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a encantadora Pirenópolis 
(GO), capital das joias artesanais 
em prata
Tombada pelo Patrimônio Histórico, a cidade colonial oferece ótima infraestrutura turística, 

além de eventos culturais como a Festa do Divino Espírito Santo e as famosas Cavalhadas, 

que simbolizam a luta travada entre mouros e cristãos no século 800 d.C.
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uma das características mais marcantes do povo

goiano é a sua hospitalidade: prova disso é que as por-

tas das suas moradas costumam ficar sempre abertas,

dia e noite, como um símbolo de boas-vindas tanto para

os forasteiros quanto para pessoas conhecidas. 

Pirenópolis, localizada a 140 quilômetros de Brasília, é

uma encantadora cidade colonial de pouco mais de 20

mil habitantes, que se destaca como a capital das joias

artesanais em prata, além de ser conhecida como a

região onde florescem as cachoeiras mais famosas do

estado de Goiás. Por outro lado, oferece uma infraes-

trutura turística extremamente atrativa, com um leque

de restaurantes excelentes, pousadas cheias de

charme – aninhadas em imponentes casarões de época

restaurados –, antiquários, lojinhas de artesanato,

brechós e um comércio repleto de produtos caseiros

oriundos dos arredores, com destaque para a imensa

variedade de marcas de cachaça artesanal.

Tombada pelo Patrimônio Histórico, essa antiga vila de

mineração também ganhou fama por se tornar o palco

de vários eventos culturais e esportivos, que se rea-

lizam ao longo do ano. No calendário, constam desde

festas literárias a competições de corrida e mountain

bike, principalmente nos meses de inverno (junho e
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agosto). No entanto, embora seja pouco difundido, um

dos acontecimentos mais expressivos do folclore

brasileiro é o da Festa do Divino Espírito Santo, que

ocorre sempre 40 dias após a Páscoa, e culmina com o

tradicional evento das Cavalhadas – a encenação da

batalha histórica que simboliza a luta travada entre

mouros e cristãos no século 800 d.C.   

O evento, que mobiliza quase todos os moradores,

perde um pouco daquela calmaria deliciosa para dar

lugar ao tilintar dos cortejos, jogos, ensaios a céu

aberto e desfiles de cavaleiros, que assolam as ruas 

de paralelepípedos. 

Introduzido em 1826, o ritual das Cavalhadas se mantém

firme, principalmente porque os primeiros coloniza-

dores de Pirenópolis eram, em sua maioria, portugueses

que migraram do norte daquele país, ou seja, de uma

região outrora famosa por resistir com afinco à inva-

são moura.  Durante os três dias das Cavalhadas, outros

personagens roubam a cena: os extravagantes Mas-

carados, com suas fantasias ousadas e máscaras de

Cachoeira do Abade                                          Igreja Matriz do Rosário                                      Centro Histórico
Foto: Nevinho / Wikipédia Foto: Antonella Kann                                                                      Foto: Marcos Vinicius Ribeiro dos Santos / Wikipédia
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boi criativamente assustadoras, que pipocam em todos

os cantos da cidade, perturbando alegremente o am-

biente e arrancando risos e ovações.

Emoldurado pela Serra dos Pirineus, o cerrado não care-

ce de terrenos oportunos para a prática de atividades

ao ar livre, e se tornou um dos locais prediletos dos

adeptos de mountain bike. Basta se afastar cerca de 20

quilômetros do centro histórico de Pirenópolis, por

uma estrada rural, para se deparar com cenários verdes

deslumbrantes, onde a natureza está totalmente

preservada. As trilhas são ideais para longas cami-

nhadas, e durante estes bucólicos passeios os turistas são

brindados com a fartura das cachoeiras, que brotam

entre as formações rochosas para o deleite de todos.

De volta à vida urbana, a cidade contenta igualmente

quem aprecia a arquitetura colonial e pretende explo-

rar tudo a pé, que é de fato o melhor meio de loco-

moção para observar de perto os encantos de um es-

tilo de vida que só persiste numa típica cidade do

interior. Algumas paradas são mandatórias na agenda

de qualquer turista: descer e subir as  ladeiras do cen-

tro histórico para conhecer o trabalho dos artesãos de

prata que abrem seus ateliês ao público; perder bas-

tante tempo nas simpáticas lojinhas que vendem

peças de cerâmica, esculturas em madeira, máscaras

e todo tipo de artesanato goiano; admirar os detalhes

dos belos casarões coloniais com as cores vivas de

suas fachadas e, claro, degustar pelo menos alguns 

rótulos caseiros na cachaçaria de “Seo Rosa”. Sem 

esquecer de experimentar a gastronomia local, esco-

lhendo um dos bons restaurantes para almoçar e jan-

tar como um Mouro – ou um Cristão. Só depois de

tudo isso é que você pode se gabar de ter conhecido

a verdadeira essência de Piri.



