, a Fazenda do Ribeirão passou às mãos 

de Antônio Raposo de Oliveira, quando foi criado o Curato do Ribeirão do Raposo em 1841, 

sob a Jurisdição da Paróquia de Taquaraçu de Cima, pertencendo a Caeté. No ano seguinte, 

foi instalada a Paróquia pelo Cônego Domingos Borges de Araújo. Em 1860, um filho da terra, 

o Padre Messias Marques Afonso foi ordenado sacerdote jaboticatubense e exerceu no próprio 

povoado as funções sacerdotais, construindo a maior parte da matriz, provendo-a de todo o 

necessário para a celebração do culto divino e edificando ainda mais cinco templos. Por sua 

incansável atividade com vistas ao desenvolvimento da cidade, costuma-se com justa razão, 

considerar o Padre Messias como sendo o verdadeiro fundador de Jaboticatubas. 

Além do padre Messias, muitos outros cidadãos prestaram relevantes serviços à 

localidade, fazendo do atual município, já em princípios deste século, uma vila muito próspera, 

com água encanada, iluminação elétrica e boa rodovia ligando-a à Capital do Estado.   

Jaboticatubas pertencia ao município de Santa Luzia, a cerca de 42Km, e, não havendo 

boa estrada que ligasse as duas localidades, os habitantes daquele distrito encontravam sérios 



empecilhos, quando necessitavam da ação das autoridades; daí surgiu a ideia de emancipação 

administrativa. 

  No ano de 1938, já com território desmembrado de Santa Luzia, o município de 

Jaboticatubas foi criado pela Lei nº 148 de 17 de Dezembro, compreendendo os Distritos da 

Sede, Baldim e Riacho Fundo, os dois últimos emancipados em 1948 e 1962, respectivamente.    

 

Serviços Gerais: 

 

Supermercados: 

 

- Supermercado Opção (2 unidades na sede do município e 1 unidade no distrito de São José 

do Almeida); 

- Supermercado Boa Esperança (sede); 

- Supermercado do Abelha (sede); 

- Comercial Serra do Cipó (distrito de São José do Almeida). 

 

Restaurantes: 

 

- Laranja da Terra (sede); 

- Comidaria Jabó (sede); 

- Opção (sede); 

- Mangueira (sede); 

- Varandinha (distrito de São José do Almeida); 

- Restaurante da Preta (distrito de São José do Almeida); 

- Restaurante do Paulo (distrito de São José do Almeida); 

- Restaurante da Cristina (Comunidade de São José da Serra); 

- Parada da Serra (rodovia MG 10); 



- Coqueiros Bar (rodovia MG 10); 

- Via Degraus (rodovia MG 10); 

- Restaurante Piraquara (rodovia MG 10). 

OBS: Esses são os estabelecimentos registrados junto à Vigilância Sanitária do município. 

Existem outros pequenos estabelecimentos que também prestam esse serviço. 

 

Operadoras de Celular:  

 

- A cidade de Jaboticatubas-MG é coberta por 4 operadoras de telefonia celular: Claro, Oi, 

Vivo e Tim. 

 

Bancos: 

 

- Agência do Banco do Brasil (sede); 

- Agência do Sicoob (distrito de São José do Almeida); 

- Lotérica e correspondente da Caixa (sede); 

- Correspondente do Bradesco (sede); 

- Caixa do Bradesco (distrito de São José do Almeida); 

- Caixa 24h (vários bancos) (sede). 

 

Educação: 

 

- Doze escolas da rede municipal de ensino, que oferecem a Pré-escola (a partir de 4 anos) e 

o Fundamental I (1º ao 5º ano): 

a) Escola Municipal Geralda Isa Lima Rodrigues (sede); 

b) Escola Municipal Deolinda Dias Duarte (sede); 

c) Escola Municipal Cândida de Lima O. Ferraz (sede); 



d) Escola Municipal Ensino Infantil Síria Viana Lima (sede); 

e) Escola Municipal de Ensino Especial (sede); 

f)  Escola Municipal Paulo Rodrigues de Aguilar (distrito de São José do Almeida); 

g) Escola Municipal Padre Candinho (Fazenda Cipó); 

h) Escola Municipal Dom Orione (Comunidade de Capão Grosso); 

i) Escola Municipal Benfica Moreira Marques (Comunidade de São José da Serra); 

j) Escola Municipal (Comunidade de Capão Grosso); 

k) Escola Municipal (Comunidade de Bamburral); 

l) Escola Municipal (Comunidade de Boa Vista). 

- Três escolas da rede estadual de ensino, que possuem o Fundamental II e o Segundo Grau: 

a) Escola Estadual Cardeal Arcoverde (sede); 

b) Escola Estadual Leônidas Marques Afonso (sede); 

c) Escola Estadual Eduardo Góes (distrito de São José do Almeida). 

- Centro de Desenvolvimento Educacional Vem Ser, escola particular que oferece Maternal, 

Pré-escola (a partir de 4 anos) e o Fundamental I (1º ao 5º ano) (sede); 

- Polo da Universidade Aberta do Brasil (sede). 

 

Áreas de esporte e lazer:  
 

Há quadras, praças e academias ao ar livre na sede e no distrito de São José do Almeida.  

 

Transporte:  

 

- Há uma linha de lotação entre a sede e Belo Horizonte, passando por Santa Luzia e Lagoa 

Santa. Os ônibus partem, geralmente, de hora em hora; 

 - Há duas empresas de ônibus que atendem as Comunidades rurais, ligando-as à sede e/ou 

ao distrito: Viação Gonçalves (sede) e Viação Linhares (distrito de São José do Almeida); 



- Todos os ônibus que passam pela Rodovia MG 10 param no terminal rodoviário do distrito 

de São José do Almeida, ligando-o a Belo Horizonte e outras cidades como Lagoa Santa, 

Baldim, Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro e Serro; 

- Há uma cooperativa de Táxi que atende para viagens no município ou intermunicipais. 

 

Segurança:  

 

- Posto policial da PMMG na sede e outro no distrito de São José do Almeida. Na sede 

possui, também, a delegacia de Polícia Civil. 
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