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Resumo

O presente trabalho tem por objetivo a execução de um mapa turístico da

área central do município de Ouro Preto.

Sendo Ouro Preto uma cidade turística, Patrimônio Mundial da

Humanidade, foi verificada a ausência de um mapa de fácil manuseio e que forneça aos

turistas as informações principais de maneira clara e rápida.

Depois de obtidos os dados, foi decidido a execução do mapa em

camadas, da mesma maneira que ele é feito em diversos softwares do

geoprocessamento, cujo objetivo é facilitar a busca nas diversos tipos de informações

buscadas pelo turista. O tratamento gráfico das informações baseou-se nos princípios da

Teoria da Gestalt.
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Abstract

The present work has for objective the execution of a tourist map of the

central area of the city of Ouro Preto.

Being Ouro Preto a tourist city, World-wide Patrimony of the Humanity,

was verified the absence of a manuscript map easy and that it supplies to the tourists the

main information in clear and fast way.

After gotten the data, the execution of the map in layers was determined,

in the same way that it is made in diverse softwares of the geoprocessamento, whose

objective is to facilitate the fetching in the diverse types of information searched for the

tourist.  The graphical handling of the information was based on the principles of the

Theory of the Gestalt.
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1. Introdução

Ouro Preto é uma das mais importantes cidades históricas do Brasil. Com

seu conjunto urbano barroco conservado como no século XVIII, a cidade exibe entre

suas ruas estreitas e ladeiras tortuosas magníficos exemplares da arquitetura religiosa e

civil. Sede do mais importante movimento político pela independência do Brasil – a

Inconfidência Mineira, de 1789 –, a ex-Vila Rica não se restringe, em importância, aos

aspectos históricos e artísticos. A cidade também é privilegiada por sua paisagem local,

onde se destacam as cachoeiras, parques naturais e outras cidades históricas vizinhas.

Situada a 100 quilômetros de Belo Horizonte, Ouro Preto é uma cidade

turística, e com atividades econômicas que giram em torno das indústrias metalúrgicas e

de mineração.

O turismo é um dos ramos de atividades que mais cresce, a ponto de

atualmente poder se falar em uma “indústria de turismo”. Para algumas cidades o

turismo representa a maior parte da economia.

A cartografia é para o turismo de extrema importância, pois o mapa é

uma das principais ferramentas tanto para o visitante. Os mapas turísticos quando bem

elaborados passam a ser usado como base de referência, e desta maneira tornam-se

principais ferramentas para o turismo. Segundo MARTINELLI (1997, pg. 297):

� ³ A cartografia nunca deixou de estar atrelada à ciência

geográfica. Porém, mais do que nunca, hoje, deve passar a ser vista de forma

bem diferente. Não pode mais apresentar apenas mapas vistos como meras

ilustrações, desempenhando muitas vezes um papel magnético e decorativo.

Portanto,  a proposta para sistematização de uma cartografia do turismo deve

partir de uma posição crítica, de como é entendido esse importante fenômeno

social na atualidade para que ela possa verdadeiramente contribuir para o

turismo”.

Com a globalização, a comunicação e a informação tornaram-se fatores

de extrema importância, valorizando cada vez mais as variáveis espaço e tempo. Com o

desenvolvimento da tecnologia vários campos se beneficiaram desta melhoria.

Principalmente os que trabalham com a tecnologia da informação e espacial. O
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Geoprocessamento é uma das ciências que muito se desenvolveu graças aos avanços

tecnológicos trazendo melhorias, quando bem utilizado, para a cartografia.

O geoprocessamento envolve aquisição, armazenamento, manipulação,

análise e apresentação de dados georreferenciados. No presente estudo de produção

cartográfica serão utilizadas apenas as etapas de aquisição e tratamento dos dados.

O objetivo do presente trabalho é a elaboração de um produto

cartográfico, utilizando o geoprocessamento, com a finalidade de fornecer ao turista um

mapa com boa comunicação visual, facilidade de manuseio e rapidez na sua procura por

determinados pontos de interesse.
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2. Cartografia Digital

A cartografia digital surgiu graças ao desenvolvimento e aplicação de

ferramentas computacionias voltadas à manipulação de informações geográficas.

O sistema de cartografia digital pode ser compreendido como um

conjunto de ferramentas, incluindo programas e equipamentos, orientado para a

conversão para o meio digital, armazenamento e visualização de dados espaciais e que

tem com ênfase a produção final de mapas (SOARES FILHO).

A Cartografia Digital deve ser vista não apenas como um processo de

automação de métodos manuais, mas sim como um meio para se buscar ou explorar

novas maneiras de lidar com dados espaciais (TAYLOR).

Segundo MONMONIER (1982), a Cartografia Digital não deve ser

encarada apenas com um simples elo entre a cartografia tradicional e um sofisticado

processo de controle de equipamentos, mas sim como uma mudança pe processos e

conceitos, os quais permitirão a utilização de mapas como um melhor instrumento de

pesquisa, ensino e comunicação de informações, aumentando assim, conseqüentemente,

o valor de suas informações para tomada de decisões.

A Cartografia Digital apresenta muitas vantagens, mas não deixa de ter

algumas desvantagens. Segundo SOARES FILHO (2000) podemos citar como:

Vantagens da Cartografia Digital:

•  Possibilidade de ressimbolização e fácil alteração.

•  Experimentação de novas técnicas de visualização, novas

projeções cartográficas e diferentes testes de representação.

•  Aumento da produtividade

•  Ampliar a divulgação e o uso da informação geográfica pelas

novas mídias digitais, sobretudo a Internet.

•  Emprego de algoritmos de generalização permite criar mapas de

síntese regional.

•  Possibilidade de avaliação dos resultados a priori da impressão.
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•  Emprego em um SIG.

•  Revisão continuada da base de dados.

•  Maior quantidade de informação pode ser representada.

•  Derivação de outros temas a partir do processamento de mapas

digitais.

•  Criar mapas que são difíceis de se realizar por métodos

convencionais.

•  Automação de rotinas repetitivas e criação de bibliotecas de

símbolos.

Desvantagens e desafios que devem ser superados:

•  Escassez de mão de obra treinada.

•  Exige pessoal qualificado.

•  Mudança na rotina de trabalho, implicando em um investimento

em treinamento e adaptação, o que requer um tempo de maturação até que esse novo

método seja plenamente adotado.

•  Maior investimento inicial, que pode ser superado com a maior

produtividade.

•  Aprendizado continuado, posto que consiste em uma tecnologia

em constante avanço.

•  Geração de mapas de baixa qualidade, pois como os

computadores muitos se aventuram em produzir mapas sem que tenham um

conhecimento mínimo necessário de cartografia.

Da mesma maneira que a cartografia tradicional, a Cartografia Digital

necessita planejamento e envolve várias fases, meios e metodologias que devem ser

especificados em função dos recursos disponíveis, da quantidade de produtos gerados,

da estruturação da base de dados e do tipo de dado propriamente dito (DELOU et al.,

1993).

As fases da Cartografia Digital, segundo SOARES FILHO (2000) são as

seguintes:
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1. Seleção e preparo dos originais, envolvendo quando necessária

simplificação e generalização dos dados.

2. Estruturação da base de dados e simbolização, como definição da

legenda e sua tradução gráfica.

3. Estruturação dos dados para o meio digital.

4. Edição gráfica, que implica na construção da topologia (quando

for necessária) e colocação da simbolização escolhida mais os elementos de texto.

5. Preparo e obtenção das reproduções gráficas.

O mapa, além de tecnicamente perfeito, tem que cumprir sua finalidade.

É necessário um cuidado especial para que o resultado final, realmente cumpra sua

função, que é a de comunicar. O tratamento gráfico não se torna dispensável, mesmo

com toda a tecnologia.

É preciso, antes de mais nada, considerar a cartografia pertencendo a um

contexto bem específico – o da representação gráfica – dentro da comunicação visual,

setor da comunicação em geral de grande impacto na motivação do turismo

(MARTINELLI, 1997).

A representação gráfica utilizada no mapa é fator fundamental para boa

comunicação. É necessário que o mapa informe ao usuário os dados que ele procura da

maneira mais rápida e eficiente.
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3. Simbologia

A execução de um mapa é um trabalho complexo que envolve várias

etapas e vários fatores indispensáveis. A primeira etapa é a escolha do tema, o que

depende das informações obtidas.

A seguir deve-se escolher a escala e o formato do mapa. Estes fatores vão

depender para que e para quem se destina o mapa.

Outro fator de extrema importância é a escolha do fundo de mapa, assim

como os elementos a serem mapeados e o tratamento dado a eles.

São essenciais os cuidados com as referências colocadas no mapa (fonte,

escala gráfica e/ou métrica, orientação, executor, ano de realização do mapa e ano na

fonte dos dados), bem como a escolha de um título representativo e de legenda com

fontes (tamanho e tipo de letras) adaptadas à distância e leitura do observador.

(MOURA, 2001).

Um mapa bem feito deve conter: correta escolha de fundo de mapa, título

e quando necessário subtítulo, fonte da base cartográfica e dos dados utilizados,

orientação, referências de localização em coordenadas geográficas e/ou UTM, escala

gráfica e numérica, legenda.

Como o mapa é um meio de comunicação, a escolha do tratamento

gráfico para os componentes representados deve estar de acordo com os objetivos do

mesmo, propiciando fácil leitura e interpretação.

Entre os estudos de tratamento gráfico da informação destaca-se a

Gestalt, que é uma escola de psicologia alemã cujas pesquisas tem sido utilizadas em

vários campos fora da psicologia, como no campo da estética, pois seus estudos tratam

principalmente do campo da percepção visual e possuem teorias sobre adequação na

comunicação. A Gestalt afirma o princípio de que vemos as coisas sempre dentro de um

conjunto de relações.

A Teoria Geral da Gestalt  afirma que a primeira sensação já é de forma,

já é global e unificada. Não vemos partes isoladas, mas relações. Para nossa percepção,

que é resultado de uma sensação global, as partes são inseparáveis do todo.
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A Gestalt explica que mesmo com dois triângulos iguais podemos achar

que um é maior que o outro porque:

“eles são vistos na dependência de sua posição dentro do ângulo.

Não vemos partes isoladas, mas relações, isto é, uma parte na dependência de

outra parte. Para a nossa percepção, que é resultado de uma sensação global,

as partes são inseparáveis do todo e são outra coisa que não são elas mesmas

fora desse todo. O postulado da Gestalt, no que se refere a essas relações psico-

fisiologicas, pode ser assim definido: todo o processo consciente, toda forma

psicologicamente percebida, está estreitamente relacionado com as forças

integradoras do processo fisiológico cerebral”.

Para KOFKA (1935) “o porque vemos as coisas como vemos” é uma

relação entre as forças internas e forças externas.

As forças externas são as constituídas pela estimulação da retina

através da luz proveniente do objeto exterior. Essas forças tem origem no objeto

que olhamos, ou melhor, nas condições de luz em que se encontra.

As forças internas são as forças de organização que estruturam

as formas numa ordem determinada a partir das condições dadas de

estimulação, ou seja, das forças externas ““.

Os psicólogos da Gestalt definiram certas constantes das forças de

organização (padrões, fatores) nas forças internas, que se acordo com a maneira que se

ordenam ou estruturam as formas psicologicamente percebidas que explicam o porque

vemos as coisas de determinada maneira.

Estas constantes, também chamadas de Leis da Gestalt são:

1. Unidades: são todos agrupamentos apropriados. Ou ainda,

parte de um todo. São percebidos, através de relações entre os elementos que as

constituem. Podem encerrar-se em si próprias ou fazer parte de outros todos.
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Exemplo: numa figura com vários elementos iguais, cada um pode

ser visto como único, ou apenas parte do todo.

2. Segregação: contraste – formação de unidades por

diferenças de estimulação no campo visual ou na configuração do objeto.

Exemplo: quanto maior o contraste entre um elemento (a figura) e o

fundo maior será a segregação.

z z z

3. Unificação: consiste na harmonia, na ordem e no

equilíbrio visual das partes que compõe o objeto como um todo, assim como, da

coerência visual de sua linguagem formal. Os fatores de proximidade e

semelhança, geralmente, ajudam a promover e reforçar a unificação da figura. A

unificação é fundamentada nos princípios da harmonia, da ordem e do equilíbrio

visual.

Exemplo:

z       z       z       z

z       z       z       z

z       z       z       z

4. Fechamento: fator importante para a formação de

unidades. As forças de organização visual da forma dirigem-se espontaneamente

para uma ordem espacial. Obtém-se a sensação de fechamento visual pela

continuidade de elementos numa ordem estrutural definida.
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Exemplo: temos a sensação de visualização de um retângulo.

; :

9 8
5. Seqüência ou boa continuidade: É a impressão visual de

como as partes (pontos, linhas, planos, volumes, texturas, brilhos, etc) se

sucedem através da organização perceptiva da forma. É a tendência sos

elementos de acompanharem os outros, de maneira que permitam a continuidade

de um “movimento” numa direção já estabelecida, procurando alcançar a melhor

forma possível, a mais estável estruturalmente.

Exemplo:

y         y

     y      y

        y      y

                                               y

                                             y   y

                                            y      y

                                         y           y

                                       y                y

6. Proximidade: Elementos próximos uns dos outros tendem

a ser vistos juntos e, por conseguinte, a constituírem unidades.

Exemplo:

����

����

����
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7. Semelhança: A igualdade desperta a tendência de se

construir unidades, de se estabelecer agrupamentos de partes semelhantes. Em

condições iguais os estímulos mais semelhantes entre si (por peso, cor, tamanho,

forma, etc.) terão maior tendência a constituírem unidades ou agrupamentos.

Proximidade e semelhança são fatores que geralmente agem em

comum. Muitas vezes se reforçam ou se enfraquecem mutuamente na formação de

unidades ou na promoção de uma maior unificação da figura.

Exemplo: as bolinhas formam unidades mais fortes do que a

conjugação linha / bolinha.

8. Pregnância: “Qualquer padrão de estímulo tende a ser

visto de tal modo que a estrutura resultante é tão simples quanto o permitam as

condições dadas. Ou seja, quanto melhor for a organização visual da forma do

objeto e mais rápida e fácil for a compreensão da leitura, maior será o índice da

pregnância.

Este princípio abrange todos os outros. Segundo este princípio, as

forças de organização da forma tendem a se dirigir tanto quanto o permitem as

condições dadas no sentido da clareza, da unidade, do equilíbrio.

Se refere à característica do campo estimulatório no sentido de buscar

significados (ou de impregnar o campo estimulatório com uma determinado

qualidade significativa). A pregnância resulta de algumas características dos

elementos formais que poderiam ser sistematizados em: proximidade, similaridade,

movimento, direção, disposição objetiva, destino comum, experiência passada e

figura de fundo.

Exemplo:

}     } }     } }     } }     } }     }
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No presente trabalho estaremos aplicando a Teoria da Gestalt na

composição do mapa de turismo para Ouro Preto. Assim, inicialmente selecionamos

uma colação de mapas que iremos analisar com objetivo de treinamento na aplicação

dos conceitos da base teórica, e buscando verificar pontos positivos e negativos.
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4. Análise de coleção de mapas organizados

Selecionamos alguns mapas turísticos, para podermos analisar e tirar de

cada um seus pontos positivos e negativos para podermos ter uma base e informações de

como trabalhar o nosso.

4.1 – CARTA GUIDA EUROPEA

          degli Edifici di Spettacolo Del Mondo Antico

          (Airone – Consiglio d´Europa Patrimônio Archeologico)

(Guia Europeu dos Edifícios de Espetáculo do Mundo Antigo)

Foto 1: mapa degli Edifici di Spettacolo Del Mondo Antico

Neste mapa foram encontrados vários pontos positivos. O mapa possui

vários elementos indispensáveis como título, subtítulo, fonte, orientação, executor, ano

de realização do mapa e legenda.

Podemos citar ainda como pontos positivos:

− Elementos tratados em 3 dimensões, que garantem melhor relação

entre realidade e a representação gráfica.
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− Relação figura/fundo muito bem trabalhada – fundo em cor não

saturada e não primária e cor preta nos elementos pictórios. Desta maneira o fundo

não se destaca dos elementos.