o28

como cHegar

Pirenópolis fica a 140 km de Brasília pela BR 070, seguindo de-

pois pela GO 225. As estradas são muito boas. 

www.pirenopolis.go.gov.br

caValHadaS (23 a 25 de maio)

De domingo a terça, o espetáculo se realiza ao ar livre, dentro de

uma arena chamada Cavalhódromo, com entrada franca. Os ca-

valeiros que representam Mouros e Cristãos, trajados respectiva-

mente de vermelho e azul, saem de suas casas pelas ruas da

cidade, em cortejo atrás do “Rei” até se reunirem defronte à Igreja

do Bonfim. Em seguida, seguem para o “Cavalhódromo”. A ence-

nação começa com a entrada frenética dos Mascarados e suas

montarias fantasiadas; depois tem início a “batalha”. O espetáculo

culmina com a derrota dos Mouros.

www.pirenopolis.go.gov.br
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a Pé PelaS ruaS de ParalelePÍPedoS 

de PirenóPoliS

rua do lazer

Este simpático logradouro, uma rua estreita localizada na parte

baixa de Piri, concentra os principais bares e restaurantes da

cidade, além de ser o ponto de encontro da boemia. Ali, nos 

finais de tarde, você vai para ver e ser visto, aproveitar para sen-

tar e relaxar numa das mesas que adornam a calçada, tomar um

chope ou um gole de cachaça enquanto aprecia o belo por do

sol que vai escoando por detrás dos telhados coloniais.

rua direita

Assim como a Rua do lazer, é inteiramente ladeada por casarões

típicos, todos restaurados e de uma beleza arquitetônica impres-

sionante. Ostentam belas fachadas, escadarias, janelas coloridas

e um quê de nostalgia que relembra a essência do seu passado

colonial. Também podem ser encontrados nessa rua alguns

ateliês da prata, com criações exclusivas e preços atraentes,

além de uma das pousadas mais bem localizadas e luxuosas de

Piri, O Casarão Villa do Império (nº 79), cuja estrutura aconche-

gante conta com piscina, um pequeno jardim e apenas 11 suítes

decoradas individualmente com móveis coloniais.

rua do rosário

Nenhuma caminhada por Pirenópolis se completa sem perambular

por essa rua que abriga o dublê de antiquário com restaurante,

O Bacalhau da Bibba www.atur.com.br/pirenopolis/bacalhau-

dabiba), cuja fama de seu carro-chefe, preparado e gratinado

com  esmero, já extrapolou as fronteiras de Pirenópolis para

ganhar  reputação nacional.  A visita ainda fica mais interessante

quando o comensal se dá conta de que pode adquirir tudo que

está à mostra – dos talheres aos móveis espalhados pelos diver-

sos ambientes deste casarão. Atravessando a rua, o número 17

é o da Cachaçaria "Seo" Rosa (tel. 62 3331-2046) onde, nas

prateleiras, repousam cerca de 80 rótulos de cachaça, todos ori-

undos dos alambiques da região.

PaSSeioS

cachoeiras

A natureza foi generosa na região dos Pirineus: são mais de uma

dezena de cachoeiras que podem ser visitadas mediante uma

taxa de entrada. Com excelente estrutura turística, a Cachoeira

do Abade, a 17 quilômetros de Pirenópolis,  tem uma prainha e

até restaurante. A Cachoeira dos Dragões, que engloba outras

oito quedas d´água,  todas apropriadas para o banho, está a 40

quilômetros de distância. lá se pode ainda visitar um autêntico

mosteiro budista. A 12 quilômetros fica a Cachoeira do Lázaro,

que também tem praia. 

onde ficar

Não faltam opções simpáticas e charmosas para se hospedar em

Pirenópolis, mas a localização do Pouso do Frade, (Bonfim, 37

(tel. 62 3331 1046) numa  rua arborizada e tranquila um pouco

afastada do burburinho do centro histórico, garante mais privaci-

dade. No Pouso do Sô Vigário ( Rua Nova, 25  (tel. 62 3331 1206),

prefira as suítes que dão para o jardim interno, pois são menos

vulneráveis ao barulho da rua. Ambas têm piscina.

www.pousadaspirenopolis.com.br

www.pousadaspirenopolis.com.br
www.atur.com.br/pirenopolis/bacalhaudabiba
www.atur.com.br/pirenopolis/bacalhaudabiba

