Prefeitura de Ouro Preto divulga lista de
eventos culturais da cidade

Os meses de junho e julho reservam grandes atrativos culturais para a cidade mineira Patrimônio
Cultural da Humanidade. Serão quatro grandes eventos promovidos pela Prefeitura e parceiros que
prometem movimentar o Município e região. Algumas das atrações acontecem junto à Copa das
Confederações, o que promete movimentar ainda mais Ouro Preto, considerado indutor turístico
regional no Brasil.
A programação tem início já nesta semana com a 8ª Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP).
Entre os dias 12 e 17 de junho a cidade respira cinema, arte e cultura. A programação gratuita inclui
exibições de filmes e debates, lançamento de livros, exposição, cortejo, shows e performance. As
atrações se espalham pelo Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto
(Ufop), Cine Vila Rica e Praça Tiradentes, com realização da Universo Produção e patrocínio da
Prefeitura. A programação completa pode ser conferida no site www.cineop.com.br.
Na próxima semana, junto à Copa das Confederações, acontece o Música de Outono, de 18 a 22 de
junho. Em sua primeira edição, o festival reúne grandes nomes da música de concerto e câmara
reconhecidos nacional e internacionalmente, como Quarteto Radamés Gnatalli, Orquestra Ouro
Preto, Coro Madrigale, Ricardo Amado e Pablo de León. O evento foi idealizado com o objetivo de
ratificar a vocação para música da cidade de Ouro Preto, tendo como referência o passado musical
da antiga Vila Rica e o efervescente cenário contemporâneo. A realização é da Prefeitura Municipal
de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, com produção da Castro Lobo
Produções Musicais e Artísticas.
Em comemoração aos 302 anos de Vila Rica, celebrado em 8 de julho, a Prefeitura promove ainda a
Semana de Ouro Preto, inclusa na programação do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana,
promovido pela Ufop. De 4 a 11 de julho a população local e visitantes podem assistir a
apresentações teatrais e musicais em praça pública. Na programação estão confirmados Jair
Rodrigues e Família, Oswaldo Montenegro, Grupo Galpão, Emmerson Nogueira, Fernando e
Sorocaba, Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto, Maurício Tizumba e Escola de Samba Império
Serrano.
O Festival de Inverno se estende até 28 de julho, trazendo para a região outros grandes artistas da
música nacional. A programação completa será lançada na quarta-feira (12) pela Assessoria de
Imprensa da Ufop.
“Ouro Preto está buscando uma programação diferente e intensa para receber os visitantes que
estarão no Brasil durante a Copa das Confederações e aqueles que permanecerão no país após o
evento esportivo para fazerem turismo e visitar nossa cidade. A programação é de alto nível
contemplando principalmente eventos de rua”, ressalta o secretário de Turismo, indústria e
Comércio, Jarbas Avellar.

Além desses eventos, a Prefeitura auxilia ainda na produção das festas em honra a São João, com
eventos na Capela São João, Morro São João (22 e 23 de junho) e na rua Direita – Festa de São João
de Guignard (24 de junho).
De 23 a 30 de junho, a cidade conta ainda com o Gastronomia da Copa, festival que abrangerá de 15
a 20 bares e restaurantes da cidade, elaborando pratos em homenagem à Copa das Confederações.
A programação completa dos eventos pode ser conferida nos sites:
www.cineop.com.br
www.musicadeoutono.com.br
www.festivaldeinverno.ufop.br/2013
Outras informações no site oficial da Prefeitura de Ouro Preto: www.ouropreto.mg.gov.br.
Foto: Coletiva de lançamento da programação de junho e julho em Ouro Preto (Divulgação
Ascom/PMOP - Fernando Helbert)
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