
CAPÍTULO 2

Origem 

Minha infância era trabalhar. 
Nós tínhamos um terreno enorme lá nos fundos da casa.

Eu é que plantava legumes e verduras. 
Eu jogava futebol em um time chamado Glória. 

Eu era um ponta-direita horroroso. 
Minha infância foi isso.
Eu vivia trabalhando.

Olimpio Marteleto
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Uma tarde no SuperAymoré... 

...estou com 89 anos e, às seis e meia da manhã, eu já estou aqui. Eu que abro a casa.

Olimpio Marteleto

Um dia de outono em Belo Horizonte. O silêncio da tarde mi-
neira é cortado pela orquestra dos comerciantes e clientes do Mercado 
Central, a sinfonia do trabalho. São pouco mais de duas horas da tarde 
do dia 10 de maio do ano de 2006 – dois anos separam o ambiente onde 
pisamos de seu fim, mais de meio século o separa de sua origem. 

Foto antiga do Aymoré. [Acervo do Mercado Central]

A paisagem é a do Supermercado Aymoré: vassouras, sacolas, 
rodos, rolos de barbante para amarrar os sacos de papel que guardam as 
mercadorias pesadas na hora, todos dependurados no teto, o longo balcão 
sobre o qual repousam doces, chocolates, biscoitos, potes grandes de co-
gumelos, palmitos e outros itens sobre os quais se quer chamar a atenção 
dos fregueses. Os graneleiros transparentes que substituíram os antigos,  
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feitos de madeira, guardam a canjica branca, o feijão andu, o fradinho, o 
carioquinha, o jalo, o preto, o trigo para quibe, o amendoim sem e com 
casca e muitos outros grãos e cereais. Sob a sombra de letreiros de identi-
ficação e preços, um deles anuncia: “Canjiquinha: R$ 6,00”, perdido nos 
sacos de papel com a estampa do índio Aymoré em posição de ataque, 
com a flecha curvando a corda do arco; estantes repletas de enlatados e 
garrafas ao fundo, a balança sobre o balcão e, nela, próximo ao ponteiro 
que descansa sobre o número 0, algumas fotos perdidas por clientes ou 
visitantes que por ali passaram; ao lado de garrafões de vinho e conservas, 
o fubá de mandioca e o fubá de moinho d’água, o polvilho doce, a última 
cesta básica, “bem variada”, e com “produtos de primeira qualidade”, é 
oferecida em um cartaz escrito à mão pelo valor de R$ 39,00.

Estamos no Supermercado Aymoré, propriedade de Olimpio 
Marteleto. Pedimos a esse senhor de olhos atentos e mãos cansadas, mas 
inquietas, que parecem aguardar o momento oportuno de pesar as merca-
dorias, que nos contasse sua história. O escritório do armazém é pequeno, 
situado na sobreloja, em um mezanino aonde se chega por uma breve esca-
da. Minutos antes de subi-la, quando chegamos, ficamos à espera do velho 
comerciante. Aguardamos junto à balança do estabelecimento, por trás dos 
sacos de cereais. Um atendente se prontificou, perguntando o que desejáva-
mos. “Marcamos uma entrevista com o Senhor Olimpio”, respondemos.

 Quando o empregado se afastou para chamar o dono do co-
mércio, este já se aproximava. Olimpio veio a passos lentos. Disse, no 
curto percurso, alguma coisa a outro funcionário, conferiu algo no bal-
cão e nos olhou. Parecia preocupado. Mantinha o olhar atento quando 
se apresentou, cumprimentando os entrevistadores. Era como se a en-
trevista fizesse parte de sua rotina de trabalho, outra atividade do coti-
diano do comerciante desde que se tornara uma liderança na gestão do 
Mercado. Era ainda como se fôssemos clientes, a quem ele olhava nos 
olhos, pegava na mão e atendia prontamente, com gentileza.

Olimpio nos convidou para subir. À frente, tomou a estreita es-
cada, conduzindo-nos ao escritório. O teto, aqui, parece querer se apro-
ximar do chão. O cômodo é muito simples: alguns armários para ar-
quivamento dos documentos administrativos, duas mesas retangulares, 
três cadeiras, objetos e papéis sobre as mesas. De uma pequena janela 

aos fundos com acesso aos corredores internos do Mercado, podemos 
assistir à rápida movimentação de carregadores, clientes e comerciantes 
que entram e saem daquele espaço de comércio. O ruído, a cada minuto, 
parece mais homogêneo. 

