
 As cidades históricas de Minas Gerais! 

E se, numa ida ao Rio de Janeiro ou a Belo Horizonte, deixasse 

dois ou três dias para ir conhecer um Brasil histórico, mais ligado 

a Portugal e à história comum dos dois países, e visitar as cidades 

de onde veio o ouro que permitiu construir o Convento de Mafra 

e o Aqueduto das Águas Livres?  

Ouro Preto - A primeira cidade no Brasil a ser declarada Patrimó-

nio Cultural da Humanidade pela Unesco, guarda um conjunto 

arquitetónico inigualável entre as cidades históricas brasileiras e 

ostenta, com orgulho, o maior conjunto arquitetónico barroco do 

país. É a terra de António Francisco Lisboa, mais conhecido como 

o Aleijadinho, o grande escultor, entalhador e arquitecto do bar-

roco, no Brasil colonial. Nesta terra, onde o tempo parece passar 

devagar, não deixe de caminhar pelas inúmeras ladeiras de pedra 

do centro da cidade, conhecer o expressivo casario colonial e be-

las construções como, a Casa dos Contos, o Museu da Inconfidên-

cia Mineira, situado na antiga Câmara e Cadeia da Vila Rica, a 

Matriz de Nossa Senhora do Pilar e a Igreja de São Francisco de 

Assis, uma das grandes obras do Aleijadinho, que também con-

tém criações do mestre Manuel Athaíde, o maior nome da pintura 

colonial brasileira.  

Mariana - Foi a primeira vila de Minas Gerais, a primeira capital 

do estado e a cidade mais rica do Ciclo do Ouro. Ao longo do tem-

po, Mariana perdeu algum espaço para Ouro Preto, mas continua 

sendo do mais belo que há em Minas Gerais. Não deixe de ir ver a 

Rua Direita, com o seu casario colonial, a Catedral e as igrejas de 

S. Francisco e N. Sª. do Carmo, situadas junto ao pelourinho e 

mesmo à frente da antiga Câmara e Cadeia de Mariana. 

Congonhas - Merece uma visita, nem que seja apenas pelo con-

junto da Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, considera-

do a obra-prima de Aleijadinho, com os 12 profetas em pedra-

sabão no adro da igreja e as seis capelas que narram a Paixão de 

Cristo e que foi declarado Património Mundial pela Unesco.  

São João Del-Rei - Ainda conserva bela parte do seu património 

histórico, como a igreja de São Francisco de Assis e a Catedral 

Nossa Senhora do Pilar, embora seja, das cidades históricas mi-

neiras, uma das que mais se desenvolveu economicamente. 
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Informações Úteis:  

 Clima : O clima de Ouro Preto é do tipo Tropical de Altitude, com média anual ultrapassando os 26 ºC. O 

 índice de chuvas é alto, sobretudo entre Novembro e Março. 

 As temperaturas médias (máxima /mínima diurnas) de Ouro Preto são as seguintes: 

  
  Como chegar: Via aérea, com a TAP, em voos directos de Lisboa para Belo Horizonte, seguido de tour pe

 las cidades históricas de Minas Gerais. Também podem ser organizados tours privados, à medida, com saída 

 do Rio de Janeiro. 

 Corrente eléctrica: No Brasil a corrente eléctrica varia conforme a cidade. Pode ser de 220 ou 110 V. Em 

 Minas Gerais é de 110V, pelo que, são necessários adaptadores. 
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Para reservas ou informações contactar: 

 

 

 
Global Mundi Brazilian Tour Operator 

Phone: +55 21 2548 8052  
Skype: global.mundi 

Marc Vermeulen – (Fit & Group Director) 
  marc@globalmundi.com.br 

Daniel Pontes – (Executive Director) 
 daniel@globalmundi.com.br   

Em Portugal: 
DMClinks – Destinos MC 

Maria do Carmo Camacho  
Email: mariacarmo.camacho@dmclinks.pt  

Telefone : (351) 965663672 

Tiradentes - Antigamente chamada de São José del-Rei, a cidade 

parou no tempo entre o declínio do Ciclo do Ouro, no fim do século 

18, e os anos 80 do século XX. Por esta razão, tornou-se uma das 

cidades históricas mais bem preservadas do Brasil, com as suas 

ruas estreitas de calçada de pedra entre o casario colonial e igrejas 

barrocas. A beleza da cidade, a boa oferta de pousadas de clima 

romântico e os óptimos restaurantes, tornaram Tiradentes um dos 

destinos preferidos para casais. A Igreja Matriz de S. António é a 

segunda igreja com mais ouro no Brasil. 

Tours recomendados, regulares e privados, com saídas de Belo 

Horizonte: 

3 dias /2 noites - Congonhas, São João Del-Rei, Tiradentes  

3 dias / 2 noites - Congonhas, Mariana, Ouro Preto   

4 dias /3 noites - Congonhas, Tiradentes, São João Del Rey, Ouro 

Preto e Mariana.   

Também existem tours de um dia, a Ouro Preto apenas, Ouro Preto 

e Mariana ou Ouro Preto e Congonhas. Este último tour permite 

ver, num dia, os três monumentos considerados imperdíveis para 

quem visita as cidades históricas de Minas Gerais: a Igreja Matriz 

de N.S. do Pilar e a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Pre-

to e a Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas.  

Hotéis recomendados:  

Ouro Preto: Solar do Rosario (Luxo); Pousada Mondego (Superior) 

e Pousada Clássica (Standard). 

Tiradentes: Pousada Pequena Tiradentes (Luxo) e Pousada Solar 

da Ponte (Superior). 

São João Del Rey: Pousada Beco do Bispo (Superior).    

Restaurantes recomendados (a não perder): 

Ouro Preto -  Senhora do Rosário (Hotel Solar do Rosário) 

Tiradentes -  Kitanda Brasil e Pau de Angu 

SANTUÁRIO DO BOM JESUS DE MATOSINHOS EM CONGONHAS 

TIRADENTES IGREJA DE S. ANTÓNIO - TIRADENTES 

OS PROFETAS DO “ALEIJADINHO” 

SÃO JOÃO DEL-REI - PONTE DA CADEIA E PERFEITURA 