− Foi usado como símbolo  “ •  “  para localizaçãode pontos

turísticos, elemento de fácil leitura, já que forma geométrica pura se destaca. O

símbolo utilizado também facilita na localização de áreas com maior concentração

dos pontos turísticos.

− O desenho da rosa dos ventos foi composta de forma muito

criativa com símbolos para o nascente e poente e para o norte foi utilizado uma

estrela representando a estrela Ursa Polar, estrela utilizada no hemisfério norte para

localizar o norte.

Como pontos negativos podemos destacar:

− Imagens usadas na tentativa de demonstrar a topografia local não

acrescenta nenhum ganho de informação. Ficou uma imagem parasita, com

aparência de símbolos amorfos, sem sentido. Na escala utilizada no mapa, quase

continental (do norte da África ao Mar Cáspio de do norte da áfrica até parte da

Nouruega), não faz sentido demonstrar a topografia.

− Os elementos não apresentam uma hierarquia com a realidade e

nem entre eles. Também não traduz uma hierarquia de valores. Da maneira como

foram colocados o s elementos não dão uma possibilidade de escolha por ordem de

importância nem dá uma percepção de tamanho entre eles.
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4.2 – PHOTO MAP

         Taos Ski Vallley

         (The Map with everthing skiers need)

(Mapa fotográfico de Taos, Vale de Esqui – Mapa com tudo necessário para

esquiadores)

foto 2 : mapa de Taos Sky Valley

Foto 3: verso do mapa de Taos com informações locais
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Trata-se de um mapa feito tendo como base uma foto aérea de uma

estação de esqui. Podemos citar como pontos positivos:

− Como a área a ser representada é pequena (aproximadamente 400

metros) a escala foi apropriada.

− O menor objeto (uma pessoa) está visível medindo 2mm, e os

símbolos gráficos facilmente identificados (3,5 mm).

− Por ter sido utilizada fotografia não houve necessidade de

codificação da realidade com  objetos gráficos.

− Os símbolos utilizados foram formas geométricas simples

(quadrado e círculo) que segundo a Gestalt ter fácil poder de visualização por serem

formas puras, e se destacar ainda mais pelo uso.

− As cores utilizadas nos símbolos são cores básicas, o mapa possui

luminosidade e apresenta texturas representativas de variáveis ambientais.

− A toponímia foi bem representada. A relação figura/fundo foi

bem trabalhada e o texto consegue se destacar bem do fundo.

− Por ser um mapa turístico o tamanho é ideal, pois é fácil manuseá-

lo. No verso contém várias informações básicas necessárias, além de outros mapas

que não são de interesse  principal, mas não deixam de ter valor para o turista que

está na região.
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4.3 – WASHINGTON UNFOLDS

Foto 4: mapa fechado de Washington

Foto 5: visão lateral de mapa de Washington, semi aberto
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Foto 5: mapa de Washington, abrindo em uma das partes, onde dá para se

ver as dobraduras.

Foto 6: mapa de Washington, mais aberto
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Foto 7: mapa de Washington

Neste mapa foram encontrados vários pontos positivos:

− tamanho do mapa é excelente para o manuseio, guarda e

transporte pelo turista.

− Como o tamanho da área é grande e não caberia com uma boa

escala na dimensão desejada, ele foi feito como um mosaico.

− A classificação de bares, hotéis, restaurantes, bares, etc. vieram

separados por segmentos do mapa, o que facilita muito a procura das informações

buscadas em cada região da cidade.

− A relação fundo/figura foi muito bem tratada. O fundo de cores

pouco saturadas não se mistura com os elementos de maior importância.

− Para os símbolos foram utilizadas formas primárias e cores

primárias e saturadas, o que chama a atenção, ocasionando assim uma excelente

visualização.

− Os edifícios mais importantes estão bem destacados, assim como

as áreas verdes.

− A toponímia também foi muito bem colocada, não disputando

com os outros elementos e nem “pesando” no mapa.
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− A gramatura do papel utilizada foi ideal pelas dobraduras do

mapa. O fato de o mapa possuir uma capa ajuda bastante na conservação do mesmo.
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4.4 – Observações gerais em mapas de turismo:

Cabe, ainda, destacar alguns resultados que MOURA e RIBEIRO (1998)

obtiveram em pesquisas junto a usuários. Segundo as autoras:

1. Na busca de uma relação entre o mapa e a realidade,

100% dos entrevistados procuram um ponto de referência que possa ser

localizado no mapa;

2. Quanto à orientação, 33% dos entrevistados não

conseguem fazer uso da rosa dos ventos, ou aplicar qualquer conhecimento

para identificar o percurso do sol e usá-lo como forma de orientação.

Somente 16% dos entrevistados mostraram algum conhecimento de

orientação, mesmo assim com dificuldade para localizar o nascente;

3. Sobre a leitura das informações contidas no mapa, 40%

dos entrevistados não conseguiram ler e interpretar o fundo de mapa, e 15%

fizeram uso desta informação com dificuldade, mesmo assim sem

conseguirem localizar regiões montanhosas e rede hidrográfica;

4. Quanto ao deslocamento ao longo do espaço usando o

mapa como fonte de informação, a maioria conseguiu se orientar bem ao se

deslocar de um ponto para outro, usando elementos de referência ou vias de

acesso;

5. As maiores reclamações quanto aos mapas foram a falta

de legenda, de escala, de estradas, assim como da localização de hotéis e

restaurantes. Reclamaram, especificamente, da falta de informações sobre a

quilometragem nas estradas;

6. Os mapas de mais fácil compreensão foram os pictóricos.

Ajudaram na interpretação dos mesmos o correto uso das cores (destacando

a relação figura/fundo), a presença de fotos e ícones bem elaborados, assim

como a descrição de pontos turísticos à parte.

Das entrevistas, foi possível concluir que os estudos de percepção

espacial e de geração de uma imagem mental do espaço pelo usuário podem

ainda explorar os conceitos desenvolvidos na década de sessenta por LYNCH, e

descritos no livro " A imagem da cidade" . Nesta obra, o autor coloca que o
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processo de orientação espacial se baseia na apreensão de referências de

imagem relacionadas às vias, aos marcos, nós ou pontos de confluência de

diretrizes, limites ou bordas da ocupação, e na identificação de agrupamentos

de elementos semelhantes, o que no caso urbano se traduz, na maioria dos

casos, em bairros.

Nota-se que o uso da orientação pelos pontos cardeais não é de

domínio público, o que talvez possa ser substituído por alguma representação

pictórica da insolação.

As formas geométricas simples são mais facilmente absorvidas

pelo olho humano, o que pode resultar em destaque, talvez não desejado, de

certos elementos. Já as formas pictóricas são mais bem recebidas pelo usuário,

pois se baseiam no uso do ícone (semelhança com o objeto) e não do símbolo

(quando a relação com o objeto é arbitrária, feita através de convenção).

Destaca-se, ainda, que na tentativa de compor o produto

cartográfico com inúmeras imagens, a relação figura/fundo foi mal trabalhada

em muitos mapas, dificultando o uso por parte dos entrevistados. Por outro

lado, o uso de formas de representação de informações como altimetria, por

utilizarem linguagem que não é de domínio pelos usuários (exemplo: graduação

da saturação de cores ou escala de cores frias/quentes), não promoveu a

transmissão da informação entre emissor e receptor, pois deveria haver um

repertório comum, ambos deveriam conhecer os símbolos utilizados na processo

de comunicação.
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5. Metodologia

Como o objetivo do presente trabalho é a execução de um mapa temático

dirigido para o turismo na cidade de Ouro Preto, a principal preocupação foi que o mapa

final fosse de fácil manuseio, fácil leitura e que fornecesse ao turista de maneira

simples, rápida e prática as informações necessárias.

Inicialmente, foi selecionada uma bibliografia envolvendo assuntos

importantes na execução do trabalho e feita uma revisão bibliográfica. Da bibliografia

foram colhidas, selecionadas e tratadas as informações que deveram constar no mapa.

Foi decidido fazer um mapa como visto em várias ferramentas do geoprocessamento, ou

seja, camadas, cuja finalidade é de ajudar ao turista em suas buscas de informações no

mapa.

A primeira camada consta do fundo do mapa. O fundo do mapa foi

obtido de uma ortofotoaérea da cidade de Ouro Preto, escala 1:10.000. Esta imagem foi

tratada no software Photoshop e depois transferida para o CorelDraw. Primeiramente foi

selecionada uma área mais central da cidade, área que possui uma maior concentração

de informações turísticas. O mapa não foi feito com toda a área da cidade, pois um dos

principais objetivos do mapa é a praticidade, o que não aconteceria se o mesmo fosse

impresso em tamanho muito grande.

Foi tomado muito cuidado com esta parte por se tratar do fundo do mapa

e conforme a simbologia escolhida, segunda a Gestalt o fundo do mapa é de extrema

importância: “A principal função do fundo é de fornecer um contexto que proporcione

profundidade para a percepção da figura, dando-lhe perspectiva, mas impondo pouco

interesse independentemente dela.” (Zanata, Andréia, 2000)

Para poder ser feita uma distinção, sendo que as áreas com vegetação

receberam uma camada de cor verde, as principais igrejas receberam uma camada de

cor rosa, os museus receberam uma camada amarela e os principais pontos turísticos, ou

que servem como pontos de localização, receberam uma camada lilás. O fundo do mapa

foi impresso em papel cochè 160mm.
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Um ponto muito importante foi a decisão de colocar o mapa invertido em

relação ao sentido Norte Sul. Sendo um mapa cujo principal objetivo é o uso turístico,

foi experimentado colocar o mapa na posição que fica mais fácil para que o visitante se

localize. O principal ponto de localização da cidade é a Praça Tiradentes e,

considerando que o turista quase sempre chega a ela vindo da rodoviária, foi colocado o

mapa nesta posição.  Foi experimentado mostrar o fundo do mapa para algumas pessoas

que conhecem a cidade e todos se confundiam, principalmente porque na posição

correta das coordenadas a Rua Direita, muito conhecida,  fica para o lado esquerdo do

mapa.

Todas as informações turísticas da cidade, como hotéis, restaurantes,

lojas, museus, comércio, artesanato, monumentos, arredores e outras foram retiradas de

sites da Internet e estão no anexo no 2.

A “segunda camada” foi obtida de cartografia digital já existente – uma

base de ruas elaborada pelo IGA/MG (1995), escala 1:10.000. Foi selecionado neste

arquivo a mesma área escolhida na ortofoto. Esta foi trabalhado no software

Microstation. Esta camada ficou responsável pela indicação das ruas com seus

respectivos nomes (das principais ruas).

Várias observações importantes podem ser feitas na colocação de nomes

nesta etapa:

A colocação do nome das ruas procurou acompanhar a orientação do

trajeto das mesmas, enquanto que o das igrejas e monumentos ficaram sempre na

horizontal.

Foram escolhidos símbolos diferentes para o leste e oeste devido à

dificuldade das pessoas, em geral, saberem identificar os pontos cardeais. Foram

colocados desenhos de um sol inteiro (nascente) e sol se escondendo atrás das

montanhas (poente). Segundo MOURA e RIBEIRO (1998) em estudo realizado junto a

usuários, a grande maioria tem dificuldade em utilizar as convenções Norte – Sul –

Leste – Oeste.

Várias das ruas da cidade possuem “apelidos”, conforme pode se

verificar no anexo um e no verso do mapa junta das informações básicas.
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Na “terceira camada” ficaram as informações sobre as igrejas e

monumentos. Considerando que as igrejas são a principal atração turística da cidade,

para elas foram feito desenhos, também no software Microstation, eles foram

transportados em extensão CGM para o CorelDraw, para serem colocados sobre o mapa

de ruas (neste nível, sem o nome das ruas, já que na sobreposição eles iriam se repetir).

A orientação pela representação mais elaborada das igrejas baseia-se no princípio da

Gestalt de aproximar ao máximo possível a representação do representado, criando

vínculos entre os ambientes virtual (mapa) e o real (cidade).

O desenho das igrejas não possui uma escala de importância nem

acompanham o tamanho real das igrejas.

Os monumentos foram indicados com letras maiúsculas e ao lado foram

indicados o que cada um deles indica.

A “Quarta camada” recebeu os hotéis e restaurantes da área central da

cidade. Como todas as outras informações, apenas os mais centrais ou mais conhecidos

estão registrados no mapa. Isto ocorre pela escala do mapa, falta de tempo para

verificação de mudanças ocorridas e por se tratar ainda de um trabalho de pesquisa no

qual ainda serão feitas entrevistas com o usuário para um melhor aproveitamento.

Os hotéis foram localizados com Ï e os restaurantes com XXXXXXXXXX. Para sua

localização foram usados indicações em numeral no alto da folha e letras no lado da

folha. As indicações com nome e telefone dos hotéis e restaurantes estão localizadas no

verso do mapa junto das informações básicas.

Foram escolhidos símbolos gráficos simples, formas puras,  o que facilita

a visualização segundo a Gestalt.

Nesta camada foram localizados serviços básicos como rodoviárias, guias

de turismo, correio, telefone, hospital, e outros. Para estes elementos foram escolhidos

números, exceto para os pontos de táxi que foram representados pela letra T e as lojas

de artesanato foram localizados com Ï.

Para cada nível de informação foram usados elementos generalizantes

pois como a quantidade de elementos era maior, seria difícil distinguir um elemento do

outro o que acabaria carregando demais o mapa.
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Nesta camada foi também colocada uma escala cujo objetivo é de noção

de proporção. Para melhor orientação foi colocado a distância entre a rodoviária e a

Praça Tiradentes, trajeto quase obrigatório na chegada á cidade. Não foram utilizadas as

tradicionais escala numérica ou a representação clássica da escala gráfica pois, segundo

MOURA e RIBEIRO (1998), a enorme maioria dos usuários de mapas não sabem como

utilizá-las.

5. 1- Esquema:

1 – Fundo do mapa com as 3 páginas impressas em papel transparente

sobrepostas.

2 – Ruas da cidade.

2

3 1
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4

5
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3 – Igrejas e monumentos

4 – Hotéis e restaurantes.

5 – Serviços e lojas

Esta idéia foi originariamente desenvolvida por RIBEIRO E MOURA

(1998) em trabalho apresentado no GISBrasil 98, e colocada em prática no presente

trabalho.
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6. ELEMENTOS DOS MAPAS

Nas tabelas abaixo estão relacionados os elementos, conforme as

respectivas categorias, que foram selecionados na relação turística (anexa) para compor

cada um dos mapas.

