
 

INFORMAÇÕES HISTÓRICAS  

  

Conceição do Castelo possui uma riqueza natural e cultural pouco explorada. Com áreas de preservação da 
Mata Atlântica e clima de montanhas, o município conta com diversos atrativos turísticos, além disso, está 
inserido no contexto histórico da “Rota Imperial”, estrada real construída e utilizada pela coroa portuguesa 
no início do séc. XIX, durante o período de exploração do território brasileiro em busca de ouro. 

Pensando em usar este apelo histórico da Estrada Real, empreendedores da região com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Conceição do Castelo, criaram o roteiro turístico “Circuito Turístico Caminhos do 
Imperador”, que tem como desafio projetar a imagem de Conceição do Castelo no cenário estadual, nacional 
e até mesmo internacional, atraindo o turismo para a cidade. Fazem parte do circuito, empreendimentos 
agroindustriais, de artesanato, alimentação, hospedagem e de lazer em geral. 

Conceição do Castelo está entre as 31 cidades que fazem parte da Rota Imperial, que liga o interior de Minas 
Gerais ao litoral do Espírito Santo. Historiadores a consideram como coração da rota utilizado pelo imperador 
Dom Pedro II. 

Fazem parte do Circuito Turístico Caminhos do Imperador os seguintes empreendimentos: Casa do Artesão 
(venda de produtos da agroindústria e produtos do artesanato local), Igreja Matriz Nossa Senhora da 
Conceição (construção centenária que guarda traços da arquitetura barroca. No seu interior encontra-se a 
imagem de Nossa Senhora da Conceição, trazida de Portugal por José de Souza Pinto no ano de 1887); 
Memorial Frei Alaor; Cachoeiras da Fumaça, do Vargas, do Rachabunda.; Casa de Chá Flor de Viçosa; 
Agroindústria da Edineia - produtos artesanais; Restaurante "Delícias da Terra"; Bar e Restaurante Santa 
Luzia; Pousada e Restaurante Rural "Fogão a Lenha" da Assunta Belisário; Lao's Hotel; Hotel Shambley; 
Restaurante Rural "Rancho da Dalvinha"; R & R Produtos caseiros da Regina e Rita (variedades de produtos 
caseiros); Pousada e Agroindústria "Recanto Verde" Jesualda; Society e Área de Lazer do Celso, Vale do 
Emboque, Fazenda Capijuma, Produtos Marip, Produtos Recanto Verde, Vinho Vô Luís. 
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SMCTEL – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

Telefone: (28)3547 – 1403 / E-mail: culturaturismoesporte@conceicaodocastelo.es.gov.br 
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