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VISITA AUTOGUIADA 
CAPITÓLIO ESTADUAL DO MISSISSIPPI 

---Um Patrimônio Histórico Nacional--- 
 

Translation courtesy of Marcella Cascione Cerqueira Netto of the Department of Modern Languages at the University of Mississippi. 

 
O ILUSTRE VICE-GOVERNADOR               O ILUSTRE GOVERNADOR      O ILUSTRE PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
            DELBERT HOSEMANN                                   TATE REEVES                                                               PHILIP GUNN 
 
 
CONSTRUÇÃO:  De 1901 a 1903, em 28 meses, no local da antiga Penitenciária do Estado. 
 
CUSTO INICIAL: US$ 1.093.641. Construído com verba concedida ao Estado do Mississippi através de um 

processo judicial contra a Ferrovia Central de Illinois por impostos atrasados. A decisão do 
tribunal de primeira instância foi mantida pela Suprema Corte dos EUA. 

 
ARQUITETO:   Theodore C. Link, de St. Louis, Missouri. 
 
ARQUITETURA: Estilo Beaux-Arts (Belas-Artes), popular nos Estados Unidos entre as décadas de 1890 e 

1920. O Dicionário Oxford de Arquitetura o define como “erudito, autoconfiante, grandioso 
e exuberante”. 

 
GOVERNO: O Poder Legislativo e as salas das sessões legislativas do Governador localizam-se no 

Capitólio. O gabinete do Governador fica no prédio Walter Sillers e o Poder Judiciário está 
localizado no prédio Carroll Gartin Justice Building, ambos do outro lado da High Street ao 
norte. 

 
DIMENSÕES: 123 metros de largura; 69 metros de profundidade; aproximadamente 16 mil m2. A cúpula 

central está a 55 metros do piso do primeiro andar. 
 
FACHADA: As paredes externas são feitas de calcário da Indiana sobre uma base de granito da Geórgia. 

A cúpula principal em terracota é envidraçada e envolvida por uma colunata de calcário. A 
águia é feita de cobre sólido folheada a ouro e tem 2,5 metros de altura. A envergadura da 
asa tem 4,5 metros.  

 
RESTAURAÇÃO:  De 1979 a 1982, com um custo de US$19 milhões. 
 
ILUMINAÇÃO:  4750 luminárias originais, sendo que 750 estão localizadas na Rotunda. 
 
PRIMEIRO ANDAR: Galeria dos Governadores. Os retratos estão expostos na ordem dos mandatos. 
 
SEGUNDO ANDAR: O salão original da Suprema Corte está localizado no final do corredor leste.  Atualmente é 

utilizado pela comissão do Senado, mas é aberto ao público quando não está em uso. Nele, 
há um busto da Vice-Governadora Evelyn Gandy, a primeira mulher a exercer esse e outros 
cargos políticos no estado. Na parede oposta, há uma litografia renovada de 1899 com todos 
os juízes da Suprema Corte. Entre os magistrados está L.Q.C. Lamar, o único juiz do 
Mississippi a servir na Suprema Corte dos EUA. No final do corredor oeste, a antiga 
Biblioteca do Estado serve de espaço para gabinetes e comissões parlamentares da Câmara 
dos Deputados.                                           [Por favor, veja a antiga Biblioteca do Estado 
somente do corredor].   

 
ROTUNDA: As paredes são feitas de mármore branco italiano com moldagem em mármore preto belga. 

As oito colunas são feitas de escaiola, uma imitação de mármore, à mão. A Justiça de olhos 
vendados representa a imparcialidade e a honestidade perante a lei. Os balaústres são feitos 
de ferro fundido com motivos arquitetônicos. Na cúpula, quatro medalhões exibem imagens 
da história do Mississippi. 

 



GRANDE ESCADARIA: A escada é típica do estilo arquitetônico Beaux-Arts (Belas-Artes), mas o uso de consola e 
mísula nas paredes laterais é exclusivo. No patamar, três vitrais representam o Indígena 
Americano, a Mãe Mississippi e o Colonizador Pioneiro. Todos os vitrais e vidros de 
chumbo do edifício foram feitos pela empresa Louis J. Millet, de Chicago. 