Desde a minha infância?, indaga Olimpio, suspirando, como se qui-
sesse nos alertar sobre o peso e a dimensão que toda aquela história poderia 
revelar. Logo em seguida, mais uma interrogação: Pode começar?... À nossa 
palavra de concordância, inicia sua narrativa... E assim passamos a ouvir o 
relato sensato e cronologicamente organizado de um homem que marcou 
profundamente a história do comércio da capital mineira: Meu nome é Olim-
pio Marteleto, nascido em 16 de julho de 1917, na cidade de Antônio Carlos.

Oriundo de uma família de imigrantes italianos, chegou a Belo 
Horizonte aos 15 anos e começou como caixeiro do Mercado Munici-
pal da jovem capital mineira, no Armazém 1º de Março, de Manoel de 
Araújo, seu primeiro e único patrão. Poucos anos mais tarde, arrendou 
sua primeira loja, posteriormente expandida com a incorporação de ou-
tros estabelecimentos do Mercado. 

Empresário à frente do então Armazém Aymoré, que comer-
ciava um “completo sortimento de gêneros, conservas e bebidas finas”, 
como anunciava seu letreiro, Olimpio participou de um momento deci-
sivo na história do Mercado: sua privatização, ou seja, a transformação 
de Mercado Municipal em Central, passando do controle público para 
o privado. Depois, como presidente da própria instituição, liderou trans-
formações decisivas no ambiente, tornando-se um nome que se confun-
diria com a marca Mercado Central. 

O relato de Olimpio é organizado e objetivo, como se já estivesse 
escrito em sua memória. É como se o comerciante seguisse a ler, por trás 
dos olhos, em alguma tela perdida em sua mente, capítulo por capítulo, 
parágrafo por parágrafo, sua história. A narrativa é sempre otimista. Pare-
ce não encontrar fatos e fenômenos que marcaram negativamente ou re-
presentaram empecilhos para seu desenvolvimento como comerciante e 
como homem. E, claramente, se os encontra, trata esses elementos de sua 
história com certa distância. Não há lugar em seu relato para lamenta-
ções, queixas ou arrependimentos. Tudo é uma questão de risco e firmeza 
nas tomadas de decisão. Sua história parece um percurso sem barreiras: 
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Na permanente procura por caminhos possíveis para o Mercado, 
sua narrativa é sempre orientada para o futuro. Mesmo tratando-se de 
fatos que ficaram no passado e se atualizam como eventos fundamentais 
para a história do Mercado Central, o relato do comerciante aponta para 
aquilo que, naquele momento, seria decisivo para uma transformação 
que significava tanto ruptura quanto tradição. É como se Olimpio es-
tivesse iniciando sua vida no espaço comercial; é como se estivéssemos 
diante dos olhos do caixeiro, ainda adolescente, que há mais de setenta 
anos chegara à capital mineira.

Em certo trecho de seu relato, conta-nos que, até 1963, somente 
o Mercado abastecia a cidade. Vieram os supermercados, os sacolões e 
foram surgindo os shopping centers. Quando lhe perguntamos se chegou a 
temer essa concorrência, a resposta segue a mesma linha discursiva segura 
e consciente: Temer, não. Até hoje, eu não tive medo. O Mercado é uma tra-
dição. Insistimos no tema, perguntando se realmente a palavra “medo” não 
teria nunca passado pela sua vida... Nunca, nunca tive medo. Eu não tenho 
inimigo; vou ter medo de quem? (Olimpio Marteleto, entr. 1, 2006)

Cerca de duas horas depois, Olimpio conclui sua narrativa. Está 
com a mesma expressão, uma nuance de homem sério e certo de suas 
convicções, mas com um senso de humor que impressiona diante do 
semblante forte de um descendente de italianos aos noventa anos de 
idade. Após nos levantarmos, duas anedotas são contadas pelo comer-
ciante, como se toda a afirmação muito bem pontuada de sua trajetória 
na história do comércio em Belo Horizonte fosse um capítulo muito 
bem definido, cumprido segundo algo que já estava prescrito.