6.1 - Igrejas e Monumentos

IGREJAS

Símbolo Igreja Localização

Matriz de Nsa. Sra do Pilar Pça Mons. Castilho Barbosa

Matriz de Nsa. Sra. Da Conceição Praça de Antonio Dias

Nsa Sra das Mercês e Misericórdia Rua Padre Rolim

Nsa. Sra das Mercês e Perdões Rua das Mercês

Nsa. Sra. Do Rosário Largo do Rosário

Santa Efigênia Rua Santa Efigênia

São Francisco de Assis Largo Coimbra

São Francisco de Paula Rua São Francisco de Paula

São José Rua Teixeira Amaral

Nsa. Sra. Do Carmo Rua Brigadeiro Musqueira

MONUMENTOS

Símbolo Monumento Localização

A Museu do Aleijadinho Praça Antonio Dias

B Antiga Estação Ferroviária

C Casa dos Contos Rua São José

D Cinema e Auditório Praça Reinaldo Alves de Brito

E Escola de Minas Praça Tiradentes

F Escola de Farmácia Rua Costa Sena
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H Heliporto – Morro da Forca Rua Xavier da Veiga

M Museu da Inconfidência Praça Tiradentes

O Museu do Oratório Rua Brigadeiro Musqueira

P Praça e Estátua Tiradentes Praça Tiradentes

T Teatro Rua Brigadeiro Musqueira

S Prédio da Antiga Santa Casa Rua Padre Rolim

6.2 – Hotéis e Restaurantes

HOTÉIS

Símbolo Hotel Localização

• Solar Nsa. Sra. Do Rosário Rua Getúlio Vargas, 270 (35515200)

• Pousada do Mondego Largo Coimbra, 38 (355120400

• Luxor Pousada Ouro Preto R. Dr. Alfredo Baeta, 16 (35512244)

• Grande Hotel Ouro Preto R. Senador R. Lagoa, 164 (35511488)

• Hotel Colonial Trav. Pde Camilo Veloso, 26 (35513133)

• Pousada Casa dos Contos R. Camilo do Brito, 21 (35511148)

• Pouso do Chico Rei R. Brigadeiro Musqueira,90 (35511274)

• Pousada Mezanino R. Senador Rocha Lagoa, 131 (35511289)

• Pousada Itacolomi R. Antonio Pereira, 43 (355112891)

• Pousada Hospedaria Antiga R. Xavier da Veiga, 13 (35512203)

• Pousada Clássica R. Conde de Bobadela (35511111)

• Hotel Pousada Casa Grande R. Cons. Quintiliano, 96 (35514314)

• Pousada Ouro Preto Lg. Music. José A. Costa, 72 (35513081)

RESTAURANTES

Símbolo Restaurante Localização

; Acaso 85 Largo do Rosário, 85

; Café e Cia Rua São José, 187
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; O Inconfidentes Rua Conde Bobadela, 40

; O Profeta Rua Conde Bobadela,

; Ouro Grill Rua Senador Rocha Lagoa, 61

; Restaurante Pizzaria Ouro Preto Praça Tiradentes, 68

; Restaurante Casa do Ouvidor Rua Conde Bobadela, 42

; Restaurante Casa dos Contos Rua Camilo de Brito, 21

; Restaurante Casa Grande Praça Tiradentes, 84

; Restaurante Chafariz Rua São Jose, 167

; Restaurante Pizzaria Satélite Rua Conde Bobadela, 97

; Restaurante Lê Coq Dor Rua Getúlio Vargas, 270

; Restaurante Piacere Rua Getulio Vargas, 241

; Restaurante Taberna Luxor Rua Dr. Alfredo Baeta, 16

; Restaurante Deguste Rua Coronel Alves, 13

; Restaurante Sabor das Gerais Rua João Batista Fortes, 9

; Restaurante Thay Praça Tiradentes, 12

; Restaurante Tudo a Kilo Rua Diogo Vasconcelos, 116

6.3 – Serviços e Lojas

SERVIÇOS

Símbolo Serviços Localização

1 Rodoviária 3559-3255

2 Informações Turísticas 3559-3269 / 35593201

3 Posto Fale Fácil (telefone) 35511020

4 Correio 35511855

5 Farmácia 35515978

6 Bancos vários

7 Posto Policial 193

T Pontos de táxis 35511248 (24 horas)



� �

LOJAS

Símbolo Lojas Localização

• Brasil Gemas Praça Tiradentes, 74

• Casa das Pedras Praça Tiradentes, 95

• Cooperativa de Artesãos Praça Tiradentes, 39

• Grupiara Pedras Praça Tiradentes, 124

• Minas Gemas Praça Tiradentes, 62

• Barrocarte Jóias Rua Conde Bobadela, 4

• Candeia Artesanato Rua Conde Bobadela, 12

• Best Seller Rua Cláudio Manoel, 7

• Feira de Pedra Sabão Largo Coimbra

• Amazônia Artesanato Travessa Arieira, 7

• Ita Gemas Rua Conde Bobadela, 139

• Serjô Rua São José, 123

• Vela Ouro Preto Largo do Rosário, 23

• Milagre de Minas Pedra Sabão Rua Antonio de Albuquerque, 14
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7. CONCLUSÃO

Com o protótipo ponto, podemos concluir que os objetivos iniciais foram

alcançados, embora algumas modificações sejam indicadas, para seu melhor

funcionamento.

Devido ao tempo limitado para entrega da monografia do curso de

especialização em geoprocessamento, não foi possível efetuar testes com os usuários, o

que é de fundamental importância para verificação do grau de acertividade do mapa

frente aos usuários.

Essas pesquisas serão feitas posteriormente, para verificarmos se o

visitante teve facilidade em localizar pontos turísticos de referência da cidade, os pontos

cardeais, e principalmente o fato do mapa estar em posição inversa (sul para a parte de

cima).

Outro problema verificado no protótipo, foram as cores com que foi

tratado o fundo do mapa. A cor verde utilizada para mostrar as áreas com vegetação na

cidade, apresentou uma variedade de tons, que pode confundir como áreas com mais ou

menos vegetação, o que não era a intenção. Este problema pode ser resolvido com um

maior investimento em plotagens, impressões e teste com usuários.

Uma outra alteração a ser feita, seria tentar focalizar uma área menor da

cidade, (uma área ainda mais central), ampliando o desenho, pois a adoção de tamanho

pequeno para o mapa, para melhor manuseio, trouxe como conseqüência o fato de que,

quando fechada as quatro camadas em cima do fundo do mapa, as informações se

confundem.

Deve-se comentar, também, que a montagem das camadas foi feita de

forma manual, o que resulta em qualidade que poderia ser melhorada. O protótipo, para

virar objeto de uso e divulgação, deveria ser construído com recursos de corte,

dobraduras e colagem com qualidade de editora.

Apesar destas observações, foi considerado que o presente trabalho teve

seu objetivo alcançado, e que o geoprocessamento, aqui representado pelos recursos de

cartografia digital e tratamento gráfico, é de extrema importância para mais um campo,

o turismo e para a execução de mapas temáticos.
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Anexo 1: DENOMINAÇÃO TRADICIONAL DAS RUAS

Como várias outras cidades, em Ouro Preto as ruas ostentam placas com os

respectivos nomes, mas, boa parte da população, não lês dá atenção. Os nomes das ruas nem

sempre batem com os indicados pelas placas.

DENOMINAÇÃO OFICIAL DENOMINAÇÃO TRADICIONAL

Rua Conde de Bobadela Rua Direita

Rua Senador Rocha Lagoa Rua das Flores

Praça Reinaldo Alves de Brito Praça do Cinema

Praça Silviano Brandão Largo da Alegria

Rua Alvarenga Rua das Cabeças

Rua Cláudio de Lima Beco dos Bois

Rua Randolfo Bretãs Rua das Escadinhas

Rua Antônio de Albuquerque Rua da Glória

Praça Barão do Rio Branco Praia do Circo

Rua Conselheiro Quintiliano Lages

Rua Cláudio Manoel Rua do Ouvidor

Rua Coronel Alves Rua do Carmo

Rua Henri Gorceix Rua Nova

Rua Salvador Trópia Beco da Ferraria

Rua Carlos Tomaz Rua do Gibu

Rua Henrique Adeodato Cruz das Almas

Praça Cesário Alvim Praça da Estação

Rua Dom Silvério Palácio Velho

Rua Teixeira Amaral Ladeira São José

Rua Donato da Fonseca Ponte Seca

Rua Pandiá Calógeras Ladeira do Gambá
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Anexo 2: INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

HISTÓRIA

Ouro Preto nasce com a descoberta do ouro. Antes mesmo de 1700, o espírito de aventura e o ímpeto pela
riqueza fácil levam à região centenas de aventureiros, em sua maioria portugueses e paulistas (chamados
bandeirantes). Segundo a lenda, ao meter a gamela no Ribeirão Tripuí para matar sua sede, um homem encontra
no fundo algumas pedras negras e resolve guardá-las. De volta a Taubaté, em São Paulo, de onde partira sua
bandeira, repassa as pedras a outro homem, e estas chegam às mãos do então governador do Rio de Janeiro,
Artur de Sá e Menezes. Num gesto despretensioso, o governador leva à boca uma das pedras e, trincando-a com
os dentes, identifica o tão cobiçado metal.
A notícia logo se espalha e com ela o registro de que o achado de ouro teria ocorrido nas proximidades de uma
formação rochosa chamada pelos índios de Pico do Itacolomi. Inúmeras expedições partem em busca do famoso
local, mas sem sucesso retornam ao ponto de partida. Até que em 1698 o paulista Antônio Dias de Oliveira
alcança a região do Itacolomi e, descobrindo um veio riquíssimo, resolve se estabelecer, mandado buscar
amigos e parentes em Taubaté.
A partir daí, aumenta o número de bandeiras que se dirigem à região. O metal é abundante, encontrado no leito e
às margens dos rios e na encosta dos morros. Em sinal de devoção cristã e agradecimento, os bandeirantes
erguem rústicas capelas em adobe e palha. Numa dessas construções, possivelmente a atual Capela de São João
Batista, o Padre João de Faria Fialho celebra a primeira missa da região. A atividade mineradora torna-se
naturalmente a mais importante, e a inexistência de trabalho agrícola provoca fome e faz com que muitos
aventureiros abandonem seus achados e retornem às suas terras de origem, retardando a efetiva ocupação do
território.
Apesar dos problemas de alimentação, novos aventureiros alcançam o eldorado. Entre 1708 e 1709, paulistas —
os primeiros descobridores da região — se revoltam contra os forasteiros, em sua maioria portugueses, baianos e
pernambucanos. A rivalidade entre os dois grupos e a preponderância administrativa dos paulistas, que fazem a
distribuição de veios de ouro, culmina na Guerra dos Emboabas. Liderados pelo comerciante português Manuel
Nunes Viana, os forasteiros saem vitoriosos, tornando mais democrática a aventura do ouro.
Após o conflito, incrementa a vida da localidade o desenvolvimento de incipientes arraiais mineradores: Padre
Faria, Antônio Dias, Paulistas, Bom Sucesso, Taquaral, Sant' Ana, São João, Ouro Podre, Piedade, Ouro Preto e
Caquende. A cada dia os pequenos arruamentos ganham novas edificações, e o comércio surge com certa
intensidade, dando configuração urbana à primitiva região mineradora. O visível crescimento desses arraiais
leva o governador da capitania Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho a criar, em 1711, Vila Rica.
O arraial do Ouro Podre é o que mais prospera. O comerciante português Pascoal da Silva Guimarães enriquece
com o ouro encontrado nas encostas do morro do Ouro Podre, tornando-se seu maior explorador. Indignado com
o início do controle português e a cobrança de impostos, que exigia o recolhimento da quinta parte do ouro
extraído aos cofres da Coroa, incita a rebelião conhecida como Sedição de Vila Rica. Para pôr fim ao
movimento, o governador Dom Pedro de Almeida, Conde de Assumar, toma medidas drásticas: manda prender
e enforcar Felipe dos Santos, fiel partidário de Pascoal da Silva, e incendeia o arraial do Ouro Podre, conhecido
ainda hoje como Morro da Queimada.
Com o correr do tempo, os arraiais mineradores crescem e a distância que os separa diminui. Os arraiais de
Antônio Dias e Ouro Preto se unem no morro de Santa Quitéria, onde hoje está a Praça Tiradentes. A rua
principal toma sentido longitudinal, ligando as três colinas que vão formar a futura cidade de Ouro Preto:
Cabeças, Praça Tiradentes e Santa Efigênia e, mais abaixo, o Padre Faria. O arraial de Ouro Preto forma com o
de Antônio Dias o núcleo de Vila Rica, impondo seu nome, que tem origem nas primeiras descobertas do metal
precioso.
De 1730 a 1760, a produção aurífera atinge seu apogeu. Sabe-se que entre 1735 e 1751 o quinto do ouro chegou
a 34.275 quilos, o que leva à soma de 2.142 quilos recolhidos por ano pela Coroa. Essa é a fase gloriosa de Ouro
Preto, assinalada por suas sofisticadas construções e festas barrocas. A mais famosa delas foi o Triunfo
Eucarístico procissão que trasladou o Santíssimo Sacramento da Igreja de Nossa Senhora do Rosário para a
Matriz de Nossa Senhora do Pilar, por ocasião de sua inauguração. A riqueza e a pompa do cortejo foram
minuciosamente descritas pelo cronista Simão Ferreira Machado, revelando o fausto da vida social da época.
Ao final do governo Gomes Freire, em 1763, já se vislumbra a decadência do ouro e o iminente colapso
econômico. As dificuldades de se extrair mais ouro levam o governo português a criar novos impostos, sem se
preocupar em dinamizar a economia colonial. Alguns anos depois, o novo governador de Vila Rica, Visconde de
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Barbacena, toma a si a missão de lançar a derrama, imposto compulsório sobre os rendimentos atrasados do
quinto do ouro, que, em 1788, ultrapassavam oito mil quilos.
O inconformismo com a situação econômica, as informações sobre as revoltas na França e na América do Norte
e a ideologia iluminista infiltrada na sociedade mineradora fazem nascer no seio de Vila Rica a consciência
revolucionária. As camadas mais abastadas — comerciantes, intelectuais e militares — conspiram e tramam a
conjuração mineira em favor do ideal libertário, visando à separação da colônia de Portugal e à proclamação da
independência. Mas o movimento, que ficou conhecido como Inconfidência Mineira, é frustrado pela denúncia
do Coronel Joaquim Silvério dos Reis ao Visconde de Barbacena em 1789. Faziam parte do movimento Tomás
Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Cônego Luís Vieira da Silva,
Franscisco Paula Freire de Andrade, José Álvares Maciel e os padres José de Oliveira Rolim e Carlos Correia de
Toledo, além do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Como mostra da força repressora da Coroa,
os líderes do movimento são punidos com o exílio, e Tiradentes é condenado à morte. Enforcado e esquartejado
no Rio de Janeiro, sua cabeça ficou exposta em Vila Rica, na atual Praça Tiradentes. Os padres cumpriram pena
em conventos de Lisboa e os demais participantes foram banidos para a África.
No início do século XIX, a principal atividade do país é a agricultura, com a introdução da lavoura de café em
São Paulo e nos estados do sul. Vila Rica deixa de ser a referência econômica do país, mas continua
politicamente ativa. Em 1823, é elevada a capital da Província de Minas Gerais, passando a se chamar Imperial
Cidade de Ouro Preto. Sua vocação cultural é reforçada com a criação de duas escolas de nível superior: a
Escola de Farmácia, em 1839, primeira da América Latina, e a Escola de Minas de Ouro Preto, criada por ato de
Dom Pedro II, em 1876, e implantada pelo francês Claude-Henri Gorceix. Com a proclamação da República, em
1889, Ouro Preto permanece como capital de Minas Gerais até 1897, quando é inaugurada Belo Horizonte,
planejada e construída para esse fim. A partir daí, a cidade esvazia-se por completo. Além dos setores
administrativos e econômicos, famílias inteiras transferem-se para a nova capital, deixando para trás memórias
de um passado glorioso.
A perda do papel administrativo de sede do Estado será fato de grande importância para a conservação das
feições urbanas da antiga Vila Rica, que, sem a necessidade do acelerado crescimento imposto às capitais
brasileiras no século XX, mantém praticamente inalterado seu conjunto arquitetônico, artístico e natural. Em
1924, a cidade é visitada pelos modernistas Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral,
acompanhados do poeta francês Blaise Cendrars. Esses artistas agitavam o país com sua nova estética, lançada
na Semana de 22, em São Paulo, que mudaria definitivamente os padrões da arte no Brasil. A visita serviu para
revalorizar o barroco como estilo nacional, despertando o interesse pela figura de Aleijadinho no país e no
mundo. Desde então, e sobretudo após a criação da Universidade Federal de Ouro Preto, em 1969, a cidade
mantém sua vocação artística e cultural graças às suas escolas centenárias, aos festivais de arte e à realização de
festas tradicionais.
Ao longo dos anos, a preocupação com a preservação de Ouro Preto se concretizou através de sucessivas
medidas oficiais. Em 1931, o prefeito João Batista Ferreira Velloso proíbe construções que alterem o 'facies'
colonial da cidade. Dois anos depois, é decretada Monumento Nacional, sendo inscrita em 1938 no Livro de
Tombo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN. Em 1944, ano do bicentenário do
poeta e inconfidente Tomás Antônio Gonzaga, a criação do Museu da Inconfidência reforça a relevância
histórica e artística de Ouro Preto no cenário nacional. Em 1980, após importantes estudos feitos por uma equipe
de especialistas vinculados à Unesco, a cidade é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

