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História, Cultura, Arte e Religiosidade

History, Culture, Art and Religiosity

Ouro Preto, cidade Patrimônio Mundial

Ouro Preto, World Heritage City

Um dos conjuntos mais completos de arte barroca do
mundo se encontra em Ouro Preto. Essa arte se faz presente
nas igrejas, em esculturas de santos, anjos, cenas bíblicas,
além das pinturas e entalhes de pedra-sabão.
Ouro Preto has one of the world’s most complete baroque art complex. This art is
present on the churches through the sculptures of saints, angels and biblical scenes,
as well as in the paintings and soapstone carvings.

Ouro Preto possui 12 distritos marcados pela beleza da
arquitetura colonial, montanhas, trilhas, cachoeiras além de
artesanato e culinária típicos da região. O visitante tem a
oportunidade de percorrer caminhos da antiga Estrada Real
e encontrar paisagens como o Itacolomi, Cachoeira das
Andorinhas, Tripuí, Falcão, entre outras.

Ouro Preto has 12 districts distinguished
by beautiful colonial architecture, mountains
trails, waterfalls, handcrafts and cuisine
typical of the region. The visitors have the
opportunity to stride the paths of the ancient
Royal Road, where they can behold
wonderful natural sceneries like Itacolomy,
Cachoeira das Andorinhas, Tripuí, Falcão
and many others.

O calendário de festas e comemorações de Ouro Preto, oferece
durante todo o ano uma variedade de atrações para os visitantes.
Com influência histórica, religiosa e folclórica, as festas reúnem
participantes da própria terra e turistas em momentos de magia e
descontração. Carnaval, Semana Santa, Festival de Inverno e festas
populares como o Congado, fazem de Ouro Preto um constante
reviver da história.

55 31 3559 3290

@tur_ouropreto

The calendar of events and celebrations of Ouro Preto offers thoughout the year a
wide variety of attractions for all visitors. Bearing plenty of historical, religious and
folkloric influence, the festivities gather together locals and tourists in moments of
magic and leisure. Carnival, The Easter Week, the Winter Festival and other popular
festivities, such as the Congado (pantomimic folk dance), bring about in Ouro Preto
a constant revival of history.
Fotografias: (1) Parque Natural Municipal das Andorinhas - Pedra do Jacaré - Patrícia Souza
(2) Praça Tiradentes - Peterson Bruschi
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