Essa é a vida que eu levei aqui no Mercado até hoje. Estou aqui com 89 
anos de idade. Seis e meia da manhã, eu estou aqui. Trabalho até as seis da tarde, 
comenta a voz paciente, mas tecida em um ritmo bem marcado. Se vocês qui-
serem acrescentar alguma pergunta, vocês trazem anotado..., diz Olimpio (Entr. 1, 
2006), dando por encerrada sua tarefa como entrevistado naquele dia. Cami-
nha pelo pequeno escritório. Apesar de tanto tempo de vida, a maior parte de-
dicada ao trabalho, parece pronto para mais um dia comum da rotina comer-
cial. Na parede, próximo à sua mesa, há algumas fotografias enquadradas em 
molduras simples, além de outras, guardando condecorações e homenagens. 
O empresário se dirige até elas. (Olimpio Marteleto, entr. 1, 2006)

Eu já falei em oito estações de televisão, de rádio, jornal, 
essas universidades todas aí, até hoje vêm moças saber no-
tícias do Mercado. Até hoje. Do interior, Diamantina, que 
é terra de Juscelino, vem gente. Divinópolis, Barbacena, 
Juiz de Fora, Santos Dumont, Tiradentes, São João Del 
Rey. E tem outra coisa, eu estava esquecendo de contar: 
nós estamos ligados via internet no mundo inteiro. Então, 
o sujeito está lá na Alemanha, no Japão, na China, vê o 
Mercado Central e fica encantado. Olha aqui o que ele (o 
Mercado) era. (Olimpio Marteleto, entr. 1, 2006)

 
Olimpio aponta uma fotografia em preto e branco emoldurada e pre-

sa na parede, que estampa a parte externa do Mercado Municipal em 1947, 
com seus grandes portões, duas torres principais, barracos, carroças postadas 
para descarregar mercadorias vindas de outras partes das Minas Gerais.

Mercado Municipal em seus primeiros tempos. [Acervo do Mercado Central]
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 Vocês querem ver como era o Mercado?, pergunta. E como um 
topógrafo que nos narra uma história geométrica, detalha o espaço 
geográfico que sua memória ocupou e do qual é oriunda. O território 
do Mercado Central, em sua geografia histórica e afetiva, é desvelado 
em uma narrativa viva, de quem ali esteve, ali permanece e ali cer-
tamente ficará, fundada sua biografia que está na própria estrutura 
simbólica do espaço comercial:

Olha aqui: Armazém Primeiro de Março. Tinha duas 
portas. Aqui era o depósito de mandioca. Aqui tinha 
um tanque que as pessoas podiam chegar, lavar as mãos. 
Água f iltrada. Aqui as carroças. Aqui era onde ferrava 
os burros. Aqui era uma caixa d’água. Nós já f izemos 
outra. Aqui a Praça Raul Soares. Em 1935, teve um 
Congresso Eucarístico Internacional com 100 mil pes-
soas. Plantaram arroz em volta da praça toda. Você não 
vê um prédio... não vê nada. Olha o Mercado hoje. Olha 
a diferença. Esta é uma foto aérea que eu tirei com o Dr. 
Márcio. Aqui é o título de cidadão honorário de Belo 
Horizonte. Aqui é o quadro de seguranças que eu formei. 
Seguranças, zeladores, faxineiras... Modéstia à parte, eu 
f iz muita coisa pelo Mercado. Este é da União dos Vare-
jistas de Minas Gerais. Avenida Paraná, 515. Tudo isto 
eu vou ganhando. [Olimpio aponta para suas conde-
corações expostas em molduras]. (Olimpio Marte-
leto, entr. 1, 2006)

A pequena porta do mezanino já está aberta. Olimpio segura-a 
e agradece aos entrevistadores. Parece ansioso, como se quisesse nos di-
zer: “Vamos, que o Mercado está aí”.