DDD (031)
DDI  55 + 31 + Número Local
CEP 35.400-000
Voltagem Elétrica 110 volts
Aniversário da Cidade 8 de julho
Padroeira Nossa Senhora do Pilar

INFORMAÇÕES DA CIDADE
 Localização
Serra do Espinhaço, Zona Metalúrgica de Minas Gerais (Quadrilátero Ferrífero)
Coordenadas Geográficas
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Latitude S. 20º 23' 28"
Longitude W. G. 43º 30' 20"
Altitude 1.150 metros
Ponto mais elevado Pico do Itacolomi, 1.772 metros
Área 1.274 km2
População 62.483 habitantes
Clima: Úmido, característico das regiões montanhosas com chuvas durante os meses de dezembro e março
Temperatura: Mínima 6º (julho) - Máxima 28º (janeiro)
TOMBAMENTOS
Monumento Nacional Decreto nº 22.928, de 12/07/1933 / SPHAN - Processo nº 70-T, Inscrição nº 39, Livro de
Belas Artes, fl. 8, de 20/04/1938.
Monumento Mundial: Unesco, 02/09/1980.
DISTRITOS
Ouro Preto é distrito-sede e nome do município que possui onze distritos:
. Amarantina ( 25 km )
. Antônio Pereira ( 16 km )
. Cachoeira do Campo ( 18 km )
. Engenheiro Correia ( 30 km )
. Glaura ( 26 km )
. Miguel Burnier ( 40 km )
. Rodrigo Silva ( 18 km )
. Santa Rita de Ouro Preto ( 30 km )
. Santo Antônio do Leite ( 25 km )
. Santo Antônio do Salto ( 35 km )
. São Bartolomeu ( 15 km )
ACESSOS E DISTÂNCIAS
Principais rodovias: BR-356 e MG-030
Capitais brasileiras (mais próximas)
. Belo Horizonte ( 96 km )
. Rio de Janeiro ( 482 km )
. São Paulo ( 635 km )
. Brasília ( 860 km )
. Vitória ( 467 km )
. Curitiba ( 1.094 km )
. Salvador ( 1.480 km )
. Recife ( 2.088 km )
Cidades históricas mais próximas
. Mariana ( 13 km )
. Itabirito ( 43 km )
. Congonhas ( 135 km )
. São João Del Rei ( 230 km )
. Sabará ( 123 km )
. Tiradentes ( 246 km )
. Santa Bárbara ( 85 km)
ATIVIDADES ECONÔMICAS
Turismo
Setor em franca expansão, voltado para a formação e qualificação da cidade como pólo de turismo cultural.
Mineração e Metalurgia
Principais Companhias:
. Alcan Alumínio do Brasil
. Companhia Vale do Rio Doce
. Samarco
. Samitri
. Ferteco
EDUCAÇÃO
Nível Superior
Universidade Federal de Ouro Preto / UFOP
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Cursos Engenharia Civil, Metalúrgica, Geológica, de Minas, Ambiental, Controle e Automação, de
Produção, Farmácia, Bioquímica, Nutrição, Química Industrial, Física. Licenciatura em Educação Musical,
Ciências Biológicas, Letras, Computação, Filosofia, Turismo, Direito, Matemática, Direção Teatral, História,
Bacharelado em Ciências Biológicas, História e Direito
Reitoria
Endereço Rua Diogo de Vasconcelos, 122 – Pilar
(031) 559.1215 e 559.1518
Funcionamento 2ªf a 6ªf, das 9h às 12h e 14h às 18h
Unidades Acadêmicas
. Escola de Minas e Metalurgia - (031) 559.1530 /1531 /1526
. Escola de Farmácia e Bioquímica - (031) 559.161630/1628
. Instituto de Ciências Humanas e Sociais - (031) 557.1322
. Instituto de Filosofia, Arte e Cultura - (031) 559.1726
. Campus Universitário - (031) 559.1100
Nível secundário
Escola Técnica Federal de Ouro Preto / CEFET
Cursos Mineração, Metalurgia, Edificações, Computação e Desportos
Pós segundo grau - Turismo, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho
Endereço Rua Pandiá Calógeras, 898 - Vila Itacolomy - (031) 551.1622
Funcionamento 2ªf a 6ªf, das 7h às 17h

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
BUREAU DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA
Iniciativa da Associação Comercial, Sebrae e Prefeitura Municipal
Endereço Rua Cláudio Manuel, 61
Telefone (0xx31) 3559-3201
Telefax (0xx31) 3559-3201
Funcionamento Diariamente, das 8h às 18h.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Endereço Rua Cláudio Manoel, 61 – Centro
Telefone (0xx31) 3559-3215
Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
GUIAS DE TURISMO
Endereço Praça Tiradentes, 41 – Centro
Telefone (0xx31) 3559-3269
Funcionamento Diariamente, das 8h às 20h.
Endereço Rua Padre Rolim, s/nº
Telefone (0xx31) 3551-2504
Funcionamento Diariamente, das 8h às 20h.
TRANSPORTE
TERMINAL RODOVIÁRIO 8 DE JULHO
Endereço Rua Padre Rolim, 661 - São Cristóvão
Telefone (0xx31) 3559-3225
Serviços Venda de passagens com saídas de Ouro Preto e Belo Horizonte; Plataformas para ônibus de turismo
(A, B, C e D); Central de Informações Turísticas - CIT; Telefones públicos com sistema DDD e DDI; Sanitários
com banho; Lojas de artesanato e lanchonetes.
Funcionamento Diariamente, das 5h às 23h.
HELIPORTO ASSIS CHATEAUBRIAND
Endereço Morro da Forca
Administração Gabinete do Prefeito
Praça Barão do Rio Branco, 12
Telefone (0xx31) 3559-3230 e (0xx31) 3559-3240
AEROPORTOS
Tancredo Neves (Belo Horizonte)
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EMPRESAS DE ÔNIBUS / LINHAS RODOVIÁRIAS
Viação Pássaro Verde (0xx31) 3551-1081
Ouro Preto / Belo Horizonte
Ouro Preto / Brasília
Viação Útil (0xx31) 3551-3166
Ouro Preto / Rio de Janeiro
Viação São Geraldo / Itapemirim (0xx31) 3551-1864
Ouro Preto / Vitória
Ouro Preto / Guarapari
Ouro Preto / Cachoeiro do Itapemirim
Ouro Preto / Marataízes
Coletivos Cristo Rei (0xx31) 3551-1777
Ouro Preto / Barbacena (via Conselheiro Lafaiete)
Ouro Preto / Conselheiro Lafaiete
Ouro Preto / Itabira
Ouro Preto / Itabirito
Ouro Preto / Ipatinga
Ouro Preto / São Paulo (via Aparecida do Norte)
Ouro Preto / São Paulo (via Barbacena e São João del-Rei)
Ouro Preto / São Paulo (via BH Shopping)
Transcotta (0xx31) 3551-2385 / 3551-2991 / 3551-6096
Ouro Preto / Mariana
Ouro Preto / Piranga
Ouro Preto / Ponte Nova
LINHAS DISTRITAIS
Empresa: Coletivos Cristo Rei
Telefone: (0xx31) 3551-1864
Ouro Preto / Cachoeira do Campo
Ouro Preto / Rodrigo Silva
Ouro Preto / Santo Antônio do Leite (via Cachoeira do Campo)
Ouro Preto / São Bartolomeu (via Cachoeira do Campo e Glaura).
Empresa: Transcotta
Telefone: (0xx31) 3551-2385 / 3551-2991 / 3551-6096
Ouro Preto / Lavras Novas
Ouro Preto / Santo Antônio do Salto
Ouro Preto / Cachoeira do Campo
Ouro Preto / São Bartolomeu
Ouro Preto / Glaura
Ouro Preto / Santo Antônio do Leite
Ouro Preto / Rodrigo Silva
Ouro Preto / Amarantina
LINHAS INTERNAS DE ÔNIBUS
Empresa: Turin
Telefone: (0xx31) 3551-1650
Circular Centro Histórico
Saída: Rodoviária
Chegada: Padre Faria
Saída: Bairro Vila Aparecida
Itinerário: Centro/ Rodoviária/ Bairro Veloso/ Centro/
Chegada: Bairro Piedade
Saída: Rodoviária
Itinerário: Bairro Jardim Alvorada/ Vila São José/ Centro
Chegada: Padre Faria
Microônibus para City Tour em Ouro Preto e distritos
Empresa: Transcotta
Telefone: (0xx31) 3551-2385 / 3551-2991 / 3551-6096
Linhas Urbanas:
- Bairro Veloso / Centro / Saramenha de Cima
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- Rodoviária / Centro / Campus Universitário
- Centro / Campus Universitário / Bairro Bauxita
- Bairro Veloso / Rodoviária / Centro / Bairro Bauxita / Bairro Nossa Senhora do Carmo
- Bairro Veloso / Rodoviária / Centro / Morro São Sebastião
- Bairro Veloso / Rodoviária / Centro / Morro Santana
- Bairro Veloso / Rodoviária / Centro / Taquaral
- Bairro Veloso / Rodoviária / Centro / Bairro Santa Cruz
PONTOS DE TAXI
Endereço Praça Tiradentes
Telefone (0xx31) 3551-1248 e 3551-1977
Funcionamento 24 horas.
Endereço Praça Reinaldo Alves de Brito
Telefone (0xx31) 3551-1165 e 3551-1626
Funcionamento Diariamente, 5h às 23h.
Endereço Largo de Coimbra
Telefone (0xx31) 3551-2824
Funcionamento Diariamente, 5h às 23h.
Estação Ferroviária
Endereço Praça Cesário Alvim
Telefone (0xx31) 3551-2123
Funcionamento Diariamente, 5h às 23h.
Terminal Rodoviário
Endereço Rua Padre Rolim
Telefone (0xx31) 3551-2675
Funcionamento Diariamente, das 6h às 22h.
Saramenha
Endereço Rua Domingos Mendes
Telefone (0xx31) 3551-2260
Bauxita
Endereço Rua João Pedro da Silva
Telefone (0xx31) 3551-2740
Funcionamento Diariamente, das 7h às 23h.

COMUNICAÇÕES
Correios e Telégrafos
Endereço Rua Conde Bobadela, 55 – Centro
Telefone (031) 551-1855
Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 13h.
Endereço Rua Getúlio Vargas, 233 - Rosário
Telefone (031) 551-1020
Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Posto Telefônico Fale Fácil
Endereço Rua Getúlio Vargas, 233 – Rosário
Telefone (031) 551-1020
Especialidade Ligações telefônicas nacionais e internacionais.
Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; sábado, das 8h às 12h.
Telefonia celular
A cidade opera com sistema de telefonia celular.

SAÚDE
HOSPITAIS
Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto
Endereço
Telefone (0xx31) 3551-1133 e 3551-3224
Funcionamento Plantão 24 horas.
PRONTO SOCORRO
Unidade de Pronto Atendimento – UPA
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Endereço Rua Mecânico José Português, s/nº - São Cristóvão
Telefone (0xx31) 3559-3255
Funcionamento Plantão 24 horas.
POSTOS DE SAÚDE
Nos distritos, existem postos de atendimento para pequenas emergências

SEGURANÇA
POLÍCIA MILITAR
Endereço Rua Henrique Adeodato, 174 - Centro
Telefone (031) 551-3253 e 190 (atendimento 24h).Funcionamento Plantão 24 horas.
POLÍCIA CIVIL E DELEGACIA DE TRÂNSITO
Endereço Av. Juscelino Kubitschek, 63 - Saramenha
Telefone (031) 551-3222 e 194 (atendimento 24h).
Funcionamento Plantão 24 horas.
CORPO DE BOMBEIROS
Endereço Rua Conselheiro Santana, 14 – Pilar
Telefone (031) 551-2346 e 193 (atendimento 24h).
Funcionamento Plantão 24 horas.

ATRAÇÕES TURÍSTICAS

ARREDORES E NATUREZA
PARQUE ESTADUAL DO ITACOLOMI
O Parque do Itacolomi está situado em área de grande beleza natural. A paisagem é marcada por inúmeras
formações rochosas, entre elas o Pico do Itacolomi, nascentes de rios e vegetação de florestas. Abriga diversas
espécies animais, algumas delas ameaçadas de extinção. Área 7.542 hectares - Altitude média 1.500 metros
Localização Serra do Itacolomi, ao sul da Serra do Espinhaço
Administração Instituto Estadual de Florestas - IEF - (031) 330.7013 e fax (031) 330.7014
Informações Rua Xavier da Veiga, 309 Centro - (031) 551.1544 ramal 236
PARQUE MUNICIPAL DA CACHOEIRA DAS ANDORINHAS
O Parque possui cachoeiras, piscinas naturais e área de 'camping'. A cachoeira que dá nome ao parque está no
interior de uma formação rochosa semelhante a uma gruta e é assim chamada por abrigar grande quantidade de
andorinhões-de-coleira no verão. Área 314 hectares - Altitude média 1.300 metros.
Localização Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das Andorinhas
Administração Diretoria de Meio Ambiente - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social / PMOP
Rua Mecânico José Português, s/nº - São Cristóvão - (031) 551.1544 ramal 212 e 279
ESTAÇÃO ECOLOGICA DO TRIPUÍ
A estação foi criada para preservar o Peripatus acacioi, raro animal invertebrado, considerado um fóssil vivo.
Abriga outras espécies ameaçadas de extinção, entre elas, a lontra , o macaco sauá e o pavó (pavãozinho do
mato). Área 392 hectares - Altitude média 1.100 metros.
Localização Vale do Córrego Tripuí
Administração Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - (031) 334.3775 e fax (031) 344.1863
Informações Caixa Postal 116 - Ouro Preto, MG
ESTRADA REAL
Vestígios da antiga estrada que ligava Minas ao Rio de Janeiro ainda podem ser encontrados pelos arredores de
Ouro Preto. Pontes, cascatas e vegetação bastante preservada formam bela paisagem e propiciam um agradável
passeio com banhos de cachoeira.
Localização Estrada Ouro Preto-Ouro Branco
CACHOEIRA DO CASTELINHO
Próxima ao povoado da Chapada, a Cachoeira do Castelinho exibe paisagem singular, com a bela Serra de
Lavras Novas ao fundo. A água cai de uma altura de aproximadamente 10 metros sobre um paredão de pedras,
formando grande poço para banho.
Localização Chapada
CACHOEIRA DO FALCÃO
Situada na estrada para o distrito de Santa Rita de Ouro Preto, é das mais procuradas da região. A água cai de
uma altura de aproximadamente 6 metros, formando um lago com uma agradável praia. Mais abaixo, há outros
poços menores.
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Localização Estrada Ouro Preto-Santa Rita de Ouro Preto
CACHOEIRA DOS TRÊS MOINHOS
Também na estrada para o distrito de Santa Rita, três quedas d'água se formam sucessivamente, dando nome à
pequena Cachoeira dos Três Moinhos. Atraente pela facilidade de acesso e curta distância de Ouro Preto.
Localização Estrada Ouro Preto-Santa Rita de Ouro Preto
MORRO DA QUEIMADA
Ruínas, bocas de minas e moinhos do antigo Arraial do Ouro Podre formam interessante conjunto, valorizado
pela paisagem natural. As ruínas permitem visualizar a formação dos primeiros núcleos mineradores, que deram
origem a Vila Rica.
Localização Morro da Queimada, arredores de Ouro Preto
JARDIM BOTÂNICO
Ainda restam ruínas do antigo Jardim Botânico de Vila Rica, que formam curiosa paisagem à entrada da cidade.
Criado por determinação real em 1798, tinha por objetivo cultivar espécies vegetais nativas e exóticas, como a
amoreira, para criação de bicho-da-seda, e o chá-da-índia..
Localização Passa Dez, entrada de Ouro Preto
MINA DO CHICO REI
Mina de ouro do século XVIII. Escavada artesanalmente, possui 80 km2 de bifurcações distribuídas em cinco
andares. Uma galeria de 1.500 metros, iluminada em toda sua extensão, leva ao Salão dos Cristais. Segundo a
lenda, foi doada a Chico Rei e sua tribo pelo português Henrique Lopes de Araújo.
Localização Rua Dom Silvério, 108 - Antônio Dias
Ingresso US$ 2.00
Visitação Diariamente, das 8h às 17h
MINA DA FERRARIA
Antiga mina de exploração de ouro que serviu também ao abastecimento de água na época colonial. O
encanamento original em pedra-sabão está em perfeito estado de conservação. A principal galeria encontra-se
iluminada num percurso de 60 metros.
Localização Rua Salvador Trópia, 181 - Centro - (031) 551.2058
Ingresso US$ 1.00
Visitação Diariamente, das 12h às 18h
MINA DA PASSAGEM
Antiga mina de ouro situada em Passagem de Mariana, a dez quilômetros de Ouro Preto. A galeria principal dá
acesso a um salão com bonito lago subterrâneo, a 315 metros de profundidade. Seu maquinário antigo revela o
intenso trabalho de mineração realizado a partir de 1819.
Localização Rua Eugênio E. Rapallo, 192 - (031) 557.5000 - Distrito de Passagem de Mariana – Mariana
Ingresso R$ 15,00 (preços especiais para grupos de escolas e de agências de turismo)
Visitação Diariamente, das 9h às 17h30m
MIRANTE
Pequena área com patamar murado, na subida para o Morro São Sebastião, de onde se avista toda a cidade - das
Cabeças ao Padre Faria.
Localização Ladeira João de Paiva - Morro São Sebastião

