BALANÇO: CASA DA ÓPERA RECEBE MAIS
DE 20 MIL VISITANTES EM 2019

O Teatro Municipal Casa da Ópera continua em ampla atividade desde a sua reabertura, em
janeiro de 2017. No ano passado, aproximadamente 20.500 pessoas passaram pelo local, uma média
de 55 pessoas por dia.
Foram realizados 100 eventos de janeiro a dezembro de 2019, os quais receberam um público
de 12.215. Além disso, o mais antigo teatro em funcionamento das Américas recebeu 8.205
visitantes que buscaram conhecer a arquitetura e a história do espaço.
Esses números são resultado também das políticas de incentivo à cultura promovidas pela
administração, com isenção da taxa para escolas públicas e promoção de eventos gratuitos. “Temos
uma política voltada para o amplo acesso à Casa da Ópera e os índices mostram que ela vem sendo
utilizada com excelência, não só pelos turistas, mas também pelos moradores de Ouro Preto”,
ressalta o secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni.
O mês que recebeu maior número de visitantes foi julho, totalizando 3.448, distribuídos em
20 eventos e visitações diárias.
Este ano promete ser ainda mais especial para o Teatro. Uma programação especial marcará
os 250 anos da Casa e os 40 anos do título de Patrimônio Mundial de Ouro Preto.
A Casa da Ópera fica localizada na Rua Brigadeiro Musqueira, 104. Telefone (31) 3559-3224.
Instagram: @casadaopera
A Casa da Ópera
Inaugurada em 1770, a Casa da Ópera era um local onde a sociedade poderia ostentar o luxo
proporcionado pelo ouro, assim como era feito nas igrejas. Entre os contemporâneos à inauguração
que contribuíram para o sucesso da casa, registram-se as presenças de Cláudio Manuel da Costa,
Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga. Na segunda década do século XIX, recebeu artistas
famosos, inclusive do exterior, em intensa programação.
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