A compreensão da história de um personagem perpassa a cul-
tura e o tempo em que o percurso de sua vida se deu, suas determina-
ções e suas contingências. A procura pelos indícios da “biografia” de um 
homem que significativamente marcou e repercutiu em sua experiên-
cia social, tendo sido considerado ora líder, ora empreendedor, ora pai,  O Mercado Central em 1947 (no topo) e após a reforma (acima). [Acervo do Mercado Central]
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pode ser introduzida por diferentes vias. As manifestações políticas que 
são contemporâneas ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, as 
formas de cultura que envolveram seu cotidiano, as operações jurídicas 
que decidiram eventos-chave em sua trajetória, as vozes que presen-
ciaram e compartilharam o seu itinerário de vida, todas essas matérias 
permitem a construção de uma memória em permanente reconstrução.

 Tecida dentro do e para o Mercado Central, a vida de Olimpio 
Marteleto não pode deste ser apartada. Do mesmo modo, a definição 
histórica do Mercado Central não poderia, por sua vez, apresentar-se 
independente da memória coletiva que identifica a vida de Olimpio 
Marteleto. No complexo da formação do comércio da cidade de Belo 
Horizonte, onde o Mercado é o ponto elementar de reflexão, Olim-
pio será sempre um capítulo único, jamais passível de ser negligenciado. 
Sem a história do Mercado, não podemos materializar a história de vida 
de Olimpio Marteleto. Sem a história de Olimpio, o Mercado perde sua 
conexão entre passado-presente-futuro. 

Logo, tratar de um personagem anuncia a menção àquela ins-
tituição e seus demais atores. Partimos inicialmente, assim, do último 
indício: o conjunto de vozes que relatam e documentam as noções de 
verdade da história do Mercado. Ao propagar os conteúdos de memória 
apresentados pelo olhar de funcionários, clientes e amigos do Mercado 
Central, permitimo-nos, de forma paralela, recuperar os elementos polí-
ticos, jurídicos e culturais que são também indissociáveis da trajetória do 
homem do comércio e seu tempo. Como colcha de narrativas, oriunda 
das mais diferentes experiências que perpassam e presentificam o espaço 
comercial, a história do Mercado é, dentre tantas outras possíveis classi-
ficações, o jogo cotidiano de mecanismos de preservação e reconstrução 
de uma memória, a princípio de caráter fundamentalmente oral. Essa 
é a realidade diária do comércio, sua personalidade ruidosa e gestual, 
coreografada pelas demandas diárias do comércio e seus feitores: comer-
ciantes e clientes. 

Aqui encontramos os diálogos entre os donos de negócios, 
entre fregueses e vendedores, entre visitantes e administradores... 
Em meio ao mosaico de ruídos e movimentos corporais, identifica-
mos a matéria das narrativas que conduzem ao imaginário que nos 

cerca e nos faz reconhecer Olimpio Marteleto e o Mercado Central 
como entidades nunca excludentes. Nosso primeiro passo é indagar: 
como teria Olimpio chegado ao Mercado? Desdobram-se dessa ín-
fima e tão profunda questão inúmeras outras. Por exemplo, qual era 
o contexto econômico, cultural e político que se desenrolava naquele 
período? Ao longo das narrativas, lançamos elementos para descre-
ver a inter-relação dessas questões, como uma teia estendida pelos 
corredores do Mercado Central de Belo Horizonte, substância tênue 
e quase transparente, mas ao mesmo tempo tão resistente. Quem 
passa ou passou pelos corredores do Mercado sabe bem o que signi-
fica essa teia, pois sentiu-a na própria pele a cada passo pelo labirinto 
de cheiros e cores, de gritos e toques.

Barracas de legumes no Mercado Municipal [Acervo do Mercado Central]
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Antes: a imigração italiana

Veio meu pai, que era italiano, e o irmão dele...

Olimpio Marteleto

No dia 6 de dezembro de 1888, aportava no Rio de Janeiro o vapor 
“Pacífico”, trazendo famílias de imigrantes italianos que vinham ao país em 
busca de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho, dentre elas 
a de Santo Martelletto, nascido em 1846, sua esposa, Luigia Manin, e o filho 
do casal, Antonio. Eram originários de Sarego, uma comuna da província de 
Vicenza, na região do Vêneto. Do Rio, seguiram para Minas Gerais, na região 
da Serra da Mantiqueira, e se fixaram em Sítio, hoje Antônio Carlos:

Os Martelletto vieram, então, para Minas Gerais, e ele se 
tornou, o Santo Martelletto, agricultor. Depois, foi organi-
zando a vida aqui, e ficou no Brasil, nunca se naturalizou, 
ficou na condição de italiano imigrante até morrer. Tem 
um braço da família em São Paulo, que é a irmã do Santo 
Martelletto que foi viver lá, e lá foi criando também outro 
ramo da família... Eu fui percebendo nas coisas, no gosto 
do papai – ele tomava vinho, mais tarde mudou e passou 
a tomar cerveja e ouvia muita música italiana. Quando a 
gente era criança, tinha aqueles discos de 78 rotações, pesa-
dos. Eu me lembro de que o papai colocava pilhas daqueles 
discos na vitrola... Carlo Buti era um cantor, tenor italiano 
muito famoso, cantava óperas. Papai tinha uns discos de 
ópera de Carlo Buti, ouvia, e ouvia alto. Eu me lembro que 
a gente ouvia. Ouvia porque não tinha outro jeito, tinha 
que ouvir porque era alto. Nos momentos que ele estava em 
casa, ele ouvia muita música italiana.
Acho que, com o tempo, a mineiridade foi se impregnando 
mais no papai... Em termos de recordações, objetos, muita 
coisa se perdeu, porque a gente procurava e não encontrava 
mais. Uma dessas coisas foi a coleção dos discos dele do Carlo 
Buti. (Regina Marteleto, entr., 2007)

Cópia da página do livro de registro de nascimentos e batismos da Paróquia de Sarego, Itália, 
com a data de batismo de Santo Martelletto, em 2 de junho de 1846.  [Acervo da Família]
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Documento de solicitação de Certidão de Registro de Estrangeiro de Antonio Martel-
letto, tio de Olimpio, nascido na ltália, em 1873. No documento constam os dados da 

chegada da família de Santo Martelletto ao Brasil, no porto do Rio de Janeiro, em 1888. 
[Acervo da Família]

As origens culturais do comerciante muito contribuíram para a 
compreensão de sua história, de sua personalidade marcante e decisiva 
para o Mercado Central. O percurso que leva até o Armazém Aymoré 
é marcado por um complexo de fatores históricos, políticos e sociais 
vinculados ao contexto no qual, culturalmente, está inserida a história 
de vida do personagem administrador e empreendedor. A memória do 
Mercado Central é, dessa forma, um fragmento da memória de Belo 
Horizonte e de seu comércio, das movimentações políticas e sociais das 
Minas Gerais dos séculos XIX e XX. No caso de Olimpio, um contexto 
externo à realidade local mineira deve ser recuperado e desdobrado: a 
imigração italiana para o Brasil. Como lembra o advogado que trabalhou 
durante muitos anos no Mercado Central, Sebastião Sidney Soares,  

o Sr. Olimpio é o típico italiano, um coração que não 
cabe no peito, bravo como ele só. [...] Você não podia 
contrariá-lo diretamente, tinha que ir com jeito para 
cima dele; como nós temos um gênio praticamente igual, 
nós chegamos a brigar. Mas ele tem um ‘coração’, que às 
vezes eu tinha que segurar para ele não dar as coisas 
para os outros, de tanto que o coração dele é bom. Mas se 
ele colocasse na cabeça dele que isto aqui é branco tam-
bém, não tenta tirar, não... Se vai tirar com muito jeito, 
porque, senão, você vai fazer inimizade com ele. É um 
típico italiano, bravo, esporrento; na hora que ele f icava 
bravo, sai da frente. Ele tinha uma lisura ética absoluta.  
(Sebastião Sidney, entr., 2007)

Os Martelletto seriam, então, mais outro grupo familiar daquele 
país europeu que viria para o Brasil. A princípio, a maior parte dessas 
famílias dirigia-se ao campo. Alguns grupos, porém, se deslocaram di-
retamente para as cidades – e outros posteriormente lá chegaram. Esse 
foi o percurso dos antecedentes do comerciante do Armazém Aymoré. 
Santo e Maria Luigia, que já tinham o filho Antonio, nascido na Itália, 
tiveram mais dois filhos no Brasil: Felice (Felício), nascido em 1893 e 
pai de Olimpio, e Luisa, a caçula.