MONUMENTOS

MONUMENTOS CIVIS
PALÁCIO DOS GOVERNADORES
Escola de Minas e Metalurgia
Construído para abrigar os governantes de Minas Gerais, do período colonial, a partir de Gomes Freire de
Andrade, à República. Com a mudança da capital para Belo Horizonte, em 1898, passou a abrigar a Escola de
Minas e à Metalurgia de Ouro Preto.
Construção 1741
Autor do projeto  José Fernandes Pinto Alpoim
Arrematante Manuel Francisco Lisboa
Localização Praça Tiradentes, 20 – Centro
Utilização Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto
CASA DE CÂMARA E CADEIA
Museu da Inconfidência
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Foi construída para sediar a estrutura administrativa, política e judiciária de Vila Rica. Embora seja conhecida
como a primeira edificação em estilo neoclássico de Minas Gerais, guarda características barrocas
especialmente em portas e janelas.
Construção 1784 a 1846
Autor do projeto  C. Manuel Ribeiro Guimarães
Localização Praça Tiradentes, s/nº - Centro
Utilização Museu da Inconfidência
Visitação 3ªf a domingo, das 12h às 17h
CASA DOS CONTOS
Construída para ser residência e sede dos negócios de João Rodrigues de Macedo, administrador dos impostos
da Capitania de Minas. Seguiu curiosamente os padrões barrocos, embora sua construção seja posterior à da
Casa de Câmara e Cadeia.
Construção Concluída em 1787
Autor do projeto José Pereira Arouca (atribuição)
Localização Rua São José, 12 – Centro
Utilização Museu, Centro de Estudos do Ciclo do Ouro e Agência da Receita Federal
Ingresso US$ 0.80
Visitação 3ªf a sábado, das 12h30m às 17h30m; domingo e feriado, 8h30m às 13h30m
CASA DA ÓPERA DE VILA RICA
Teatro Municipal de Ouro Preto
É o mais antigo teatro em funcionamento na América Latina, tendo se destacado entre as casas do gênero em
Minas. É Formou sua própria companhia de artistas e produziu espetáculos diversificados, incluindo óperas,
oratórias e comédias.
Construção Concluída em 1770
Construtor  José de Souza Lisboa
Localização Rua Brigadeiro Musqueira, s/n – Centro
Capacidade 400 pessoas
Ingresso US$ 1.00
Visitação Diariamente, das 12h30m às 17h30m
ESTÁTUA DE TIRADENTES
A estátua foi erigida segundo decreto de 1891 da Constituinte Mineira e inaugurada em 21 de abril de 1894. O
italiano Virgilio Cestari é o autor do projeto. As peças em granito foram feitas no Rio de Janeiro e os
ornamentos em bronze, na Argentina.
Localização Praça Tiradentes - Centro
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
Grandes festejos marcaram a inauguração da estação e do ramal ferroviário em 1888, com a presença do
imperador D. Pedro II e da Princesa Isabel, além de outros convidados ilustres.
Localização Praça Cesário Alvim, 102 - Barra
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
Grandes festejos marcaram a inauguração da estação e do ramal ferroviário em 1888, com a presença do
imperador D. Pedro II e da Princesa Isabel, além de outros convidados ilustres.
Localização Praça Cesário Alvim, 102 - Barra

PONTES
Os vários córregos e ribeirões que acompanham o traçado sinuoso da cidade deram origem à construção de
diversas pontes. Inicialmente feitas de madeira, foram sendo reconstruídas em pedra de cantaria, a partir do
governo Gomes Freire. Em suas liras 'Marília de Dirceu', o poeta Tomás Antônio Gonzaga cita as três pontes
que levavam à casa de sua amada.
PONTE DO PILAR
Uma das mais antigas pontes da cidade, construída em alvenaria de pedra sobre o córrego de Ouro Preto ou do
Xavier. Possui um único arco em pedra de cantaria, passeios em lajes de pedra e calçamento original tipo pé-de-
moleque (foto).
Construção 1757 Arrematante Francisco Esteves
Localização Rua do Pilar - Pilar
PONTE DO ANTÔNIO DIAS
É a única ponte romana existente na cidade, construída sobre o córrego de Antônio Dias. É Terceira ponte citada
por Gonzaga, ficou conhecida como 'Ponte de Marília' ou 'Ponte dos Suspiros'.
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Construção 1745 a 1757
Autor do projeto  José Antônio Ribeiro Guimarães
Construtor  Manuel Francisco Lisboa
Localização Entre a Praça de Antônio Dias e o Largo de Marília - Antônio Dias
PONTE DO ROSÁRIO
Também chamada de Ponte do Caquende, por estar construída sobre o córrego de mesmo nome. É a primeira
ponte citada por Gonzaga, já que antigamente a entrada da cidade se fazia pelo bairro das Cabeças (foto).
Construção 1753
Arrematante Antônio da Silva Herdeiro
Localização Rua Bernardo Guimarães - Rosário
PONTE DOS CONTOS
Construída sobre o córrego do Xavier a partir de planta vinda de Portugal. Recebeu esse nome por estar próxima
à Casa dos Contos, da qual se podem ver os belos arcos de alvenaria de pedra argamassada. É a segunda ponte
citada por Gonzaga.
Construção 1744
Autor  do projeto Antônio Leite Esquerdo
Localização Rua São José - Centro
PONTE DA BARRA
Segundo o historiador Diogo de Vasconcelos, está assentada sobre o ribeirão do Funil, onde foram encontradas
as pedras escuras que, examinadas pelo governador Arthur de Sá e Menezes, se revelaram ouro do mais puro
quilate.
Construção 1806
Arrematante José Ferreira Santiago
Localização Rua Antônio Martins - Barra
PONTE SECA
É assim chamada por causa do aterro construído sobre o córrego que ligava o Largo do Rosário à antiga Rua da
Glória, hoje Antônio de Albuquerque. O parapeito construído em pedra atinge 10 metros de altura, sob o qual se
estende calçamento original tipo pé-de-moleque.
Localização Rua Donato da Fonseca - Rosário
PONTE DO PADRE FARIA
Construída junto à Capela do Padre Faria, sobre o córrego de mesmo nome, em quartzito do Itacolomi.
Construção 1750
Arrematante Antônio Fernandes Barros
Localização Rua Padre Faria - Padre Faria
PONTE DO PALÁCIO VELHO
Construída sobre o antigo córrego do Sobreira, que liga a Praça de Antônio Dias à Mina da Encardideira.
Localização Rua Dom Silvério - Antônio Dias
PONTE DO FUNIL
Construída sobre o córrego de mesmo nome, próxima à Estação Ferroviária de Ouro Preto.
Localização Entre a Rua Diogo de Vasconcelos e a Praça Cesário Alvim - Barra

CHAFARIZES
No período colonial, o abastecimento de água se fazia por meio dos chafarizes públicos, mandados construir
pelos governadores em locais de maior aglomeração urbana. Estas construções canalizavam a água de grandes
mananciais, sendo distribuída à população por bicas ou carrancas que jorravam dia e noite. Recolhida em um
tanque de pedra, a água servia também aos animais. Diferenciam-se uns dos outros por seus detalhes
arquitetônicos, executados em alvenaria de pedra, dotando a paisagem urbana de agradáveis monumentos.
CHAFARIZ DOS CONTOS
O Chafariz dos Contos é o mais belo de Ouro Preto, construído em estilo barroco genuinamente português. Há
nele uma inscrição latina que significa 'Povo que vai beber, louva de boca cheia o Senado, porque tens sede e ele
faz cessar a sede'.
Construção 1745
Arrematante João Domingues da Veiga
Localização Praça Reinaldo Alves de Brito - Centro
CHAFARIZ DO LARGO DE MARÍLIA
Assim chamado por estar construído junto ao local onde existiu a casa de Marília de Dirceu. Obra típica do
gosto barroco, apresenta vários elementos próprios do estilo: conchas, volutas e folhas de acanto (foto).
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Construção 1758
Autor  do Projeto Manuel Francisco Lisboa (atribuição)
Localização Largo de Marília
CHAFARIZ DO PASSO DE ANTÔNIO DIAS
Risco existente no Senado serviu à construção deste chafariz e ao da Rua da Glória, que se diferenciam apenas
pela colocação das pinhas laterais. Recebeu esse nome por estar defronte ao Passo do Pretório.
Construção 1752
Localização Praça de Antônio Dias - Antônio Dias
CHAFARIZ DA RUA DA GLÓRIA
Construído a partir do risco existente no Senado para a fonte do Passo de Antônio Dias (foto).
Construção 1752
Arrematantes Antônio Fernandes de Barros e Antônio da Silva Herdeiro
 Localização Rua Antônio de Albuquerque - Pilar
CHAFARIZ DO ALTO DA CRUZ
Risco de autoria de Manuel Francisco Lisboa e busto feminino em pedra-sabão atribuído a seu filho, Antônio
Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Considerado o primeiro trabalho do artista, realizado quando ele tinha apenas
19 anos.
Construção 1757
Autor do projeto  Manuel Francisco Lisboa (atribuição)
Localização Rua do Resende - Alto da Cruz
CHAFARIZ DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE ANTÔNIO DIAS
Construído junto à parede externa da Matriz, em dimensões reduzidas, apresenta elementos tipicamente
barrocos: volutas, concha e cruz.
Localização Rua Bernardo de Vasconcelos - Antônio Dias
CHAFARIZ DA RUA BARÃO DO OURO BRANCO
Próximo ao oratório de mesmo nome, possui duas belas carrancas sobrepostas a um retângulo em pedra de
cantaria.
Construção 176
Localização Rua Barão do Ouro Branco - Antônio Dias
CHAFARIZ DA PRAÇA TIRADENTES
Compõe a fachada da Casa de Câmara e Cadeia. Deve ter sido modificado posteriormente para abrigar o
medalhão oval sobre o qual há uma inscrição datada do Império.
Localização Praça Tiradentes - Centro
CHAFARIZ DO ALTO DAS CABEÇAS
Construído junto ao muro do adro da Igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Possui interessante
composição formada por dois peixes entrecruzados, esculpidos em pedra-sabão.
Construção 1763
Arrematante Francisco de Lima Cerqueira
Localização Igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos - Cabeças
CHAFARIZ DO PILAR
Possui elementos característicos deste tipo de construção: carrancas, tanque horizontal com dois poços e pinhas
laterais (foto).
Localização Praça Américo Lopes - Pilar
CHAFARIZ DO ROSÁRIO
Bastante desfigurado, foi transferido em 1830 para local mais próximo da Igreja do Rosário. Assemelha-se ao
Chafariz da Rua das Flores.
Localização Largo do Rosário - Rosário
CHAFARIZ DA RUA DAS FLORES
Chamado também de Chafariz do Quartel ou dos Cavalos, por ter sido construído nas proximidades do quartel
de cavalaria, hoje Escola Estadual Dom Pedro II (foto).
Construção 1746
Arrematante Antônio Leite Esquerdo
Localização Rua Senador Rocha Lagoa - Centro
CHAFARIZ DO SOBRADO DAS LAJES E DO CAMINHO DAS LAJES
Localizados bem próximos um do outro no antigo Caminho das Lajes, hoje acesso à BR-356, que liga Ouro
Preto a Mariana. Encontram-se bastante descaracterizados.
Localização Rua Conselheiro Quintiliano - Antônio Dias
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CHAFARIZ DO LARGO FREI VICENTE BOTELHO
Localiza-se junto ao simpático casario do Largo Frei Vicente Botelho (foto).
Localização Largo Frei Vicente Botelho - Antônio Dias
CHAFARIZ DA BARRA
Bastante descaracterizado, apresenta interessante piso à moda de um tabuleiro de xadrez.
Localização Praça Prefeito Amadeu Barbosa - Barra
CHAFARIZ DA COLUNA
Totalmente desfigurado, não possui tanque nem bicas.
Localização Rua Alvarenga - Cabeças