 
TERCEIRO ANDAR: É onde localizam-se os gabinetes do Presidente da Câmara, do Governador, do Vice-

Governador, a Câmara dos Deputados e o Senado. O Vice-Governador preside o Senado e o 
presidente da Câmara preside a Câmara dos Deputados. 

 
SENADO: O Senado está localizado no final do corredor leste. No átrio, há três janelas arqueadas de 

vidro de chumbo localizadas acima de um longo banco de carvalho, todos originais do 
prédio. No salão, as colunas de sustentação, os painéis e os lambris são feitos de vários tipos 
de escaiola. As linhas fluidas do estilo Art Nouveau se destacam no vitral da cúpula, e 
próximo ao círculo mais interno de luz há a inscrição: “The people’s government – made for 
the people – made by the people – and answerable to the people” (O governo do povo – 
formado para o povo e pelo povo – responsável pelo povo). As mesas dos membros do 
Senado foram substituídas na década de 1940. O Senado do Mississippi é constituído por 52 
parlamentares.  
[Por favor, não se aproxime das mesas e do pódio quando estiver no Senado]. 

CÂMARA DOS  
DEPUTADOS: A Câmara dos Deputados está localizada no final do corredor oeste. As paredes do átrio são 

de mármore rosa do Tennessee com base e acabamento em mármore de Knoxville, 
Tennessee. As paredes da Câmara são de escaiola de Siena com lambril de mármore preto 
belga. As mesas dos parlamentares são originais. A tribuna original e a mesa do Secretário 
são decoradas com entalhes de frutas, caneluras e molduras. O brasão do Estado é exibido no 
topo de cada arco e atrás da cadeira do Presidente da Câmara. A Câmara dos Deputados do 
Mississippi é constituída por 122 parlamentares.  
[Por favor, não se aproxime das mesas e do pódio quando estiver na Câmara dos 
Deputados.] 

 
QUARTO ANDAR: Cilindros de vidros permitem que a luz percorra os corredores e ilumine os vitrais do teto do 

terceiro andar. As galerias ficam abertas para os visitantes verem a Câmara dos Deputados e 
o Senado. 

 
ÁREA EXTERNA: Área sul do Capitólio:  O Sino da Liberdade é uma das 55 réplicas autorizadas para exibição 

em Estados e territórios pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 1950. O 
monumento das Mulheres, inaugurado em 1912, foi esculpido por Belle Kinney, de 
Nashville, Tennessee, e fundido por Tiffany Studios. Entre o sino e o monumento, há uma 
placa em homenagem à designação deste Capitólio como Patrimônio Histórico Nacional 
pelo Serviço Nacional de Parques em 2016. Área norte do Capitólio: Na área leste dentro do 
estacionamento está a figura de proa do segundo USS Mississippi (navio de guerra 23), 
doado ao Estado pela Marinha dos EUA em 1909. O navio foi vendido à Grécia em 1914. 
Na área leste próxima à High Street está a placa “Capitol Rally”, parte da “Mississippi 
Freedom Trail” (Trilha da Liberdade do Mississippi). A placa é uma homenagem à “March 
Against Fear” (Marcha Contra o Medo), que começou em Memphis e terminou no Capitólio 
Estadual do Mississippi em 1966. Estima-se ter sido a maior marcha dos Direitos Civis da 
história do Mississippi. A magnólia, árvore e flor símbolos do Mississippi, está entre as 
variedades de árvores do jardim.  

HORÁRIO DE  
FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para visitas autoguiadas. Visitas guiadas são 

oferecidas às 9h30, 11h, 13h e 14h30.  Grupos de excursão estão disponíveis mediante 
reservas no Centro de Visitantes pelo telefone 601-359-3114 ou pelo e-mail 
tours@house.ms.gov. O horário de funcionamento da loja de presentes é das 9h às 16h. 

 


