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A praça situa-se em frente ao prédio original da Estação Central ferroviária, 
o qual teve grande relevância no momento da fundação de Belo Horizonte 
e que tinha sido projetado dentro de um moderno espírito procurando 

“não a sumtuosidade (sic) descabida (...), mas toda a elegância, todo con-
forto e todas as comodidades, cujas faltas seriam imperdoáveis na Estação 
Central de uma cidade que vae ser edificada ao abri do século XX” (Abilio 
Barreto, 1936). 

Ponto de entrada de materiais de construção, a presença da ferrovia fez 
com que esta zona se caracterizasse como uma zona industrial recebendo, 
inicialmente, no entorno fábricas e oficinas de reparos. 

Com a demanda do transporte ferroviário, o prédio original foi demolido 
pouco tempo depois e substituído por um de maior capacidade, inaugu-
rando em 1922 o projeto de Luiz Olivieri. A praça foi nessa época também 
reformada, recebendo jardins e esculturas, como a de “Terra Mineira”, colo-
cada estrategicamente no centro da praça e no eixo da porta principal da 
estação, junto com fontes e outras esculturas com representações das quatro 
estações do tempo. 

Nas décadas de 1940 e 1950 a substituição paulatina do transporte ro-
doviário e transferência da indústria para Contagem fez a praça perder mov-
imento e relevância, a qual só foi recuperada parcialmente nos anos de 1980, 
com a instalação do metro de superfície. 

A praça e o prédio foram restaurados recentemente em 2004, alojando, 
neste último, o atual Museu de Artes e Ofícios. 

O atual edifício está composto por três partes: no corpo central, aparece a torre, 
onde foi instalado o primeiro relógio público da cidade, arrematado no topo 
por um tipo de mansarda. Na parte inferior do edifício, uma loggia se estende 
ao longo do edifício, criando uma tensão visual no sentido horizontal entre 
os corpos extremos, de formas mais robustas. O interior se organiza en-
torno de um hall central de duplo pé-direito iluminado por uma grande  
claraboia. O hall se encontra contornado por oito colunas, as quais se dupli-
cam em número no pavimento superior, onde recebem arcos de meio-ponto.
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