
Parque Mini Estrada Real 
 
 

Há alguns anos, Marcelo Ladeira Castanheira, 
incentivado por sua mãe, Maria Selma Ladeira 
Castanheira, que reconheceu nele dotes 
artísticos, se interessou pelo artesanato. 
Começou então a fazer réplicas de 
monumentos das cidades históricas de Minas 
Gerais. 
Iniciou fazendo um chafariz, existente na 
cidade de Tiradentes, construído em 1749. A 
experiência deu certo, tendo conseguido, 
inclusive, fazer jorrar águas pelas carrancas 
existentes no Chafariz. 
Entusiasmado, começou a produzir novas 

réplicas das cidades mineiras que tiveram importância durante o Ciclo do 
Ouro, como Tiradentes, São João Del Rei, Ouro Preto, Mariana e outras. 
Ao passearmos pela Mini Estrada Real Parque Temático Histórico e 
Cultural, vamos recontar uma história que no passado constituiu um 
grande patrimônio da humanidade... 
Hoje sendo resgatado com a Estrada Real. 
De Paraty a Diamantina, o nosso propósito é buscar ao longo desse trajeto 
os principais monumentos 
que são os pontos turísticos 
que identificam a alma e a 
história do lugar. 
As peças são fabricadas de 
fibra de vidro, resina e pedra 
sabão. As telhas são feitas, de 
argila, queimadas a 1.2000C e 
após queimadas, são lixadas e 
coladas umas sobre as outras 
como nos monumentos uma a 
uma, e o serviço é dobrado, pois as telhas são coladas originais. Todo esse 
serviço é feito por Maria Selma, uma senhora de setenta anos. 
Ao passearmos pela Mini-Estrada Real vamos recontar uma história que 
no passado constituiu num grande patrimônio da humanidade. 
 



 
 

Entrada: Consulte valores na recepção 
 
Como chegar 
 
De carro: pela Estrada Paraty-Cunha, Km 2 após o Trevo de Paraty. 
 
De ônibus: ônibus para Penha, pedir para parar no Parque Mini Estrada 
Real. 
Viação Colitur 
Saída: Segunda a Sábado: 05:30 – 07:00 – 08:50 – 11:15 – 12:50 – 14:00 – 15:50 
– 17:40 – 19:10 – 22:35 
Domingo: 05:30 – 07:00 – 09:00 – 12:00 – 13:20 – 15:50 – 17:30 – 19:10 – 22:35 
Retorno: Segunda a Sábado: 06:10 – 07:40 – 09:30 – 11:55 – 13:30 – 14:40 – 
16:10 – 18:20 – 19:50 – 23:05 
Domingo: 06:10 – 07:40 – 09:40 – 12:40 – 14:00 – 16:30 – 18:10 – 19:50 – 23:05 