MUSEUS
MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE ANTÔNIO DIAS
Um dos templos mais importantes de Ouro Preto, por sua qualidade arquitetônica e esplêndida ornamentação
interna. Representa o estilo joanino, característico da segunda fase do barroco mineiro.
Construção 1727
Autor do projeto  Manuel Francisco Lisboa
Localização Praça de Antônio Dias - Antônio Dias
Ingresso US$ 1.00 (válido também para o Museu do Aleijadinho e Igreja São Francisco de Assis).
Visitação 3ªf a domingo, das 8h às 11h45m e 13h30m às 16h45m
IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Obra-prima do período rococó no Brasil. Reúne trabalhos de dois grandes artistas mineiros: Antônio Francisco
Lisboa, o Aleijadinho (arquitetura, escultura, talha e ornamentação) e Manuel da Costa Ataíde (pintura e
douramentos).
Construção 1766 a 1810
Autor do projeto  Manuel Francisco Lisboa
Localização Praça de Antônio Dias - Antônio Dias
IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS E PERDÕES (Mercês de Baixo)
Em 1760, a primitiva capela do Senhor Bom Jesus dos Perdões foi vendida à Irmandade de N. Sra. das Mercês.
Conta-se que um nobre paulista assassinou a filha noiva por suspeita de infidelidade. Condenado, sua esposa
mandou erigir capela ao Senhor Bom Jesus.
Construção Concluída em 1773
Localização Rua das Mercês – Centro
Visitação Sábado e domingo, das 10h às 14h
IGREJA SANTA EFIGÊNIA
Segundo a lenda, foi construída por Chico Rei, escravo que conquistou sua liberdade, a do filho e a de outros
negros explorando a Mina da Encardideira. Apresenta elementos da cultura africana (búzios, chifres de carneiro
e cabra, marcas de iniciação) inseridos em sua magnífica talha barroca.
Construção 1720 a 1785
Mestres-de-obras Manuel Francisco Lisboa e Antônio da Silva
Talha Francisco Xavier de Brito
Localização Rua Santa Efigênia - Alto da Cruz
Visitação 3ªf a domingo, das 8h às 12h
MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO PILAR
Construída quase ao mesmo tempo que a outra matriz, a de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias.
Inaugurada em 1733, por ocasião do Triunfo Eucarístico. Considerada a expressão máxima de opulência e
dramaticidade do barroco. Desde maio de 2000 abriga o Museu de Arte Sacra de Ouro Preto.
Construção 1731
Autor do projeto  Pedro Gomes Chaves (atribuição)
Localização Praça Monsenhor Castilho Barbosa – Pilar
Ingresso US$ 1.00 (válido também para a Igreja de São Francisco de Paula, Igreja de Nossa Senhora do Carmo
e Museu de Arte Sacra)
Visitação 3ªf a domingo, das 9h às 10h45m e 12h às 16h45m
IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO
A Igreja do Carmo é das mais requintadas do Brasil. A poderosa Ordem Terceira do Carmo reuniu os melhores
artistas da região para a construção de seu templo, que inaugura o estilo rococó em Minas.
Construção 1766 a 1772
Autor do projeto  Manuel Francisco Lisboa
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Localização Rua Brigadeiro Musqueira – Centro
Visitação 3ªf a domingo, das 13h às 16h45m
IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Construída em substituição à capela de 1709. Seu curioso traçado circular, formado por três ovais intersecantes,
apresenta semelhanças formais com as igrejas do norte europeu. No Brasil, há similar apenas na cidade de
Mariana.
Construção 1785
Localização Largo do Rosário - Rosário
IGREJA DO BOM JESUS DE MATOZINHOS (ou de São Miguel e Almas)
A capela foi construída em devoção ao Senhor de Matozinhos, a São Miguel e Almas, a Maria, José e
Santíssimos Corações de Jesus. Apresenta magnífica portada com escultura em pedra-sabão do Aleijadinho e,
no interior, pinturas atribuídas a Manoel da Costa Ataíde.
Construção 2ª metade do século XVIII
Localização Rua Alvarenga - Cabeças
IGREJA DE SÃO JOSÉ
Destaca-se dos demais templos de Ouro Preto pela curiosidade de seu frontispício, que possui terraço com
balaustrada em pedra-sabão em torno da torre central. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, foi juiz da
Irmandade e contribuiu para a sua construção.
Construção 1752 a 1811
Autor do risco do retábulo da capela-mor e da torre Antônio Francisco Lisboa
Localização Rua Teixeira Amaral - Centro
IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS E MISERICÓRDIA (Mercês de Cima)
Fundada em meados do século XVIII, a confraria de Nossa Senhora das Mercês funcionava na Igreja de São
José. Em 1771, resolveu construir seu próprio templo, cujo projeto foi alterado para abrigar apenas uma torre -
(tendências do século XIX).
Construção 1771
Autor do risco da fachada Manuel Francisco de Araújo (atribuição)
Localização Rua Padre Rolim - Centro
IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
É a mais recente igreja de Ouro Preto. Embora sua construção tenha se prolongado por quase um século, É o
projeto do sargento-mor Francisco Machado da Cruz manteve-se praticamente inalterado.
Construção 1804 a 1898
Autor do projeto  Francisco Machado da Cruz
Localização Proximidades da Rua Padre Rolim – Centro
Ingresso US$ 1.00 (válido também para a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, Igreja de Nossa Senhora do Carmo
e Museu de Arte Sacra)
Visitação 3ªf a domingo, das 9h às 11h15m e 13h30m às 16h45m
MATRIZ DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Situada no distrito de Cachoeira do Campo, a Matriz, com seus retábulos em arquivoltas concêntricas,
representa exemplo máximo de talha ornamental do estilo nacional português, característico da primeira fase do
barroco.
Construção Anterior a 1725
Localização Praça Felipe dos Santos - Distrito de Cachoeira do Campo
Visitação 2ªf a 6ªf, das 13h às 17h
CAPELA DE SÃO JOÃO BATISTA
Considerado o mais antigo templo de Ouro Preto, apresenta, em versão singela, características do estilo nacional
português, da primeira fase do barroco mineiro. Acredita-se que nela o Padre João de Faria Fialho rezou a
primeira missa da região, em 1699.
Construção Início do século XVIII
Localização Morro da Queimada, arredores de Ouro Preto
Informações Paróquia de Santa Efigênia - (031) 551.1257
CAPELA DE SANT' ANA
Construída em pedra de cocar, a capela marca o início da fundação de Ouro Preto. Os altares laterais, feitos
posteriormente, apresentam exemplares das primeiras talhas da região.
Construção Anterior a 1720
Localização Morro da Queimada, arredores de Ouro Preto
Informações Paróquia de Santa Efigênia - (031) 551.1257
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CAPELA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE
É a última das capelas construídas na Serra de Ouro Preto. Apresenta inovação em relação às capelas de São
João e Sant' Ana: portas, janelas e outros detalhes arquitetônicos construídos em pedra de cantaria.
Construção 1720
Localização Morro da Queimada, arredores de Ouro Preto
Informações Paróquia de Santa Efigênia - (031) 551.1257
CAPELA DO BOM JESUS DAS FLORES DO TAQUARAL
Das primitivas capelas, é a que menos sofreu interferências de novos estilos de época. Apresenta magníficas
pinturas ilusionistas nos forros da nave e capela-mor e talha característica do estilo joanino, da segunda fase do
barroco mineiro.
Construção 1748
Localização Rodovia dos Inconfidentes, km 4 – Taquaral
Informações Paróquia de Santa Efigênia - (031) 551.1257
CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO PADRE FARIA
Em 1740, abrigou a confraria dos brancos, expulsa pelos pretos da Irmandade do Rosário, sendo reedificada e
enriquecida nesta época. A sineira lateral e a cruz pontificial são acréscimos posteriores à construção. Possui
esplêndidos retábulos barrocos.
Construção 1710
Localização Rua Padre Faria - Padre Faria
Informações Paróquia de Santa Efigênia - (031) 551.1257
CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Portugueses da Irmandade Dolorosa de Braga construíram sua capela com doações, pois gozavam de grande
prestígio na comunidade mineradora. Anualmente, a Paróquia de Antônio Dias realiza nela o Centenário das
Dores.
Construção 1788
Localização Rua Dr. Tenente Pereira Filho - Antônio Dias
Informações Paróquia de Antônio Dias - (031) 551.3282
CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO
A sineira lateral, destacada do corpo da capela, representa uma inovação em relação às construções anteriores,
que seguiam o padrão arquitetônico maneirista em suas fachadas: porta principal, duas janelas e óculo.
Construção Século XVIII
Localização Morro de São Sebastião
Informações Paróquia do Pilar ( (031) 551.4735
CAPELA DO SENHOR DO BONFIM
Foi bastante descaracterizada pelas várias alterações sofridas ao longo dos anos. Serviu a uma antiga função
sinistra: nela, os condenados à morte pela forca ouviam missa por sua alma.
Construção Início do século XVIII
Localização Rua Antônio de Albuquerque – Pilar
Informações Paróquia do Pilar ( (031) 551.4735

MUSEUS
MUSEU DE ARTE SACRA DE OURO PRETO
Inaugurado em maio de 2000, o museu conta com um acervo de 400 peças feitas dos séculos XVII a XIX. São
imagens, banquetas, documentos e até vestimentas que, dividas em oito vitrines temáticas, recontam a história
da antiga Vila Rica.
Localização igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar
Ingresso R$ 3 (com meia entrada para estudantes)
Visitação terça-feira a domingo, das 9h às 10h45 e 12h às 16h45
MUSEU DA INCONFIDÊNCIA
Inaugurado em 1944, ano do bicentenário de nascimento do poeta Tomás Antônio Gonzaga, reúne documentos e
objetos que evocam a Inconfidência Mineira e obras diversas do patrimônio histórico e artístico de Minas
Gerais. Obras do Aleijadinho estão reunidas em uma sala especial.
Localização Praça Tiradentes, 139 - Centro - (031) 551.1121
Visitação 3ªf a domingo, das 12h às 17h30m
CASA DOS CONTOS
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Um dos mais belos exemplares da arquitetura civil do período colonial. Possui salas de exposição permanente
com mobiliário e objetos dos séculos XVIII e XIX, documentos manuscritos e mostra numismática. Hoje abriga
o Centro de Estudos do Ciclo do Ouro e a Agência da Receita Federal.
Localização Rua São José, 12 - Centro - (031) 551.1444
Visitação 3ªf a sábado, das 12h30m às 17h30m; domingo e feriado, 8h30m às 13h30m
MUSEU DE MINERALOGIA
O museu foi montado a partir de 1877 com minerais trazidos pelo francês Henri Gorceix, fundador da Escola de
Minas e Metalurgia de Ouro Preto. O acervo reúne mais de 20 mil amostras do mundo inteiro. Em 1984, sala
especial foi organizada sob moderna concepção museológica.
Localização Praça Tiradentes, 20 - Centro - (031) 551.1530
Visitação 2ªf a 6ªf, das 12h às 17h; sábado, domingo e feriado, 9h às 13h
MUSEU DAS REDUÇÕES
Quatro irmãos, inspirados nos museus de Haya, na Holanda, e de Londres, na Inglaterra, criaram o museu
confeccionando réplicas reduzidas dos principais monumentos históricos nacionais com o mesmo material
empregado na construção dos edifícios originais.
Localização Rua A, 131 - (031) 553.5183 - Distrito de Amarantina
Visitação 4ªf a 2ªf, das 9h às 17h30
MUSEU CASA GUIGNARD
Inaugurado em 1987, reúne mostra significativa da obra do pintor modernista Alberto da Veiga Guignard, que
viveu em Ouro Preto entre 1961 e 1962. Apaixonado pela antiga Vila Rica, deixou várias obras que mesclam a
habilidade de seu traço ao lirismo da paisagem mineira.
Localização Rua Conde de Bobadela, 110 – Centro
Visitação 3ªf a 6ªf, das 10h às 12h e 13h às 18h; sábado, domingo e feriado, 9h às 15h.
MUSEU DO ALEIJADINHO
Instalado na sacristia da Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, reúne obras do maior escultor
brasileiro do período barroco - Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
Localização Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias (sacristia)
Visitação 3ªf a domingo, das 8h às 11h45 e 13h30 às 16h45
MUSEU DO ORATÓRIO
O acervo de oratórios da colecionadora Ângela Gutierrez é uma mostragem da fé brasileira, e especialmente
mineira, inserida no cotidiano dos anos setecentos e oitocentos, numa tentativa de amoldar a beleza estética aos
usos e costumes da época da formação de uma sociedade tipicamente religiosa.
Localização Antiga casa do Noviciado na Igreja de Nossa Senhora do Carmo.
FARMÁCIA MAGALHÃES
Réplica de uma farmácia típica do século XIX, possui belos frascos, porcelanas e antigos equipamentos
farmacêuticos.
Localização Rua Costa Sena, 171 - Centro - (031) 559.1663 ramal 236

HOTÉIS E POUSADAS
ESTALAGEM DAS MINAS GERAIS
Endereço Rodovia dos Inconfidentes, km 87
Telefone (031) 3551-2122
Fax 3551-2709
Home Page www.sescmg.com.br
Equipamentos e serviços Restaurante, salão de café, piscina, sauna, quadras poliesportivas, salão de jogos, sala
de ginástica, sala de lareira, sala de televisão, boate, salão de convenções, sala de carteado, lavanderia,
estacionamento, quarto p/ deficiente físico, auditório p/ 250 pes. Convênio com o SESC.
Apartamentos e bangalôs Televisão com circuito interno de vídeo e antena parabólica, som ambiente, telefone
DDD, frigobar.
Capacidade 150 pessoas (97 apartamentos e 4 suítes)
Cartões de crédito American Express, Credicard, Diners, Sollo, Mastercard e Visa.
Preço para duas pessoas R$ 131(apartamento standard) e R$ 200 ap. luxo (desconto p/ grupos e congressos
HOTEL POUSADA DO ARCANJO
Endereço Rua São Miguel Arcanjo, 270
Telefone (0xx31) 3551-4121
Fax 551-4887
E-mail arcanjohotel@hotmail.com
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Equipamentos e serviços Estacionamento, serviço de copa, scotch bar, elevador, sala de estar com lareira
Apartamentos Internet, telefone
Capacidade 66 pessoas (24 apartamentos)
Cartões de crédito todos
Preço para duas pessoas R$ 90
POUSADA TURISMO
Endereço Rua João Pedro da Silva, 111
Telefax (0xx31) 3551.3322
Equipamentos e serviços Lavanderia e estacionamento coberto, ant. parabólica e aquecimento central.
Apartamentos Frigobar, TV e ventilador
Capacidade 48 pessoas (8 apartamentos e 6 quartos)
Cartão de crédito não aceita
Preço para duas pessoas R$ 40 a R$ 60
SOLAR NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Endereço Rua Getúlio Vargas, 270 - Rosário
Telefone (0xx31) 3551-5200
Fax (0xx31) 3551-4288
Home Page http://www.bis.com.br/~rosario
E-mail rosario@bis.com.br
Equipamentos e serviços Restaurante, scotch bar, salão de chá, sauna, piscina e estacionamento.
Apartamentos Ar condicionado, frigobar e televisão a cabo, tel. DDD, aquecimento central.
Capacidade 61 pessoas (37 apartamentos)
Cartões de crédito American Express, Credicard, Diners, Sollo e Visa.
Preço para duas pessoas R$ 158 a R$ 194 (desconto p/ congresso e grupos)
POUSADA DO MONDEGO
Endereço Largo do Coimbra, 38 - Centro
Telefone (0xx31) 3551-2040
Fax (0xx31) 3551-3094
Home page www.roteirosdecharme.com.br
Equipamentos e serviços Restaurante, bar, sala de reuniões empresariais, sala de chá, sala de leitura, galeria de
artes, exposição de jóias, loja de artesanato e conveniência, lavanderia e estacionamento coberto. Centro de
convenções p/ 50 pessoas.
Apartamentos Frigobar, televisão, telefone DDD e cofre.
Capacidade 48 pessoa (22 apartamentos e 2 suítes)
Cartões de crédito American Express, Credicard, Diners, Visa, Sollo e Mastercard.
Preço para duas pessoas R$ 136 a R$ 171 (preço especial para grupos e congressos)
CASA FIGUEIRA DA FOZ
Endereço Rua Bernardo Vasconcelos, 46 - Antônio Dias
Telefone (0xx31) 3551-2528
Fax (0xx31) 3551-3094
Equipamentos e serviços Lavanderia e estacionamento fechado.
Apartamentos (tipo studio) Sala e copa com utensílios, calefação (sob demanda), frigobar, televisão, telefone e
cofre.
Capacidade 13 pessoas (06 apartamentos)
Cartões de crédito American Express, Credicard, Diners, Sollo, Mastercard e Visa.
Preço para duas pessoas R$ 103
LUXOR POUSADA OURO PRETO
Endereço Rua Dr. Alfredo Baeta 16 - B. Antônio Dias
E-mail ouropreto@luxorhotels.com.br
Telefone (0xx31) 3551-2244
Equipamentos e serviços Restaurante, estacionamento fechado, salão de jogos e scotch bar.
Apartamentos Televisão, frigobar, telefone.
Capacidade 08 apartamentos e 08 suites.
Cartões de crédito American Express, Credicard, Diners, Sollo, Visa e Mastercard.
Preço para duas pessoas R$ 107
GRANDE HOTEL DE OURO PRETO
Endereço Rua Senador Rocha Lagoa, 164 - Centro
Telefone (0xx31) 3551-1488 e 3551-5028
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Home Page http://www.hotelouropreto.com.br
Equipamentos e serviços Restaurante, sala de jogos, salão de convenções com equipamento audiovisual,
lavanderia e estacionamento coberto c/ manobrista, Auditório p/200 pes. aquecimento central.
Apartamentos Frigobar, televisão, telefone e som ambiente.
Capacidade 127 pessoas (17 apartamentos e 17 suites)
Cartões de crédito American Express, Credicard, Diners, Sollo , Visa e Mastercard.
Preço para duas pessoas a partir de R$ 88
HOTEL POUSADA CASA GRANDE
Endereço Rua Conselheiro Quintiliano, 96 - Centro
Telefone (0xx31) 3551-4314
Equipamentos e serviços Tarifador automático para ligações telefônicas, lavanderia e estacionamento coberto
c/ manobrista
Apartamentos Banho com aquecimento central, frigobar e televisão.
Capacidade 49 pessoas (21 apartamentos e 2 suítes)
Cartões de crédito American Express, Credicard, Diners, Sollo e Visa.
Preço para duas pessoas R$ 75 a R$ 97
CAPRICHO ASTURIANO
Endereço Rua Violeta, 79 - Santo Antônio do Leite
Telefone (0xx31) 3553-4110
Equipamentos de serviços restaurante, estacionamento, piscina, sauna, lareira, lojas, galeria, scotch bar, quadra
esportiva, sala jogos , auditório e centro de convenções p/ 60 pessoas.
Capacidade 08 suítes
Cartões de créditos American Express
Preço para duas pessoas R$ 80
POUSADA TOLEDO
Endereço Rua Cons. Quintiliano, 395
Home page www.toledo.art.br
E-mail toledo@feop.com.br
Telefone (0xx31) 3551-3366
Fax (0xx31) 3551-5915
Equipamento e serviços telefone e estacionamento
Apartamento TV e mini bar
Capacidade 60 pessoas (13 apartamentos)
Cartões de crédito não aceita
Preço para duas pessoas R$ 70
POUSO DOS GUIMARÃES
Endereço Rua Salvador Trópia, 138
Telefone (0xx31) 3551-1508
Equipamentos e serviços cofre, aquecimento central e scotch bar
Apartamento Mini bar e TV
Capacidade 9 pessoas (3 apartamentos e 1 suite)
Cartões de crédito Não aceita cartões de crédito
Preço para duas pessoas R$ 70
HOTEL COLONIAL
Endereço Travessa Padre Camilo Veloso, 26 - Centro
E-mail colonial@ouropreto.feop.com.br
Telefone (0xx31) 3551-3133
Fax (0xx31) 3551-3361
Equipamentos e serviços Lavanderia estacionamento fechado c/ manobrista.
Apartamentos Frigobar, televisão, videocassete e telefone DDD.
Capacidade 42 pessoas (18 apartamentos e 5 suites)
Cartões de crédito Visa, Credicard, Sollo, American Express e Mastercard.
Preço para duas pessoas R$ 70
POUSADA CASA DOS CONTOS
Endereço Rua Camilo de Brito, 21 - Centro
Telefax (0xx31) 3551-1148
Equipamentos e serviços Restaurante, lavanderia antena parabólica e estacionamento fechado.
Apartamentos Frigobar e televisão
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Capacidade 32 pessoas (8 apartamentos)
Cartão de crédito não aceita
Preço para duas pessoas R$ 70
HOTEL PRISKAR DA BARRA
Endereço Rua Antônio Martins, 98 - Barra (a 400 m da praça Tiradentes)
Telefax (0xx31) 3551-2666
Equipamentos e serviços sala de sinuca, antena parabólica, cofre, lavanderia e estacionamento fechado coberto
c/ manobrista , aquecimento central.
Apartamentos Frigobar, televisão, telefone, circulador de ar e som ambiente.
Capacidade 65 pessoas (15 apartamentos)
Cartões de crédito Mastercard, Diners e Visa
Preço para duas pessoas R$ 70
HOTEL SOLAR DAS LAJES
Endereço Rua Conselheiro Quintiliano, 604 - Lajes
Telefax (0xx31) 3551-3388
Home page http://www.solardaslajes.com.br/
Equipamentos e serviços Restaurante, piscina, lavanderia estacionamento fechado,
antena parabólica e cofre.
Apartamentos Frigobar e televisão.
Capacidade 35 pessoas (11 suítes e 05 quartos)
Cartões de crédito Visa
Preço para duas pessoas R$ 66
POUSO DO CHICO REI
Endereço Rua Brigadeiro Musqueira, 90 - Centro
Telefone (0xx31) 3551-1274
Equipamentos e serviços Estacionamento, aquecimento central e lareira.
Apartamentos TV
Capacidade 11 pessoas (03 apartamentos e 03 quartos)
Cartão de crédito não aceita
Preço para duas pessoas R$ 66
APART-HOTEL FLOMON
Endereço Rua Alvarenga, 130
Telefone (0xx31) 3551-4233
Equipamentos e serviços estacionamento coberto e tv
Capacidade 75 pessoas (15 suites)
Cartões de créditos Dinner, Credicard e Visa
Preço para duas pessoas R$ 65
POUSADA RECANTO DAS MINAS
Endereço Rua Manganês, 287 - São Cristóvão
Telefone (0xx31) 3551-3003 e 3551-3181
Equipamentos e serviços Restaurante, piscina, sauna, sala de jogos, sala p/ convenções cap. 120pes., quadra de
areia para peteca, lavanderia e estacionamento.
Apartamentos Frigobar e televisão.
Capacidade 100 pessoas ( 30 apartamentos)
Cartões de crédito não aceita
Preço para duas pessoas R$ 50 a R$ 60 (baixa temporada) e R$ 90 a R$100 (alta temporada)
POUSADA MESANINO
Endereço Rua Senador Rocha Lagoa 131
Telefone (0xx31) 3551-1289
Equipamentos e serviços antena parabólica, frigobar, telefone e estacionamento coberto
Apartamento TV
Capacidade 30 pessoas (7 apartamentos e 2 quartos)
Cartões de créditos não aceita
Preço para duas pessoas R$ 60
PENSÃO BRUMANA
Endereço Rua Dr. Pacifico Homem, 66
Telefone (0xx31) 3551-2595
Equipamentos e serviços TV a cabo, telefone DDD e centro convenções p/ 40 pessoas
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Capacidade 08 quartos
Cartões de créditos Não aceita cartões de crédito
Preço para duas pessoas R$ 60
POUSADA ITACOLOMI
Endereço Rua Antônio Pereira, 43
Telefone (0xx31) 3551-2891
Equipamentos e serviços Antena parabólica telefone DDD, lojas e estacionamento fechado.
Apartamentos Frigobar e televisão.
Capacidade 20 pessoas (07 apartamentos)
Cartões de créditos Todos
Preço para duas pessoas R$ 60
MIRANTE HOTEL TURISMO
Endereço Rua Pandiá Calógeras, 377 - Vila Itacolomy
Telefone (0xx31) 3551-2773 e 3551-2684
Equipamentos e serviços Restaurante, lavanderia estacionamento coberto c/ manobrista e
ant. parabólica.
Apartamentos Ar condicionado, frigobar, televisão e telefone
Capacidade 94 pessoas (37 apartamentos)
Cartões de crédito Visa e Mastercard
Preço para duas pessoas R$ 60
POUSADA AMÉRICA
Endereço Rua Camilo de Brito 15 - Centro
Telefone (0xx31) 3551-2525
Equipamentos e serviços estacionamento fechado
Apartamento TV
Capacidade 23 pessoas (03 apartamentos e 03 quartos)
Cartões de crédito Não aceita
Preço para duas pessoas R$ 60
POUSADA ITACOLOMI II
Endereço Av. JK, 800
Telefone (0xx31) 3551-3312
Equipamentos e serviços antena parabólica e estacionamento fechado.
Apartamento TV
Capacidade 70 pessoas (28 apartamentos)
Cartões de crédito não aceita
Preço para duas pessoas R$ 60
DAS GERAIS POUSADA
Endereço Largo Musicista José dos Anjos Costa, 8
Telefone (0xx31) 3551 1343
Home page www.neomarkets.com.br
Equipamentos e serviços lareira, antena parabólica e estacionamento coberto fechado.
Apartamento Frigobar, TV e telefone
Capacidade 18 pessoas (05 apartamentos)
Cartões de créditos não aceita
Preço para duas pessoas R$ 56
POUSADA DO PILAR
Endereço Rua Benedito Valadares, 221
Telefone (0xx31) 3551-3746
Fax (0xx31) 3551-2422
Equipamentos e serviços quadra, scotch bar, restaurante e estacionamento fechado.
Apartamento frigobar, TV e telefone
Capacidade 37 pessoas (11 apartamentos)
Cartões de crédito não aceita
Preço para duas pessoas R$ 50
POUSADA TIRADENTES
Endereço Praça Tiradentes, 70
Telefone (0xx31) 3551-2619
Equipamento e serviços estacionamento fechado e coberto
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Apartamento Frigobar e TV
Capacidade 20 pessoas (06 apartamentos)
Cartões de crédito não aceita
Preço para duas pessoas R$ 50
POUSADA DA TEREZINHA
Endereço Rua do Paraná, 57
Telefone (0xx31) 3551-2997
Equipamentos e serviços TV
Capacidade 1 apartamento e 3 suítes
Cartões de crédito não aceita
Preço para duas pessoas R$ 50
POUSADA DOS BANDEIRANTES
Endereço Rua das Mercês 167
Telefone (0xx31) 3551-1996
Fax (0xx31) 3551-1962
Equipamentos e serviços cofre e estacionamento
Apartamento TV e frigobar
Capacidade 72 pessoas (16 apartamentos e 01 suíte)
Cartões de créditos Visa e Credicard
Preço para duas pessoas R$ 50
POUSADA OURO PRETO
Endereço Largo Musicista José dos Anjos Costa, 72
Telefax (0xx31) 3551-3081
Home Page www.asminasgerais.com.br
E-mail pousadaopreto@feop.com.br
Equipamentos e serviços Café da manhã e estacionamento próprio
Apartamentos banheiro privativo, televisão com antena parabólica, frigobar e telefone.
Capacidade 68 pessoas (32 apartamentos e 2 quartos)
Preço para duas pessoas R$ 50
POUSADA NELLO NUNO
Endereço Rua Camilo de Brito, 59
Telefax (0xx31) 3551-3375
Equipamentos e serviços Pátio interno, lavanderia, atelier, fala-se inglês e francês, estacionamento coberto e
fechado
Capacidade 13 pessoas (05 apartamentos)
Cartões de créditos Diners e Mastercard
Preço para duas pessoas R$ 50
POUSADA QUINTA DOS BARÕES
Endereço Rua Pandiá Calógeras, 474 - Vila Itacolomy
Telefone (0xx31) 3551-5271
Telefax: (0xx31) 3551-1056
Home Page www.asminasgerais.com.br
E-mail pousada@quintadosbaroes.com.br
Equipamentos e serviços Sala de televisão, sala de café e estacionamento.
Apartamentos Frigobar e televisão.
Capacidade 17 pessoas (7 apartamentos)
Preço para duas pessoas R$ 50
POUSADA D'BRO
Endereço Travessa da Rua Projetada 120 - Lavras Novas
Telefone 9996-5530
Home Page www.asminasgerais.com.br/ouropreto/bro/default.htm
Equipamentos e serviços salão de beleza, antena parabólica, sauna, scotch bar, piscina,
tv por assinatura, restaurante, auditório e salão p/ conversão cap. 35 pessoas.
Capacidade 34 pessoas (14 apartamentos e 06 suítes)
Preço para duas pessoas R$ 50
POUSADA BUGANVILLE
Endereço Rua Sete de Setembro 64 - Cachoeira do Campo
Telefone (0xx31) 3553-1545
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Equipamentos e serviços sala ginástica, sauna, piscina e estacionamento.
Apartamento TV
Capacidade 18 pessoas (09 apartamentos)
Cartão da crédito não aceita
Preço para duas pessoas R$ 50
POUSADA ARCÁDIA MINEIRA
Endereço Rua Xavier da Veiga, 125 - Centro
Telefone (0xx31) 3551-2227
Fax (0xx31) 3551-1583
Home page http://www.asminasgerais.com.br/
Equipamentos e serviços Scotch-bar com piano, lavanderia, antena parabólica e estacionamento fechado.
Apartamentos Televisão e frigobar
Capacidade 50 pessoas (09 apartamentos)
Cartões de crédito Visa
Preço para duas pessoas R$ 50
POUSADA GABRIELA
Endereço Largo Musicista 58
Telefone (0xx31) 3551-4734
Home page http://www.asminasgerais.com.br
E-mail pousadagabriela@feop.com.br
Equipamentos e serviços estacionamento
Apartamento frigobar e tv
Capacidade 35 pessoas (12 apartamentos)
Cartões de crédito Não aceita
Preços para duas pessoas R$ 50
POUSADA HOSPEDARIA ANTIGA
Endereço Rua Xavier da Veiga, 13
Telefax (0xx31) 3551-2203
Home Page www.asminasgerais.com.br/site/antiga
E-mail hantiga@barroco.com.br
Equipamentos e serviços Cofre, antena parabólica e estacionamento fechado. Casarão do sec. XVIII, cercado
p/ jardins e mobiliário antigo.
Apartamento TV, frigobar e telefone
Capacidade 57 pessoas (18 apartamentos)
Cartões de crédito Todos
Preço para duas pessoas R$ 50
POUSADA VILLA DOS PILARES
Endereço Praça Monsenhor Castilho Barbosa, 19
Telefone (0xx31) 3551-1324 e 9961-2225
Equipamentos e serviços restaurante, lareira, quadra e scotch bar
Apartamento Frigobar e TV
Capacidade 43 pessoas (07 apartamentos)
Cartões de crédito Não aceita
Preço para duas pessoas R$ 50
POUSADA CICLO DO OURO
Endereço Rua Felipe dos Santos, 241
Telefone (0xx31) 3551-3917
Equipamentos e serviços chalés independentes, pousada familiar.
Apartamento frigobar e TV
Capacidade 60 pessoas (11 apartamentos e 11 quartos)
Cartões de crédito Não aceita
Preço para duas pessoas R$ 40
POUSADA SÃO FRANCISCO DE PAULA
Endereço Rua Padre José Marcos Pena, 202
Telefone (0xx31) 3551-3456
Home Page http://cidadeshistoricas.terra.com.br/saofrancisco.htm
E-mail pousadas@hotmail.com
Equipamentos e serviços Estacionamento coberto c/manobrista, sala de jogos, lavanderia,
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varanda refeições, passeios ecológicos, 100m da rodoviária. Se fala português, inglês, francês, alemão e
holandês. 8.000 m2 de área verde.
Capacidade 07 apartamentos, 01 suite e 04 quartos.
Cartão de crédito não aceita
Preço para duas pessoas R$ 40 ou 50
POUSO BURGALHAU
Endereço Rua Irmãos Kennedy, 313
Telefone (0xx31) 3551-2895
Equipamentos e serviços estacionamento
Apartamento TV e mini bar
Capacidade 46 pessoas (9 apartamentos)
Cartões de crédito Não aceita
Preço para duas pessoas R$ 40
POUSADA VILA RICA
Endereço Rua Felipe dos Santos, 165 - 35400-000 - Ouro Preto / MG
Telefone (0xx31) 3551-4729
Fax (0xx31) 3551-2203
Home Page www.asminasgerais.com.br/site/vilarica
E-mail hantiga@barroco.com.br
Equipamentos e serviços Grande área de lazer e sala de estar com TV.
Capacidade 63 pessoas (22 apartamentos)
Cartões de crédito Não aceita
Preço para duas pessoas R$ 30
POUSO DOS VIAJANTES
Endereço Praça Amadeu Barbosa, 83
Telefone (0xx31) 3551-6294
Fax (0xx31) 3551-2666
Equipamento e serviços estacionamento e tv
Apartamento mini bar
Capacidade 42 pessoas (7 apartamentos e 11 quartos)
Cartões de crédito Não aceita
Preço para duas pessoas R$ 25
POUSADA MARILIA DE DIRCEU
Endereço Rua Paraná, 12
Telefone (0xx31) 3551-4327
Equipamentos e serviços TV no saguão e restaurante.
Capacidade 56 pessoas (9 quartos e 3 apartamentos)
Cartão de créditos Não aceita
Preço para duas pessoas R$ 20
POUSADA JAIR INÁCIO
Endereço Rua Cons. Quintiliano, 722
Telefone (031) 3551-2582
Equipamentos e serviços lareira
Capacidade 16 pessoas (01 apartamento e 03 quartos)
Cartão de créditos Não aceita
Preço para duas pessoas R$ 15
POUSADA FLÁVIA HELENA
Endereço Rua Padre Rolam 1273-B
Telefone (0xx31) 3551-2069
Equipamentos e serviços TV
Capacidade 21 pessoas (03 quartos e 05 suítes)
Cartão de créditos Não aceita
Preços para duas pessoas R$ 20

RESTAURANTE
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LE COQ D'OR
(Solar Nossa Senhora do Rosário)
Endereço Rua Getúlio Vargas, 270 - Rosário
Home Page www.bis.com.br/~rosario
Telefone (0xx31) 3551-5200
Fax (0xx31) 3551-4288
Especialidade Cozinha Francesa
Serviço A la carte e scotch bar - (serv. de buffets sob encomenda)
Capacidade 100 pessoas
Cartões de crédito American Express, Credicard, Diners, Sollo, Mastercard e Visa.
Preço R$ 50
Funcionamento Diariamente 2' a 6' feira de 12 h às 15 h e 19 h as 23h e sab. Domingo de 12 h às 24 h.
RESTAURANTE PIACERE
Endereço Rua Getúlio Vargas, 241 - Rosário
Telefone (0xx31) 3551-4297
Fax (0xx31) 3551-3735
E-mail piacere@ouropreto.feop.com.br
Cozinha Italiana
Serviço A la carte
Capacidade 36 pessoas
Cartões de crédito Mastercard e Visa
Preço para duas pessoas R$ 22
Funcionamento Terça a sábado, das 19h às 24h; domingo, de 12h às 16:30h.
RELICÁRIO 1800
Endereço Praça Tiradentes, 64 - Centro
Telefone (0xx31) 3551.2855
Serviço A la carte, petiscos e scotch bar
Capacidade 50 pessoas
Cartões de crédito American Express, Credicard, Diners, Sollo, Dinner, Mastercard e Visa
Preço para duas pessoas R$ 22 (em média)
Funcionamento Diariamente, das 11h às 22h30
RESTAURANTE CASA DO OUVIDOR
Endereço Rua Conde de Bobadela, 42 - Centro
Telefone (0xx31) 3551-2141
Cozinha Típica e internacional
Serviço A la carte, música ambiente e scotch bar
Capacidade 112 pessoas
Preço para duas pessoas R$ 30
Cartões de crédito Visa, Americam Express, Dinner e Mastercard
Funcionamento Diariamente, das 11h às 15h e 19h às 22h
TABERNA LUXOR
(Luxor Pousada Ouro Preto)
Endereço Rua Dr. Alfredo Baeta 16
E-mail opreto@luxorhotels.com.br
Telefone (0xx31) 3551-2244
Serviço A la carte, scotch bar e música ambiente
Capacidade 25 pessoas
Cartões de crédito American Express, Credicard, Diners, Sollo, Mastercard e Visa.
Preço para duas pessoas R$ 30 (em média)
Funcionamento Diariamente, das 19h às 23h.
CAFÉ E CIA
Endereço Rua São José 187 - Centro
Telefone (0xx31) 3551-4154
Serviços Petiscos, self service a quilo e música ambiente.
Capacidade 120 pessoas
Cartões de crédito aceita todos
Preço até R$ 15
Funcionamento Diariamente das 12 h às 24 h
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CUPIDOS DE OURO PIZZARIA E RESTAURANTE
Endereço Praça Tiradentes 52
Telefone 9961-2157
Serviço A la carte, self service e música ambiente e ao vivo. Na quinta-feira, Karaokê e sexta-feira, rodízio de
pizzas.
Capacidade 100 pessoas
Preço até R$ 15
Funcionamento De terça a domingo de 11 h as 15 h e 18 h as 2 h
ESPAÇO ORIGINAL PIZZARIA
Endereço Rua Benedito Valadares 231 - Rosário
Telefax (0xx31) 3551-2422
Serviço A la carte, scotch bar e música ambiente. Especialidade em pizza na pedra.
Capacidade 50 pessoas
Preço até R$ 15,00
Funcionamento De segunda da sexta-feira de 18 h a 1 h, sábado e domingo das 17:30 às 2 h
MAXIMUS
Endereço Rua Conde de Bobadela 151
Telefone (0xx31) 3551-3143
Serviço A quilo 12 pratos quentes, 23 tipos de saladas e música ambiente.
Capacidade 60 pessoas
Preço até R$ 15
Funcionamento Diariamente de 11 h às 16 h
O INCONFIDENTE
Endereço Rua Conde de Bobadela 40
Telefone (0xx31) 3551-6424
Serviço A la carte
Capacidade 45 pessoas
Cartão de crédito Visa e Credicard
Preço para duas pessoas R$ 17
Funcionamento Diariamente de 12 h às 22 h
OURO GRILL
Endereço Rua Senador Rocha Alagoas 61
Telefone (0xx31) 3551-1188
Serviço Self service e música ambiente
Capacidade 84 pessoas
Preço até R$ 15,00
Funcionamento Diariamente 11 h às 23 h
PIANO'S BAR
Endereço Rua Xavier da Veiga 125 -
Telefone (031) 3551-2227
Serviços A la carte, scotch bar e música ao vivo
Capacidade 60 pessoas
Cartões de crédito Visa
Preço R$ 15,00 (Couvert R$ 2.00)
Funcionamento domingo a quinta feira a partir das 19h e sexta a sábado a partir das 20h.
RESTAURANTE CASA DOS CONTOS
Endereço Rua Camilo de Brito, 21A
Telefone (0xx31) 3551-5359
Cozinha Típica
Serviço A la carte e self service
Capacidade 175 pessoas
Cartões de crédito Dinner, Credicard e Mastercard
Preço para duas pessoas R$ 26
Funcionamento domingo e terça-feira, das 15h às 17h; quarta-feira a sábado, das 12h às 22h
RESTAURANTE CASA GRANDE
Endereço Praça Tiradentes 84
Telefone (0xx31) 3551-2976
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Serviços A la carte, scotch bar e música ao vivo e ambiente.
Capacidade 64 pessoas
Cartões de crédito American Express, Dinner, Credicard e Mastercard.
Preço até R$ 15
Funcionamento Diariamente de 11 h a 22 h.
RESTAURANTE CHAFARIZ
Endereço Rua São José, 167 - Centro
Telefone (0xx31) 3551-2828
Cozinha Típica
Serviço Self service
Capacidade 120 pessoas
Preço por pessoa R$ 15
Cartões de crédito American Express e Mastercard
Funcionamento Segunda a domingo 11h30 às 17h
RESTAURANTE E PIZZARIA SATÉLITE
Endereço Rua Conde de Bobadela, 97 - Centro
Telefone (0xx31) 3551-2616
Cozinha Típica e italiana
Serviço A la carte, self service e música ambiente.
Capacidade 64 pessoas
Preço para duas pessoas até R$ 15.00
Funcionamento Diariamente, a partir das 11h às 4 h.
Cartões de crédito Visa e Dinner
RESTAURANTE O PROFETA
Endereço Rua Conde de Bobadela, 65
Telefone (0xx31) 3551 4556
Cozinha Comida típica, internacional e pizza
Serviço Happy hour e música ao vivo às quintas, sextas e sábados.
Cartões de crédito American Express, Credicard, Diners, Sollo, Mastercard e Visa.
Capacidade 130 pessoas
Preço para duas pessoas R$ 15
Funcionamento Domingo a quinta-feira de 11h às 22h, Sexta-feira e sábado de 11 às 24h.
RESTAURANTE PERYPATUS
(Grande Hotel de Ouro Preto)
Endereço Rua Senador Rocha Lagoa, 164 - Centro
Telefone (0xx31) 3551-1488
Fax (0xx31) 3551-1612
Cozinha Típica e internacional
Serviço A la carte e scotch bar. (serv. buffet e coquetel quanto solicitado)
Capacidade 150 pessoas
Cartões de crédito American Express, Credicard, Diners, Sollo, Mastercard e Visa.
Preço até R$ 15.00
Funcionamento Diariamente, até as 24h.
RESTAURANTE TUDO A KILO
Endereço Rua Diogo de Vasconcelos, 116
Telefone (0xx31) 33551.2734
Cozinha Típica e self service
Capacidade 60 pessoas
Preço para duas pessoas R$ 15.00
Funcionamento Diariamente, das 11h às 16h
Cartões de crédito Credicard e Visa
RESTAURANTE, PIZZARIA E CHOPPERIA OURO PRETO
Endereço Praça Tiradentes, 68 - Centro
Telefone (0xx31) 3551.3207
Capacidade 40 pessoas
Preço para duas pessoas R$ 7,90 a R$ 12,90 (pizzas)
Funcionamento Diariamente, das 11h às 23h
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LOJAS
BARROCARTE JÓIAS
Endereço Rua Conde de Bobadela, 4 - Centro
Telefone (0xx31) 3551 2782
Especialidade Pedras preciosas, jóias em ouro e prata e bijuterias finas
Cartões de crédito Todos os cartões
CANDEIA ARTESANATO
Endereço Rua Conde de Bobadela, 12 - Centro -
Telefone (0xx31) 3551.2782
Especialidade Artesanato, móveis rústicos e objetos de decoração
Cartões de crédito Aceita todos os Cartões de crédito.
A JOALHERIA
Endereço Rua Conde de Bobadela 40 - centro
Telefone (0xx31) 551 4556 and 9961 1555
Especialidade Jóias artesanais em prata e em ouro com pedras preciosas. Varejo e atacado.
Cartões de crédito American Express, Credicard, Mastercard, Diners, Visa e Sollo.
AMAZÔNIA ARTESANATO
Endereço Travessa do Arieira, 5 - Centro
Telefone (0xx31) 3551 4378
Especialidade Artesanato em geral
AMSTERDAN SAUER
Endereço Praça Tiradentes 69 - Centro
Telefone (0xx31) 3551 3383
Especialidade "O Prazer das Jóias" Jóias e pedras preciosas
Cartões de crédito Todos os cartões
ANTIGUIDADES TOLEDO
Endereço Rua Conselheiro Quintiliano 848 - 35400-000 - Ouro Preto / MG
Telefone (0xx31) 3551 5915
Especialidade Antiguidade em geral
ART BRASIL
Endereço Rua Conde de Bobadela 27 - centro
Telefone (0xx31) 3551 1359
Especialidade Artesanato e bijuterias em pedra
Cartões de crédito Todos os cartões
ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE OURO PRETO
Endereço Rua Padre Rolim, 475 - São Cristóvão
Especialidade Artesanato da região
BATEIA
Endereço Praça Tiradentes 120 - Centro
Telefone (0xx31) 3551 1521
Especialidade Artesanato e souvenir
BEST SELLER
Endereço Rua Cláudio Manoel, 7
Especialidade Artesanato e Galerias de Arte
BRASIL GEMAS
Endereço Praça Tiradentes, 74 A - Centro
Telefone (0xx31) 3551 2976
Especialidade Jóias e pedras preciosas
Cartões de crédito Todos os cartões
BUREAU D’ART
Endereço Largo do Rosário, 41 - Rosário
Especialidade Artesanato especialmente em pedra-sabão, galeria de arte
Telefone (0xx31) 3551 5279
CASA DAS PEDRAS
Endereço Praça Tiradentes 95/115 - centro
Telefone (0xx31) 3551 1642
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Especialidade Jóias, pedras preciosas, artesanato e pedras de coleção
Cartões de crédito Todos os cartões
CENTRO MINEIRO DE ARTESANATO
Endereço Rua Felipe dos Santos 185 - Antônio Dias
Telefone (0xx31) 3551 3933
Especialidade Artesanato da região
COOPERATIVA DE ARTESÃOS
Endereço Praça Tiradentes 39 - Centro
Especialidade Artesanato da região
DINA ARTESANATO
Endereço Rua Getúlio Vargas, 233 - Rosário
Telefone (0xx31) 3551.1020
Especialidade Artesanato e souvenir
GALERIA E ARTESANATO
Endereço Praça Monsenhor João Castilho Barbosa, 41 - Pilar
Telefone (0xx31) 3551.1896
Especialidade Artesanato, tapetes e antiguidades
Cartões de crédito Visa
GARIMPO MINE
Endereço Praça Tiradentes 84 A Centro
Especialidade Jóias e pedras preciosas
GEMAS GERAIS
Endereço Praça Monsenhor João Castilho Barbosa, 29 A - Pilar
Especialidade Jóias e pedras preciosas
GRUPIARA PEDRAS
Endereço Praça Tiradentes 124 - Centro
Telefone (0xx31) 3551 1917
Especialidade Jóias, pedras preciosas, artesanato e pedras de coleção
Cartões de crédito Todos os cartões
ITA GEMAS
Endereço Rua Conde de Bobadela 139 centro
Telefone (0xx31) 551 4895
Especialidade Jóias, pedras preciosas e pedras de coleção
Cartões de crédito Todos os cartões
JOALHERIA O PROFETA
Endereço Rua Conde de Bobadela, 65-A - Centro
Telefone (0xx31) 551 4556 and 9961 1555
Especialidade Jóias artesanais em prata e em ouro com pedras preciosas. Varejo e atacado.
Cartões de crédito American Express, Credicard, Mastercard, Diners, Visa e Sollo.
Funcionamento Diariamente de 11:00hs. às 18:00hs
MILAGRE DE MINAS – PREDRA SABÃO
Endereço Rua Antônio de Albuquerque, 14 - Pilar
Telefone (0xx31) 551.2469
Especialidade Utilitários em pedra-sabão e cachaça
Cartões de crédito Todos os cartões
MINAS GEMAS
Endereço Praça Tiradentes 62 - Centro
Especialidade Jóias e pedras preciosas
Endereço Rua Conde de Bobadela 27 - centro - 35400-000 - Ouro Preto / MG
Telefone (0xx31) 3551 1359
Especialidade Artesanato e tecelagem
Cartões de crédito Todos os cartões
ÔRO PRETO ARTS
Endereço Praça Antônio Dias, 18 - Antônio Dias
Telefone (0xx31) 3551.1886
Especialidade Artesanato, tecelagem, móveis e antiguidades
Cartões de crédito Todos os cartões
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ÔRO PRETO ARTS
Endereço Rua Conde de Bobadela 55, Centro
Telefone (0xx31) 3551 2418
Especialidade Artesanato, tecelagem, móveis e antiguidades
Cartões de crédito Todos os cartões
QUALITY
Endereço Praça Tiradentes 114 - centro
Telefone (0xx31) 3551 1700
Especialidade Souvenir e pedras preciosas
Cartões de crédito Todos os cartões
RAIMUNDO VIANNA JOALHEIROS
Endereço Rua Conde de Bobadela 48 - centro
Telefone (0xx31) 3551 2487
Especialidade Jóias e pedras preciosas, fabricação própria, atacado e varejo.
Cartões de crédito Todos os cartões
SANTA RITA PEDRA SABÃO
Endereço Rodovia dos Inconfidentes, sn
Especialidade Fábrica de pedra sabão
SERJÔ
Endereço Rua São José, 23 - Centro -
Telefone (0xx31) 3227 5251
Especialidade Acervo de esculturas em barro, madeira, oratórios, móveis, luminárias, tapetes e peças do
folclore mineiro.
TONINHO PEDRA SABÃO
Endereço Rua Padre Rolim 1510
Telefone (031) 551 1316
Especialidade Artesanato em pedra sabãoTOPÁZIO
Endereço Rua Cláudio Manoel 16 - centro - 35400-000 - Ouro Preto / MG
Telefone (0xx31) 3551 4947
Especialidade Artesanato em pedra, camisetas, jóias e pedras preciosas
VELA DE OOURO PRETO
Endereço Largo do Rosário 33
Telefone (0xx31) 3551 1992
Especialidade Velas artresanais em cera de abelha, castiçais e aromas
VILA RICA GEMAS
Endereço Rua Cláudio Manoel 23 - centro
Telefone (0xx31) 3551 4946
Especialidade Artesanato, souvenir e pedras preciosas
Cartões de crédito Todos os cartões
ZNELSON ARTE SACRA
Endereço Rua Randolfo Bretas, 65 - Pilar
Telefone (0xx31) 3551.2624
Especialidade Pinturas em madeira, oratórios e anjos

ENTRETENIMENTO
CENTRO ACADÊMICO DA ESCOLA DE MINAS
Endereço Praça Tiradentes, s/nº - 35400-000 - Ouro Preto / MG
Telefone (031) 551-2452
CINE VILA RICA
Endereço Praça Reinaldo Alves de Brito - 35400-000 - Ouro Preto / MG
Telefone (031) 551-4351
TEATRO MUNICIPAL DE OURO PRETO
Endereço Rua Brigadeiro Musqueira, s/nº - 35400-000 - Ouro Preto / MG
Telefone (031) 559-3224
Funcionamento Diariamente, das 12h às 18h


